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Sammanfattning

Inledning

föreslår bådeVi i historiskt och i internationellt perspektivett etten
genomgripande reformering inkomstskatten, innebär kraftigt sänktaav som
Skattesatser och väsentligt likformig beskattning. sänkningenen mera av
skattesatserna 63 miljarder 85 %kostar kr. motsvarande intäkternaca av
från den statliga inkomstbeskattningen. Reformen finansieras genom

såvälbasbreddningar avseende inkomstskatten andra skattersom
frånsammanlagt 58 miljarder Ikr. kombination med förslagen kommittén

frånför indirekt beskattning och utredningen reformerad företagsbe-om
vårtskattning förslag väsentligt förlägre skatteuttag arbete ochett ettger

högre skatteuttag för kapitalinkomster, energi och konsumtion.
föreslårDessa kommittéer tillsammans omfattande och samord-tre en

nad reformering det svenska skattesystemet.av

Behovet genomgripande skattereformav en

Nuvarande inkomstskattesystem utmärks höga skattesatser ochav
olikformig behandling olika inkomster. Kapitalinkomstertyperav av gynnas
jämfört naturaförmånermed arbetsinkomster, jämfört med kontantgynnas
lön samtidigt skatteplanering skattefuskoch jämfört medsom gynnas
produktiva insatser.

ocksåRegelsystemet svåröverskådligt.oenhetligtär och Detta beror bl.a.
delområdenolika förändratshar successivt växandeatt antalsamt att ett

årensuppgifter lagts skattesystemet under lopp de grundläggan-utöver
Ävende uppgifterna skatteintäkter fördelningseffekter.och skapaatt ge

sådan framståttvarje förändring såangelägen den införtsnär ärom som
det samlade inte tillfredsställande.resultatet

Olikformig beskattning olika inkomster leder till samhällsekonomiskaav
snedvridningar och företag skatteskäl lockasattgenom attpersoner av
välja organisations-arbets-, och ersättningsformer investerings- ochsamt
finansieringsalternativ inte skulle ha valts i fall. Olikformigannatsom

ocksåbeskattning leder till orättvisor medattgenom personer samma
faktiska inkomst betalar olika skatt beroende moral skillnaderoch i
kunskap och möjligheter uppnåolika metoder lägre skatt.att genom en
Eftersom i förstadet hand med inkomster fårär högapersoner som
reducerad skatt nuvarande olikformigheter bidrar olikformigheternagenom
också till inkomstskattnuvarande väsentligt mindre utjämningatt ger en

framgårvad formellaän de skatteskalorna.som av
Dessa brister i det fåttnuvarande inkomstskattesystemet har överen

tiden ökande betydelse metoderna för undvika skatt haratt attgenom
fåttutvecklats och allt spridning. Det internationellastörre ökandeen

beroendet liksom avregleringen kreditmarknaden har accentueratav
problemen med snedvridningar och orättvisor.

Den skattereform genomfördes 1983-1985 reduceradesom utrymmet
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underskottsavdragförför skatteplanering skattelättnadenattgenom
% En% 30 kommunalskatt.maximerades till 50 och 47 vidnumera

kringgåsavdragsbegränsning dock den kansvaghet med denna ärtyp attav
fullränteutgifter i redovisasbl.a. stället sättatt annat som gergenom

ocksåReformen bidrog till i vissa avseendenskattelättnad. göraatt
intevilket nackdelmindre enhetligt och komplicerat, ärsystemet mera en

fördelningspolitisk synvinkel.minst ur

Reformens inriktning

vårautgångspunktEn för förslag beskattningen skall görasär att mera
faktiska inkomst skall betalalikformig medatt personer sammagenom

ocksåskallskatt. Den progressivitet uttrycks skatteskalornasamma som av
faktiskaväsentligt bättre i dag med det skatteuttaget.än överensstämma

får skillnader vadSkatteeffekter inte heller skapa mellan ärstora som
privatekonomiskt Olika arbets-och samhällsekonomiskt lönsamt. typer av

såledeskapitalinkomster likformigt ioch skall behandlas och störstaett
möjliga utsträckning enhetligt sätt.

utgångspunktEn skall sänkas förskattesatsernaär att attannan
möjliggöra likformig för reducera debeskattning samt atten mera
samhällsekonomiska snedvridningarna skatteplaneringbl.a. göraattgenom

ocksåskattefusk mindre lönsamt. Sänkta innebäroch skattesatser en
anpassning med till Sveriges ökande internationella beroendehänsyn samt

imed hänsyn till sänkningar redan tidigare lägre inkomstskattesatserav
omvärlden.

långtgåendetvå utgångspunkterDessa Enhar samband.näraett
sänkning marginalskatterna fördelningspolitiskt endastacceptabelär omav

åtgärderden kombineras med ökad likformighet andra ökarochen som
inkomstskattens fördelningspolitiska träffsäkerhet.

Därtill finns samband likformig beskattning bidrarattgenom meraen
till finansiera sänkningen högaskattesatsernaatt samt attav genom

frånerfarenhetsmässigtskattesatser leder till omfattande avsteg en
likformig beskattning.

Skattesatser

föreslårVi den statliga inkomstskatten för förvärvsinkomster förslopasatt
90 % de skattskyldiga. Det flertalet kommer betala enbartstora attca av

utgårsina förvärvsinkomsterkommunal skatt statlig skattattgenom
årför förvärvsinkomsterendast 200 000 1991, motsvarandekr.utöver ca

års sådana180 000 i 1989kr. penningvärde. Den statliga förskattesatsen
föreslås då%. Den %inkomster bli 20 marginalskatten blir 50 vidhögsta

30 % kommunalskatt.
Kapitalinkomster enhetlig statlig 30 %.beskattas med skatten

Skattesatsen har med till tillämpas för nominelltvalts hänsyn den skallatt
beräknade kapitalinkomster, dvs. inflationsdelen ochäven räntanav annan
kapitalavkastning beskattas.
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Ränteutgifter avseende bl.a. egnahem och bostadsrätter därmed enger
påskattelättnad 30 %, vilket det flertalets förskattesatsmotsvarar stora

fårförvärvsinkomster. Det flertalet därmed fullt avdrag förstora ränteut-
gifter.

Även förvärvsinkomstmed hög därmed 50 % marginal-ochpersoner
får %skatt 30 skatt kapitalinkomster. Därmed begränsas skatte-

lättnaden för ränteutgifter %till 30 för denna vilketäven ärgrupp,
önskvärt bl.a. fördelningspolitiska Enskäl. konsekvens är attav annan
skatteuttaget blir rimligt med hänsyn till hela den nominella avkast-att
ningen beskattas, vilket inte %skulle varit fallet vid 50 Den enhetligaskatt.
skattesatsen för kapitalinkomster med den bolagsskatte-överensstämmer

föreslås utredningen reformerad företagsbeskattning.sats som av om
långtgåendeDenna enhetlighet reducerar för skatteplanering,utrymmet

i form hushålletkapitalinkomster redovisas hos inomt.ex. attav personer
låghar marginalskatt i formeller sparande inom företagskerattsom av

i hushållet.stället för inom
En proportionell 30 %skatt för nominellt kapitalinkoms-beräknade
leder till skattens andel den reala kapitalavkastningen ungefärter att av

med detöverensstämmer samlade skatteuttaget för arbetsinkomster, när
bådebeaktar inkomstskatten och den s.k. skattedelen socialav-man av

gifterna.
Syftet föreslagnamed de skattesatserna är

förutsättningarskapa för rimlig löneutveckling efter skattatt utan att-
allvarligt driva inflationstakten,upp

sänka inkomstskatten för alla,att-
skapa förutsättningar för likformig beskattning olikaatt typeren av av-

kapital- och arbetsinkomster samt
låntagandestimulera sparande och motverka efteratt räntanattgenom-

åtminstoneskatt överstiger inflationstakten.

sänkningen skattesatserna skattebortfall 63 miljarder kr.ettav ger ca
års sådantjämfört med 1989 hårdaregler. Ett skattebortfall ställerstort

krav basbreddningar inom inkomstskatten finansiering utanföroch
inkomstskatten.

Ekonomiska effekter

Syftet med skattereformen förbättra ekonomins funktionssättär att genom

välståndbidra till högre reducerade snedvridningar och ökadatt genom—
flexibilitet arbets- och kapitalmarknaden,

reducera för skatteplanering och skattefusk,att utrymmet-
uppnå ökad rättvisa med inkomster intehögaatt attgenom personer-

skall kunna undvika skatt generellt, medsamt, attmera genom personer
faktiska inkomst skall betala skatt ochsamma samma

uppnå internationell harmonisering avseende marginalskatter.att en-
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Fördelningseffekter

acceptabellångtgående intemarginalskatternaisolerad sänkning ärEn av
inriktningVårt dennainte hellerförslag harfördelningspolitiska skäl.av

marginalskatter-så fördelningseffekterna de sänktautformatär attutan av
långtgående förändringaromfattande ochmotverkas som ger enna av

fördelningspolitisk träffsäkerhet.förbättrad
övergången olikalikformig beskattningtillEtt viktigt inslag därvidär av

Fördelningseffekterna sänktaarbetsinkomster.kapital- ochtyper avav
ocksåmotverkasmarginalskatter genom

medanväsentligtreducerasför arbetedet sammanlagda skatteuttagetatt-
energi,för kapital, konsumtion ochökarskatteuttaget

vilketlöneförmåner kontantlön,beskattasalla sättatt somsamma-
särskilt höginkomsttagare,berör

fåmansbolagenskild näringsverksamhet ocharbetsinkomster inomatt-
med arbetsinkomster,likformigt löntagaresbeskattas

likformigt,reavinster beskattasatt mera-
reaförluster andraränteutgifter, ochför underskott,avdragsrättenatt-

förluster begränsas,
utsträckning, bl.a.elimineras iskattefria öar attstoratt genom-

för kapitalinkomster ochgrundavdrag inte medges att sparav-genom
draget slopas,

pensionssparande,kapitalavkastning, inkl. avkastningallaatt typer av-
i huvudsak likformigtbeskattas sätt,ett

grundläggandeförebyggsskatteplanering, generellt, sättettatt mera-
full beskattning olika inkomster,typerav avgenom

alltid blirkapitalavkastning inom näringsverksamhetrealextraatt-
föremål någonför dubbelbeskattning,typ av

enhetliga, vilketreglerna förenklas och görsatt gynnar personermera-
skatterådgivareinte anlitarekonomiska eller andra skäl samtsom av

barnbidraget höjs väsentligt.att-
visar, vidfördelningspolitiska effekterUtvärderingen förslagetsav

socioekonomiskadynamiska effekter, samtligaförsiktiga antaganden attom
får Beräkningarnainkomst till följd reformen.ökad disponibel avgrupper

hushållenockså mindremed de inkomsterna vinnervisar högsta änatt
genomsnittshushållet inkomsternareformen. De med de allra högsta

före reformen.iefter reformen betala skattkommer änt.o.m. att mer
medBarnfamiljernas relativa position förbättras medan högpersoner

får väsentligtförmögenhet högre skatt.

Förändringar i regelsystemet

Indelningen i inkomstslag

slås till nämligen inkomst tjänstNuvarande inkomstslag tre,samman avsex
löneförmåner pensioner, inkomstomfattar löneinkomster, och avsom

omfattar övriga förvärvsinkomster avseendenäringsverksamhet som
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rörelse, jordbruk och hyreshus inkomst kapital omfattar allasamt av som
kapitalavkastning.typer av

Inkomst tjänstav

Inkomstslaget tjänst blir i högre grad i dag allmän uppsamlingspostän en
Ändringenför vissa inkomster. fråninnebär all ersättning härröratt som

arbete eller prestation utanför näringsverksamheteget omfattas av
inkomstslaget.

Naturaförmåner löneförmåneroch andra värderas iredan dag i princip
till marknadspriset, medan det i praktiken förekommer skattemässig
undervärdering förmånerskattefrihet för olika ochtypergenom av genom
mindre föreslårväl awägda schablonregler. Vi sådessa regler skärpsatt att

förmåneralla värderas rättvisandetyper och blirett sättav mera
föremål bådeför socialavgifter och inkomstskatt.

De skärpta bilförmån, föreslåsreglerna gäller bl.a. värdet ökaav som
från 22 till % från30 nybilspriset. Subventioner arbetsgivaren avseendeav
måltider, lån försäkringsförmåner,och liksom vinstandelar köpresor samt

aktier och konvertibla skuldebrev till underkurs skall behandlasav
kontantlön.sättsamma som

Även reglerna för beskattning traktamenten skärps för förhindraattav
reglerna används för undvika skatt och socialavgifter. Nuvarandeatt att

regler för privatanställda traktamenten andraoch ersättningaratt ärom
skattepliktiga medan avdrag medges enligt vissa schabloner utvidgas till att
omfatta offentliganställda. Reglernaäven skärps förändradgenom
avgränsning den vanliga verksamhetsorten, reducerade avdrags-av genom
gilla schablonbelopp, avdrag inte medges för förhöjda kostnaderattgenom
vid endagsförrättningar den avdragsschablonen församt attgenom nya

fårtjänsteresor månaderstillämpas vid högst bortavaro, vareftertre
schablonbeloppet sänks.

För den använder bil i tjänsten medges avdrag enligtsom egen en
schablonregel baserad kostnaden för körsträcka tillberäknasextra som
10 kr. mil körts i tjänsten.per som

Avdrag för mellan bostad och arbetsplats medges med 60 öreresor per
km för den del den sammanlagda sträckan överstiger 60 kmav som per
dag dock 15 år.högst 000 kr. Avdraget medges färdsättoberoendeper av

färdtid,och vilket innebär avsevärda förenklingar samtidigt skatte-som
reglerna inte längre missgynnar samåkning.kollektiva transportmedel och

föreslår ocksåAv enkelhetsskäl schablonavdragfast 0001 kr.ett
löneinkomster avseende frånkostnader för tillmot ochänannat resor

arbetet.
Skärpningen för naturaförmånerreglerna beskattningav av m.m.

omfattar egenföretagare måletmedäven hänsyn till likformigom
beskattning arbetsinkomster formi ilön form överskott inomsamtav av av
enskild fåmansbolag.näringsverksamhet och inom Ett viktigt inslag är

föreslårdärvid vi särskilda regler förhindrar arbetsinkomsteratt attsom
fåmansbolaginom lågti form beskattad reavinst bl.a.tas ut s.k.av genom

skalbolagsaffärer. Som följd dessa regler kan nuvarande fögaen av
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område avskaffas.dettaverkningsfulla stopplagstiftning inoms.k.

Socialavgifter

inkomstbeskattninglikformigi riktningFörutom förändringar mot meraen
också allalikformighetenarbetsinkomster ökas att typer avgenomav

någonföreslås föremål socialavgift.förbliförvärvsinkomster typ av
förmåner.också socialavgifter ochsambandet mellanDärmed förstärks

förmåner 65högstförLöner liksom flertalet ärtyper personer somav
förmånsgrundande ATPår föreslås sjukersättningavseende ochbli ett

Överskottutgår.arbetsgivaravgifter inomenhetligt samtidigtsätt, sommera
aktiva i verksamheten och högstför ärnäringsverksamhet ärpersoner som

utgår.också förmånsgrundande egenavgifterår samtidigt64 blir som
inte aktivskattskyldigeFör inkomst näringsverksamhet där den ärav

föreslår socialavgifternagrundavgift motsvarande skattedelens.k. aven
förmåner aktive näringsidka-för eller deninte ökade löntagarensom ger

ren.
För inte pensionärer skallFolkpensionen skattefri.görs att gynnas av

vår princip allenlighet medreformen andra i attän samt omgruppermer
föreslårnågon socialavgift, vimedarbetsersättning skall beläggas typ av

utgå också formförvärvsinkomster igrundavgift för pensionärersskallatt
inkomst näringsverksamhet.pensioner, lön och avav
pensionsförmåner först vid utbetalningenGrundavgiften för tas ut av

Grundavgiftinkomstbeskattningen.pensionerna vidsättsamma som
utgår pensioner folkpension, pensionstillskott ochför alla typer utomav

såledesutgårpensionsbelopp till alla ochmotsvarande ATP eftersom dessa
arbetsersättning.inte utgör

föreslås enskildaundvika socialavgifterFör dubbelt uttag attatt ett av
pensionsförmåner inkomst närings-näringsidkares avdrag för görs mot av

skattedelenföre beräkning egenavgifterverksamhet samt att avav
pensionsförsäkringar.restitueras för privatasocialavgifterna löntagares

målet likformig ochprioriterarDessa förslag resultatär attett omav
målet basbreddningar.rättvis beskattning före om

förbreddning för socialavgifterna används delsDenna basen attav
för socialav-finansiera de sänkta inkomstskatteatserna och dels sänkaatt

0,68 Breddningen skattebasen ochgifterna med procentenheter. av
socialavgifterna.omfattarsänkningen skattesatserna ävenav

Skattereduktioner och avdragextra

för fackföreningsavgift med hänsyn till de lägreSkattereduktionen anpassas
föreslås uppgå till 20 % avgiften dock maximalt 400skattesatserna och av

kr.
våraSom i strävanden förenkla skattesystemet ochled attett att

till vissatill utvecklingen andra stödformerreglerna med hänsynanpassa av
hushållstyper föreslår underhåll ickeavdrag försjuka vi slopatsamt av

för hemmamake ochhemmavarande barn, slopade skattereduktioner
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tillmed hänsynavdragensamstående slopatmed barn extrasamt
sjukdomskostnader.existensminimum och

budgetförstärkningarnågraområden medPå vi inte störreräknardessa
områden i ungefärökasbörinom berördadå stödformerbefintliga

renodla regelsystemetMålet ochförenklautsträckning. ärmotsvarande att
berördavillkoren förförsämrautan att grupper.

kapitalInkomst av

avdragsbegränsningarochSkatteberäkning

realiseradeutdelning ochkapitalavkastning i form ränta,Alla typer avav
ienhetligtränteutgifter sättbeskattasliksomvärdeökningar ett

%. Detta gäller30 ävenstatligkapital med skattesatsinkomstslaget en
lotterivinstertillgångar utfaller i formkapitalavkastningen t.ex.där somav

i bank.vinstsparandepremieobligationer och s.k.
frånockså enligt förslaget%30 tillämpasDen statliga skattesatsen

inomföretagsbeskattning, för överskottreformeradutredningen om
gradbidrar till högvilketföreningarekonomiskaaktiebolag, avenm.m.,

beskattning.enhetlig likformigoch
fullt sättvärdeändringar beskattasRealiserade ut somsamma

förhållan-inflationen beaktasmedankapitalavkastning,löpande genom en
väsentligtinflationenlåg metod för beaktandeDenna ärdevis skattesats. av

inflationskorrigering ellerexplicitmetoderalternativaenklare än som
måletockså medochkapitalinkomster överensstämmerkvotering omav

harmonisering regelsystemet.internationell av
%30skattereduktionkapitali inkomstslagetUnderskott enger

%. För undvika30medöverskott beskattas attattsätt somsamma
beskattningenunderminerarkapitali inkomstslagetunderskott av

förebyggaförutsträckningalltförförvärvsinkomster i attsamtstor
år 100 000föreslås för ränteutgifteravdragstakskatteplanering ett per

år. Begränsningen18under är10 000 kr. barnochkr. pervuxenper
ränteutgifterliksomså normalt boenderänteutgifter förutformad att

påverkas. Däremot begränsasinte skallnäringsverksamhetavseende egen
förför 0-taxerareskatteplanering radikalt s.k.för samt personerutrymmet

lågtillgångar medplaceringar ifinansierai fall skulle enannatsom
lån omedelbartränteutgiftenmed där heladirektavkastning ärskattepliktig

våra målockså tillRänteavdragstaket bidraravdragsgill. uppmuntraattom
låntagande.motverkasparande och att

föreslås också blirreaförlusterskatteplaneringförebyggaFör attatt
skattemässigtinte%. Därmed blir det normalttill 70avdragsgilla endast

såförlusterrealiseraskattekrediterbyggalönsamt attatt genomupp
värdeökningarbeskattningenkombination medmöjligt isnabbt att avsom

så i faktiskresulteravald den skallKvoteringenskjuts framtiden. är att
behandlingenskattemässigasymmetri avseende denformellän avsnarare

värdeändringar.realiserade
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Sparstimulerande åtgärder

sänkningen skattesatsen för normalt banksparande och för ränteutgifterav
från till 72 % till %30 stimulerar låntagan-sparande och motverkarupp
de. Likformig beskattning kapitalinkomster innebär emellertidav en
väsentligt ökad beskattning bl.a. reavinster aktier och pensionssparan-av
de visst skattefritt banksparande, vilketsamt kan tendera reduceranu att
sparandet.

Med målenhänsyn till sparande skall stimuleras förattom samt att
övergångseffekternamildra för befintligt föreslårsparande vi reduceraden

skattesats %20 för särskilt angeläget nämligensparande, allemans- och
därmed sammanhängande ungdomsbosparande för allasamt typer av
pensionssparande.

Pensions- och fdrsäkringssparande

övergångEn till fårlikformig ocksåbeskattning betydelse för pensions-stor
försäkringssystemen, dåoch all arbetsersättning föremål någonskall bli för

dåsocialavgiftertyp all kapitalavkastningsamt skall beskattas.av
föreslår såledesVi avkastningen för alla pensionssparandeatt typer av

oberoende sparandet sker i försäkringsbolag, pensionsstiftelse, bankav om
eller bokföringsmässiga avsättningar inom företagen skall beskattas.genom
Skattesatsen föreslås dock bli 20 i %stället för 30 för stimuleraatt
sparandet påmed tanke beskattningensamt befintligtatt ävenavser
pensionssparande.

Kapitalavkastning avseende kapitalförsäkring beskattad vidär nuvaran-
de regler och liknar hushållensi övrigtäven direkta sparande attgenom
premierna betalas med inkomstbeskattade medel medan inteuttag
inkomstbeskattas. Av dessa skäl bör den normala skattesatsen 30 %
tillämpas för kapitalavkastning avseende kapitalförsäkringar.

Reavinstbeskattningen värdepapperav m.m.
Nuvarande regler för reavinstbeskattning aktier och andra värdepapperav

för skatteplaneringett samtidigtstort utrymme reglernager ärsom
komplicerade inlâsningar.och skapar Som exempel kan dennämnas att
skattepliktiga andelen reavinster frånaktier reduceras 100 till %40av

två årsvid innehav, vilket leder till det blir oförmånligtskattemässigtatt
realisera vinster före denna tidsgräns.att Kvoteringen ocksåleder till

skatteplanerin arbetsinkomster och andra inkomsteratt omvandlasg genom
lågttill beskattade reavinster.
Vårt förslag övergång till likformig beskattning innebärom en stora

förändringar område.inom detta
För den helt dominerande värdepapper marknadsnoteradegruppen -

aktier liknande föreslåsoch vinstberäkningen ske enligt helt s.k.en ny-
portföljmetod. Metoden innebär skatteuttaget vid försäljningaratt baseras

anskaffningsvärde och marknadsvärde för hela aktieportföljen inteoch
den realiserade värdeändringen för den enskilda aktien eller aktieslaget

vid nuvarande regler för s.k. äldre aktier. Vid portföljme-som yngre resp.
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viss andelskattepliktiga vinsten normaltberäknas dentoden en avsom
anskaff-aktieportföljensförsäljningsintäkterna, där andelen bestäms av

ingång. uppnåsårets Därmed enkel,ningsvärde marknadsvärde vidoch en
beskattning. Förenklingarna belysesförutsebarkontrollerbar attsamt av

fall kunna skeaktier i flertalet skallredovisningen reavinsterav m.m.
kontrolluppgifterskattskyldige godkänner avlämnadedenatt genomgenom

deklarationen.kryssmarkering inom den förenkladeen
andra värdepapperFör marknadsnoterade aktier, skuldebrev ochicke

föreslår genomsnittligaskattepliktiga vinsten beräknas denvi denatt som
vidungefärvinsten värdepapperför varje slag sätt somsammaav

äldre aktier.nuvarande regler för s.k.
portföljmetoden genomsnitts-skillnaden mellan ochDen huvudsakliga

portföljnivå i dengenomsnittliga vinsten beräknasmetoden denär att
värdepapperslagsnivå i metoden. I övrigtförra denmetoden och senare

utsträckning.i möjligatillämpas enhetliga regler största
Även guld, diamanter och konst beskattasför övrig lös egendom som

Lös egendomreavinsten oberoende innehavstiden.hela den nominella av
skattefri i enlighetblir dock i huvudsakanvänds för personligt bruksom

förvärvsin-inkomstbeskattningen främst skallmed principen att avseom
kapitalavkastning.komster och

reavinstbeskattningsområdetföreslås två kanVidare nyheter som
avregleringenbetydelse medtiden ökande tankeväntas över aven

valuta- kreditmarknaderna.och
tillgångarvärdeändringar iförändringen därvidDet första är att

andra kapitalpla-skall reavinstbekattasutländsk valuta sättsamma som
föreslåsceringar, ske portföljmetoden.vilket genom

utländsk valuta skallDet inslaget skulder i svensk ochandra är att
skattebortfallDenna beskattningreavinstbeskattas. beräknas nettoettge

då skattepliktiga reavinsteravdragsgilla reaförluster blir vanliga änmera
åtminstone för skulder i svensk valuta.

tillgångarbefintliga framtida och skulderEn lagreglering och typerav av
vårt målockså kanförutsägbara reglerangelägen med tankeär somom

bestående lång beskattningentid. Den ordningen därunder tidigarebli en
medinstrument fastställdes praxisoptioner och andra ennya genomav

tillfredsställande med till dessatidsförskjutning inte hänsynbetydande är
målenmål likformigamed till enhetliga och regler.hänsynsamt om

Bostadsbeskattning

forminkomstbeskattningen fritidshus iDen löpande egnahem och avav
fastighetsskatt för undvikahögreschablonintäkt slopas och ersätts attav en

Fastighetsskatten förparallella skatteuttag för storen grupp personer.
föreslåssmåhus %1,5 taxeringsvärdet.liksom för hyreshus bli av

skattelättnaden förGenom sänkningen skattesatserna reducerasav
från %. Räntebidragen för ändrasränteavdrag normalt 47 till 30 egnahem

såbostadsrätt justerasmedan räntebidragen för hyres- och räntanatt
stor dispositionsformer. I kombina-efter bidrag skatt blir lika för allaoch

väsentligttion enhetliga fastighetsskatten innebär dettamed den meraen
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likformig behandling olika ocksåboendeformer, vilket överensstämmerav
måletmed det bostadspolitiska neutralitet mellan boendeformerna.om

För dämpa kostnadseffekterna våranyproduktionenatt förslagav
frånförslaget kommittén indirekt övergångsamt beskattning tillom om en

full mervärdeskatt för byggande för bidra till likartadesamt att mera
utgifter för ålderbostäder föreslåsolika utgår någonintedetattav
fastighetsskatt årenunder de första fem för framtida nyproduktion samt

utgårdet halv fastighetsskatt påföljande år såvälatt under småhusfem för
bostadshyreshus.som

Även övergångseffekterskattereformens bostadsbeståndetför i
kombination med de höjda taxeringsvärdena dämpas nedsättningargenom

fastighetsskatten småhusför till %1,2 taxeringsvärdet årunder 1991av av
och 1992. övergångseffektenFör dämpa beståndeti de delaratt av som
påverkas reduktionen räntebidragen och har höga ränteutgifterav av som
nedsätts fastighetsskatten också årgångarför särskildasenare genom
övergångsregler.

Uthyrning egnahem och bostadsrätt blir skattepliktig oberoendeav av
det gäller fritidsboendeeller samtidigtpermanent- reglernaom som

förenklas.
Reavinstbeskattningen egnahem och andra fastigheter läggsav om

radikalt. Nuvarande uppräkning anskaffningsvärdena med hänsyn tillav
inflationen liksom nuvarande uppskov med beskattningen vid vissa
försäljningar egnahem slopas förenklings- och rättviseskäl, förav attav
undvika snedvridningar uppnåför enhetligasamt regler föratt egnahem
och bostadsrätt.

Liksom tillgångarför andra blir grundregeln hela den nominellaatt
reavinsten för egnahem och bostadsrätt redovisas i inkomstslaget kapital
och därmed beskattas %med 30 oberoende innehavstiden precisav som

tillgångar.för andra
För inlåsningarmotverka bl.a. bostads-att och arbetsmarknadspoli-av

tiska skäl begränsas emellertid Skatteuttaget vid försäljningar ettgenom
skattetak 9 % försäljningsintäkten för permanentbostäder ochav

%18 försäljningsintäkten för övriga bostäder.av
Ovan angivna för föreslåsregler ocksåegnahem gälla för bostadsrätt

för andra skprivatbostäder mangårdsbyggnaden påjordbruksfas-samt som
tigheter bebos Detta förutsätterägaren. dock ekonomisktsom av
rättvisande taxeringsvärden också för bostadsrätter, vilket kan föreligga

årförst 1993-1994 administrativa övergångstidenskäl. Under föreslåsav
i huvudsak oförändrad löpande beskattning bostadsrätter ochen av
bostadsrättsföreningar förutom de generella förändringarnamera av
fastighetsskatten och räntebidragen.

Fastigheter inte huvudsakligen närståen-används för ägarens ellersom
des boende benämns näringsfastigheter och beskattas i inkomstslaget
näringsverksamhet i huvudsak tillgångarövrigasätt inomsamma som
näringsverksamhet. Skatteuttaget begränsas emellertid i dessa falläven

skattetak 26 % försäljningsintäktenett för flertaletgenom ochav
%36 försäljningsintäkten för med inkomsterhöga förav attpersoner

inlåsningarmotverka och för undvika skatteuttagatt kan uppfattasett som



29SammanfattningSOU 1989:33

låg belåning.långa vidoskäligt särskilt vid innehavstider ochsom
näringsfastigheter generelltSkattetaken för privatbostäder och kan mera

lågainflationen de allmäntytterligare beaktasätt utöverett attses som
skattesatserna.





SOU 1989:33

Summary

Introduction

The Committee for the Reform of Individual Taxation has assignedbeen
by Swedish Governmentthe make for reformingproposal theto systema
of taxation of individuals.

The Committee contains members of parliament representing both the
in and the parties in opposition. The fromparty thegovernment report

Committee describes majoritythe proposal and in thepartssome
reservations of the opposition.

The from the Committee will be submitted variousreport to
organizations and authorities. This will result in Government proposal toa
the parliament. The legislation resulting from Parliament’s decision theon
proposal will into effect January 1991.come on

The Report

We proposing reform of Swedishthe income which,tax systemare a
from historical internationaland perspectives, fundamental, involving
substantial reductions in and significantly uniform taxation.tax rates more

The ofreduction the will about SEK 63,000 millionstate tax rates cost
corresponding 85 of income The reformto percent state tax revenue.
financed by base-broadening of incomethe and other withstate tax taxes

SEK 58,000totally million. Combined with from Committeeproposals the
for Indirect Taxation and the Committee for the Reform of Corporate
Taxation, proposal provides significantly lower taxation of employmentour
and higher taxation of capital income, and consumption.a energy

These three Committees jointly extensive and coordinatedpropose an
reform of Swedishthe tax system.

The need for fundamental reformtaxa

The income characterized highby andcurrent tax system tax rates
unequal of various of income. Income from capitaltreatment types
favoured income from employment, benefitsnon-cash favouredto toare
cash and salaries, the time planning and evasionat tax taxwages same as

profitablebecomes compared with productive contributions.
The regulatory also inconsistent and difficult comprehend.system to

This due in gradual changes in various and assigning ofthepart to areas
various tasks the the besides basicthe task ofto tax system over years,
providing and creating distribution effects. Eventax suchrevenue every
change the time of introduction, the total resultatappears necessary not
satisfactory.
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inof income resultstaxation of variousThe unequal types
andof fact that peopledistortions result themacroeconomic as a

forms of work,chooseattracted forcompanies tax toreasonsare
and financinginvestmentremuneration, wellorganization and as as

Non-uniform taxationselected.would otherwise bealternatives, which not
with thefrom fact that peopleinequalities resulting theleadsalso to same

attitudedepending their moralofdifferentincome taxamounts onpay
attainvarious methodsand abilitydifferences in knowledgeand toto use

obtainwith high incomes whoprimarily peopleSincelower taxtax.a
differencesinequalities, theseof thereductions by currentmeans

giving substantially lessincomethecontribute current tax systemto
in formal scales.equality than shown the tax

income haveshortcomings in theOver the the tax systemcurrentyears,
sophistication andof increasingincreased importance result thegained as a

international dependenceIncreasingproliferation of evasion methods.tax
ofaccentuated the problemderegulation of credit market hasand the the

inequalities.distortions and
for1983 1985 reduced thecompleted duringThe reform totax scope

deduction 50of deficitreductions limiting the value thebysuch totax
of30 municipal A weakness47currently tax.percent, at percentpercent,

circumventedlimit be throughof deduction thatthis type can
full deduction.in that providesreporting interest taxaexpenses a manner

makingcertain the lesscontributed inThe reform also to systemrespects
particularly fromwhich drawback thecomplicated,uniform and amore

distribution policy.of view of incomepoint

the reformThe direction of

taxation should be madebasis for proposal thatOne moreour
with actual income theuniform making people theby pay samesame

expressed in the scalesThus, progressiveof the aspect taxtax.amount
with Neither shouldsignificantly the actualshould comply rate.taxmore

profitable forinconsistencies what theeffects betweengreatcreatetax
Consequently, various ofand for the nationalindividual typeseconomy.

similar and, thecapital income should be handled inandwork greatesttoa
uniformpossible,extent manner.

should be lowered permitbasis that theAnother totax rates more
makingreduce macroeconomic distortions byuniform taxation and the tax

profitable. reduction in alsoplanning and evasion less A tax ratestax
growing international dependence andentails adjustment Sweden’stoan

ofof existing in other the world.reductions the lower partstax ratesto
substantial reduction ofThese basic points closely related. Atwo are

from viewpoint of income distributionmarginal acceptable theratestax
increased uniformity andpolicy combined with otheronly measures

income distributionof taxation fromincrease thethat anaccuracy
standpoint.

factaddition, relationship resulting from the thatIn there also morea
ofcontributes financing reduction welluniform taxation rates,to tax asa
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the fact experience highthat shows that lead substantialto tax rates toas
deviations from uniform taxation.

Tax rates

We incomethat earned be abolished for about 90state taxpropose on
of all Accordingly, majority of people willtaxpayers.percent greata pay

only municipal earned income, since will be paid onlytax state taxon on
income SEKexceeding 200,000 in 1991, corresponding SEK 180,000 into
1989 prices. The proposed for such incomes 20taxstate rate percent.
Consequently, the highest marginal 50will 30betax rate percent at

municipalpercent tax.
Income from capital will be taxed uniform of 30at state tax ratea

This has been selected the basis that appliedshould bepercent. rate on
nominally calculated capital income, meaning that the ofto parteven

interest and other capital gains that attributable inflation will taxed.beto
Thus, interest relating owner-occupied homes andto tenant-expenses

residences will be subject reduction of 30to tax percent,owner a
corresponding the for the majority ofto tax rate wage earners.
Consequently, majority of will receive full deduction forgreat taxpayersa a
these interest expenses.

Even with high income,earned and thus 50 marginalpercentpersons
will 30 income from capital. Thistax, thatpercent tax taxpay on means

reductions for interest will be limited 30 for thisto percentexpenses even
which desirable form distributional point of view. Anothergroup, a

implication that the paid will be sincereasonable the entire nominaltax
will taxed. The uniformbe income from capital compliesreturn tax rate on

with the proposed by the Committee for the Reform ofcorporate rate
Corporate Taxation. This contributes reducing the forto taxscope
planning forthrough, example, income capital being attributed toon
people within the household with low marginal in formthe of savingtax or
within the instead of within family.thecompany

A proportional of 30 for nominally calculated incometax rate percent
from capital that the portion of the real capital willtax returnmeans
approximately comply with the combined income fromtax rate on

takingemployment, into income well the so-calledaccount tax taxas as
ofportion social welfare payments.

The aims of the proposed tax rates are:

conditions for reasonable withouttrend significantlyto create a wage-
adding inflation,to

income forreduce everybody,to tax—
conditions for uniform taxation of ofall income fromto create types—

capital and employment, and
stimulate savings and borrowing through interest afterto counteract—

exceeding ofleast the inflation.tax at rate

The proposed reduction of the in shortfallresults intax rates taxa revenue
of SEK 63,000about million compared with the result of the current

3—RINKI
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85regulations, corresponding of income Suchto percent state tax revenue.
shortfall in imposes demandslarge stringent thetaxa revenue on

broadening of income and methods of financing outsidethe base thetax
state tax.

Economic effects

The reform aimed attaining following economic effects:thetax at

contribute increased national welfare through reduction into to a—
distortions and increased flexibility of the labour and capital markets,

reduce forthe planning and evasion,to tax taxscope—
achieve increased equality preventing high—income frombyto earners—

avoiding withand, generally, through people the actualtax more same
incomes identicalpaying and,tax,

achieve international harmony in of marginalto taxrespect rates.—
Income distribution effects

A fundamental reduction in marginal alone acceptable fortax rates not
of income distribution policy. Nor this direction ofthereasons our

whichproposals instead, designed distributionthat thetoare, ensure
ofeffects reduced marginal offset by extensive and fundamentalrates are

changes improve of incomethe distribution policy.to accuracy
Accordingly, important contribution transitionthe uniformtoan

taxation of various of income from capital Theand employment.types
distribution effects of reduced marginal also offset by the facttaxes are
that:

the total income from employment will be reduced substantially,tax on-
while the capital, consumption and will increase,tax on energy
all benefits will be taxed in the cash andwage same manner as wages—
salaries, which in particular affects high—income earners,
income from self-employment and closed corporations will taxed inbe—
the wage-earners’ income from employment,same way as
capital gains will be taxed effectively,more-—
deductions for interest deficits, capital losses and other lossesexpenses,—

limited,will be
tax-free islands will generally eliminated,be ofresult thepart as a—
fact basicthat deduction will be permitted for capital income andno as

ofresult the removal of specialthe savings deductions,a
formsall of capital, including the pension savings,return returnon on—

will be taxed in uniformgenerallya manner,
evasion in general will fundamentalbe prevented intax a manner as a—

ofresult the full and equal taxation of various of income,types
the real from business operations will always subjectbeextra return to—

form of double taxation,some
the simplification and uniformity of the regulations will favour those—
who for financial other do consultants, andnot taxor reasons use
that childrens’ allowance will be increased substantially.-
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prudentA projection of the dynamic effects arising from the proposals
income distribution policy indicates that all socio-economic willon groups

receive increased disposable income ofresult the reform. Estimatesas a
also show that households with the highest income gain less than the

from the reforms. In fact, after implementationthe of the reformsaverage
those with the highest income will in tax.pay more

The relative of families with children improved whilestatus people
with substantial willwealth significantly higher tax.pay

Key changes in the regulatory system

Categorization of income

The six categories of income will be reducedcurrent three: namely,to
income from employment, including and salaries, benefits, andwages wage
pensions; income from business which include other income from
employment in regard companies, agriculture and residentialrentedto
buildings; incomeand from capital which will all of incometypescover
from capital.

fromIncome employment

T0 than income fromgreater employment willextent be generala now, a
collective item for certain incomes. The change profitsthat frommeans
hobby activities, inand particular all remuneration accruing from work or
activities outside businesses will be covered by this.

In principal, non-cash benefits and other and salary benefitswage are
already valued the market price, but in there instancesat oftax terms are
under-valuation resulting from various of tax-free benefits andtypes
unsatisfactory standard regulations. We that these regulations bepropose
tightened that all of benefits treated intypes theso are same manner as

andcash salaries, meaning that the benefits valued inwages are a more
equitable and be made subject social welfare contributionsto andmanner
income tax.

The tightening of the regulations applies the value oftopart company
benefit in the employment, which proposed will increasedbecar as a

from 22 30 of the price. Subsidiesto frompercent employers fornew car
meals, andtravel loans well insurance benefits, profit-sharing schemesas as
and ofthe purchase stock and convertible debentures less than marketat
prices will be treated in the cash salaries.same manner as

Regulations covering the taxation of per-diem allowances will be
tightened them from being used into prevent avoid andattempts to tax
social welfare The regulations forpayments. employees incurrent the
private which that per~diem andsector, otherstate remunerations are

whiletaxable deductions given according certain standard willtoare rates,
be extended include public-sectorto employees. Regulations will be
tightened through changes in the definition of the usual location of
operations, the ofremoval the deduction for increased relatingexpenses

one-day functions and by the fact that theto standard deductions fornew
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months absence.of threefor maximumtravel will apply acompany
deductionbusiness,using theirFor acompanyown car onpersons

forbased therulewith standardprovided in accordance costona
Swedishof SEK 10basiscalculated theadditional travel distance peron

business.travelledmile on
willworkplace beresidence andtravellingDeductions for between

portion of the totalfor theof SEK 0.60 kminallowed the amount per
SEKmaximum ofwith60 day,exceeds kmdistance travelled that aper

ofofpermitted regardless thedeductionThe15,000 meansper year.
simplifications, thesignificanttraveling time, whichand attransport means

against publicdiscriminateregulations longertime the tax nosame as
commuting.andtransport group

SEKdeduction offixed standardsimplicity,ofFor we propose areasons
travelingforthan thosein of otherincome1,000 from costsrespectwage

from work.andto
of non-cashtaxationconcerning theof regulationsThe tightening
objective ofofthe basis theincludesbenefits alsoetc. owners oncompany

of andin the formfrom employmenttaxation of incomeequal wages
closedproprietorships and inof profits in singleformsalaries and in the
specialin this thatimportantcorporations. An contextaspect we propose

corporationsclosedinfrom employmentincomeregulations preventto
certaincapital gains throughof taxedin form lowfrom being utilized the

transactions.evasionexistingcurrently tax

welfare feesSocial

fromtaxation of incomeuniformaimedfrom changesApart at a more
of the proposalincreased resultuniformity also beemployment, as acan

ofsubject formof income from employmentallmake totypes someto
relationship betweenThis strengthens thecontribution. alsosocial welfare

benefits.welfare fees andsocial
underbenefits forofsalaries, wellWages and most types personsasas

insuranceof benefits for sicknessthe basisproposed be made64 to onare
uniforminPension SchemeSupplementaryATP Nationaland a more

contributions.subject employerstime beingthe toat same asmanner,
enterprise, underwhofor active in theProfits businesses peoplefrom are

individualsubjectfor benefits and will also beform basis64, will also toa
of employerwelfare fees in the formsocialcontributions. At present,

individual feesof 37.47 andchargedcontributions atpercentat rateaare
pensionsuchof income from employmentOther34.19 percent. types as

operations forfrom businessand salaries and incomebenefits, wages
which thefrom business in65, incomewell taxpayeras aspersons over

This basic feeof 22.51basic feebe subjectactive shall percent.tonot a
meaningcontributions,portion of social welfaretaxablecorresponds theto

forprovide increased benefitsfees dosocial welfare thatportion ofthe not
active businesstheemployees owner.or

willtax-free. So pensioners bepension made thatbasicNational not
fee of 22.51basicof other thefavoured the percentat groups,expense
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incomes.pensions and earnedmentioned will be charged allabove on
contributions,of social welfareT0 avoid the double payment

for pension benefits beself-employed person’s deductionproposed that a
ofoperations before the calculationfrom income from businessmade

social welfareportion of theindividual contributions and that the tax
insurances.for wage-earner’s private pensioncontributions refundedbe

priority objective of uniformityThese from giving theproposals result to
incomeobjective of widening the base forand equitable taxation before the

and social welfare contributions.tax
contributions used inThis widening of for social welfarethe base part

socialand in reducefinance the reduced income tax rates part toto
Accordingly, broaderwelfare contributions 0.68 units. theby percentage

contributions.social welfarebase and reduced alsotax ratestax encompass

deductionsreductions andTax extra

basis ofThe reduction for trade-union fees will be adjusted thetax on
20 of fees,and proposed thethe lower to amount to percenttax rates

of SEK 400with maximuma per year.
of objective of simplifying the and adjust theAs part tax system toour

into development of other forms ofregulations take the supportto account
for sick, removal ofother of households and the theto types we propose

of non-resident children, ofdeductions for the the removal taxsupport
reductions for housewives and single with children, and theparents

existence minimumsof deductions with regard andremoval toextra
this strengthening of the budget,sickness In dontcosts. expectwe anyarea

withinwill increase in existing forms ofsince instead there be supportan
simplify streamlineaffected. The objective and thethe to systemareas

deteriorating conditions for the affectedwithout the groups.

from capitalIncome

Calculation of and limitation of deductionstax

dividends realizedof capital in the form of interest, andAll types return
uniformincreases interest be taxed invalue well to aas as expenses are

of 30in the capital income category, at state tax rate percent.amanner
paidThis applies in which the yield capital the formalso to assets on

premium bonds, so-called profit saving inof winnings, such andlottery as
banks.

The of 30 applies also for profits in closedstate tax rate percent
associations contributingcorporations, economic and others, thereby to a

taxation.high degree of uniformity and equal
Realized should fully taxed in thevalue changes be same manner as

intoyields, in which inflation taken throughcontinual capital account a
This method of accounting for inflationrelatively low tax rate.

explicit inflationalternative methods suchconsiderably simpler than as
complies with theadjustment of capital incomes, and alsoquotaor a
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objective of international ofharmony the of regulations.system
A deficit in the capital income will provide reduction ofcategory taxa

about 30 in the 30 Tosurplus taxedpercent at percent.same way as a
deñcits in the capital income from undermining taxationprevent category

of income from employment unacceptable degree, andto to prevent taxan
planning, interest-expense ceiling of SEK 100,000 adult and SEKan per
10,000 for children under 18 The limitsproposed. designed in suchare

that interest for residentialnormal wellcostsa manner expense as as
interest relating business operations will be affected.to notexpenses own
However, the for planning radically limited for so-calledtaxscope zero-

well for those otherwisewho could finance investments intaxpayers as as
with directlow-tax yield by of in which entireloans theassets a means

interest immediately deductible. The interest deduction ceilingexpense
also contributes objective of increasing savings and counteractingto our
borrowing.

To planning, also proposed capitalmake lossesprevent tax to
deductible maximum of 70 As result, will normallyto percent. notup a a

profitablebe in build credits through realizing lossestax terms to taxup
fast possible in combination with ofthe valuepostponement taxas as on

increases. The has been selected that will result in thequota so
formalactual rather than of ofthe realized valuesymmetry tax treatment

changes.

Pension and insurance savings

transitionA uniform taxation major implicationsalso has for theto
Swedish pension and insurance since all work remuneration will besystem,
subject form of social welfare fees and all returns from capital willto some
be taxed.

Accordingly, that the from all of pensionreturn typeswe propose
savings, regardless of thiswhether done via insurance companies, pension
foundations, banks through allocations in companies be taxed.toor are
However, the proposed 20 instead of 30 intax rate percent percent

stimulateorder saving and ofbecause the fact taxationthat alsoto covers
existing pension savings.

The capital from capital insurance accordingcurrently taxedreturn on
existing regulations and also similar other direct household savingsto to

since premiums paid with taxed income while withdrawals notare are
subject income For these the normal should 30beto tax. ratetaxreasons,

for capital capital insurance.percent returns on

stimulateMeasures savingsto

reduction ofA the applying normal savings interestbank andtax rate to
from 72 30 will stimulate savings and discourageto percentexpenses

borrowing. However, uniform taxation of capital income also means a
substantial increase in the taxation of capital gains shares, pensionon
savings, certainand tax-free bank savings which tends reduce savings.to
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Based the objective of stimulating saving, reduceand thetoon
transition effects for existing savings, reduced of 20tax ratewe propose a

for particularly saving, namely saving in general publicpercent urgent
savings funds and the related youth housing savings and for all oftypes
pension savings.

Capital gains securities,tax etc.on
The regulations applying the taxation of andstock othercurrent to
securities provides substantial for planning, the timetax atscope same as
the regulations complicated locking-inand lead effects. For example,toare
the taxed portion of capital gains stock reduced from 100 percent toon
40 after than years’ holding, which forthatpercent two taxmore means

disadvantageous realize profits before this time limit.toreasons
Current regulations also evasion since income fromtaxencourage
employment and income transformedother into low-taxed capital gains.

Our for transition uniformproposal taxation entails major changestoa
in this area.

For the dominant of securities listed shares and similarcategory —
securities that profit be calculated according entirelytoproposewe an—

method, referred portfoliothe method. This method thattonew as means
ofthe the time of historicalsale based and thepayment tax at coston
for entire portfoliomarket value the and realizedthe value changenot on

for particularthe share stock according the regulations forto currentor
so-called and old stock.young

With the portfolio method, profitthe taxable normally calculated as
certain share of inthe sales which the portion determined bya revenue,

the historical of portfoliothe and the market value beginningthecost at
of Thisthe in form ofresults taxation that simple, toyear. a easy
supervise and capable of being forecast. The simplifications illustratedare

factby the that the reporting of capital gains securities, etc. moston can
be done simply individualby the approving the data by markingcases an

appropriate in simplifiedbox the form.tax return
For non-listed instrumentsshares, debt and securities,other we propose

that the taxed profit estimatedbe the profit for each oftypeas average
security in approximately the existingthe regulations forsame manner as
so-called older shares.

The primary difference between the portfolio method and the average
method that profits estimated the portfolio inlevel theataverage are

Otherwise,former method and ofthe security in the latter method.typeon
uniform rules be applied the possible.to to greatest extentare

Furthermore, in the of movable such gold, diamondspropertycase as
and the total nominal capital gain will be taxed regardless of the lengthart,
of time of holding.the Movable which forused personalproperty use
will, however, basically be tax-free in withaccordance principlethe that
income shall apply primarily income from employment and capitaltax to
return.

In addition, innovations in the of capital gainstwo taxarea on are
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which in gain significanceproposed the longer be expectedterm tocan
against the background of the deregulation of the and creditcurrency
markets.

The first of inof these innovations that changes in the value assets
foreign incurrencies shall be subject capital gains theto tax same manner

capital investments, whichother proposed shall be done through theas
portfolio method.

The other feature liabilities in Swedish and foreignthatnew
currencies subject capital gains This of taxationshould be to tax. type
expected reductionlead in since the deductibleto to net tax revenuea
capital will gains,losses become than taxable capital leastatmore common
in the of liabilities in Swedish kronor.case

legal regulation of existing future of liabilitiesA and andtypes assets
in view of objective of forecastable regulationsalso that beurgent our can

sustained period. The previous in whichprotracted thesystemover a
taxation of options and instruments determinedother throughnew was
practice, with substantial time lag, satisfactory in view of thesenota
objectives and objective of uniform and similar regulations.the

ofTaxation housing

The continual income owner-occupied homes and houses,tax on summer
in form of standard will abolishedthe be and replaced bya revenue a
higher avoidreal parallel for large ofestate tax to tax payments a group

Thepeople. real for private dwellings and forestate tax apartment
buildings proposed be 1.5 of the ratable value.to percent

of reduction of relief forAs result the the the interesttax rates, taxa
deductions will reduced from of 47 Thebe the normal level 30to percent.
interest subsidy for owner-occupied willhomes be changed while thenot
interest subsidy rented and will be adjustedtenant-owner apartmentson

that interest after contributions and will be equally large for alltaxso
forms of Combined with uniform thisthe realarrangements. estate tax,
entails significantly uniform of different of housing,treatment typesa more
which compliesalso with the housing policy objective of neutrality between

formsvarious of housing.the
To dampen implicationsthe for construction resulting fromcost new

proposal and the proposal of Committee for Indirect Taxationthe inour
transition fullregard value-added for construction andto to tax toa

contribute uniform charges for housing of varyingto more age,
proposed that real be applied during the first five forestate taxno years
future construction 50and that only of the normal realpercent estatenew

paid duringbe the subsequent five for privateboth houses andtax years
buildings.apartment

The transition effects housing increasedand the ratable values, willon
be alleviated though reductions of forthe real private dwellingsestate tax

1.2 of the ratable for period 1991by value the through 1992. Topercent
reduce the transitional effects in ofthose sections housing affected the
reduction of interestthe subsidy and which also subject high interesttoare
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will reduced for builtreal also be housesrecentlytaxestateexpenses,
regulations.through special transitional

owner-occupied will subject regardlessThe renting of homes be to tax
of residence, timeinvolves holiday thewhether permanent ator same as
regulations will be simplified.

willCapital gains owner-occupied homes and other real beestatetax on
The estimation of historical adjustedchanged fundamentally. current cost,

for inflation, deferment of taxation in the ofwell the currentas as case
ofcertain of owner-occupied homes will be abolished forsales reasons

simplicity distortions attain uniformand equity, and avoid andto to
regulations for owner-occupied homes and flats.tenant-owner

of basic will entirein the rule be that theAs the other assets,case
capital gain for owner-occupiednominal homes and tenant-owner

will reported in of capital income, and will thusbe theapartments category
be taxed 30 regardless of the holding period.by percent

However, the locking-in effects for housing and labourto counteract
policies, capital gains will limited by ofmarket the betax taxmeans a

for residences and 18ceiling of 9 of the salespercent permanentrevenue
of the for other of residences.sales typespercent revenue

proposed regulations for owner-occupied willthat the above homes
flats and so-called private residencealso apply other suchto tenant-owner

farmhouses agricultural inhabited Thisreal by theestateas on owner.
foreconomically equitable ratable valuehowever tenant-ownerassumes an

for administrative will into force priorflats, which not toreasons come
period, retain199394. During the transition generally proposed to

taxation of flats and associations,unchanged tenant-owner tenant-owneran
in taxation and interestbesides the general changes real estatemore

subsidy.
Real which used primarily residence for theestate not as a owner or

will categorized business willrelated be real and be taxedestatepersons as
business operations in basically inin the the thecategory same manner as

business However, will limitedof other be also in suchassets. taxcase
of ceiling of 26 of forthe sales thetax percentcases means a revenue

36 of for high—incomemajority and the salespercent revenue earners
locking-in effects and regardedorder that beto counteract tax ratea can

particularlyunreasonable, involving protracted holding periodas cases a
with low mortgage.a

ceiling for private and business premisesThe housestax morecan
regarded additional of taking of inflationgenerally be accountas an way

addition thein generally lowto tax rates.
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1 Sammanfattning direktivenav

I juni 1987 bemyndigade regeringen chefen för finansdepartementet,
statsrådet åttaFeldt, tillkalla kommitté med högst ledamöter medatt en
uppdrag inkomstskattesystemet i intede delargöra översynatt en av som
har direkt samband med företagsbeskattningen. Syftet med översynen

åstadkomma rättvist och enkelt skattesystematt ettangavs vara mer som
förhållandei till dagens innebär lägre för statligaskattesatser den

inkomstskatten, breddad skattebas enhetlig kapitalbe-samten en mer
skattning stimulerar till minskadökat sparande och skuldsättning. Ettsom

mål åstadkommaviktigt för kommittén regelsystemannat att ettvar som
bestående långkan bli under tid.

Kommitténs arbete skulle ha i huvudsak följande inriktning.
Ett förslag bör utarbetas till för statliga in-skatteskala denen ny

komstskatten med lägre skattesatser. Skatteskalan skikt förbör ha att
uppnå förenklingar undvikaoch snabb upptrappning marginaleffekteren av
vid inkomstökningar.

åstadkommaI avsikt bredda skattebasen och neutral beskattningatt en
genomgångarbetsinkomster bör företas nuvarande avdragsmöjlig-av en av

Målsätt-heter och prövning vilkaske begränsningar kan göras.en av som
så behålls.ningen avdrag möjligt Iär sammanhanget böratt som

frånavdraget för till och arbetet reglerna för beskatt-över samtresor ses
Ävenning övriga kostnadsersättningar.traktamenten och storlekenav av

schablonavdraget grundavdraget börsamt övervägas.
framhållsEn reformerad kapitalbeskattning mycket angelägensom en

del framtida inkomstskattereform dels för förenkla skattesystemetattav en
uppnåoch effektivare kapitalanvändning, dels för minska möjlig-atten

uppnåtillheterna skatteplanering och därmed rättvisa.ökad
Kommitténs iarbete denna del inriktasbör regler innebärsom en

likformig beskattning olika slag kapitalinkomster. Det skatte-av av nya
bör stimulera till ökat sparande och minskad skuldsättning.systemet

Reglerna vidarebör leda till neutralitet vid den skattemässiga behandlingen
vinster vid försäljning villafastigheter Enoch bostadsrätter. tänkbarav av

modell för enhetlig kapitalbeskattning bör olikaprövas är att typeren som
kapitalinkomster förs i inkomstslag.ettav samman

frågaEn kapitalbeskattningsområdetsärskilt centralär ochsom som
bör undersökas i vilken utsträckning nominellaär reala principer skallresp.
tillämpas, dvs. huruvida skattesystemet till inflationskall hänsyn ellerta
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ocksåinte. I det studeras i vilken utsträckningsammanhanget bör reala
fråga kapitalbeskattningsområdetprinciper Enanvänds utomlands. som

för aktievinstbeskattningen.särskilt metodernämns är
någraVidare finns begränsningarbör undersökas det skäl göraattom

i realisationsförluster. Härvid böravdragsrätten for skuldräntor och för
sådant belånadebeaktas effekterna förslag för dem har högtett somav

villafastigheter och bostadsrätter.
åstadkommaKommittén eftersträva lättbegripligtbor enkelt ochatt ett

inkomstskattesystem. möjlig-Av detta undersökas det finnsskäl bör om
områden frågorna utanförförenkla vissaheter reglerna eller lösaatt

sådana områdenExempel avdragskattesystemet. reglernaär extraom
förgrund existensminimum, avdrag för sjukdomskostnader, avdragav

underhåll skattereduktiontill icke hemmavarande för s.k. hemma-barn,
ensamståendeförmake och med barn.

Reglerna avdrag för folkpensionärer i syftebör överextra attom ses
uppnå Något ocksåminska förenklingar.marginaleffekterna och att som

in-bör förvärvskälleindelningen indelningen ikunna ochärtas upp
komstslag gränsdragningen mellan hobbyverksamheter och rörelse.samt

fått frågorKommittén inkomstbe-har frihet andraäven röratt ta upp som
Ävensådana direktiven.skattningen uttryckligen har iän nämntssom

åtgärderförslag till bostadspolitiken bliinom familje och kant.ex. som-
ingårnödvändiga till följd reformen i uppdraget.av

såDet bör utformas i sina huvuddrag kan bliregelsystemet detattnya
bestående långunder

finan-Kommittén har visa hur skattereform i dess helhet skallatt en
sieras.
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2 Inledning

genomförande2.1 Utredningsuppdragets

Vårt fullständig inkomstbeskatt-uppdrag har varit översyngöraatt en av
företagsbeskattningen. I enlighet med vadningen i de delar inte avsersom

vårt förslag tilldirektiven varit inriktat utarbetahar arbete ettattanger
reformerat inkomstskattesystem innebärsom

progressivitet ioch minskad skatteskalan,sänkta skattesatser-—
breddad minskade avdragsmöjligheter ochskattebas en mergenom-
enhetlig beskattning arbetsinkomster,av

enhetlig kapitalinkomstbeskattning stimulerar till sparande ochsommer-
motverkar skuldsättning,
förenklingar i skattesystemet samt ett-

bestå långunder tid.skall kunnasystem som—-
utredningsarbetet vi nackdelarna med höga skatte-Under har analyserat

frånsamhällsekonomin de neutralbl.a. effekterna samt avstegsatser, en
framtvingar. betydelse detbeskattning skattesatser Avhöga är attstorsom

bidra till fördelningspolitisk rättvisakanskattesystemet större änennya
förutsättningar Mot dennavad det nuvarande skattesystemet har göra.att

utfört fördelningspolitiska effekternabakgrund har vi rad analyser deaven
kapitalenhetlig beskattning ochsänkta skattesatser och avav en mer

Även återspeglasådana aldrig dearbetsinkomster. exakt kananalyserom
ändå uppfattningensamlade fördelningseffekterna de klart stöd för attger

föreslås fördelningseffekterdet här bättreskattesystem änsomnya ger
det gamla.

olika missgynnat sparandeDet hittillsvarande skattesystemet har sätt
hushållssparan-förmånligt lågavarit vid skuldsättning. Det finansiellaoch

viktigasteallvarligt ekonomin. Ett dedet problem för den svenskaär ett av
därför enligt direktiven utformainslagen i skattereformen är ettatt

Vifrämjar skuldsättning. harskattesystem sparande och motverkarsom
för kapitalinkomst-under utredningsarbetet undersökt olika grundmodeller

såsombeskattningen, vilka olika inflationen, real beskatt-beaktarsätt
kvotmetod enligtning kapitalinkomster indexreglering, s.k.av genom en

tillvilken viss kvotdel ränteinkomster skallendast tas uppen av m.m.
fårbeskattning andel ränteutgifter drasoch endast motsvarande samtavav

inflationenkapitalinkomster där tillbeskattning hänsynseparat tasaven
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nivå.skattesatsens Vi därvidhar den sistnämda metodengenom ansett vara
föredra vårtutformatoch förslag i enlighetatt härmed.

Vidare har undersökt effekterna de olikformigheter finns iav som
dagens kapitalbeskattningssystem, bl.a. vad snedvridande effekteravser
samhällsekonomin Våraoch möjligheterna till skatteplanering. förslag
kapitalbeskattningsområdet har bakgrund vad denna visatanalysmot av
inriktats uppnå likformighet i beskattningenatt avsevärt störreen av
olika kapitalinkomster. våraVidare har förslag syftat tilltyper attav
motverka skatteplanerin dels den grundläggande uppbyggnadeng genom av
kapitalbeskattningssystemet, åtgärderdels förslag till speciellagenom

områden.vissa
Även det gäller beskattningennär arbetsinkomster vihar undersöktav

frånvilka neutral arbetsinkomstbeskattning nuvarandeavsteg en som
regelsystem kan innebära de effekter samhällsekonomin ochsamtanses
möjligheter till Ocksåskatteplanering dessa medför. dettaavsteg
område vårhar det enligt uppfattning varit angeläget eftersträvaatt en
likformig mångabeskattning. Det finns exempel hur dagens olikfor-
migheter utnyttjas i skatteplaneringssyfte, mångabl.a den i praktiken
gånger relativt lindriga naturaförmånerbeskattningen olika och deav
schabloniserade förreglerna avdrag för kostnadsersättningar. Ett annat

målviktigt såledesför reformen åstadkommahar varit enhetligatt en mer
beskattning löneförmåner utgångspunktolika med i principen attav an-
ställningsinkomster skall beskattas likformigt i vilkensättett oavsett

utgår.form de
årenUnder de pågåtthar omfattande reformverksamhetsenaste en

skatteområdet i industriländer.antal Skattereformerna harett stort
genomgående syftat till inkomstbeskattningensänka för fysiskaatt

vilket i de flesta fall delvis finansierats breddad bas förpersoner, genom
inkomstskatten. För litet land Sverige med ekonomiett öppen ärsom en

pånaturligtvis händelseutvecklingen skatteområdet våri omvärld mycket
viktig. Vi har därför under utredningsarbetet ägnat uppmärksamhetstor
åt utländska skattereformer inhämtatoch omfattande material härom.ett

Det svenska skattesystemet har med tiden blivit komplicerat och
svåröverskådligt. Delvis beror detta delreformerantalatt ett stort

årensföretagits under lopp, varvid inte alltid beaktats delreformernas
inverkan helheten. också påverkatsKomplexiteten har allt störreattav
krav efter hand ställts skattesystemet bl.a. med hänsyn till den
ekonomiska utvecklingen. Ett vårtviktigt inslag i arbete harannat mot
denna bakgrund varit Vårförenkla regelsystemet. inriktning har här iatt

åstadkommaförsta hand varit enkelt och lätthanter-att ärett system som
såvälligt för enskilda skattemyndigheter vad detgäller flertaletstorasom

skattskyldiga med anställningsinkomster. På områden,vissa främst vissa
delar kapitalbeskattningen, det emellertid, medär hänsyn till deav
invecklade frågatransaktioner det oundvikligtär reglerna delvis ärattom,

komplicerad för neutral beskattning skall kunnanatur attav en upp-
rätthållas.

Grunderna för det nuvarande skattesystemet lades fast för 60änmer
Ävenår sedan KLnär det företagits omfattande förändringarantogs. om
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i skattelagstiftningen återspeglarsedan dess den fortfarande i stor
dåvarandeutsträckning det samhällets ekonomiska struktur och synsätt.

härpåExempel KLär uppbyggt enligtär den s.k.att källteorin innebarsom
i princip bara frånskulle beskattaatt inkomster varaktiga inkomst-man

källor inteoch reavinster. Ett ålderdomligaexempel dent.ex. annat
strukturen i KL uppdelningen fastigheterär i jordbruksfastigheter ochav

fastighet, återspeglarvilket den dominerande dåställning jordbruketannan
hade i samhällsekonomin. När total inkomstskattelagstift-översynnu en av
ningen företas vårhar det enligt mening funnits anledning även prövaatt
grundstrukturen i såsomskattesystemets uppbyggnad, vilket inkomstbe-

utgångspunkten,bör utgöra indelningen i inkomstslag ochgrepp som
förvärvskällor och klassificeringen fastigheter.av

I tidigt skede utredningsarbetet åtett uppdrog radav externaen
åtoch sakenheter inom finansdepartementetexperter utarbetaatt
frågor.i vissa Rapporternarapporter har intagits bilagor till betänkan-som

det. Dessa har utgjort viktig våradelrapporter underlaget fören av
ställningstaganden vad gäller bl.a. utformningen kapital- och arbets-av
inkomstbeskattningen för belysa statsftnansiella, fördelningspoli-samt att
tiska och vårasamhällsekonomiska effekter förslag.av

Vi gånghar under samråttarbetets med URF framför alltsamt,
sekretariatsnivå, haft kontakter KIS,med MIA, boendekostnadsutred-
ningen, stiftelse- och föreningsskattekommittén kommittén församt

för underhållsbidragöversyn reglerna till barn bidragsförskott.ochav
RINK började sitt arbete Vårthösten 1987. uppdrag har varit mycket

omfattande mångaoch i delar komplicerat. framhållsDet emellertid i
direktiven arbetet det skulle bedrivas skyndsamt,att siktetrots med att
det inkomstskattesystemet skulle kunna iträda kraft den 1 januarinya
1990 och börja årstillämpas vid 1991 taxering. Med hänsyn till den knappa
tiden behövde enligt direktiven detaljförsla inte områdenutarbetas allag

behandlades. Vi fick vidare själva bestämma utredningsuppdragetsom om
skulle redovisas samlat eller i olika delbetänkanden.

En omläggning skattesystemet den föreslåromfattning kräverav av
vårenligt bedömning riksdagsbeslut förändringarna fattasatt minst ettom

halvår innan de reglerna skall föregåsträda i kraft. Beslutet skallnya av en
omfattande remissbehandling myndigheter lagråds-och organisationer,av
remiss utarbetande proposition till riksdagen. vårasamt För förslagav att
skulle ha årkunnat träda i kraft 1990 hade det krävt kunnat avslutaatt
vårt arbete redan 1988. Detta visade sig tidigt stadiumsommaren ett
inte Vårtmöjligt. arbete har i stället varit inriktat förslagenvara att
skall kunna träda i kraft den 1 januari 1991. Detta ibehöver för sigoch
inte utesluta Ävendelar föreslagnaden reformenatt genomförs tidigare.av

någotmed denna längre tid för utredningsarbetet har detta med hänsyn till
frågornas omfångkomplexitet och bedrivits under tidspress. Vi harstor
emellertid den knappa tiden haft ambitionentrots utarbeta konkretaatt
förslag områdenalla centrala behandlat. någraBeträffandesom
frågor har vi dock bara huvuddragen de förändringarangett vi förordar.av

frågaYtterligare särskilt bör i dettaomnämnas sammanhangen som
beskattningen handelsbolag. URF:s förslag i denna del innebärav att
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fråganställningstagande iskattesubjekt. URF:shandelsbolag skall utgöra
varitdärför inteskede utredningsarbetet. Det harhar skett i ett sent av

inverkan de delarmöjligt för analysera detta förslagsnärmareatt avoss
haft utreda.skattesystemet attsom

inte fram förslagförfattningsförslagen tidsskäl lagtBeträffande har av
anledning deföljdändringar företas medtill kan behöva avsomrena

vårföreslår. enligtFöljdändringarna börmateriella förändringar
i skede.utarbetasbedömning olägenhet kunnastörre ettutan senare

varitförfattningsförslagen harEn komplicerande faktor vad gäller att
såväl våra förändringar iförslag omfattandeURF:s föranledersom

skatteområdet, dessaKL SIL. I de delarförfattningarna främst och av
våraföreslår förslagförändringardär URF grundläggandelagar ävenmen

meningsfulltföranleder vissa förändringar vi inte dethar attansett
endaststadgande,framlägga förslag till lydelse berört angettutanavny

våra föranleda.vilka förändringar förslag bör

Betänkandets disposition2.2

bakgrunden tillhuvudavsnitt. Del I behandlarBetänkandet indelat i femär
utgångspunkterna föränd-huvuddragen deför reformenoch samt anger av

föreslår. kapitalbeträffande inkomstslagen ochringar Detaljförslagen
återfinns I IVIII betänkandet. deltjänst i delarna presenterasresp. av

särskildaReservationer ochförfattningsförslagen med kommentarer.
återfinns slutligeni I del Vfinns intagna efter kapitel 13 delyttranden

de materiellaSyftet i del I kortfattatbetänkandets bilagor. med att ange
detutförligare i de följande delarna,ändringar sedan behandlas är attsom

få skattereformhelhetsbild förslaget tillmöjligtskall att genomavvara en
upprepningarDetta medför visserligendel I betänkandet.enbart läsaatt av

emellertid dennaVi harde olika delarna betänkandet.mellan ansett attav
förslagetöverblickfördelarna med kunnanackdel överuppvägs att enav

delenbart läsaattgenom
III IV tillsammansband medan del ochDel II Voch utgör separata

band.utgör ett
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3 Bakgrund och allmänna

utgångspunkter för reformen

utgångspunkterI detta kapitel vi principerbehandlar allmänna och som
vårtligger till grund för förslag till omläggning Förstskattesystemet.av

berörs de hittillsvarande grundprinciperna för skattesystemets uppbyggnad
och skattebördans fördelning tillämplighetderas i reformeratsamt ett
inkomstskattesystem. Det följande avsnittet de problemtar upp som en
olikformig beskattning till. Iupphov det tredje avsnittet behandlasger
behovet anpassning till omvärlden. I det fjärde avsnittet riktlinjer-av anges

vårtför förslag till framtida inkomstskattesystem. Bl.a diskuterasna
utgångspunkterna för likformig arbets- kapitalbeskattning, uttagresp. av

frågansocialavgifter, skattekrediter, real eller nominell beskattningom
riktpunkt för skatteuttaget. I femte sista avsnittet idet och dettasamt

frågankapitel behandlas förenklingar skattesystemet.om av

3.1 Grundprinciper för inkomstbeskattningen

Inledning3.1.1

våra framhålls åstadkom-I direktiv huvudsyfte med reformen äratt ett att
förhållandeskattesystem i till dagens enklare ochärettma som mer

någoträttvist. I följande redogörs för principerdet de hittills varitsom
vägledande för rättvisebegreppet i skattelagstiftningen,den svenska

skatteförmågeprincipenfrämst efteroch horisontell vertikalochsträvan
rättvis, dvs. med faktiska inkomst skall betalaatt personer samma samma
skatt skatten skall utjämna inkomsterna Vivälatt awägt sätt.ettresp.

ocksåberör i detta avsnitt inkomstbegreppet i skattelagstiftningen samt
några principer teknisk karaktär följer de grundläggandeav mer som av
begreppen.

skattesystemetAtt skall enkelt och rättvist kan förefalla självklart.vara
målVissa motsättningar mellan dessa krav och del andra ställtsen som

såledesför skattesystemet kan dock uppkomma. Det kan föreliggaupp en
påmotsättning mellan kraven horisontell rättvisa och kraven enkelhet

och ökad schablonisering vad gäller avdrag för kostnader. Vidaret.ex.
råda önskemåldet konfliktkan mellan kraven vertikal rättvisa ochen

så småinkomstskatten skall medföra samhällsekonomiska snedvrid-attom
ningar möjligt.som

Ur de teoretiskaallmänna principerna skattebördans fördelning ochom

4-RlNK l
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andra principer förinkomstbegreppet kan vidare vissa konkretamer
kapitalvinsterhärledas, i vilken utsträckning börskattesystemet t.ex.

försörjningsbördan skall beaktas,beskattas, hur m.m.

fördelningPrinciper för skattebördans3.1.2

fördelningen används iblandNär det gäller skattebördan begreppenav
skatteförmågeprincipen offerprincipen.minstaintresseprincipen, och

denIntresseprincipen den klassiska liberalismen ochbetonades ärav
beskattningsprinciperna. Denhistoriskt de nämndaäldstasett av nu

tillinnebär vid beskattningen skall vilken denhänsyn nyttaatt taman
såledesoffentliga utgifterna. Man betala skatt ienskilde har de skallav

fåtttjänster. Principen har inteproportion till sitt utnyttjande samhälletsav
någon I flera dock fortfarandepraktisk betydelse. länder spelarstörre

denna princip relativtfastighets- särskilda näringsskatter byggeroch som
beskattningen. När statliga skattervid kommunala det gällerroll denstor

socialförsäkringsavgifternai Sverige beskattningen motorfordon ochkan av
intresseprincipen.delvis bestämda efterskatterses som

Skatteförmågeprincipen Tidigare menadeflera olikakan tolkas sätt.
likai härmed skulle innebära medregel skatten att storaatt personerman

såledeslika i Ieorin inriktadinkomster skulle betala mycket skatt. var
skatteförmågarättvisan. Numera torde i begreppetden horisontella man

såsomrättvisan denna ii allmänhet innefatta den vertikalaäven anges
således kommitPrinciperna haminsta offerprincipen se nedan. attsynes

smälta samman.
skatteförmågeprincipensvårighet tillämpningen i dennaEn vid av

går objektivt jämföra skatte-utvidgade mening ligger i det inteatt att
trycket såledesinkomster. Man inteför med olika kanstorapersoner

med 100 000 kr. igrundval denna princip hur mycketsäga personav en
skatteförmåga ha tagitsinkomst i skatt för hans skallskall erlägga att anses

anspråk inkomst 60 000 kr.i i lika grad för den harhög som som en
15 % inkomst, de harbetalar i skatt dennaoch t.ex. sammaom

försörjningsbörda etc.
Skatteförmågeprincipen jämförelsedärför haft sin viktigaste roll vidhar

såledesinkomst. Man diskutera hurmellan med lika kanstorpersoner
tillåtas, ivilka bör vadinkomstbegreppet bör uppbyggt, avdragvara som

tvåmån försörjningsbördan för med likabör beaktas att personerm.m.
inkomst skattebörda.beskattningsbar skall hastor samma

såojferprincipen medförEnligt minsta fördelas denbör skatten att
efter bärkraft.minsta möjliga uppoffring för samhällsmedlemmarna skatt

utgår från mindreVidare med högre inkomst harden nyttaatt en person
således dennainkomsttillskott. Det innebär enligt teoriytterligareettav

frånuppoffring vissmindre skattgenerellt sett att ta ut summa enenen
så denden förra efterliten inkomst länge skatt är större änstor än en

efter skatt.senare
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skattesystemPrincipernas tillämpning i dagens3.1.3

måsteSkatteförmågeprincipen fortfarandeminsta offerprincipenoch anses
Exempelvisför inkomstbeskattningen. kande vägledande principernasom
skattereformerlikformighet i flera utländskakraven betonats starktsom

Ävenskatteförmågeprincipen. minstaunder tid byggasägassenare
den huvudsakliga grundenofferprincipen vedertagen ochtorde utgöravara

så samtliga västländersför inslag finns ide progressiva gottsom som
i inkomstskattenUtvecklingen minskad progressivitetskattesystem. mot

år minstauttryck förunder knappastkan ansettett attses som mansenare
marginalskatterofferprincipen felaktig, bedömt högaattutan att german
Påfrestningarnastörningar.till alltför ekonomiskaupphov stora

också utvecklingenskattesystemen torde ha ökat grund attav
Samtidigtmöjligheter till skatteplanering. harkrcditmarknaden ökadegett

trubbigtprogressiva relativtdessutom gjorts gällande skatter utgör ettatt
åtgärderinkomstutjämning inom inkomst-instrument för och andraatt

bättre resultat.skattesystemets ram ger

Fördelningsprinciperna i svensk skatterätt3.1.4

inkomstbeskattningen i Sverige vuxit fram den s.k.Den nuvarande har ur
avkastningsskatter där varjebevillningen,allmänna ett system avsom var

På reformer1860-talet företogs betydandeinkomstkälla beskattades för sig.
årförst 1902 infördes allmänbevillningenden allmänna enav men

statlig utgjorde tillägg till denSkatten endast ochinkomstskatt. ettvar
År bevillningen heltbevillningen. 1910 den allmännaallmänna ersattes av

innehöll fleraDen lagstiftningenstatlig inkomstskatt.allmän nyaen
till i princip den verkligaMan övergick beskattaväsentliga nyheter. att

ansågvilket fortfarande gäller. För det andraavkastningen fastigheter,av
skattekraft inkomstinkomst förmögenhet änstörreatt avgavavman

infördes vid försäljningtredje reavinstbeskattningEn nyhetarbete. attvar
sådan förvärvats i spekulationssyfte.egendom kunde haansessomav

såldes inom vissaSpekulationssyfte presumerades föreligga egendomenom
års1910 inkomstskat-efter förvärvet. KL bygger i huvudsaktidsfrister

1927:102 98-134 finnsteförordning. I förarbetena till KL prop. ens.
angående utvecklingen fram till förslaget till KL.utförlig historik

få angåendeuttalanden grundläggande beskatt-Det finns direkta
I tillningsprinciper i förarbetena till skattelagstiftning. förarbetenasvensk

kommunalskattekommitténsKL 1927:102, 109 refereras dockprop. s.
utgångspunkt inteför reformen. Kommittén uttalar bl.a.allmänna att man

frågan kommunalbeskattningenanledning diskuterafunnit närmareatt om
efter intresseväsentligen principen skatt ellerborde bygga

spörsmålförmåga. ansågefter Kommittén dettaprincipen skatt att var
såkommitténpraktisk betydelse. I verkligheten det enligtföga var nogav

måste bådasåsom föregående tilli förslag faktiskt skett, hänsynalla tasatt,
Kom-tagit sig uttryck i nämnda formler.de sidor problemetav som

måste blevfylla vissa förhandenvarande behov och problemetmunalskatten
på medlemmarkommunens skattedragandefördela skattesummanatt
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så rimligt skäligt rättvist möjligt.och dvs. sättett som
finns till skattelagstiftningen iAndra uttalanden i förarbetena rörsom

Terminologinefter de skattskyldigas bärkraft.regel skatten böratt tas ut
skatteförmågeprincipen. Oftadärvid till har dockansluter närmast man

syftat till inkomstutjämning.en
Skatteförmågeprincipen haft betydelse inom den svenskahar stor

Utgångspunktenskatteratten för utformandet inkomstbegreppet. harav
skattebetalningsförmågadärvid varit med skall erläggaatt sammapersoner

lika följande vilka för övrigt tordehög skatt. Härav har bl.a. krav härletts,
för de flestagälla länders skattesystem.

utgåInkomstskatten nettoinkomsten efter avdrag för kostnaderskall
för inkomstens förvärvande.

så med2. Beskattningen skall likformig beskatt-attvara personer samma
ningsbara förmögenhet träffas lika hög skatt.inkomst, etc. av

beskattningsbara inkomsten hänsyn3. Vid bestämmandet den skall tasav
påverkarsådana försörjningsförpliktelser vilkatill faktorer som

bärkraft.skattebetalarnas
bärkraftig inkomstInkomst4. förmögenhet betraktas än avav som mer

arbete.

skatteförmågaKravet likformig beskattning medpersoner sammaav
också motiveras specialfall allas likhet inför lagen.kan ettsom av

aktualitet i dagensDe nämnda fyra princperna fortfarandeharnyss
frånVisstsvenska skattesystem. De tillämpas dock inte konsekvent. avsteg

utgå nettoinkomsten efter avdrag förprincipen inkomstskatten skallatt
förvärvande gjorts införandetkostnader för inkomstens har genom av

Någrainkomst tjänst. grundläggandeschablonavdraget under avstegav
vårfrån princip enligt mening inte vi dendenna bör göras, utan attanser

fortsättningsvis.bör gälla även
i tids skattedebatt ochKravet likformighet har betonats starkt senare

framhålls våra Vårt inkomstskattereformi direktiv. förslag till hart.ex. som
mål åstadkomma beskattninglikformig och rättvis ochatt en mera

mål utförligt i följande avsnitt.behandlar detta
fortfarandeBeträffande försörjningsbördan finns flerabeaktandet av

såsom existensminimum, avdrag förinslag denna reglernaart,av om
underhållsskyldighet för Utvecklingen haricke hemmavarande barn m.m.

gått frågorfler utanför skattesystemetsdock lösa allt dessamot att av ram.
Även våra gårförslag i riktning.denna

Vad förmögenhetens bärkraft förmögenhetsskattengäller särskilda kan
på Avkastningbygga denna tanke. förmögenhet är annarsanses av

genomsnittligt lägre beskattad arbetsinkomster.änsett
fördelningspolitisk utjämningMot kraven likformig beskattning och

får näringspolitisk, social administrativandra krav, ellervägas t.ex. art.av
sådantEtt utformning de ekonomiskakrav skattesystemets ärannat att

till minimeras. Dettasnedvridningar skatten upphov skall ärsom enger
fråga år bl.a. bakgrunduppmärksammats alltmer under motsom senare av
stigande Vidare finns efter förenklingskattetryck. stark strävannumera en

regelsystemen.av
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Som kommer utveckla i följande avsnittnärmareatt är ett av
huvudskälen för den utformning föreslårskattereformen vi attav som
minska de ekonomiska snedvridningar det nuvarande skattesystemet ger

till, vilketupphov vi angeläget samhällsekonomisk synvinkel.anser vara ur
För den skull behöver emellertid inte skattesystemets inkomstutjämnande
effekter nödvändigtvis bli mindre. föreslårDe lägre skattesatser vi

påmöjliggör skattesystemet fårhelt det nuvarandeatt sätt änett annat en
enhetlig och likformig uppbyggnad, vilket i sin leder till den formellatur att
progressiviteten i skattesystemet bättre med den faktiskaöverensstämmer

vad fallet iän dag.är
Det kan finnas någotanledning i detta sammanhang ytterligareatt

beröra också våraenkelhetskravet fåbetonas i direktiv. För att ettsom
från skatteförmågesynpunkt så rättvist möjligt harsystem ettsom
komplicerat regelsystem byggts för vad skallatt tasupp ange som somupp
inkomst, vilka avdrag för inkomstens fårförvärvande vadgöras samtsom

i övrigt skall beaktas vid skattens fastställande. Systemet möjliggörsom att
individuella variationer i utsträckning kan beaktas.stor

Nackdelen krångligt svåröverskådligt.blivitär och Till dettaatt systemet
har bidragitäven regler tillkommit andra Komplexitetenskäl. harsom av
i viss utsträckning kommit motverka det inkomstutjämnande syftetatt med

såregelsystemet sätt väl insatta i det eller haratt ärpersoner som
möjlighet anlita förmånligaskattekonsulter kan utnyttjaatt regler och
kringgå oförmånliga helt sätt än saknar dessaett annat personer som
förutsättningar. såledesDet är tänkbart schabloniserade regleratt t.ex. mer

områdenvissa formellt kan mindre rättvisa i praktikensynas men ger
totalt bättre fördelning frånskattebördan skatteförmågesynpunktsetten av

bl.a. möjligheterna till missbruk regelsystemet minskar.attgenom av
Ett krav ökat i betydelse harmonisering med omvärldensannat ärsom

måsteskattesystem. Hänsyn vår påfrestningarnaenligt mening tilltas att
skattesystemet kan komma öka grund näringslivets ochatt av

Ävenkapitalmarknadens ökande internationalisering. frågadenna
behandlas utförligare i avsnitt.ett senare

För minska skatternas negativa effekter finns möjlighetenatt läggaatt
fråndel mångaöver skatteuttaget den i avseenden problematiskaen av

inkomstskatten till såsomandra befintliga skatteformer indirekta skatter,
tillgångsskatter.löneskatter och olika I flera utländska skatte-typer av

reformer finansieringenhar sänkning direkta skatterna skett delvisav en av
höjda indirekta skatter.genom

3.1.5 Inkomstbegreppet

Med hänsyn till del skatten skall inkomsten bliratt tas uten av en
frågagrundläggande vid fastställandet skatteförmågan vad skallav som

inkomst.anses som
Inkomstbegreppet föremålhar blivit för omfattande diskussioner i den

juridiska ekonomiskaoch litteraturen. Man brukar därvid tala ettom
vidare och inkomstbegrepp. Detsnävare inkomstbegreppetett snävare

ingårvad i nationalinkomsten,utgörs dvs. nettoinkomstenav som av
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löpandetjänster,framställning ochproduktiv verksamhet, varorav
ränteutgif-minskade medutdelning ränteinkomsterkapitalavkastning, och

gåva,förmögenhetsöverflyttningar arv,fallerUtanför detta begreppter.
stigit i kurs.aktierbodelning förmögenhetsvinster,och t.ex. som

då förmögenhetenomfördelningKapitalvinsterna betraktas en avsom
personerl.olikamellan

denleder till inkomstbegreppEn teori i huvudsak ärsammaannan som
sådan inkomstendast beskattas.k. källteorin. Enligt denna bör somman

återkom-från Bara regelbundetvaraktig inkomstkälla.avkastningutgör en
ingårdå inte värdeföränd-inkomst. Däremotinkomst räknasmande som

kap.15.själva inkomstkällan. Seringar vinsteroch även
konsumtionsmöj-fasta allaDet vidare inkomstbegreppet typertar av

erhållerz.ligheter värdeöverföringareller som en person
förinkomstbegreppetnationalekonomin etableradeDet inom numera

konsumtion ochbeskattning inkomst räknaär att summan avsomm.m.
varvid konsumtiontidsperiod,förmögenhetsändring under aktuellen

inkluderas varje formlevnadskostnader. Därmedprivatanärmast motsvarar
löpande avkastningnäringsverksamhet,resurstillskott arbete,av av

tillgångar, gåvor, värdeförändringarlotterivinster samtm.m.arv,
kapitaltillgångar.

låg detför KLinkomstbegrepp till grund snävare.Det närmastsom var
framgår i olika förvärvskällor ochkällprincipen uppdelningenBl.a. genom

från emellertid viss beskattningRedan början skeddeinkomstslag. aven
hand i alltvinster efterkapitalvinster och denna har störretyp av

skatterättsliga inkomstbegreppet.kommit omfattas detutsträckning att av
framgår års skatteberedning tagit1924till KLAv förarbetena att upp

frågan 1927:102, 183. Beredningenseinkomstbegreppet s.prop.om
framhåller inkomsten därför dennabeskattar utgöraattatt anses enman

skatteförmåga. Det enligtvederbörandestämligen god mätare var
vidborde beaktasframför allt denna omständighetberedningen som

skattelagstiftningens inkomstbegrepp.fastställande av
35 anförsbetänkande SOU 1986:40,utgiftsskattekommitténsI atts.
skattepliktigainnebär denteoretiskt renodlad inkomstskatt atten

intevärdeförändringar deinkludera alla löpande äveninkomsten skall om
avdragsgilla,värdeminskningar skallmedan orealiseraderealiserats vara

nationalekonomiska inkomstbegreppetdet beskrivnavilket motsvarar ovan
framhåller svårigheternade praktiska medbeskattning Man dockför m.m.

värderingsproblem, därorealiserade värdeförändringar, bl.a.beskattning av
in.rättssäkerhetsaspekter och likviditetsproblem kommeräven

svårighet möjligen minskat i betydelse undersistnämnda har dock
år kreditmarknaden.avregleringengrund av avsenare

l Del 23.Beskattning inkomst och förmögenhet,Lodin, m.fl. s.av

2 Del 17,lnkomst- och Förmögenhetsbeskattning,GrosskopfEdvardsson, s.
35, Melz, Kapitalvinstbcskattningens problem,SOU 1986:40, Utgiftsskatt, s.s.

11
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uppnåFör likformig beskattning i ekonomisk mening detatt är
etablerade nationalekonomiska inkomstbegrepp tillämpadessom av
utgiftsskattekommittén adekvat, dvs. inkomst för givenmest att en
tidsperiod definieras konsumtion plus förmögenhetsförändring undersom
tidsperioden.

Förutom själva definitionen vad inkomst aktualiseras i dettaärav som
frågorsammanhang ytterligare nämligentre

den tidsperiod under vilken inkomsten skall mätas,
hushållden enhet skall ligga till förgrund mätningen individ ellersom

samt
3. inflation skall beaktas.om

Som tidsperiod för mätning inkomsten dethar svenska skattesystemetav
år. beskattningsåretsnormalt Härmed sammanhänger principernaett om

slutenhet kontantprincipen.och
Vad gäller beskattningsenheten inkomstskattenhar successivt justerats

i riktning ökad särbeskattning, jämställdhets-, arbetsmarknads- ochmot av
uppnåförenkelhetsskäl skattemässig likformighet mellan olikasamt att

Vårtsamboende. förslag till inkomstskattereform baserastyper av en
fortsatt särbeskattning.

utgångspunkt gåvorEn lotterivinster inteär att samtannan arv, som
kapitalavkastning- eller arbetsersättning iutgör beskattas särskild ordning
mån såi den erforderligt. Det skattemässi inkomstbegreppet skallanses ga

därför inte innefatta denna förmögenhetsöverföringar däravochtyp av
finansierad konsumtion eller förmögenhetsförändring.

Frågan måni vilken inflationen skall beaktas behandlas i avsnittom
3.4.6.

Beskattningstidpunkten3.1.6

Frågan vid vilken tidpunkt skatteplikten inträder betydelsefull. Manärom
principerkan här tala i skattelagstiftningen. Den beskatt-tre ärom ena

ningsârets slutenhet.
årspraktiskaAv skäl har valt beskatta varje inkomst för sig.attman

åren tillåten,Viss inkomstutjämning mellan dock bl.a. reglernaär genom
beräkning tvåackumulerad inkomst. Vidare ñnns enligt KL olikaom av

bokföringsmüssigaredovisningssätt, grunder kontantprincipen.och
Bokföringsmässiga grunder gäller för inkomst rörelse,numera av

jordbruksfastighet ivissa falloch konventionellt beskattad fastighet. I övrigt
kontantprincipen.gäller

Bokföringsmässiga innebärgrunder inkomster och utgifter skallatt
årredovisas det till vilket de hänför sig. Enligt kontantprincipen skall en

inkomst redovisas den kan disponeras dennär skattskyldige och utgiftav en
den betalas.när

Före KL:s tillkomst användes i princip bokföringsmässiga grunder som
mångaredovisningsmetod,generell i praktiken tillämpadeäven kon-om

tantprincipen. Vid KL:s införande iblev stället kontantprincipen huvud-
gåttmetod. Utvecklingen därefterhar i riktning i allt störremot att



56 utgångspunkterBakgrund och allmänna för reformen 1989:33SOU

omfattning tillämpa bokföringsmässiga grunder.
angåendeKontantprincipen medför vissa gränsdragningsproblem till

år årsskiftesbetalningarvilket s.k. och betalning för framtida kostnader skall
hänföras möjligheter skatteplanering. Dettaoch till har kunnatöppnar även
utnyttjas framtvingat särskilda innebärreglersättett avstegsom som
från kontantprincipen förskottsräntor.vad gäller

Med hänsyn till bl.a. utvecklingen kapitalmarknaden torde det finnas
risk för tidigarekontantprincipen i utsträckning kan utnyttjasstörre änatt

ifrågasättai skatteplaneringssyfte. Det finns därför anledning inteom
bokföringsmässiga grunder borde tillämpas i utsträckning. Vistörre

fråga föreslårbehandlar denna i avsnitt 15.7 där vissaochnärmare
inskränkningarytterligare i tillämpningen kontantprincipen.av

Problem3.2 vid olikformig beskattning

3.2.1 Inledning

Den nuvarande inkomstskatten har kommit fungera allt sämreatt ur
ekonomisk fördelningspolitisk synvinkel följdoch förändradesom en av
förutsättningar inom och landet. Inkomstskatten har tillsammans medutom

långandra delar regelsystemt till radupphov oönskade effektergettav en
svåravarit förutse vid den successiva framväxten dessaattsom av

Ekonomiskaregelsystem. förändringar inte minst Sverigesoch ökande
internationella beroende bidragit till utveckling.har denna

årenBristerna i nuvarande inkomstskatt har under de analyse-senaste
påtalatsoch olika organisationer inomoch forskare offentligarats samtav

utredningar. För ytterligare fördjupa och bredda beslutsunderlaget haratt
från några framståendevi beställt särskilda de svenskarapporter mestav

specialområde.forskarna inom Dessa självständiga rapporterresp.
redovisas i del V betänkandet.av

visar bristernaAnalyserna i nuvarande regelsystem i utsträckningatt stor
påberor olika inkomster behandlas olikformigtytterst att typer ettav

i kombination med formellahöga skattesatser.sätt
Olikformigheterna kapitalinkomstbeskattningenutpräglade inomär mest

där viss kapitalavkastning, banksparande, inkomstbeskattas fört.ex.som
hela den nominella avkastningen medan huvuddelen all kapitalavkast-av

ining vid mening inte omfattas inkomstbeskattning. Graden olikfor-av av
mighet illustreras den personliga kapitalinkomstbeskattningen totaltattav

skattebortfall 5 10 miljarder kr. för och kommun,ettsett statger ca -
dvs. skattelättnaden för ränteavdragen överstiger de samlade skatteintäkter-

från den personliga inkomstbeskattningen aktieutdelningar,räntor,na av
reavinster m.m.

likformigStrikt beskattning kräver generellt inkomsterallaatt typer av
såuppkommerbeskattas de värdeändringarnär beskattasatt samma

avkastninglöpande i form aktieutdelning.sätt eller Beskatt-räntasom av
ning värdeändringar de realiseras innebär uppskjuten beskattningnärav
jämfört med denna strikta likformighetsprincip. erhållerDen skattskyldige
således lågaräntefri skattekredit. Skillnaden betydande vidär ävenen
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följande exempel.skattesatser, vilket belyses av
årligen7 %100 stiger i värde medEn investering kr. ger ensom

årbehållning avkastningen30 % 301 kr. efter 20efter skatt om
varjetillfälle. Om avkastningen i stället beskattasbeskattas först vid detta

uppgår behållningenår, så i tillefter skatt ställetbanksparande,försom
260 kr.

Även olikformigheter bl.a.arbetsinkomster förekommerför attgenom
form lågtutgårförmåner ersättninginte i kontantolika ärtyper som avav

sociala avgifter,inte medbeskattade ibland beläggs attsamt genom
lågbe-fåmansföretag i praktiken kanarbetsinkomster inom tas ut som

där socialaförsäljning aktierna andraskattad reavinst vid sättsamtav
utgår.avgifter inte

effekter i antal avseendenDessa olikformigheter leder till oönskade ett
delavsnitt.diskuteras i följandenärmaresom

snedvridningarSamhällsekonomiska3.2.2

beskattningolikformigSom i underlagsrapporternaanalyseras närmare ger
samhällsekonomiska snedvridningar. Problemettillupphov är att personer

välja alternativ de aldrig skulle haföretag skatteskäl lockasoch att somav
Skattelättnaden kostnader och andrai fall.valt uppväger extraannat

sådanaalternativen, vilket innebärnackdelar för de valda att extra
indirekt andra skattebetalare.kostnader bärs av

många kontantlön kanSom exempel kan ersättasnämnas attett avav
löneförmåner för dessa överstiger löntagarenskostnadernaandra trots att

skatteeffekten. Vid likformig beskattning skullevärdering dem exkl.av
sådana löneförmåner lika villkor, varvid dekonkurrera med kontantlön

ocksådetta innebär fördelkontantlön endastskulle ersätta om en ur
samhällsekonomisk synvinkel.

väljaskatteskäl lockasEtt exempel kanär attannat att personer av
förhållandevis låg vilketavkastning före skatt,investeringar som ger en

investe-samhällsekonomiskt felaktig fördelning mellan olikainnebär en
ringar.

organisations-,leder olikformig beskattning till allaMera generellt att
riskerar snedvridasproduktions- och konsumtionsbeslut att attav personer

förmånligt efterföretag väljer med hänsyn till vad skatt.och är mestsom
förmånligtdå frånofta samhällsekono-Utfallet avviker vad är mestsom ur

skatteeffekter.misk synvinkel, dvs. exkl.

Fördelningspolitiska effekter3.2.3

också orättvisor medOlikformig beskattning leder till attgenom personer
såledesegentliga inkomst olika i Skatten kanbetalar mycket skatt.samma

lågbeskattade kapitalinkomster.reduceras val arbets- ochgenom av
första utnyttjasOlika studier visar olikformigheterna i handatt av

hushåll inkomster för reducera skatten.och med höga attpersoner
såledesUtgiftsskattekommittén visade nuvarande beskattningatt av
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personliga kapitalinkomster skattelättnad i genomsnitt förger en personer
hushålloch med inkomster följdhöga ränteavdrag medanstorasom en av

hushåll lågagäller för och med inkomster SOUmotsatsen personer
1986:40, Utgiftsskatt.

ocksåHöginkomsttagarna överrepresenterade det gäller olikaär när
lågbeskattade löneförmåner bilförmån, lån lågtilltyper räntat.ex.av som

tilldelningoch bl.a. konvertibla skuldebrev.av
En ytterligare aspekt olikformigheter liksom komplicerade reglerär att

missgynnar grund bristande information och kontakterpersoner som av
eller ekonomiska moraliska inte utnyttjaroch skäl alla möjligheter tillav
lägre skatt.

såledesOlikformig beskattning inkomstutjämningmotverkar den som
uppnås progressiv inkomstskatt. Som visatsattavses genom en av

utgiftsskattekommittén faktiskaleder detta till inkomstskattensatt
förhållandeprogressivitet, idvs. skatten till ekonomiskt relevantett

inkomstmått, formellaväsentligt den progressivitetär änsvagare som
övergånguttrycks Enskatteskalorna. till likformig beskattningav en mera

således för formellaminskning den progressivitetenett utrymmeger en av
detta reducerar inkomstskattens faktiska progressivitet.utan att

övergångSlutsatsen till likformig beskattningär anglägenäratt en av
fördelningspolitiska skäl.

Oenhetliga3.2.4 och komplicerade regler

ocksåOlikformigheterna i nuvarande inkomstskattesystem avspeglas i att
svåröverskådliga mångaskattereglerna oenhetliga och En givenär sätt.

kapitalinkomst beskattas ofta olika beroende kapitaltyp,sätt
tinansieringsväg och beroende det gäller löpandemottagare samt om

Sådanaavkastning eller värdeökning. oenhetliga kompliceradeoch regler
ocksåbidrar till nämnda snedvridningar och orättvisor leder tillsamtovan

såvälkostnader i form tid och andra för skattskyldigaav resurser som
skattemyndigheter. De betydande används för utnyttja deattresurser som

förmånligtkomplicerade reglerna privatekonomisktett sätt utgör
bortkastade samhällsekonomisk synvinkel. orättvisor uppkom-resurser ur

också förmåri form högre skatt för inte utnyttjaattmer av personer som
de komplicerade dettareglerna sätt.

Olikformigheter3.2.5 i dynamiskt perspektivett

Skattesystemets oönskade effekter i form snedvridningar, orättvisor ochav
komplikationer har successivt flera sätt.accentuerats

Tekniken för skatteplanering eller, generellt, skatteanpassning, harmera
fåttutvecklats och allt spridning. Med skatteanpassningstörreen menas

förhållande påverkatsdärvid varje beteende eller skatterna.typ av som av
åtgärderSkatteplanering huvudsakligen vidtas för undvikaattavser som

frånskatt awiker lagstiftarens intentioner. Begreppetsättett som
åtgärderskattefusk reducerar skatten i strid med gällande rätt.avser som
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Som exempel skatteanpassning tidenökat kanöver nämnas attsom
lunchkuponger liksom utdelning aktier och konvertibla skuldebrev tillav

årförekomanställda knappast för 20 sedan. Tjänstebil förekom sällan som
lönförmånrenodlad för inte använde bilen i tjänsten.en personer som

Tekniken för skatteplanering arbetsinkomster i formatt ta utgenom
såreavinster aktier bl.a. kallade skalbolagsaffärer ochav mera— -

generellt tekniken för utnyttja asymmetrierna i nuvarande kapitalin-att
såkomstbeskattning bl.a. kallade premiepooler ochgenom genom

ocksåbankkonto med uppskjuten har utvecklats och spridits underränta
åren.de Nya instrument har utvecklats kapitalmarknadensenaste som

innebär skattemässiga fördelar konvertibla skuldebrev ocht.ex.som
vinstandelsbevis. Dessa instrument motiverade samhällsekonomiskär ur

ocksåsynvinkel endast de konkurrenskraftiga vid likformigärom en
skattebehandling.

Awecklingen valutaregleringen ökar möjligheterna till skattear-av
bitrage, låneformereftersom antal tillgängliga och placeringar ökar
drastiskt.

Det ökande internationella beroendet nationsgränsernasoch successivt
minskande betydelse innebär avvikelser mellan skattesystemen i Sverigeatt

i omvärldenoch leder till allt oönskade effekter i form snedvrid-mera av
ningar, orättvisor och komplikationer. Nuvarande formellahöga skattesat-

och starka formella progressivitet kan bidra till med högaattser personer
inkomster och därmed sammanhängande verksamhet flyttar till andra
länder. Om ränteinkomster och -utgifter beskattas skatte-resp. ger en

%lättnad till 72 i Sverige såvid nuvarande regler, leder dettaupp som
till omfattande avdrag för ränteutgifter medan de skattepliktiga räntein-
komsterna bli månkan begränsade skatteanpassning i vissochgenom

skattefusk. Som kannämnts nuvarande skattebortfall för dengenom ovan
personliga kapitalinkomstbeskattningen förklaras detta ochsätt
problemet den ökande internationellaväxer integrationen.genom

mångaEn ytterligare aspekt industriländer i omvärldenär under deatt
åren genomfört eller planeter omfattande förändringarsenaste

skatteområdet. Dessa reformer har medfört sänkta skattesatser och
därigenom skillnadenökat skattesatserna i Sverige ytterligare.gentemot

våraReformer i den riktningen har företagits i nordiska grannländer, USA,
ÖsterrikeCanada, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland, och

några.Australien, för I de flesta dessa länder funnitsnämna haratt av en
sänka det totala skatteuttaget för fysiskasträvan att personer.

Ett drag för flertalet reformerna varithar sänktaannat gemensamt av
marginalskatter. Sänkningarna skattesatserna har i finansieratsregelav
delvis basbreddningar, dvs. avdragsmöjligheterna har begränsats ochgenom
flera inkomster mångahar gjorts skattepliktiga. I länder har inkomstskatte-

ocksåsänkningarna finansierats ökade konsumtionsskatter och ökadgenom
beskattning näringslivet. Det vidare finnas internationellav synes en
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tendens till ökad enhetlighet i beskattningen kapitalinkomster. Steg i denav
riktningen har tagits bl.a. USA och Australien.av

I bilaga 1.2 någralämnas översiktlig redogörelse för utländskaen
skattereformer. Vidare i tabellform jämförelsegörs mellan det svenskaen
skattesystemet vissaoch utländska skattesystem. Beträffande skatterefor-

i USA finns utförligare beskrivning i Leif Muténs underlagsrapportmen en
i bilaga 14.

Den ökande internationella måletintegrationen och anpassningom av
bl.a. skattereglerna med hänsyn till omvärldens regler talar för en
motsvarande skattereform i Sverige. Särskilt nuvarande höga marginal-

påtagligainnebär frånskattesatser awikelser omvärlden efter skattesat-att
och i synnerhet de högsta mångamarginalskatterna reducerats iserna

länder.
Motiven för svensk skattereform i början 1990-talet givetvisbören av

förhållandeutvärderas i till hur oförändrat skattesystem fungeraskulleett
l990-talet.under Mycket talar för problemen i form snedvridningar,att av

orättvisor, komplikationer och skatteplanering orsakas bl.a.som av
olikformiga regler och internationellt avvikande skattesatser skulle ökas
successivt vid oförändrade regler, följd teknikutveckling ochsom en av
-spridning avseende skatteanpassning och skatteplanering, följdsom en av
kredit- och valutamarknadens avreglering generellt följdsamt mera som en

den ökande internationella integrationen.av
framstårI detta perspektiv genomgripande svensk skattereform meden

ökad likformighet och sänkta skattesatser högst angelägen.som

3.3 Principer och riktlinjer för reformförslaget

låga3.3.1 Likformighet och skattesatser

Vårt förslag: skattesatserna skall sänkas och skattebasen breddas genom
övergång till likformig beskattning. Inkomstskatten skallen en mer

utgångspunktutformas frånmed målende grundläggande attom ge
skatteintäkter och fördelningseffekterskapa målmedan i förstaandra hand

uppnås åtgärderbör utanför inkomstskattensgenom ram.

Mot föregåendebakgrund analysen i avsnitt, utvecklas ytterligareav som
i föreslårunderlagsrapporterna, beskattningen skall väsentligtatt göras

likformig och skattesatserna skall Dessa inslagatt sänkas. harmer näraett
åtminstone tvåsamband sätt.

Ett första samband föreligger eftersom de sänkta skattesatserna delvis
måste finansieras inom inkomstskattens vilket kan ske attram, genom
beskattningen likformig, dvs.görs begränsning avdragenmera genom av
och alla inkomster skattepliktiga. Liksomatt görs i andra ländergenom

dåfinansieras de sänkta skattesatserna breddning skattebasen.genom en av
Ett andra samband föreligger mellan ökad likformighet och sänkta

skattesatser frånnuvarande awikelser likformighet,attgenom t.ex.som
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skatteförmåner löneförmånerför vissa sparformer och reduceradsamt
förskatt reavinster, i utsträckning tillkommit för mildra effekternastor att

utgångspunkthöga En vårtskattesatser. för förslag därförärav att
så lågtskattesatserna skall de kan tillämpassättas likformigt ochatt ett

enhetligt för i ocksåalla inkomster. Därmedsätt börstort sett typer av
skatteförmånersärskilda undvikas i möjliga utsträckning.största

övergångenDen föreslagna till likformig inkomstbeskattning meden mer
låga skattesatser innebär generellt inkomstskatten utformas medattmera
utgångspunkt från dess fundamentala uppgifter skatteintäkter ochatt ge

skapa fördelningseffekter.att
Nuvarande inkomstskatt utmärks utformatsreglerna med hänsynattav

lång mål,till rad andra framståttdär varje justering kan haen som
angelägen den infördes. Sammantagetnär har emellertid justeringardessa

till svåröverskådligtlett komplicerat och inkomstskattesystcm,ett som ger
oförutsedda mångaoch effekteroönskade i avseenden.

utgångspunkt vårtEn för förslag därför inkomstskattenär skallatt
utformas för skatteintäkter och rättvisa i form inkomstutjämningatt ge av

betalaroch med faktiska inkomstatt skattgenom personer samma samma
målmedan övriga i första hand skall tillgodoses sätt änannat genom

skattesystemet.
mångaEn sådanfördelar med uppläggning alternativaärav atten

uppnåmetoder för närings- måleller dåbostadspolitiskaatt kant.ex.
lika villkorprövas regering, riksdag och väljare. Som utvecklasav

i Nils Mattssons underlagsrapportnärmare i bilaga 13 finns det risk för att
dolda subventioner inom skattesystemet blir alltför omfattande jämfört

åtgärdermed iandra budgeten synliga kan utformas och awägassom
adekvat sätt.ett mera

Socialavgifter3.3.2

Vårt förslag Alla förvärvsinkomster någonskall beläggas med typ av
socialavgift. Fulla socialavgifter formi arbetsgivaravgift och egenavgiftav

utgå dåiskall högre grad inkomsten förmånsgrundande. Iär andra fall
beläggs förvärvsinkomster med grundavgift motsvarande skattedelenen av
socialavgifterna.

Målet likformig beskattning integäller bara den personligaom
inkomstskatten övriga föreslåräven delar skattesystemet. URFutan av
således övergång till väsentligt likformig enhetligoch beskatt-en en mera
ning bolag och andra företagsformer, där breddningen skattebasenav av

för sänkning frånbolagsskattesatsen 52 %.utrymme till 30ger en av
Utredningen föreslårindirekt övergångbeskattning tillom en mera
likformig mervärdeskatt bl.a. skattefriheten elimineras förattgenom
tjänster och energi.
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arbetsgivaravgifterutgår socialavgifter i formVid nuvarande regler av
ochför anställdas lönår arbetsgivare% 1989 erläggs37,47 avsom

%utgår 34,19 förnaturaförmåner. egenavgifterDärtillskattepliktiga
jordbruk.rörelse ochegenföretagares inkomst av

Förmånernaförmåneravgifter harochSambandet mellan tunnats ut.
storlek ochavgifternasutsträckning beroendebegränsadiendastär av

förmåner utgår utanförinom ochsamtidigtfaktisk inbetalning, som
låga avgiftsgrundandemedförsocialförsäkringssystemet personer

kombination skatt ochSocialavgifterna därförinkomster. utgör aven
mening.förmånsgrundande försäkringspremier i ekonomisk

löneavgift,folkpensionsavgift och allmänavgifter,För vissa t.ex.som
förmån, dessavilket innebäravgiftsamband mellan ochfinns inget att

avgifter,mening. För andrai ekonomiskavgifter skatthelt utgör somen
sambandsjukförsäkringsavgifter, finns däremotATP- och ett genomt.ex.

förmåner.förväntadeavgiftsgrundande inkomst högrehögreatt geren
förmåner för dessadockavgift begränsasoch ävenSambandet mellan

förmånsgrundandeutgår föravgifteravgifter bl.a. ävenattgenom
pensionstill-7,5 basbeloppinkomster under l och utöver samt attgenom

utgårnivån försjukpenningförden lägsta ävenskott och sompersoner
ATP liksomnågon Vidare gälleravgiftsgrundande inkomst.inte har att

förhållandevisinkomster underföräldrapenning baserassjuk- och
begränsade perioder.

avgifternasocialaväsentlig del deinnebär dettaSammantaget att aven
mening.i ekonomiskfungerar skattsom en

förmåner kan kommasocialavgifter ochsamband mellanGraden attav
Inomsocialförsäkringssystemet.ändringarframtidaändras enavgenom

socialaöverskådlig väsentlig del nuvarandeemellertidtid torde aven
målVårt likformighetmening.i ekonomiskavgifter skattutgöra omen

förvärvsinkoms-socialavgifter för olikadärförgäller typeräven uttag avav
så de fungerarutformasi avseenden börReglerna dessa ettattter.

samband mellanframtidavid annorlundatillfredsställande ävensätt
förmåner socialförsäkringssystemet.iavgifter och

våra förvärvsinkomster,utgångspunkt förslag därför allaEn för är att
bliinkomst näringsverksamhet, skallarbetsersättning allochdvs. all av

någon grundarföremål Endast inkomstersocialavgifter. deför typ somav
socialförsäkringsförmåner föreslås med fulla socialav-bli belagdatillrätt

egenavgifter.arbetsgivar-gifter i form ellerav
föreslår likformighetsskälförvärvsinkomsterFör övriga uttag av enav

Det samladeSocialavgifterna.grundavgift motsvarande skattedelen av
de socialaskattedelenform inkomstskatt ochiskatteuttaget avav

förvärvsinkomster ochlikvärdigt för dennaavgifterna blir därmed typ av
kontantlön.

målen grundavgiftenoch enhetliga regler börMed till enklahänsyn om
arbetsgivare.egenföretagareför ochdensammavara

Såvitt huvudsak inkomstmedför förslaget iegenföretagare att avavser
aktivskattskyldige inte själv ellerdär den är ännäringsverksamhet är mer

förslagetår innebärgrundavgift. När det gäller löntagare65 medbeläggs
från likställaersättning arbetsgivare till arbetstagare ärall attatt somenen
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såmed långtlön kommer föremåldetta möjligt bli förär arbets-att - —
givaravgifter samtidigt förmånsgrundandeersättningen blirsom samma

kontantlön.sätt som
Förvärvsinkomster ingå förmånsgrundandeinte ibör inkomster,som

exempelvis år,lön till 65 vissa försäkringsersätt-är änpersoner som mer
ningar föreslåsframför föremålallt pensioner bli för grundavgift. Somsamt
diskuteras i kap. 10närmare kan grundavgiften för pensioner vidtas ut
intjänande videller pension.uttag av

Skattedelen de sociala avgifterna bör beräknasav som summan av
folkpensions-, barnomsorgs- och allmän löneavgift plus hälften övrigaav
egenavgifter, vilket grundavgift 22,51 % efter deger en av oss
föreslagna sänkningarna socialavgifterna. Genom denna utformningav
uppnås viss automatisk anknytning till framtida justeringar i skatte- ochen
avgiftsdel för Frågornade sociala avgifterna. behandlas utförligare i kap.
35.

Likformig3.3.3 beskattning arbetsinkomsterav

En konsekvens den allmänna likformighetsprincipen allaärav att typer av
löneförmåner skall beskattas kontantlön. Skatteuttagetsättsamma som
för ikontantlön form inkomstskatt och skattedelen socialadeav av

så lågtavgifterna skall det kan tillämpassättas likformigt föratt sättett
löneförmåneralla pensions- försäkringsförmå-och andratyper t.ex.av som

tjänstebilar, vinstandelar, aktier, konvertibla skuldebrevner, samt av
måltider,arbetsgivaren subventionerade lån.bostäder, ochresor

En konsekvens arbetsinkomster inomär enskild näringsverk-attannan
fåmansbolagsamhet och inom skall beskattas sättsamma som

arbetsinkomster för löntagare. såledesSkattereglerna skall inte snedvrida
valet mellan olika organisations- och företagsformer. Olika former för uttag

arbetsinkomster aktieutdelningar reavinster förocht.ex. storaav som
fåmansbolagaktier i års ålderliksom efter 65 såledesbör beskattasuttag

kontantlön.sättsamma som
Mera generellt bör nuvarande regler för kontantlön i kombination med
väsentligt sänkt skattesats bli normgivande för beskattningen allaen av

fråganarbetsersättning. Vi behandlar likformigtyper arbetsinkomst-av om
beskattning utförligare i kap.

3.3.4 Likformig beskattning kapitalinkomsterav

utgångspunkt våraEn för förslag principen likformighetår attannan om
tillämpasskall för alla kapitalavkastning såvälavseende direkttyper av

hushålleninomsparande indirekt sparande inom företag,som pen-
sionsfonder m.m.

likformighetsprincipenAv följer värdeökningar bör beskattasatt
löpande avkastning formsätt i och utdelning iränta störstasamma som av

möjliga utsträckning. Därmed fullföljs den successiva utveckling av
inkomstskatten skett kapitalvinster i allt utsträckningatt störresom genom
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decennierna.skattepliktiga under degjorts senaste
kapitalavkastningockså allinnebärLikformighetsprincipen att typ av

direktdet gälleroberoendeenhetligtskall beskattas sättett av om
kvarhållna vinstmedelhushållen, i formindirekt sparandesparande inom av

i formindirekt sparandeellerkvarhållna inom företagarbetsinkomstereller
såledesPrincipenförsäkringssparande. ärpensions- ocholika typer avav

sparande skall beskattasindirektavkastningen alla typeratt av
hushållensavkastningenskattesatsmedochsätt somsammasamma

sparande.direkta
beskattning allalikformigprincipenTillsammans med typer avavom

pensionerkollektivaindividuella liksominnebär dettaarbetsersättning att
avkastningengrundavgiftinkomstskatt ochbeläggas med samt attskall

i huvudsakpensionsmedel skall beskattasfonderadealla sammatyper av
hushållens sparande.direktasätt som

skattekrediterMimimala3.3.5

beskattasvärdeökningarstrikt likformighetkräverSom attnämnts ovan
realiseras.inte deochde uppkommer närnär

svåremellertidvärdeändringarsådan beskattning ärEn omedelbar av
dåsvåratillgångar dendå många värdera,i praktiken ärtillämpa attatt

dåfluktuationeruppvisaskulleskattepliktiga inkomsten samtstora
påtagligaorsakavärdeändringar skulleorealiseradebeskattning av

frånvårt värdeändringarutgår förslagskällikviditetsproblem. Av dessa att
realiseras.dei huvudsak beskattas när

realiseras innebär skattenvärdeökningar deBeskattning när attav
tidenVidlikformighetsprincip.strikt övermeduppskjuts jämfört enen

förfaller tillskattekrediträntefriuppkommerskattesatskonstant somen
från striktawikelserliksom andraförsäljning sker. Dennabetalning när

komplikationer.snedvridningar, orättvisor ochtillupphovlikformighet ger
tillgångarinlåsning hosi formSnedvridningar uppkommer avav

skattekrediten upphör.tillförsäljning lederbefintliga attägare, attgenom
tillgångar först vidbeskattasblir lägre förnuvärdeSkatten imätt som

sådanaförmån för investeringartillsnedvridningarvilket skaparförsäljning,
avkastning.löpandemed högför investeringartill nackdeldärmedoch en

förhållan-orättvisor i formi skaparDessa skillnader skatteuttag enav
får föravkastning i ställetlöpandehögfördevis hög skatt sompersoner en

behållainte kanolika skälförvärdeökning samt som avpersoner
långtillgångarna tid. Som exempel kan nämnasunder att en person somen

arbets- ellerbostadsrätterolika egnahem ellerofta mellanflyttar av
stabilt boende,medjämfört medfamiljeskäl missgynnas, ett merapersoner

flyttning.vid varjevärdeökningen bostaden beskattasom
får skattemässigaKomplikationer uppkommer att personergenom

tillgångar komplet-behovundvikaincitament byte samt avatt genomav
fall.inlåsningen i särskilt angelägnasyftar till dämpaterande regler attsom

måste värdeändringarvi praktiska skälSlutsatsen acceptera attär att av
frånavvikelsedennaförst de realiserashuvudsak beskattasi när attmen
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strikt likformighet bör minimeras. Reglerna såbör därför utformas att
skattekrediter undviks i möjligastörsta utsträckning.

3.3.6 Real eller nominell beskattning

Vårt förslag: Beskattningen påbaseras nominellt beräknade kapitalin-
komster medan inflationen lågbeaktas påenhetlig skattesatsgenom en
30 %.

Vid inflation del den traditionelltutgör beräknade nominellaen av
kapitalavkastningen endast kompensation för inflationen bidraroch därmed
inte till skattebetalningsförmågan i egentlig mening. Om haren person
100 000 fårkr. %banken och 9 eller 9 000 kr. i inflationenochränta
uppgår % så måste behållningentill 6 till 106 000öka kr. för sparbelop-att

i köpkraftmätt skall oförändrat. Konsumtionsutrymmetpet vid ivara en
reala oförändrad uppgår såledesförmögenhettermer endast till avkast-
ningen inflationen motsvarande påutöver den reala i dettaräntan exempel

%3 eller 3 000 kr.
Målet utgåskatt skall efter bärkraftatt talar för inflationenom att

något såbeaktas förhållandeskatten blir rimligsätt i till denatt reala
tillgångar.avkastningen för olika Det i direktiven måletangivna om

likvärdig beskattning kapital- och arbetsinkomster kan i detta perspektivav
tolkas skattens andel real kapitalavkastningatt skall likvärdigsom av vara
med skatteuttaget för arbetsinkomster i form inkomstskatt ochav

avgifternaskattedelen de socialaav
Frågan då vilken metodär skall användas för beakta inflationen.attsom
En möjlig metod tillämpaär s.k. real beskattning, dvs. korrigeraatt att

alla kapitalinkomster med såhänsyn till inflationen beskattningenatt avser
endast avkastning inflationen. I exempletutöver skulle den skatteplik-ovan

såledestiga inkomsten beräknas den reala 3 000räntan kr.som
Låntagare skulle medges avdragsätt endast för ränteutgiftersamma

inflationskompensationenutöver motsvarande i detta exempel 3 %. Vid
reavinstbeskattning skulle anskaffningskostnaden få räknas med hänsynupp

såtill inflationen endast reala värdeökningar beskattas detatt sätt som
gäller vid nuvarande reavinstbeskattning för fastigheter förutom under de

innehavsåren.fyra första
uppnåFör likvärdig beskattning kapital-att och arbetsinkomsteren av
sålundaskulle den beräknade reala avkastningen beläggas med skatten

inkomstskattenmotsvarande plus skattedelen socialavgifterna.av

3 Förutom inkomstskatt utgåroch socialavgifter förmögenhets-, ocharvs-gåvoskatt för kapital medan mervärdeskatt liksom övriga konsumtionsskatter i
princip belastar arbete inte kapital eftersom den procentuella kapitalav-men

efter sådanakastningen skatt inte reduceras skatter. Hansson,Se Skatterav
och samhällsekonomi, Studieförbundet Näringsliv och Samhälles förlag 1986,
för vidare analys vad i ekonomisk mening utgör skatter arbeteen av som
och kapital.

S-RINK l
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realbeskattningsutred-tidigareFrågan beskattning harreal utretts avom
också undersökts närmarebeskattning och har1982:1 Reali SOUningen

IBU.utredning,till parallellen ossav
teoretiskt korrekt,inflationtillhänsynstagande ärmetod förDenna
många avseenden.iresultatadekvataden skullevilket innebär att ge
nackdelar lettockså förknippad med antalemellertidMetoden ett somär

hänsynstagande till in-metod förföreslår enklarevitill att en annan
nationen.

metod intedennabeskattningrealskälet ärDet främsta attkanske mot
Införandeländerna.betydelsefullaekonomii för svensktillämpas de mer

måletsåledes stridaSverige skullebeskattning i motreal om enav
så grundläggandeEnskattereglerna.harmoniseringinternationell av

förkomplikationerutformning skulle innebärainkomstskattensskillnad i
samband mediländeri fleramed inkomster samtföretag och personer

dubbelbeskattningsavtal.
också förskapaskullereglerawikande utrymmeInternationellt

partiellSom exempel kanskattearbitrage. nämnas attinternationellt
avdragenbegränsningmotsvarandeochränteinkomsterskattefrihet för av

iskattefuskskatteanpassning ochSverige skulle skaparänteutgifter iför
möjligaii Sverige störstaföretag ochbetalningar tillform att personerav

från företag ochbetalningarmedanredovisasutsträckning räntorsom
ränteutgif-utsträckning redovisasmöjligaSverige i minstai sompersoner

ter.
förhållandenbestämdainternationelltytterligare aspektEn är att som

mån redovisningsmetoder baserasvissräntenivå ihandels- ochsamt
inflation.beaktandeavseende bl.a.skattereglernormalainternationellt av

till oönskade ochledariskerari SverigeSkattereglerAwikande att
olika slag.svårförutsebara spänningar av

ocksåskullemodellrealbeskattningsutredningensenligtbeskattningReal
Detskattemyndigheter.skattskyldiga ochförkomplikationerinnebära

lån skullefordringar ochalladärvid räntorproblemet är attstörsta
avdragsgillskattepliktiginflationskompensation ochmellanfördelas resp.en

fall. Iantalsådan i mycketklyvning skulle ske stortEn ettreal ränta.
finansinstitut,andraochutföras bankerklyvningenskullepraktiken av

förståsvårt ochförutse,många fall skulle haiskattskyldiga attvarvid de
lånvidsärskilda problemklyvningenDärtill skulleresultatet.kontrollera ge

lån i Sverigeprivatpersonmellanliksom vidi Sverigeprivatpersonermellan
uppgiftsskyldig i Sverige.inte äroch motpart som

faktoreranskaffningskostnader andraochreavinstbeskattning skulleVid
inflationen.tillmed hänsynomräknasomkostnadsbeloppetpåverkarsom

för värdepappersärskiltkomplikationeravsevärdainnebäraskulleDetta
närvarande tillämpasförgenomsnittsmetoddenenligtbeskattas somsom

anskaffnintidigareallabehövaOmräkningen skulleaktier.äldreför avse
aktieslag.delförsäljningarutgifter och resp.av

lånebelopp därmedochbeskattningmed real ärproblem attEtt annat
avdrag medgesOmnominellainormalt bestäms termer.ränteutgifter

år,olika vilketvariera mellanavdragetskullerealaför denendast räntan
lån milj.1 kr.,Vidförsvåra låntagarens planering. motsvaran-ettskulle
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belånadde högt storstadsområde,villa i och 50 % skatt för realaetten
kapitalinkomster skulle ökning inflationen med 5 procentenheteren av
reducera S0avdraget med 000 kr. och därmed öka skatten 25med 000 kr.

år månad. Sådanaeller 2 083 kr. variationer i skatten skulleper per
påtagligainnebära likviditets- mångaoch kostnadsproblem för ägare av

belånadehögt egnahem och bostadsrätter.
Som diskuteras i realbeskattningsutredningensnärmare betänkande

skulle dessa övergångproblem kunna dämpas låntill reala därgenom
lånebelopp och därmed ränteutgifter och amorteringar i stället ibestäms
reala Sådanaantal basbelopp låneformereller motsvarande.termer som
har tidigare studielånför paritetslånesystemetinomanvänts det s.k.samt
för bostäder. Därvid låntagarnaerfarenheter visar emellertid harattvunna
svårt förstå lånoch reala det kanatt uppkomma kravacceptera samt att

åtgärderpolitiska underminerar och sikt eliminerar dessasom
låneformer. lånReala skulle kanske ha möjligheter fungerastörre att

tillfredsställande vidett avtal mellan privatpersonersätt och företag utan
statlig medverkan detta inte frånskulle automatiskt garanteramen en
politiska synpunkter acceptabel bostadsfinansiering eller studiefinansiering.

Omfattande Iånemarknadenindexering i skattesystemet och kan
därtill spridningseffekter i form indexering hyror siktoch löner.av av
Erfarenheter från sådanandra länder visar ofta innebäratt en process en
försvagning inflationsbekämpningen och stigande inflation.av en

En ytterligare aspekt nyligen köptär egnahem elleratt ettpersoner som
förhållandevisbostadsrätt ofta har höga bostadsutgifter efter skatten som

lånesystem.följd nuvarande nominella Vid real beskattning skulleen av
avdrag medges endast för inflationen,räntan vilketutöver skulle leda till
väsentligt högre bostadsutgifter efter dåskatt under del livscykelnen av

ändåofta har ansträngd ekonomi. För framtida bostadsköparepersoner en
skulle denna effekt påmotverkas lägre priser villor och bostads-genom

dennarätter dämpande effekt försvagas långpriserna siktattmen av
kostnaderna för övergångsproblemennyproduktion. Därtillstyrs skulleav

för befintliga villa-och bostadsrättsinnehavare påtagliga.vara
föreslårMot denna bakgrund inflationen beaktasatt sätt änannat

föreslår såledesreal beskattning. Vi skatten fortsättningsvisävengenom att
baseras nominellt beräknad kapitalavkastning, varvid inflationenen

lågbeaktas särskilt skattesats. Denna förmetod beaktandegenom en av
inflationen med reformens lågaöverensstämmer allmänna inriktning mot
skattesatser föreslåroch bred URFskattebas. sätten attsamma
företagsbeskattningen liksom tidigare ioch omvärlden baseras en
nominellt beräknad vinst samtidigt såbolagsskatten sänks denattsom ger

rimlig beskattning real kapitalavkastning. Skattesatsen föreslås därviden av
%bli 30 för aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företagsformer.

Separat3.3.7 statlig skatt för kapitalinkomster

Som diskuteras föreslårinärmare avsnittnästa den statliga in-att
komstskatten avskaffas för förvärvsinkomster %för 90 de skattskyldiga.av
Det flertalet skattskyldiga kommer därförstora endast betala kom-att
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främst bostadspolitiska% för löneinkomster Av30munal skatt m.m.ca
får sinamotsvarande avdrag förskal det angeläget dennaär storaatt grupp

uppgånormalt tillskattelättnaden för ränteutgifter börränteutgifter, dvs.
%.30

för räntein-skattenlikformighetsskäl börAv symmetri- och allmänna
då också uppgåberäknade kapitalinkomsteroch övriga nominelltkomster

%.till 30
% strida30 för kapitalinkomster skulleEn skattesats än motmer

låntagandevårt mål skallstimuleras ochsparande skall attattom
realistisk in-% inflation, vilket kanske kanmotverkas. Vid 4 vara en

uppgårmedellång % den nominella3flationstakt sikt, och real ränta
% beräkande kapitalinkomster7 %. Vid 30 skatt för nominellttillräntan

uppgår 0,9 %. Vid%, efter skatttill 2,1 vilket realskatten räntager en
% 2,7 % den reala efter skatt6 inflation blir i stället ochskatten räntan

negativ inflationstakten% efter blir0,3 medan den reala skatträntan om
överstiger 7 %.

förhållandevis förhög skattesatsEn ytterligare aspekt är att en
fördelningspolitisk-utgifter fördelaktignominella ränteinkomster och är ur

kapitalavkastningefter därmed allsynvinkel eftersom skatt ochräntan
förhållandevis låg.då Konsumtionsutrymmet förbliefter skatt tenderar att

därmed.förmögna reduceraspersoner
kapitalinkomster% nominellt beräknadeEn 30 för utgörskattesats

målåvår fördelningspolitiskasåledes sidanawägning mellan samtena
fåmål ränteutgifterflertalet skall drabostadspolitiska detatt stora avom

måletå sparande skalloch andra sidanlöneinkomsterfullt attut mot om
låntagande skall motverkas.stimuleras och att

uppnås %30 för det flertaletsskattesatsDärmed storacaen
företagsformer förför aktiebolag och andraförvärvsinkomster, samt

sådan till gradEn enhetlighet bidrar högkapitalinkomster.personliga en
mångaförenklingar i avseenden.likformighet ochav

i avsnitt,fördelningspolitiska skäl, diskuteras nästaAv närmaresom
föreslår % förvärvsinkomster 200 00020 förstatlig skatt utöveren

50 % vid 30 % kommunalskatt. Förmarginalskattvilket innebärkr., en
låntagande emellertid den realabörsparande och motverkaatt uppmuntra

dettapositiv för denna Av skäl,efter skatt även samträntan grupp.vara
föreslårinflation, vivalda metoden för beaktandetill denmed hänsyn av

% oberoende denmed 30kapitalinkomster generellt beskattasatt av
skattskyldiges övriga inkomster.

kapitalin-beskattningytterligare fördel med dennaEn separata av
förför ränteutgifter inte blir högreskattelättnadenkomster är att personer

egethem ellerBostadskostnaden förmarginalskatt.med hög ett en
med marginalskatt.inte lägre för högbostadsrätt blir därigenom personer

års skattelättnaden för underskotts-skattereform begränsadesVid 1982
Problemetbostadspolitiska problem.till 50 % för dämpa dettaavdrag att

kvarstår marginalskatt lägrehögredock i dagens attsystem en gergenom
någottillränteutgifterna inte upphovtill den delbostadskostnader ger

förvärvskälla,praktiken redovisas iför de iunderskott, samtattt.ex. annan
skattepliktigtreduktionbostaden finansierastill den del annatgenom av
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sparande. Genom proportionell kapitalbeskattningseparat blir däremoten
den bostadspolitiskt relevanta skattesatsen för ränteutgifter och uteblivna
kapitalinkomster alltid 30 %.

En enhetlig skatt för kapitalinkomster innebär också fördelarstora ur
likformighetssynvinkel då den samlade skatten blir oberoende hurav
kapitalinkomsten fördelas inom hushåll då beskattningenett samt av
indirekt sparande i företag och fonder liksom räntebidrag kanm.m.

utgångspunktmed frånanpassas enhetlig skattesats för beskattningen av
personliga kapitalinkomster.

En enhetlig påskattesats 30 % ocksåinnebär förenklingar detattgenom
preliminära skatteuttag %30 hos banker m.fl. föreslås i kap. 26som ger

exakt överensstämmelse mellanen preliminär och slutlig skatt för
skattskyldiga endast har kapitalinkomster.som

För uppnå enhetligatt skattesats exakt 30 % bör skattenen för
kapitalinkomster inte kommunal statlig i enlighetutan medvara nuvarande

för aktiebolag.reger

3.3.8 Riktpunkt för skatteuttag

Vårt förslag: Investeringar i Sverige bör någotbeskattas lägre än ränte-
tillgångarbärande riktpunkt skatteuttaggenom ett 1,5 %en om av

marknadsvärdet vid real avkastning före skatt 2,4 %. Realen kapitalav-
kastning inom näringsverksamhet nivådennautöver föremålbör bli för ett
sammanlagt skatteuttag motsvarande inkomstskatten och skattedelen av
socialavgifterna för arbetsinkomster.

Vårt förslag såledesinnebär med höga förvärvsinkomsteratt personer
får 50 % marginalskatt för förvärvsinkomsterca 30 % skatt församt
kapitalinkomster. Trots skattesatsen för kapitalinkomsteratt lägreär än
skattesatsen för förvärvsinkomster så denär egentliga beskattningen av

ränteinkomstert.ex. högre försnarast än arbetsinkomster eftersom
skattesatsen appliceras för nominellt beräknade kapitalinkomster.

Vid %4 inflation och 3 % uppgårreal ränta skatten till 30 % denav
nominella avkastningen 7 % motsvarande 70 % den reala avkast-av
ningen. Som jämförelse kan nämnas skatteuttaget föratt arbetsinkomster
i form skattedelen socialavgifterna inkomstskattav uppgårav samt till
43,5 % vid den genomsnittliga kommunalskatten 30,8 % och till 59,8 %
vid 50,8 % marginalskatt.

Den i vissa fall lägre formella skattesatsen för kapitalinkomster innebär
således inte kapitalinkomsteratt jämfört med arbetsinkomstergynnas trots

reglerna skenbartatt detta intryck. Exemplet visar i ställetger denovan att
föreslagna skatten 30 % är ganska hög för tillgångarräntebärande med
hänsyn till beskattningenatt kapital- och arbetsinkomster skallav vara
likvärdig.
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nivå intebeaktakapitalbeskattningens börbedömningVid manaven
tillgångar beskattningenräntebärande ävenbeskattningenenbart utanav

företagsbe-utformningenbostadsrätteraktier, egnahem,bl.a. samt avav
tillgångar pensionsfonderaktier ochliksomRäntebärandeskattnin t.ex.gen.

från investeringsprojekt inom företageni kedjanmellanledendastutgör ett
hushållen.ikonsumtionuppskjutenslutlig finansieringtill genom

kapital- ochdå målet beskattningFrågan likvärdighurär avom en
förverkligas vid denperspektiv skalli detta vidarearbetsinkomster

uppgå tillskallutgångspunkten formella skattesatsendenytterligare att
ochinomkapitalinkomster% nominellt beräknade30 för person-

företagsbeskattningen.
innebäraföretagsbeskattning skullelikformig och ettEn strikt person-

% för3 inte bara% avkastning före skattvid2,1skatteuttag en
sådanttillgångar Ett skatteut-kapital.för allaräntebärande typerutan av

jämförbaraöverstiga detpå avkastningen skulle% den reala70tag av
sådan43,5-59,8 %. En striktarbetsinkomsterförskatteuttaget

praktiska skälvärdeökningarmöjlig eftersomlikformighet inte hellerär av
de uppkommer.måste realiseras och intede närbeskattasi huvudsak när

investeringnivå Sverige innebär fördelariEn aspekt högär att enannan
efterfrågan arbetskraft och allmäntteknikspridning, högi form enav

investeringsnivå investe-En kantillväxt. hög attgod uppmuntras genom
tillgångar.något räntebärandelägreringar i Sverige beskattas än

%2,1likformigt skatteuttagytterligare aspektEn är att ett av
påtaglig ökning% innebära3 avkastning skullemarknadsvärdet vid aven

uppgår %till 0,9för närvarandevilketför bl.a. egnahem,skatteuttaget ca
för ochbeskattning egnahemawikandemarknadsvärdet. En lägreav

också skulle stridahyresfastigheterbostadsrätter ochrimligen motdärmed
kapitaltillgångar.målet beskattning olikalikformig avom

föreslår i ekonomiskförvi skatteuttagetbakgrundMot denna att en
något förunderstiger skatteuttagetriskfri investeringmening marginell

uppgår förmögenhetsvärdet vidtillgångar, %till 2,1räntebärande avsom
%3 real% inflation och4 ränta.

den1,5 % tillsammans med realaEn riktpunkt skatteuttagett gerom
%avkastningskrav 2,4 för%0,9 3-2,1 realtefter skatt etträntan

såledessådant lederEtt lägre skatteuttagetriskfri investering.marginellen
någotinvesteringmarginell riskfriföravkastningskravettill att en

%, bidra till3 vilketföre skatt kanunderstiger den reala räntan antas
investeringsnivå.högen

investering1,5 % marginell riskfriför utgörEtt skatteuttag en
något%, vilket överstigeravkastningskrav 2,4% motsvarande62,5 av

Målet%.43,5-59,8arbetsinkomsterförsammanlagda skatteuttagetdet
dock bedömaskapital- arbetsinkomster börlikvärdig beskattning ochavom

riskfri investering.för marginellgenomsnittlig riskfylld och inteför enen
realanäringsverksamhet detkapitalavkastning inomReal utöver

2,4 % bliriskfri investering börmarginellavkastningskravet för en
någon arbets-föremål dubbelbeskattning med tankeför atttyp av

både socialavgifter-skattedeleninkomstskatt ochbeläggs medinkomster av
na.
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föreslårTillsammans URFmed vi real kapitalavkastning inomatt extra
bådeaktiebolag liknande företagsformeroch beskattas i bolaget hosoch

delägarna. Det sammanlagda skatteuttaget för utdelad kapitalavkastning
uppgår behållen%därmed till 51 [0,3+0,31-0,3]. Skatteuttaget för

någotvinst följd reserveringsmöjligheterlägre baserasär som en av som
kapital följd värdeökningar aktier beskattaseget samt attsom en av

först de realiseras. Skatten för avkastning inom aktiebolagnär extraen
uppgår %.därmed till 45ca

Extra real kapitalavkastning inom enskild näringsverksamhet beläggs
med inkomstskatt plus skattedelen socialavgifterna grundav-attav genom

utgår utgårgift för passiv näringsverksamhet medan fulla egenavgifter för
hela överskottet inom aktiv näringsverksamhet. Det sammanlagda
skatteuttaget för kapitalavkastning inomreal enskild näringsverk-extraen

uppgår 43,5-59,8 %.samhet därmed till
uppgår dåSkatteuttaget för kapitalavkastning inom aktiebolag till 1,5 %

vid % 45 %2,4 avkastning plus för överskjutande avkastning. Vidskatt en
real kapitalavkastning inkl. riskersättning 5 % detta sammanlagdger en

skatt.‘53,4 %skatt den avkastningen före Motsvarandereala realaav
kapitalavkastning inom enskild näringsverksamhet 5 % ett samman-ger

%.5lagt skatteuttag 52,8-61,1 Dessa skatteuttag för genomsnittlig
kapitalavkastning ungefär likvärdiga med förskatteuttaget arbets-är
inkomster 43,5-59,8 %.

Slutsatsen riktpunkt 1,5 % förskatteuttagär att etten om en
någonmarginell riskfri investering tillsammans med dubbelbeskatt-typ av

ning kapitalavkastning inomreal näringsverksamhet leder tillextra ettav
skatteuttag för kapitalavkastning ungefärligenreal likvärdigt medärsom
det sammanlagda för arbetsinkomster.skatteuttaget

Den i vissa fall lägre formella för kapitalinkomster förskattesatsen än
såledesförvärvsinkomster inte lägre beskattningsammantagenger en av

kapitalavkastning inom näringsverksamhetreal detta skatteuttag liggerutan
i stället det högsta skatteuttaget för arbetsinkomster.närmare

Förebyggande skatteplanering3.3.9 av

Vårt URFzsoch förslag innebär väsentligt likformig företags- ochen mera
ägarbeskattning olika näringsverksamhet, vilket begränsartyperav av

mångaför skatteplanering. Ett exempel det inte längreärutrymmet attav
fåmansbolagblir skattemässigt lönsamt arbetsinkomst i i formatt ta ut av

reavinster aktier.
somMålet fördelningseffekterskapa dämpar effekterna sänktatt av

målet måletformell progressivetet, basbreddningar förebyggasamt attom
skatteplanering motiverar restriktiv linje avseende avdrag för reaför-en

4 Beräknat [o,o15+o,45o,o5—o,o24]0,05.som

5 Beräknat [o,o15+o,43so,o5—o,o24]0,05 [o,o15+o,59so,o5-som resp.
o,o24]0,05.
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Vårtunderskott i förvärvskälla.luster och förslag innebär därför att
avdragsrätten för reaförluster begränsas. Underskott näringsverksamhetav
blir avdragsgilla endast framtida Ränteutgifteröverskott. blirmot

såavdragsgilla endast till viss räntekostnadergräns, är attsattupp en som
%förblir avdragsgilla för 99 de skattskyldiga.ca av

En del skatteplaneringen baseras skillnader istor ytterstav
marginalskatt, utnyttjandebl.a. skattefria öar olika Enslag.genom av av
långtgående sänkning marginalskatterna innebär därför mindreettav

för skatteplanering. fördelningspolitiskaAv statsfmansiellaochutrymme
föreslårskäl vi därtill nuvarande skattefria elimineras iöar störstaatt

möjliga utsträckning. Dessa förhar övrigt tendens iöar växaatten
åtbetydelse tiden sigdra allt redovisade inkomster.över störreattgenom

Det kvantitativt viktigaste exemplet inkomstbeskattningenär att
till omfattautsträcks avkastningen indirekt sparande i bl.a.ävenatt

pensionsförsäkringar.
ocksåSkattefria förekommer skattefrihet för mindreöar beloppgenom

påför reavinster äldre aktier till 2 000 förkr., reavinstert.ex.som upp
aktier till 0001 kr. och för inkomst kapital till 6001 kr.yngre upp av upp

mångaFör den kapitalinkomsterbara har exempelvis barn innebärsom
detta grundavdraget 10 000 kr. han kan ha kapitalinkomsterattgenom

någon60011 kr. behöva betala inkomstskatt. Elementärutan att
gårskatteplanering utnyttja dessa skattefria öarut att genom:

år,sälja mindre1 äldre och aktier varjeatt poster av yngre
åtminstone2 redovisa inkomster inkomst kapital1 600 kr. underatt av

så många hushållsmedlemmarför möjligt samtsom
så hushållet3 redovisa utdelningsinkomster ioch allaränte-att attgenom

utnyttja grundavdraget fulltkan ut.

Vårt sådanförslag reducerar för skatteplaneringutrymmet attgenom
i möjliga skattefrihetutsträckning eliminera dennastörsta typ samtav

grundavdrag inte medges i det utvidgade inkomstslaget kapital.attgenom

överskådliga3.4 Enkla, enhetliga och regler

Några delmål3.4.1

utgångspunkt våraEn central för förslag skallreglernaär görasattannan
överskådliga. målenhetliga Dettaenkla, och väsentligt inte minstär av

fördelningspolitiska skäl eftersom information,med begränsadpersoner
kontakter och andra missgynnas komplicerade Enklareregler.resurser av

ocksåinnebär mindreregler tid och andra förknappa användsatt resurser
samhällsekonomiskt improduktiva ansträngningar minimera skatten.att

överskådligaEnkla, enhetliga och regler bidrar tillgenerellt attmera
uppfattasskattesystemet rättvist rimligt, vilketoch kan ha storsom

betydelse bl.a. för förebyggande skatteanpassning, skatteplanering ochav
skattefusk.

Målet enkelhet särskild vikt för regler gällerär antalett stortom av som
dåskattskyldiga det flertalet bör därmedkunna korrekt och vidstora -
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gällande regler minimal skatt komplicerad deklarationutan ochen utan-
rådgivare.anlitaatt

Ett delmål därförär allanästan inte bedriveratt näringsverksamhetsom
skall kunna deklarera förenklat, varvid flertalet inte skall behöva lämna
några tilläggsuppgifter. uppnåFör måldetta och särskilt föratt undvikaatt
byten mellan förenklad och allmän deklaration detär önskvärt att
reavinstbeskattningen åtminstone marknadsnoterade såaktier utformasav

denatt normalt kan ske inom för den förenklade deklarationenramen utan
omfattande tilläggsuppgifter.

Ett delmål den preliminäraannat är skattenatt skall överensstämma
exakt med den slutliga skatten för andel de skattskyldiga.storen av

Ett delmåltredje likartadeär och helstatt regler skall användassamma
för alla inkomstertyper och alla skattskyldiga.typerav av

3.4.2 Inkomstslag och förvärvskällor

Vårt förslag: Fysiska inkomster delas i inkomstslag;personers treupp
inkomst tjänst, inkomst kapital och inkomst näringsverksamhet.av av av

Följande inkomstslag föreslås för fysiska personer:
Inkomst tjänst nuvarande inkomstmotsvarar tjänst plus vissaav av

intäkter varierande natur.av
Inkomst kapital nuvarande inkomstmotsvarar kapital och tillfälligav av

förvärvsverksamhet, sådan hänför sig tillutom näringsverksamhet,som
schablonbeskattad fastighet.samt annan

Inkomst näringsverksamhet nuvarande inkomstmotsvarar rörelse,av av
jordbruk och konventionellt beskattad fastighet sådan inkomstsamtannan

kapital och tillfällig förvärvsverksamhet hänför sigav till näringsverk-som
samhet.

Alla kapitalavkastning inomtyper privatekonomi redovisas iav
inkomstslaget kapital och beskattas med skattesats %.30 Förseparat en

undvika krav uppdelningatt och särredovisning lånbl.a. ochav
avkastning i form och värdeökning föreslårränta det skall finnasav att
endast förvärvskälla inom detta inkomstslag.en

Förvärvsinkomster redovisas i inkomstslagen tjänst och näringsverksam-
het inkluderaroch arbetsinkomster i vid mening pension ocht.ex.som
sjukpenning.

Avgränsningen mellan näringsverksamhet föreslåsoch hobby ske genom
måni viss skärpta krav för verksamhet skall kvalificeraatt en som

näringsverksamhet i kombination med övriga intäkter varierandeatt av
redovisas under inkomstslagetnatur tjänst preciserassätt närmaresom

i kap. 34.
Inkomstslaget tjänst bibehålls enda förvärvskälla. I inkomstslagetsom en

näringsverksamhet behålls i nuvarande principerstort för indelning i
förvärvskällor, vilket diskuteras i avsnittnärmare 9.2.
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endast harflertaletföreslår detskatteregler forenklaVi stora som
enskildbedriverFörkapital.tjänst ochinkomstslagen personer som

avgränsning mellanskattemässigkvarvarandekrävsnäringsverksamhet en
näringsverksamhet,redovisas i inkomstslagetnäringsverksamheten, som

ochtjänstredovisas i inkomstslagenprivatekonomi,resterandesamt som
kapital.

aktierfastigheter,18 uppdelas bl.a.7 ochi kap.diskuterasSom närmare
privatekonomi närings-ochmellanpersonbilar konsekvent sättoch ett

verksamhet.
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4 Skatteskalan och finansieringen

4.1 Avskaffad statlig inkomstskatt för det stora
flertalet

Vårt förslag: Den statliga inkomstskatten avskaffas för det flertaletsstora
förvärvsinkomster utgårstatlig inkomstskatt inte förvärvsin-attgenom

årskomster under 200 000 kr. i 1991 penningvärde. För förvärvsin-
utgårkomster denna statlig inkomstskatt %.utöver gräns 20 Den

såledeshögsta marginalskatten blir 50 % vid %30 kommunalskatt.
Grundavdraget höjs till 12 000 Schablonavdragetkr. inkomstunder av
tjänst sänks till 0001 kr.

När de progressiva inslagen i skattesystemet introducerades de inteberörde
Av framgårnormalinkomsttagarna. fig. 4:1 skatteskalans utformning 1948

och 1989. Skattetrycket har emellertid efterskärpts hand och progressio-
för allt flerökat skattebetalare. I början 1980-talet hade hälftennen av ca

förvärvsarbetandealla majoritetoch de heltidsarbetandestorav en av en
marginalskatt 50 %. Skattereformen 1983-1985 innebaröversteg attsom

Årgångenskattesatserna för första under efterkrigstiden sänktes avsevärt.
således1987 hade 75 % heltidsarbetandenärmare alla marginalskattav en

på %.50 Med stigandehögst förvärvsinkomster förs emellertid nytt en
allt del skattebetalarna i skiktstörre med högre marginalskatt änav upp
50 %. Redan i början 1990-talet kommer troligen majoritet deav en av

tvåliggaheltidsarbetande i de ingaöversta skatteskalanatt stegen om
förändringar görs.
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årsFigur 4:1 Slmlteslmlans utformning 1989 och 1948 I 1989 penningvårdc.
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påpekasI direktiven höga skattesatser tillupphov radatt ger en
problem. Däribland kan höga inbjuder tillnämnas skattesatser skatte-att

gråfusk skatteplaneringoch leder till informellutbredd ellersamt en
lågproduktivekonomi med byte tjänster och egenverksamhet. Utbytetav

inkomstökning grund extraarbete blir litet. Inkomstbort-t.ex.av en av
ocksåfallet vid minskad arbetsinsats blir litet. Detta kan hämmaantasen

arbetsutbudet och leda till onödig stelhet arbetsmarknaden. Stora skill-
inader skattesatser mellan Sverige och andra länder medför risk för att

arbetskraft, kapital, arbetstillfällen produktion Sverigeoch lämnar till
förmån för länder med lägre Ettskatt. starkt progressivt skattesystem leder

svårigheter försvårarvidare till i avtalsrörelserna dämpning pris-och en av
lönestegringstakten.och

Den inkomstskattereform föreslår förhållan-innebar för svenskasom
långtgåendeden mycket sänkningar syfteskattesatserna i komma tillattav
de negativa effekternamed Denråtta dagens skattesatser. statligaav

såledesinkomstskatten avskaffas för förvärvsinkomster för det stora
flertalet. Vid 30 % kommunalskatt skall marginalskattesatsen 30 %vara
för förvärvs- kapitalinkomsteroch för cirka 90 % de skattskyldiga ochav
rånteutgifter skall fullt avdragsgilla marginalskattesats.dennamotvara

uppnåsDetta den statliga inkomstskatten avskaffas förattgenom
årförvärvsinkomster till 200 000 kr. 1991, 600motsvarande cirka 178upp

år nivå1989. För utgårkr. inkomster denna statlig 20 %över skatten
vilket marginalskatt 50 % vid 30 % kommunalskatt. I fig. 4:2ger en
jämförs dagens skatteskala med den föreslagna skatteskalan.av oss
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Figur 4:2 Jämförelse mellan dagens skattcskala och den föreslagnaav ossskalteskalan avseende marglnalskalt för olika andelar deavskallskyldlga.
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Beträffande grundavdraget föreslår Ävenvi höjning till 12 000 kr.en
vissa andra förändringar grundavdraget återkommerbör företas ochav
till frågadenna i kap. Med hänsyn till de förändringar föreslår
beträffande reglerna rörande avdrag för kostnader för mellan bostadresor
och arbetsplats vårkan enligt bedömning schablonavdraget under inkomst

tjänst sänkas till 1 000 någrakr.,av olägenheterutan föratt taxeringsför-
farandet uppkommer. Statlig inkomstskatt således utgåskall beskatt-
ningsbar inkomst överstiger 187 000 kr.som

sänkningen marginalskatterna bör reducera skattesystemetsav sned-
vridande effekter i olika avseenden attgenom

1 öka ekonomins anpassningsförmåga,
2 öka utbudet arbete och andra produktivaav samtresurser
3 inrikta arbetsinsatserna på aktiviteter produktivaär ävensom ur

samhällsekonomisk synvinkel bl.a. skatteplaneringgöraatt ochgenom
skattefusk mindre attraktivt.

En sänkning marginalskatten till denna nivå ocksåinnebärav en
anpassning det svenska skattesystemet med hänsyn tillav trendmässigtett
ökande internationellt beroende med hänsyn till minskadsamt valutaregle-
ring och sänkta marginalskatter i andra frånländer nivåer redan föresom

somsänkningarna lägre deän gäller i Sverige. En sänkningvar denav
högsta marginalskatten till 50 % långtgåendeär för förhållandensvenska

innebär normaliseringmen snarast internationelltett perspektiv seen ur
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förhållandevis ihögasocialavgifternaEftersom4:2. ärtabellerna 4:1 och
fortfarandearbetsinkomstbeskattningenblir den totalaSverige extraav en

marginalskattvid högstajämfört med övriga länderSverige ävenhög i en
50 %.

olika länder.marginalskaltesatsen lhögstasänkningarTabell 4:1 av

förr nu

7280Sverige
6873Danmark 60168Finland
3756island
5471Norge

60 49Australien
3366Nya Zeeland
4083Storbritannien 23275USA
5356Västtyskland
5062Osterrike

blirsocialavgiftertill nämntsOm hänsyn även uttagettas ovansomav
internationellvidi Sverigearbetsinkomster högtskatteuttaget en

framgårföreslår, 4:2.vilket tabellmed de skattesatserjämförelse även av

några beslutad ellerländer för 1988-89iHögsta marginalskattesatsTabell 4‘:2.a
delstatllga ochgenomsnitttill ungefärligtmed hänsynföreslagen ett av

lnkomstskatter.kommunala

vid SkattesatsBesk. bar ink.NuvarandeLand
inkl social-%i vilken högstaskattesats
avgifterinträderskattesats

80190 00072Sverige
68180 00068Danmark
6400060 350Finland
63188 00054Norge
49175 00049Australien
40200 000Storbritannien 40
3800033 110USA
53500 00053Västtyskland
64187 00050Sverige efter reform

1 1990.Avser

2 % visst skikt.33 i ett
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Tabell 4:2.b påSkatteuttag olika Inkomster.

m. Sverige Norge Dan- Väst- Austra- USA
ink. mark tyskland lien

iSKR efternu
reform

80 000 %31 26 % 18 % %34 %14 17 % %13
130 000 37 % 27 % %21 40 % 17 % %24 17 %
160 000 %40 28 % 25 % %43 20 % 28 % 20 %
200 000 45 % 28 % %28 %46 25 % %31 25 %
300 000 54 % 35 % 35 % %53 30 % %37 %30

4.2 Endast statlig skatt för inkomst kapitalav

Vårt förslag: Kapitalinkomster beskattas med proportionell statligen
inkomstskatt på 30 %.

Som i vårtavsnitt 3.4.7 innebärnämnts förslag kapitalinkomster skallatt
redovisas under inkomst föremålkapital och bli för endast statligav

påproportionell %.skatt 30
För undvika skattefriaatt och,öar generellt, för reduceraattmera

spännvidden i relevanta marginalskatter beskattas därvid inkomst kapitalav
grundavdrag ochutan nuvarande avdrag 6001 kr.utan extra

Det huvudsakliga motivet för kapitalinkomster endastatt beläggs med
statlig skatt dettaär möjliggör förenklingaratt basbreddningaren samt

eliminering skattefria Vi vidareöar. bankergenom och andraav attanser
uppgiftsskyldigaär avseende aktieutdelningar åläggasochräntorsom bör

preliminär skatt föratt ut och aktieutdelningarta räntor %.30 Omen
utgårdet endast statlig skatt för inkomst såkapital överensstämmerav

denna preliminära skatt med den slutliga skatten för antalett stort
skattskyldiga, eftersom påverkasden inte variationerna i den kommu-av
nala utdebiteringen.

Personer endast har utdelningsinkomster,ränte- ochsom t.ex.som
många fårbarn, preliminär skatt lika med den slutligaär skatten.en som
Dessa skulle i princip kunna beskattas någondet krävs deklarationutan att

någoneller slutlig justering skatten. Skattefria i form kapitalin-öarav av
komster redovisas hos barn kan därmed undvikas. Förutom basbredd-som
ningar medför detta förbättrad fördelningspolitisk träffsäkerheten utan att
antalet deklarationsskyldiga ökar.

.Endast statlig beskattning inkomst kapital innebär därtill högreav av en
likformighetgrad mellan beskattning kapitalinkomster hos fysiska ochav av

juridiska eftersom juridiska endast erlägger statlig skatt.personer personer
Eventuell jämkning grund ränteutgifter för privatbostadt.ex.av en

bör i förstanormalt hand göras preliminärskatteuttagetattgenom
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komplikationeravsevärdaDet skulle innebäraarbetsinkomster justeras. om
jämkning vidundantagsvis beaktaskyldigabanker m.fl. änatt annatvar

ränteinkomster.preliminärskatteavdrag

reformen4.3 Finansieringen av

Vårt breddning basen förförslag: finansieras delsReformen avgenom en
finansiering utanför in-kompletterandeinkomstskatten, dels genom

mervärdeskatten.främstkomstskattesystemet,

finansieringSammanställning skattebortfall och4.3.1 av

flertaletsAvskaffandet statliga inkomstskatten för detden storaav
för inkomstbe-basenförvärvsinkomster finansieras till delstor attgenom

skattepliktigafler inkomsterskattningen breddas, dvs. görsattgenom
likformigsamtidigt avdragen begränsas, sättett merasom ger ensom

finansieringDessutom kompletteranderättvis beskattning. krävsoch
också så bidrar till ökadutformas denutanför inkomstskatten bör attsom

mål.uppnå miljöpolitiskatill energi- ochlikformighet och rättvisa samt att
de sänktaDen föreslagna skattereformen innebär sammantaget att

utsträckning finansierasinkomstskattesatserna i betydande attgenom
basbreddning förenergi med mervärdeskatt,beläggs genom annan

socialavgifterna.basbreddning avseendemervärdeskatten samt genom en
översiktligt kostnaderna för ochI följande fyra redovisastabeller

intäkter iinkomstskattereformen. Beloppenfinansieringen avserav
års konsoliderade offentliga1989 penningvärde för denmiljarder kr. i

socialförsäkringssystemet.för kommunerna ochsektorn, dvs. staten,
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Tabell 4:3 Skatteborllall sänkta Skattesatser.genom

SKATTEINTÄKTERSKATTE-
BAS

1989 ändringnya
regler

Grundbelopp
Fast belopp 0,6 0 -0,6

10 000- 85 000 388,8 19,4 5% 0 -19,4
85 000- 178 600 179,8 30,6 17% 0 -30,6

4. 178 600- 38,4 17%6,5 0 -6,5
Tilläggsbelopp

150 000- 178 600 31,0 4,3 14% 0 -4,3
178 600- 200 000 13,5 14%1,9 2,7 20% +0,8

7. 200 000- 42,0 10,5 25% 8,4 20% —2,1
8 indexreglerat grund-

och schablonavdrag 2,4 +2,4
9. Borträkning kapitalinkomsterav

från underlaget för
tilläggsbelopp -12,6 2,5 20% -2,5-

10. 30% och inte %30,8 skatt
för nettounderskottet i
inkomstslaget kapital 0,2 +0,2

Summa 73,8 11,2 -62,6

Tabell 4:4 Budgetförstärkning för inkomst tjänst.av

Inkomst tjänst utvidgas till uppsamlingspost 0,1av en
2. Högre bilförmånvärdering 0,8av
3. Skärpt måltidssubventionerbeskattning 2,0av

Skärpt förmånligaskatteplikt för lån från arbetsgivaren 0,3
Slopad 600-kr. regel 0,3

6. Skärpt beskattning anställdas förvärv frånvärdepapperav av
arbetsgivaren 0,8

7. Beskattning vissa försäkringsförmåner 2,5av
8. Beskattning vissa kostnadsersättningar 0,3av

Avdrag för kostnader för mellan bostad och arbetsplatsresor
långaendast vid avstånd 1,6

10. Skärpt traktamentsbeskattning 3,0
11. Skärpta regler för ersättning för i tjänsten 1,0resor
12. Beskattning awissa skattefria inkomster 0,1
13. Slopade skattereduktioner 0,4m.m.
Summa 13,2
Av 4,6 miljarder socialavgiftersumman avser ca

6—RlNKl
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Tabell 4:5 Budgetförstärkning för kapitallnkomster m.m.

[lång-199119921993genomsnitt
sikt]1991-1993

[1,3]Beskattning 0,8 0,80,90,91. allemanssparandeav m.m.
[5,5]4,85,05,22. Skärpt beskattning aktier, 5,0av m.m.
[1,4]Slopat l,41,41,4avdrag för inkomst kapital 1,4extra av
[0,5]4. Slopat 0,5 0,50,50,5grundavdrag för inkomst kapitalav
[4,3]5. lñikformig beskattning pensionsfonder 7,9 8,17,97,8av
[1,3]6. Qkad 1,9 1,81,42,4löpande beskattning egnahemav
[2,6]7. Okad 1,11,72,3reavinstbeskattning egnahem 1,7av

småhus8. Höjd fastighetsskatt för övriga
[0,4]0,30,30,4bostadsrätt och inom jordbruksfastighet 0,3

9. Andrad fastighetsskatt för hyreshus
[1,6]inkl. bostadsrätt -0,4 -0,5-0,4-0,4

10. Reducerade räntebidrag för hyres- och
[3,4]bostadsrätt 3,43,43,43,4
[0,3]Okad 0,20,30,311. reavinstbeskattning bostadsrätt 0,2av
[0,6]12. Skärpt beskattning vid uthyrning privatbostad 0,6 0,60,60,6av

22,523,024,8 [23,2]Summa 23,3

Tabell 4:6 Sammanställning finansiering.av

[13,2]Basbreddningar avseendearbetsinkomster 13,2 13,213,213,2
[23,2]Basbreddningar avseendekapitalinkomster 23,3 22,523,024,8
[1,2]3. Nominell reavinstbeskattning för näringsfastigheter 0,3 0,10,30,4
[0,7]4. Ovriga breddningar avseendenäringsverksamhet 0,7 0,70,70,7

2,52,01,5 [1,0]Ränteavdragstak 2,0
[1,4]6. Grundavgift för passiv näringsverksamhet och äldre 1,4 1,41,41,4
[1,0]7. Mera restriktiva regler för underskottsavdrag 1,0 1,01,01,0
[0,1]Slopad avrundning 0,1 0,10,10,1
[1,0]9. Ovriga budgetförstärkningar 1,0 1,01,01,0

[-0,5]-0,5 -0,5-0,5-0,510. Pensioner, netto
[0,5]0,6 0,60,60,611. Studiemedel

från [18,5]KIS 19,5 19,819,519,212. Bidrag
frånBidrag URF 2,8 2,92,82,7 [1,0]13.

65,4 65,365,166,1 [62,3]SUMMA
Avgår: Skattebortfall sänkta skattesatsergenom

[-62,6]enligt tabell 4:3 -62,6
Kommunal skattesänkning [-0,7]-0,7
Sänkta socialavgifter 0,68 % [-2,8]~2,8
Höjt barnbidrag mjölksubventioner. [-3,7]och slopade -3,7
Automatisk höjning bostadsbidrag ochav
bidragsförskott [-0,51-0,5

Differens -5,0-5,2-4,2 [-8,0]-4,9
Tillkommer: Dynamiska effekter 5,0 2,55,07,5 120,0]
Slutlig differens -2,5-0,Z+3,3 [12,0]0,1

Beräkningsprinciper4.3.2

Samtliga beräkningar budgeteffekter förslagen vid jämförelse medavser av
förhållanden årde regler och gällde i början 1989. Resultatensom av

årsi 1989 penningvärde. Detta innebar de beslut riksdagen harattanges
vårsessionenfattat under 1989 och berör vissa skatter och barnbidragsom
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inte Ibeaktats. 4:5tabell och 4:6 redovisas beräkningarm.m. separata
årendels för 1991, 1992 långsiktiga1993,och dels för förslagens mera

budgeteffekter för den offentliga sektorn. Diskussionen i följande avsnitt
huvudsakligen de kortsiktiga effekterna, beräknat genomsnittavser ettsom

resultaten för 1991, 1992 och 1993.av
Beräkningarna baseras kommunalskatt 30,8 %, vilket överens-en

stämmer med den årgenomsnittliga kommunalskatten 1989. Inflationen
%,6 vilket tillsammans medantas normal realantagen räntavara en

3 % nominell 9 %.räntager en
Beräkningarna baseras i huvudsak antaganden oförändradeom

förhållanden, dvs. regeländringarnas effekter beteende, priserlöner och
har i allmänhet inte beaktats. Däremot har tagitshänsyn till förändringatt

påverkarskatt underlaget för andra skatter,av en t.ex. att ett uttaggenom
sociala avgifter för inkomst förreducerar basen inkomstskatten.av en

Hänsyn ocksåhar tagits till breddat förunderlag sociala avgifteratt ett
ökar de offentliga utgifterna för bl.a. sjukersättning ATP.och

4.3.3 Skattebortfall ändrade skattesatsergenom

Budgeteffekterna ändrade skattesatser redovisas i tabell 4:3, där gränsenav
på 178 års600 ikr. 1989 penningvärde den föreslagnamotsvarar av oss

för statlig årgränsen inkomstskatt framgår200 000 kr. 1991. Som av
tabell 4:3 uppkommer 54,9 miljarder kr. skattebortfallet sänktaav genom
skattesatser för inkomster till 178 600 kr.upp

Tabell också4:3 redovisar den automatiska budgetförstärkning som
uppkommer grund- och schablonavdragen inte indexregle-att ärgenom

Övergångenrade. till proportionell beskattning kapitalinkomsteren av ger
isolerat budgetförsvagning långtgåendeemellertid möjliggörsett en som en
basbreddning avseende kapitalinkomster, vilket redovisas närmare senare.

Nuvarande beskattning kapitalinkomster i inkomstslagen kapital ochav
tillfällig förvärvsverksamhet negativ skattebas 22,5sammantagetger en

årmiljarder kr. 1989 följd ränteavdragen överstiger deattsom en av
skattepliktiga kapitalinkomsterna. Skillnaden mellan kommunalskatten
30,8 % och den föreslagna enhetliga skattesaten för kapitalinkomster
30 % därför tillupphov mindre budgetförstärkning ocksåger en som
beaktas i tabell 4:3.

Sammantaget förändringardessa skattesatser och allmännager av
beräkningsmetoder budgetförsvagning 62,6 miljarder vilketkr., utgören
85 från% intäkterna den nuvarande statliga inkomstskatten för fysiskaav

73,8 miljarder kr.personer

4.3.4 Budgetförstärkningar basbreddningargenom m.m.

Ett så skattebortfall ställer mycketstort krav finansiering i formstora
Vårabasbreddningar. förslag avseende budgetförstärkningarav genom

olika basbreddningar sammanfattas i tabellerna 4:4-4:6.
De redovisade beloppen budgetförstärkning givet deavser nya
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beaktasskattebortfallet sänkta skattesatsereftersomskattesatserna genom
delområdeinomändrasbedöma hur skatteuttageti tabell 4:3. För ettatt

tillbåde enligt tabell 4:3 ochmåste till de sänkta skattesatsernahänsyn tas
Förändringen skatteuttaget4:4-4:6.enligt tabellernabasbreddningarna av

från idelområden, således avviker beloppeni allmänhetför olika som
i delavsnitt.4:4-4:6, diskuterastabellerna resp.

från KISFinansieringsbidrag4.3.5

förslagdesssitt betänkande har upplystKIS samtidigt framlägger attsom
tabellsikt19,5 miljarder kr. kortbudgetförstärkninginnebär en

4:6.3 användasbudgetförstärkningvåra direktiv dennaEnligt och KIS skall
framgårSom tabellernainkomstskatten.sänkningenför finansieraatt avav

motsvarandeenskildadenfinansieringsbidragdetta största postenutgör
Vårt förslagmiljarderskattebortfallet 62,6 kr.tredjedelnästan omen av

flertaletförvärvsinkomster för detförslopad statlig inkomstskatt stora
gsbidrafinansierinbetydandegenomföras dettakunnaskulle knappast utan g

från KIS.
års penningvärdei 198919,5 miljarder kr.Av det totala beloppet

energi7,8 beskattningmiljarder kr. ökad uttagutgör avgenomav
Övergången tillpunktskatter.kombination med reducerademervärdeskatt i

siktmiljarder kr. kortbudgetförstärkning 4,4full byggmoms ger en
till nyproduceradekostnader för räntebidragbeaktande höjdaefter av

Övriga nöjen,inhemsk personbefordran,basbreddningar gällerbostäder.
tjänster tillhan-dagstidningar,teletjänster,idrott, kultur,ochsport som

ekonomiskjuridisk,dahålls tjänsterskönhetsinstitut allafrisörer, samt avav
personalserveringar,informationstjänster,administrativ vat-och art,

visningsrättTV,fastighetsförvaltning, radio ochsophämtning,tenavlopp,
övergång för hotell- ochtill fulltill film, video restau-samt momsm.m.

budgetförstärkningsammanlagdvilket beräknasrangbranschen, enge
diverseborttagandeSlutligen KIS förslagmiljarder kr.8,7 avomger

miljarder kr.skattebortfall 1,4mindre punktskatter ett

frånFinansieringsbidrag URF4.3.6

bolagsbeskattningen beräknasförändringenURF föreslagnaDen geavav
engångs-bestående miljard kr.budgetmässigt överskott 1 samtett en

näringsidkaresenskildaochneddragningen bolagenseffekt avgenom
åren detta1991-1995. Räntanmiljarder fördelat21 kr. överreserver

inkluderasengângsbelopp % 1,89 miljarder kr.motsvarande 9 eller som
ifrån konstantURF. Eftersom räntebeloppetFinansieringsbidrag ärett

årenbidraget underdet värdetnominella sjunker realatermer av

3 något vilket främst berorKIS betänkande lägre belopp,I attettanges
års redovisas ivåra KIS resultatredovisas i 1989 penningvärde medanresultat

års1987 penningvärde.
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1991-1993, vilket genomsnittligt sammanlagt ñnansieringsbidragettger
kort sikt 2,8 miljarder kr.

4.3.7 Sänkta socialavgifter

Vårt förslag: Socialavgifterna sänks med 0,68 iprocentenheter samband
med breddningen basen för de sociala avgifterna.av

De förslag till likformig löneförmånerbeskattning olikaen mera av som
sammanfattas i tabell 4:4 ökar underlaget föräven socialavgifter, vilket
beräknas skattedelenöka socialavgifterna med cirka 4,2 miljarder kr.av
motsvarande ökning de sammanlagda socialavgifterna med 6,1en av ca

Ävenmiljarder kr. andra inslag i finansieringen, beskattningsom av
pensionsfonder, påverkakan företagens kostnadsläge höjdagenom
pensionspremier.

Den övergången frånpartiella punktskatter till mervärdeskatt för energi
beräknas reducera företagens kostnader med cirka 3 miljarder kr. eftersom
mervärdeskatten inte kostnad för företagen.utgör Av betydelsestörreen

skattereformenär allmänt kanatt positiv för företagenväntasmera vara
eftersom hushållendessa liksom utbud ochstörreettgynnas av en
samhällsekonomiskt effektiv användning arbete, kapital och andramera av

medellångsärskilt långoch sikt. Som diskuteras iresurser närmare
bilaga 4 kan de ocksåsänkta marginalskatterna dämpa löneökningarna,

ocksåvilket har betydelse företagensför kostnadsläge.stor
mångaI andra länder har skattereformer delvis finansierats ökadgenom

företagsbeskattning på långinte bara sikt välfungerandegenom en mera
ekonomi kort sikt.även Den föreslagnautan skattereformen harav oss
dock denna inriktning med hänsyn till Sverige liten ekonomiäratt en

blir allt för internationellöppen konkurrens.som mera
Mot denna föreslårbakgrund den kostnadshöjning följer föratt som

företagen breddad bas för socialavgifter dämpasgenom en genom en
sänkning socialavgifterna. Därmed principenkan sänkta skattesatserav om
och breddad bas tillutsträckas gälla socialavgifterna. En lämpligävenatt
awägning därvid finansieringsbidraget frånär URF 2,8att miljarder kr.

kort sikt föranvänds sänka de sociala avgifterna med 0,68att procent-
föreslårenheter. Vi därför den allmänna löneavgiften 0,34 %att slopas

folkpensionsavgiften reducerassamt att med 0,34 %.
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Fördelningspolitiska och statsfinansiella4.4

följdkrav

fåVårt förslag: i acceptablaFör förändringarna skatteskalan skallatt
föreslås omfattandestatsfmansiella effekterfördelningspolitiska och

fördelningspoli-i för öka inkomstskattensförändringar skattesystemet att
härpå åtgärder för motverka skatte-tiska träffsäkerhet. Exempel är att

likvärdig beskattning kapital- och arbets-planering och skattefusk, av
beskattning olika kapitalinkomster ochinkomster, likformig typerav av

barnbidrag.arbetsersättning väsentligt höjtolika samt etttyper av

Ökad fördelningspolitisk träffsäkerhet4.4.1 genom
enhetliga reglerbreddad bas och

så långtgående sänkning marginalskatterna ställer kravEn storaav
skallförändringar i för skattereformen totaltandra skattereglerna att sett

få Reformenstatsñnansiella effekter.fördelningspolitiska ochacceptabla
såmåste fördelningspolitiska träffsäkerhetdärför öka inkomstskattens att

långtskattepliktiga inkomsten i utsträckningden högre än motsvararnu
skattebetalningsförmåga. Reformen innebärskattskyldiges faktiskaden

väsentligt likformig beskattning reducerardärför utrymmetsommeraen
övrig skatteanpassning.för skatteplanering och

således väsentligt bredare skattebas, därskattesatserna appliceras en
skatteförmåner olikfor-basbreddningen eliminering ochsker genom av

förhållandevisi utsträckning utnyttjasmigheter hög av personerensom
progressivitetenDen formella den faktiskamed höga inkomster. och

vaddärigenom ligga betydligt varandrakommer än ärnärmareatt som nu
fallet.

Målen bredarefördelningspolltisk träffsäkerhetökad samt enom
olikfor-för enhetliga och enkla Skatteregler eftersomskattebas talar

inte utnyttjarmigheter och komplicerade regler missgynnar personer som
följd bristande moraliska betänklig-detta, kunskaper ellert.ex. som en av

innebäravseende skatteplanering. Den föreslagna reformenheter av oss
väsentligt enhetliga för beskattning olikadärför regler bl.a. typermera av

olika pensionssparande olikaprivatbostäder, typer samt typerav avav
så dispositions-,näringsverksamhet, valet mellan olika ochatt spar-

företagsformer inte skatteeffekter.styrs av

Likformig beskattning olika arbets-4.4.2 typerav av
ersättning och kapitalinkomster

basbreddningarDessa höga krav avseende fördelningseffekter och leder
till restriktiv linje avseende vilka inkomster skallmycketen som vara

tjänstskattefria och vilka avdrag skall medges. Inom inkomstslagetsom
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ökar fördelningspolitiskaden träffsäkerheten samtidigt skattebasensom
breddas åökad likformighet åmellan sidan kontantlön ochgenom ena

naturaförmånerandra sidan i form fri eller subventionerad bil,av
subventionerad lån frånlunch, lågarbetsgivaren till ränta m.m.

Den personliga kapitalinkomstbeskattningen leder i dag totalt tillsett
skattebortfall för och kommun 5-10 miljarderstat kr. hus-trots att
hållens nettoförmögenhet i storleksordningen 1 500 miljarder kr. kan
väntas real avkastning 30-45 miljarder kr. Reformen innebärge en ca

väsentligt likvärdig beskattning kapitalinkomster jämfört meden mera av
arbetsinkomster och därmed avsevärd budgetförstärkning ökaten genom
skatteuttag lågt beskattade kapitalinkomster.nu

Vårt och URFzs ocksåförslag innebär väsentligt likformigen mera
företags- och ägarbeskattning för olika näringsverksamhet, vilkettyper av

basbreddning reducerade reserveringsmöjligheterger en genom samt
begränsat för mångaett skatteplanering. Ettgenom utrymmemera av

exempel det inteär längre blir skattemässigtatt lönsamt att ta ut
fåmansbolagarbetsinkomst i lågbeskattadei form reavinster aktier.av

4.4.3 Höjt barnbidrag

Vårt förslag: Barnbidraget från århöjs 5 820 1989 årkr. till 10 060 kr.
1991.

Preliminära studier reformförslagets fördelningseffekter visade denav att
relativa situationen för barnfamiljer skulle försämras bl.a. attgenom
minskningen skattelättnaden för frånränteutgifter %normalt 47 till 30av

förhållandevisleder till ökning boendekostnaderna istor egnahem.en av
För undvika denna effektatt allmänt för förbättrasamt denattmera
ekonomiska situationen för barnfamiljerna den allmännautöver förbättring

uppkommer välfungerande föreslårekonomisom genom en mera en
väsentlig höjning barnbidraget. För ytterligare förbättra barnfamiljer-attav

situation för i ökad utsträckning finansierasamt skattcreformenattnas
utgiftsminskningar föreslår ocksåvid mjölksubventionernagenom att

avskaffas, varvid den därav följande inbesparingen används för att
ytterligare öka barnbidraget. sådanEn omläggning barnfamiljernagynnar
eftersom mjölksubventionerna delvis tillfaller andraäven kategorier än
barnfamiljerna.

Mot denna föreslårbakgrund det nuvarande barnbidragetatt
5 820 årkr. barn och århöjs till 10 060 kr. 1991. Flerbarnstilläggenper
höjs i motsvarande utsträckning. Omräknat i reala barnbi-ökartermer
draget därmed 54 %.med Tillsammans med slopandet mjölksubventio-av

beräknas detta budgetförsvagning 3,7 miljarder kr.nerna ge en som
ingår i sammanställningen i tabell 4:6.
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5 Beskattningen arbets-av

inkomster m.m.

5.1 Inledning

I det följande behandlas inledningsvis principerna för neutral arbets-en
inkomstbeskattning. våraTill grund för överväganden i detta avsnitt ligger
bl.a. underlagsrapport Nils Mattsson bilaga 13. Därefter redogören av
vi våraöversiktligt för förslag avseende inkomstslaget tjänst, undantagen
från skatteplikt enligt 19 KL§ vissaoch skattereduktioner Budgetför-m.m.
stärkningarna med anledning de föreslagna basbreddningarna redovisasav
i avsnitt och sammanställs i tabell 4:4 i kap. 4. Förslagen i detaljresp.
återkommer vi till i kap. 27 36.—

Utgångspunkter5.2 för neutralen
beskattning arbetsinkomsterav

5.2.1 Inledning

Med arbetsinkomster frånalla avkastning arbetsinsatsertyperavses t.ex.av
naturaförmâner,kontantlön, frånöverskott enskild näringsverksamhet samt

fåmansbolag,arbetsinkomster i i praktiken kan i form lön,tas utsom av
aktieutdelning fåmansbolaget.och värdeökning aktierna i

Inledningsvis analyseras marginaleffekterna vid beskattningen kon-av
Därefter löneförmånertantlön. beskrivs olika varmed vityper av avser

förmånerandra kontantlönän och de samhällsekonomiska effekterna av
olikformig löneförmåner.beskattning Slutligen vårdiskuteras vissa enligtav

löneförmånermening undervärderade metoder för likformigsamt en mer
löneförmåner.beskattning av

5.2.2 Marginaleffekter vid beskattning kontantlönav

Huvuddelen arbetsinkomsterna utgår i form kontantlön. Av dettaav av
skäl bygger den fortsatta analysen beskattningen kontantlön skallatt av

normgivande för beskattning alla övriga arbetsinkomster.vara typerav av
Ett såledessyfte med reformen försöka uppnåär beskattningatt en som
kan tillämpas fullt för alla arbetsinkomsterut undantagtyper ochutanav
undervärdering. Det finns anledning här understryka det ömsesidigaatt
sambandet mellan marginalskattesatser och basbreddningar.

För med inkomster 7,5 basbeloppöver socialav-personer extrager en
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förmån, avgifterna försocialavilket innebär degift ingen extraattextra en
7,5med inkomst undersin Förinkomst skatt i helhet.utgör personeren

försäkringspremiemellanting ochsociala avgifternadebasbelopp är ett av
varierar i hög gradförsäkringspremie och skattFördelningen mellanskatt.

år Eftersomolika för enskildaolika och mellanmellan personer.personer
åreninkomstsynvinkel bästaunder de 15ATP grundas inkomsten ur

år förväntad pensionleda tillinkomst under dessakan extraextra enen
andra perioder harsociala avgifterna. Underöverstiger de extra ensom

ATP, förväntadeframtida medaningen effektinkomst normaltextra
pâverkas.föräldraförmåner För planerarkansjuk- och atten person som

föräldraför-leda tillarbetsinkomstföräldraledig kan extraextra enenvara
mån avgiften.överstiger den socialaväsentligt extrasom

för kontantlön vid5:1 sammanlagda skattenTabell visar den extraen
marginalefiekter,avgifterna och vid olikaskattedelar för de socialaolika
i inkomstskatteninkluderar inte marginalskattenmarginaleffekten baradär

också bidrag. De högstainkomstberoende avdrag, avgifter ochutan
pensionärer med in-bl.a. förmarginaleffekterna kan relevantavara
för barnfamiljer medbostadsbidragkomstberoende avdrag och samtextra

bostadsbidrag; debarnomsorgsavgifter ochinkomstberoende senare
% Marginalskatten och därmed20 inkomstökning.reduceras med av en

också församlingar.varierar mellan olika kommuner ochmarginaleffekten
arbetsgivaravgifterna7,5med inkomster basbeloppFör äröverpersoner

Den% föreslagna sänkningar.36,79 eftersammanlagt samman-av oss
sådana vid olika marginal-tillför kontantlönlagda skatten extra personer

redovisas i 3 i tabellen.effekter kolumn
7,5 skattedelenunder basbelopp kanmed inkomsterFör avpersoner

3522,51 % redovisas i kap.till detsocialavgifterna beräknas sätt som
emellertid5:1 Som detta2 i tabellmotsvarande kolumn nämnts ärovan

vissaFör vissa ochgenomsnitt för högst heterogenett personergrupp.en
förmånerna% kanår 36,79 medan deligger skattedelen nära extra

negativ skattedel, i andra fall.motsvarandeöverstiga de avgifterna,extra en
varierar därförför i dennasammanlagda skattenDen personer grupp

åtminstone i 1 och kolumn 3 ikolumnmellan de gränser som anges
tabellen.

också% förskattesats 0 relevantförsta kolumnen medDen ären
år andra skälminst 65 för kontantlön ärär samt som avpersoner som

från avgifter.socialabefriad
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Tabell 5:1 sammanlagd skall för konlanllön vid olika skaltedelextraen av
soclalavgiftcr och olika marglnaleffekt.

Skattedel sociala avgifterav
%0 22,51 % %36,79

Marginaleffekt

1 2 3
30 % %30,0 42,9 % %48,8
40 % % %40,0 51,0 56,1 %
50 % 50,0 % %59,2 %63,4

70 % %70,0 75,5 % 78,1 %
90 % 90,0 % %91,8 92,7 %

framgårSom tabellen kan hög skattedel för socialavgifterna iav en
kombination med hög marginaleffekt mycket hög sammanlagden ge en
skatt för kontantlön.extraen

Löneförmåner5.2.3

Ivid mening bidrar arbete till välbefinnande inte bara attpersoners genom
arbetsinsatser naturaförmånermed kontantlön ocksåersätts och utan

trivsel i arbete, social kontakter praktiskaAv skälstatus, ärgenom m.m.
det emellertid nödvändigt dra för den ersättning försnävareatt gränsen
arbetsinsatser skall Den måstebeskattas. skattepliktiga ersättningensom

någorlundakunna värderas i kronor objektivtt.ex. och basen förett sätt
måsteskatteuttaget allmänt uppfattas rimlig anställda och företag.som av

Riksdagen något årför sådanhar sedan beslutat avgränsningom en
prop. 198788:52, naturaförmånerdär olika delas ityper av upp per-
sonalvârdsförmåner kännetecknas bl.a. de inte avseddaäratt attsom av

direkt vederlag för utfört arbete iutgöra stället led iärutan ett ar-
personalvård. Personalvârdsförmånerbetsgivarens skattefria hos denär

fåranställde och arbetsgivaren avdrag för sinagöra kostnader. Andra
naturaförmåner inkomstskattepliktigaregel förär den anställde ochsom
föremål för arbetsgivaravgifter kontantlön.sätt Ettsamma som

sjukvård, tandvårdundantag fri dock tandvårdär patientavgift vidatt
företagshälsovårdoch förmånstagaren.skall skattefri hos Arbetsgiva-vara
får avdrag för dessa kostnadergöra för sjuk-ochanställdsutomren

hälsovård vård sjukvärdsinrättning.privatsom avser
Den därvid gjorda avgränsningen personalvårdsförmå-mellan skattefria

naturaförmånerskattepliktigaoch de införda skattereglerna församtner
naturaförmåner i riktningutgör likformig beskattningett steg mot en mera

olika arbetsinkomster våra måltyper medöverensstämmerav av som om
likformig och rättvis beskattning.en mera

Reglerna för fastställande skattepliktiga värden för olika naturaför-av
måner olika försäkringar teckningsrätt förLex. typer anställdasamtsom av
avseende konvertibler också påverkatso.d. har emellertid allmännaav
försiktighetsprinciper andra bl.a. personalsocialasamt skäl.av
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deprogressivitet och lägreminskad kravetLägre skattesatser, att
delvisbreddad skattebas innebärfinansierasskattesatserna skall engenom

värderingsregelawägningar. En kanskeförutsättningar för dessa somnya
enskilda fall vidialltför högt skatteuttagskulle kunna innebära ett

vid marginalskattesatseracceptabel lägreövervärdering kan kanske omvara
innebär förenklingar.detta t.ex.

vår anledning inventerauppfattningfinns det enligtAllmänt att
beskattningmodifierade förtill basbreddningar reglermöjligheterna genom

löneförmån såle-löneförmåner vid mening. Som börolika ityper enavav
får skattefri kostnads-exempelvisdes anställdbetraktas även att enen

schablonmässigtverkliga kostnaden ellerersättning överstiger den ettsom
verkliga kostnadens storlek.avdrag överstiger densom

naturaförmå-förVår värderingsreglernainventering omfattat bl.a.har
föravdragsreglerna bl.a.avtalsförsäkringar kan räknas,dit s.k.ävenner

kostnadsersättningar, i tjänsten och mellanandratraktamenten och resor
från iskatteplikt finns bl.a.vissa undantagbostad och arbetsplats samt som

Även skattereduktioner harKL. vissa allmänna avdrag och19 och 32 §§
avsnitt behandlarBeskrivningen i följandesammanhang.tagit i dettaupp

naturaförmåner giltig för andraanalyseni första hand ävenär typermen
förmåner.av

olikformigSamhällsekonomiska effekter5.2.4 av
löneförmånerbeskattning av

Olikformigarbetsinkomster leder, precisbeskattningOlikformig somav
snedvridningarsamhällsekonomiskakapitalinkomster, tillbeskattning av

inkomstmåttets fördelningspolitiskaSamtidigtkomplikationer. urholkasoch
frånutgångspunkt frånmed exempelDetta kan förklarasträffsäkerhet. ett

förmånspaket svårighet konstrue-där skattefritttidningsartikel ett utanen
8 400totalt kr.rats

använder dessa 8 400 kr. för öka kontantlönenOm företaget att ger
ökning36,79 % sociala avgifter50 % marginalskatt ochdetta vid aven

5:1. efter074 enligt tabell Lönen skattmed 3 kr. ärefter skattlönen
således hälften företagets arbetskraftskostnad.väsentligt mindre än av

skattefriaalternativet med dettill denna beskattningMed hänsyn är
förmånspaketet, fördelaktigast privatekonomisk8 400 kr.,kostar ursom

075endast 3 kr.den anställde paketetsynvinkel är värtäven attom anser
förmåner-sådan värderingEn lägre subjektiv kan bero3 074+1. att

utgå förknippade med viss användningi stället för kontant äratt enna
restaurangmåltider, arbetsgivarens sortimentinomrabattt.ex. varorsom

snedvridningsamhällsekonomiskexempel uppkommerI dettaetc. en
något400 används för produceramotsvarande 8 kr. attatt resursergenom

samhällsekonomiska effektivitetsför-3 075 dvs. denendast kr.,är värtsom
uppgår 5 325till kr.lusten

löneförmånerundervärderinginnebär skattemässigMera generellt attav
löneförmånervälja i stället för kontantlönanställda lockasföretag och att

förmånenkostnaden församhällsekonomiskt relevantadennäräven
värdering denna. Den uteblivna skattenöverstiger den anställdes utgörav
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privatekonomisk inbesparing för företag och anställdaen än välsom mer
kan förmånenkompensera för såinte värd mycket föratt är den anställde.
Utebliven skatt emellertid ingen inbesparingär samhällsekonomiskur
synvinkel, vilket iresulterar samhällsekonomisk effektivitetsförlust nären
kostnaden löneförmånenför överstiger den anställdes värdering denna.av

Skattemässigt undervärderade löneförmåner urholkarockså inkomstmåt-
fördelningspolitiska tvåtets träffsäkerhet; med faktiskapersoner samma

fårinkomst olika skattepliktig inkomst fården delom ena personen en av
sin inkomst i form löneförmåner.undervärderade Detta innebär s.k.av
horisontella orättvisor. Eftersom undervärderade löneförmåner är mera
vanliga för såmed inkomsterhöga ocksåurholkas inkomstskat-personer

progressivitet. Fördelningseffekternatens sänkt formell progressivitetav en
kan därför motverkas skärpning värderingsreglerna förgenom en av
löneförmåner bil, bostad, konvertibler o.d.t.ex.som

Skattefria lågvärderade löneförmåneroch kan innebära förenklingar i
vissa fall bl.a. företagets utgifter föratt anställdas kaffe o.d. integenom
behöver särbehandlas besvärandesamt övervärderingaratt kangenom

Åundvikas i enskilda fall. andra sidan innebär skattemässig undervärdering
företag ochatt anställda lockas skatteskäl välja ersättningsformeratt av

svåröverskådligakompliceradeär och för företag,som anställdamera och
skattemyndigheter. löneförmånerAnvändning i stället för kontantlönav
kan återgångpartiell till komplicerad och samhällsekono-ses som en en
miskt ineffektiv bytesekonomi. De tillkommande komplikationerna synes

de förenklingaröverväga mångakan uppkomma i fall.som
Dessa samhällsekonomiska snedvridningar, orättvisor och komplikatio-

skulle undvikas regel det förmåns-skattemässiganer attgenom en om
fårvärdet inte understiga företagets kostnad i exemplet 8 400 kr.

Skatten förmånspaketetför dåblir lika hög skatten för motsvarandesom
kontantlön, vilket förmånspaketetinnebär skulle väljasatt endast detom

ocksåfördelaktigtär samhällsekonomisk synvinkel, dvs. värdetur om av
paketet för den anställde överstiger kostnaden 8 400 kr.

Ett alternativ är begränsa företagetsannat avdragsrättatt för kostnader
löneförmånerför till förmånsvärde.skattepliktigamottagarens I fall därett

kontantlön beskattas 50 %med inkomstskatt och beläggs med socialavgif-
36,79 % krävs bolagsskattter 63,4 % för uppnå likformighetatten

Äveninte medge löneförmåner.avdrag föratt bolagsskattgenom en
30 % enligt URF:s förslag skulle emellertid förhindra de samhällsekono-
miskt löneförmånernaskadliga därmest värdet för den anställde är
väsentligt lägre kostnaden. Dessaän och andra uppnåmetoder för ökadatt
likformighet mellan kontantlön löneförmåneroch diskuteras ytterligare i

avsnitt.nästa
Den samhällsekonomiska någotutvärderingen kan bli annorlunda för

löneförmåner har avsevärda positiva bieffekter för andra företagetsom än
och dess Företagshälsovårdanställda. kan motverka sjukdomart.ex. och
arbetsskador, vilket innebärakan avsevärda bieffekter i form reduceradeav
offentliga utgifter sjukfrånvaroför sjukvård.och Förekomsten komplet-av
terande försäkringar kan innebärasätt reducerade offentligasamma ut-
gifter för sådanabl.a. socialbidrag. fårI fall dessa positiva bieffekter vägas
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de nackdelar kan uppkomma effektivitets-, fördelnings- ochmot som ur
förenklingssynvinkel enligt tidigare analys.

förmåner,För andra måltidersubventionerade kantyper t.ex.av som
det förekomma positiva bieffekter inom företaget, detta utgörmen

någotknappast sådanaskäl för subventionera aktiviteter lägreatt genom
beskattning. Företag och anställda kan beakta dessa spridningeffekter vid
förhandlingar löneförmåner påkontantlön och samhällsekonomisktettom
adekvat och endast förhandlingsutfalletsätt oberoendeärom om av
skatten.

Sammantaget antyder denna analys nuvarande regler leder tillatt ett
löneförmåneröverutnyttjande jämfört med kontantlön samhällseko-av ur

nomisk effektivitets-, fördelnings- och förenklingssynvinkel. Dessa aspekter
får då målet undvika övervärdering ivägas enskilda fall, vilketmot attom

förtalar försiktighetsprincip, förenklingsskäl och rimlig-samt atten
hetsaspekter löneförmånerkan tala för mindre skall skattefria.att vara

löneförmåner5.2.5 Kvarvarande undervärderade

Även efter den uppstramning naturaförmånernaskett beträffandesom
kvarstår betydande möjligheter till skatteanpassning bl.a. utnytt-genom

lågbeskattadejande löneförmåner,skattefria eller lunchkupongert.ex.av
förmåner åroch 600högst kr. inte direkt vederlag för utförtärper som

utgåttarbete och i För löneförmåner,andra friänannatsom t.ex.pengar.
subventioneradeller bil, och semesterbostad tillämpas eller mindremer

schablonmässiga värderingsregler i praktiken leder till undervärderingsom
mångai enskilda fall, bl.a. följd försiktighetsprinciper.allmännasom av

Därtill skattemässig fårkan undervärdering förekomma anställdanär
möjlighet teckna bl.a. aktier, optioner konvertiblaoch skuldebrev.att

löneförmåner,Andra pensions- andra försäkringsför-ochtyper t.ex.av som
måner föremåldelvis för skattemässigtär gynnad behandling enligt

Ävensärskilda regler. traktamentsreglerna torde i betydande omfattning
utnyttjas för anställda skattefria ersättningar.att ge

många löneförmånerFör uppkommer undervärdering inte baratyper av
ocksåföljd försiktighetsprinciper selektionsme-utansom en av genom en

Ävenkanism, dvs. företag och anställda kan plocka russinen kakan.ur om
genomsnittligt korrekt värdering tillämpas förskulle alla tänkbara fallen

så löneförmånertenderar faktiskt använda innebära systematiska under-att
förmånernaeftersomvärderingar utformas väljs justoch med hänsyn till

deras privatekonomiska lönsamhet.
Som exempel kan den nuvarande schablonregelnnämnas att attom

förmånsvärdet för fri bil skall beräknas 22 % nybilspriset.normaltsom av
Även denna schablonregel skulle korrekt i genomsnitt förom vara personer

fri bil såhade infördesregeln tillnär regeln upphov selektion,som ger en
så värderar fri bil till 22 % nybilspriset,att än t.ex.personer som mer av

följd omfattande privat körning, kommer utnyttja dennaattsom en av
i såregel utsträckning. För inte kör privatmycket kanstor personer som

frånalternativet med privat bil och skattefri milersättning företaget vara
förmånligt, vilket kan leda till fri bil blir mindre vanlig för dennaattmera
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såledesSelektionsmekanismen innebär faktiskt harattgrupp. personer som
fri bil tenderar värdera denna till det schablonmässiga värdetänatt mer

företag påanställda har sig tillnär och de reglernaanpassat ettnya
privatekonomiskt någotadekvat Detta kan leda till det paradoxalasätt.
resultatet kör mycket privat frikommer ha bil iatt attpersoner som
förhållandevis utsträckning medan kör mycket inomstor personer som
arbetet fåkan komma sin privataanvända bil för högatt att ut en
milersättning. fåmansföretagareProblemet ställs sin spets t.ex.om en
har bil i företaget förmånligtprivat; därvidoch det skattemässigtären en

i första företagetshand utnyttja bil vid privata och privatbilen vidatt resor
i tjänsten.resor

Denna selektionsmekanism tydligare företag iär ännu närt.ex. ett
låtaprincip väljer möjligamellan metoder för de anställda delta iatt

teckning aktier, konvertibler oförmånligaDe skattemässigtav m.m.
metoderna bort eller mindre automatiskt, varvid valet isorteras mer

stårpraktiken olikamellan konstruktioner skattelättnader jämförtsom ger
några sådanamed kontantlön. Om företaget inte skulle finna konstruk-

såvidationer väljer löneförmånernakanske kontantlön i inteställetman
några privatekonomiskt ocksåoch därmed samhällsekonomisktger

relevanta fördelar skatteeffekterna.utöver
Även de skattemässiga värderingsreglerna skulle korrektettom ge

resultat genomsnitt låtaalla möjliga metoder föröversett ett attsom
såanställda bli idelägare företag tenderar faktiskt valda konstruktioner att

skattemässig undervärdering just för metoderna väljs medattenge
utgångspunkt från deras privatekonomiska lönsamhet.

såledesSammantaget det fortfarande finnas betydandeettsynes
för skatteanpassning utnyttjande skattemässigtutrymme genom av

löneförmåner.undervärderade
De beloppsmässigt undervärderingarna i enskilda fall förekom-största

sannolikt fåri ledande befattningarnär teckna konvertiblamer personer
Betydandee.d.skuldebrev ocksåundervärderingar förekommer företagnär

villor elleranskaffar bostadsrätter tilldelas ledande befattningshavare,som
eftersom skattemässigt accepteradeden hyran normalt ligger väsentligt
under den marknadsmässiga hyran grund bruksvärdesystemet inteattav
tillåter slårmarknadspriset igenom.att

Det skattebortfallet undervärdering uppkommerstörsta sannoliktgenom
löneförmånerför utnyttjas bredare fri bil,t.ex.som av grupper, som

subventionerad lunch skattefria försäkringar.samt

5.2.6 för likformigMetoder beskattningen mer
löneförmånerav

Vår slutsats föregåendemed anledning vad anförts i det detär attav som
målenmed tillhänsyn likformig och breddad beskattning finnsom en

starka skäl nuvarande skatte-ompröva och värderingsregler föratt
löneförmåner utgårinte formi kontant lön.som av

Under utredningsarbetet uppnåhar diskuterat flera metoder för att
löneförmåner.likformig breddadoch beskattning De vien mera av som
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funnit alternativ till dagens värderingsprincipertänkbara presenterasvara
kortfattat i det följande.

Allmän värderings- och avdragsregler och regler undantagöversyn omav
från skatteplikt

uppnåEtt alternativ försöka likformig breddadochär att en mer
beskattning allmän debl.a. traktamentsregler,översyngenom en av

måltider,värderingsregler förekommer för bil, bostad,bl.a. 0.d. samtsom
löneförmåner frånde undantagna beskattning enligt särskildaärav som

regler.
Om finner fri bilnuvarande schablonregel värderast.ex. att attman om

så%till 22 nybilspriset innebär undervärdering skulle skattebasenav en
Övergångshöjningkunna breddas denna schablonprocent.genom en av

effekterna samtidigskulle mildras sänkning marginalskatterna.av en av
En samtidig sänkning skattesatserna allmänt avsevärtettav ger mer

för eliminering undervärderingar skattebeloppen ökar.utrymme utan attav
ocksåLägre skattesatser innebär därigenom uppkomna övervärderingaratt

i enskilda fall begränsad skatt.extrager en mer
En ytterligare aspekt lägre marginalskatter företagenär störreatt ger

möjligheter kompensera anställda höjd kontantlön vid skat-att genom
temässiga övervärderingar i enskilda fall. Om företag villt.ex. ett att en

oförmånligtanställd skall tjänstebil detta skattemässigtha ären men
sågrund kort privat körsträcka kan företaget kompensera den anställdeav

något högre kontantlön.genom en

naturaförmånerPrinciper för värdering av
förmånSom värderingsprincipallmän kan regeln skall värderasattom en

efter sitt förefallamarknadsvärde oantastlig. Regeln borde naturligen leda
förmåner lågt.till varken övervärderas eller för I den praktiskaatt tas upp

tillämpningen emellertid ofta Orsakensker undervärderingar. härtill kan
svårigheterdet ofta förenat med fastställa odiskutabeltäratt att ettvara,

förmåner. tillåtsmarknadsvärde för olika Möjligen subjektiva inslagäven
inverka värderingen i enskilda fall.

Det finns emellertid andra olägenheter med principenäven om
marknadsvärdet. En dessa kompliceratdet kan redanär att attav vara

sådant såledespreliminärskattestadiet fastställa riktigt Det finnsvärde.ett
flera möjligheter införaskäl undersöka värderingsprinciper föratt att nya
naturaförmåner.

förmånerEn preventivametod skulle kunna för vissa införaattvara
viirderingsregler.

En mycket hög skattemässig värdering t.ex.fri bil leda tillskulle attav
flertalet valde bilen privat milersättning, varvid värderings-ochägaatt ta ut

nivå,problem och andra komplikationer överflyttas adekvattill gällaatt
beräkning och kontroll denna milersättning. skäl detAv dessa ärav
samhällsekonomiskt försöka övervärdering friangeläget undvikaatt en av

förbil använder utsträckning.bil i tjänsten i storpersoner som
ocksåOm den skattemässigt godtagbara milersättningen mycketsätts

lågt för undvika skatteanpassning skattefusk i dessa avseendenochatt
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förmånsbilen tjänstebil medmed privatbilskulle ofta och ettersättas enen
båda ocksålågt samhällsekonomisktbilarna. Dettautnyttjande för är ett

nödvändigtvis allvarligt.slöseri därför inteuppenbartär mersom mer men
mån måltider,löneförmåner, i viss bostäder ochFör bilar ocht.ex. som

såledesbåde utsträckning finns ingenprivat i tjänsten ianvänds och stor
naturaförmåner,skattemässiga förhelt problemfri lösning. De värdena

fårmotsvarande därför bestämmasacceptabel milersättning och genom en
samhällsekonomiska snedvridningar ochawägning mellan olika typer av

andra effekter.
många löneförmåner, bil, bostad och lunch,I fall används t.ex.som

sådanauteslutande för privat bruk. I fall kontantlönutgörnästan ett
värderings- ochtillgängligt alternativ skulle eliminera allaoch enkelt som

synvinkel innebär naturaför-olikformighetsproblem. Ur samhällsekonomisk
måner fördelar i alla dessa fall. Detta talarbetydande nackdelar och inga

sådana löneförmåner.värderingsregler införs förför preventivaatt snarast
övervärderingar dettaI enskilda fall skulle avsevärda uppkomma men synes

övergångdå övervärderingen undvikasmindre allvarligt kan genom envara
till kontantlön.

ocksåPreventiva kunna tillämpas för företagsle-värderingsregler skulle
tilldelning konvertibla skuldebrev o.d.,dares och anställdas t.ex. genomav

förmånsvärdet föredet marknadsprisberäknas högsta noterasatt som som
sådant 150 %marknadspris saknas, tilldet taxeringen sker eller,att avom

marknadsvärde.uppskattatett
löneförmåner alternativtBeskattningen och andra kankontantlönav

begränsning företagens avdragsrâtt förlikformiggöras mera genom en av
förmånsvärdetlöneförmåner skattepliktigaför överstiger detkostnader som

anställda. Denna metod tillämpas nuvarande reglerför de attgenom om
sjukvårdsinrättninglöneförmåner vård skattefrii form privat hosärav

fårförmånstagaren arbetsgivaren avdrag för kostnader förmedan inte göra
ocksåsådan vård. i Australien. NuvarandePrincipen införts nyligenhar

ocksårepresentation tillavseende avdrag för bidrarbegränsningsregler
löneförmåner måltideri formlikformighet mellan kontantlön och somav

företaget.betalas av
löneförmånertillämpas för i formMetoden skulle kunna generelltmer

löneförmånermåltider, bil, bostad, motion, församtresor m.m.av
understigande 600 kr. skattefria enligt nuvarande regler.ärsom

jämfört uppvärderingEn fördel med detta alternativ med allmänen av
förmånsvärdena den direkta kostnadsökningen bärsför den anställde är att

övergångsproblemenDettaföretaget inte den anställde. mildraroch avav
påskynda övergången frånföretaget möjlighetereftersom har störst att

löneförmåner till direkt berörda skattskyldiga skullekontantlön. Antalet
också färre.bli betydligt

löneförmåner ändåEn nackdel undervärderade skulleär att vara
%,privatekonomiskt vid bolagsskatt 30 speciellt förlönsamma en

Avdragsbegränsningen därtillanställda med hög marginalskatt. skulle
påverka i Sverige därförendast arbetsgivare betalar skatt och skullesom

löneförmånerbeskattninginte likformig utbetalasav som avge en mera
organisationer företag.kommuner, vissa ideella utländska Attsamtstat,

l7-RINK
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införa såledesprincipen skulle kunna leda till ökade skillnader i beskatt-
ningssituationen mellan privat- offentliganställdaoch och därmed strida

målet likformighet. En ytterligaremot brist kvarvarandeärom att
skattemässigt förmånerundervärderade fortfarande skulle in-urholka
komstmåttets fördelningspolitiska träffsäkerhet.

Ett skäl denna metod framfördes i den tidigareannat mot nämnda prop.
198788:52. Här diskuterades möjligheten företagen avdragsrättvägraatt
för kostnader för vissa förmåner.konstlade Föredragandetyper av
statsrådet föreslåstannade dock för sådaninte Hanregel. framhöllatt en

begränsningar sikte urskilja vissaatt artfrämmandetar att typersom av
förmåner såväli hög grad komplicerar lagstiftningen och tillämpningen av
den.

Vi bakgrund det anförda det intemot lämpligt införaärattanser av att
någon generell begränsning företagens avdragsrätt.av

Ytterligare metod vi lägga arbetsgivarensövervägt är atten som
kostnader för förmånen till grund för värderingen.

Även sådan värderingsregel övergång frånskulle sannolikt leda tillen en
löneförmåner till kontantlön. En variant skulle kunna regelannan vara en

förmånsvärdet skall till beloppatt företagetstas ettom motsvararupp som
kostnader förmånen,för lägstdock marknadsvärdet.

Förmånsbeskattningskommittén, arbete legat till grund för de delvisvars
regler trädde i kraft ansågden 1 januari 1988, i sitt betänkandenya som

Ds Fi 1986:27 bestämmelser borde införas arbetsgivarensatt attom
kostnad skulle läggas till förgrund preliminärbeskattningen.

Föredraganden anförde i 198788:52 60 värderingsregeln iattprop. s.
42 § KL inte fråganalltid direkt förmånvilket värdegav svar om en
skulle Föredragandenha. framhöll vidare bl.a. i de allra flesta fallen detatt
pris arbetsgivaren själv förmånenhar betalat för lika medär marknads-
priset. I påverkatsdet fall priset inköpsrabatter finns vidaret.ex.av
möjlighet för arbetsgivaren beakta detta. Vid tillverkningatt ochegen
liknande fall kan värderingen med ledninggöras vad gäller förav som

näringsverksamhet. Mot ansågdenna bakgrunduttag hanur egen att
kommitténs förslag särskilda vidregler preliminärbeskattningen inteom
behövdes. För tydlighetens skull poängterade han i allmänhet böratt man
kunna godta det belopp arbetsgivaren förbetalt produkternasom som
värde vid beskattningen.

Redan dagens såledesregelsystem torde innebära arbetsgivarensatt
förmåner mångaför olikakostnad i fall kan läggas till grund för den

anställdes beskattning.
En värderingsregel bådeknyter till marknadsvärdet ochsom an

företagets vårkostnader enligtkan bedömning medföra betydande
tillämpningssvårigheter. Ett problem i detta sammanhang hur arbetsgiva-är

dåkostnad skall beräknas i de fall inslagavsevärtettrens av gemensam
förmåneranvändning förekommer. I frågavissa fall kan detav ettvara om

underutnyttjande förmån. Dettaöver- tillleder arbetsgiva-attresp. av en
kostnad kanske inte det verkliga värdet. Iblandmotsvarar kanrens

kostnaden kanske delvis sådanrörelseverksamheten och delvisavse som
förmånsutnyttjandet. Ibland så någonkan det direkt kostnad inteattvara
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mångaDetplatser i flygplan. kaneljest ävenuppkommer, t.ex. tomma
såsomgånger svårt kostnader,vissa arbetsgivaresberäknaatt av envara

kapitalkostnader.t.ex.
svårigheterna värderingsprinciperi med dubblaDe främsta ett system

såväl administrativa förfaranden kanlagstiftningdock sannoliktär att som
värderingsregler skulle blikomplicerade. Dubblabli avsevärtantas

vidslutliga beskattningen,erforderliga inte bara vid den ävenutan
Ävensocialförsäkringssystemet. i kontroll-preliminärbeskattningen och i

Vidare konsekvensuppgifterna torde det krävas dubbla värden. kan aven
regelmässigt redanmyndigheterna eller mindredubbla principer bli att mer

med jämföra kostnader medvid uppbördsförfarandet belastas att
marknadsvärde.uppskattat

svårigheter kommit till slutsatsen denMot bakgrund dessa har attav
marknadsmässig värdering fortfarande bör gällagrundregelnnuvarande om

förmåns marknadsvärde tordeprincip oförändrad. Vid fastställandeti enav
framgåttändå, idet nyssnämnda uttalandetemellertid avman som

utgå frånvärderingsreglerna ofta kunnaförarbetena till de nuvarande att
förmån inte understiger arbetsgivarens kostnadermarknadsvärdet för en

förmånen. Vårt till anförda inriktatsför arbete har med hänsyn det en
förmånervärdering vissa ispecialregler förallmän deöversyn somav av

syfte vilka justeringardag finns i lagstiftningen i analysera äratt som
åstadkomma likformig inkomstbeskattningmotiverade för att meren

område.detta

Allmänt utformningen inkomstslaget5.3 om av
tjänst m.m.

Inledning5.3.1

uppnåmålen skattereformen vi anfört inledningsvisEtt för är attsomav
samhällsekonomisk synvinkel neutralt skattesystem. För arbets-ett ur

innebär detta alla arbets-inkomstbeskattningens del bl.a. att typer av
i vilken form ersättningenersättning beskattas likformigt,skall oavsett

utgår. inkomstskattenDet likformiga skall inte bara omfattaskatteuttaget
uppnås. vårockså Vidsocialavgifter för neutralitet skallattutan genom-

utgångspunktgång därför haftinkomstskattesystemet har attsomav
sådana ersättningar awikabeskattningsregler för särskilda kansom anses
från Endast talar förbeskattning skall elimineras. starka skälneutral omen

tillåtas. någrafrån fallawikelser neutraliteten I hardet bör ansett att
frånsådan motiverat neutrali-funnits skäl styrka detdet att ett avstegav

tetsprincipen.
uppnå vissaförenklingar, främst beträffande kostnadsavdragBl.a. för att

såsomskattskyldige, mellanmycketrör stora grupper av ex resorsom
bil i tjänsten och traktamentsersättningar harbostad och arbete, medresor

skattemässigföreslagit delvis schablonregler. För undvikavi attnya
genomgående varit restriktiva vadöverkompensation i dessa fall har

De föreslagna förändringarna dettagäller beloppen i schablonrcglerna.
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område innebär skattskyldigaäven har avdragatt för ökade levnads-som
kostnader och kostnader för mellan bostad och arbetsplats kommerresor

kunna använda förenklad självdeklaration.att Vidare bör förändringarna
medföra skattemyndigheterna behöver åtatt mindre tid granskningägna

löntagarnas deklarationer.av
Några grundläggande förändringar i uppbyggnaden inkomstslagetav

tjänst finns vårenligt mening inte anledning företa. Den nuvarandeatt
gränsdragningen såledesandra inkomstslag behållas.bör igentemot stort
Likaså bör inkomst tjänst enda förvärvskälla.utgöra Vidare börav en som

huvudprincip fårgälla avdrag för utgiftergörasatten är attsom anse som
kostnader för fullgörandet såsomtjänsten, redanän, fallet,ärav om nu
med vissa betydelsefulla begränsningar och schabloniseringar.

Vissa viktiga förändringar har dock funnit föreslå.anledning För det
första bör inkomstslaget tjänst utvidgas till omfatta vissa inkomsteratt som
till följd den nuvarande uppbyggnaden KL kommit hamna utanförav attav
inkomstslagen. föreslårVidare ändrade beskattningsregler beträffande

naturaförmåner.vissa
ocksåFörändringar bör ske vad gäller beskattningsreglerna för s.k.

avtalsförsäkringar, traktaments- och andra kostnadsersättningar samt resor
i tjänsten och mellan bostad och arbetsplats.

Andra betydelsefulla förändringar skattereduktionernaär föratt
ensamstående med barn och för hemmamake slopas.

våraVi redovisar förslag översiktligt i följande avsnitt.

Viss5.3.2 utvidgning inkomstslaget tjänstav

Det tvåkan föreliggasägas huvudkategorier inkomster i dag räknasav som
inkomsttill tjänst. För det första räknas naturligtvis olikaav typer av

anställningsinkomster pensioner o.d. dit. Till intäkt tjänstsamt räknasav
emellertid olikaäven slag tillfälligt bedriven årverksamhet. Fram tillav
1955 beskattades dessa tillfälliga inkomster under inkomstslaget tillfällig
förvärvsverksamhet. Efter den ändring då gjordes blev inkomstsom av
tjänst uppsamlingsplats för inkomster erhållits grunden som av en
utförd prestation. Det behöver inte ha förelegat uppdragsförhållandeett
för inkomsten skall till såledesbeskattning,att hartas hittelönt.ex.upp
och vinster i fisketävlingar tagits till beskattning under inkomst-m.m. upp
slaget.

Med den nuvarande utformningen inkomstslaget tjänst kan detav
emellertid förekomma inkomster de inte skattebefriadetrots ärattsom,

undgårenligt 19 § KL, beskattning grund de faller utanförattav
befintliga inkomstslag och förvärvskällor. Till dessa fall hör överskottt.ex.

hobbyverksamhet bådebedrivs självständigt och varaktigt,av som men
påvisbart vinstsyfte. Med hänsyn till framstårneutralitetsaspekternautan

vårenligtdet mening sådanabrist överskott föratt närvarandesom en
undgår beskattning, medan verksamheter bedrivs kanske ettsom mer
tillfälligt hänförs till inkomst tjänst. Detsätt finns emellertid andraävenav

frånfall det neutralitetssynpunkt sig befogat hänföra tilltersom att
inkomst tjänst. Inkomstslaget sådantjänst bör därför utformningav ges en
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uppsamlingspost föri dag fungerardet i gradhögre änatt att som en
fåttnågon prestation verksamhetgrund ellerinkomster av egensom

kapital näringsverksamhet.inte hänföra till inkomst ellerär attmen som av
Frågan näringsverksamhet behand-gränsdragningen mellan hobby ochom

utförligare i 34las kap.
100 milj.skatteinkomsterna med kr.Förändringen uppskattas öka ca

tabell 4:4, 1.punkt

naturaförmåner5.3.3 Värderingen av

för principer bör gälla förI avsnitt 5.2 vi redogjort bl.a. vilkahar som
föreslår såledesnaturaförmåner. Vi oförändradvärderingen enav

Vårtnaturaförmåner. inriktatsför värdering arbete hargrundregel av
finns för vissa specialregleradede värderingsregleröversyn somen av

naturaförmåner.
någonföreslår förutsättningar förVi ändring i deinte heller som

förmån skattefriför skall hänföras tillnärvarande gäller att per-en
sonalvård.

Bilförmån

bilförmån år tillför helt bestämmasEnligt nuvarande regler skall värdet av
året beskattningsåret för% före22 nybilspriset i slutet senasteav av
årsmodeller årårsmodell förmånsbilen. För äldre skerän tre enav

reducering procentsatsen.av
beskattningsnivån för sammanvägningDen nuvarande uttryckär ett en

beskattningsnivåsig, gällde förevärdet dispositionsrätten i den somavav
bilförmånshavaretillkomst och värdet den förde nuvarande reglernas av

slopade för kostnader för mellan bostad ochavdragsrätten resor ar-
betsplats.

enskilda fallet ofta inteDet ligger i den i detschablonens attnatur
förmånen, sigdet verkliga värdet eftersom detkommer röratt motsvara av

emellertidgenomsnittlig Det finns skälbl.a. uppskattad körsträcka.enom
i praktiken leder tillschablonregel detta slagatt atttro en sys-en av

förmånen skattskyldiga för vilkaundervärderingtematisk attav genom
förmån väljer skaffa siginnebär skattemässignuvarande regler atten

förmån likformig beskattning finns därförfri bil. För främja detattav en
vår förmånsvärdet fri Ettmening anledning höja bil. skälenligt annatatt av

föreslårförmånsvärdethöjning de avdragsbegränsningarför ärav somen
vårnivåEn lämplig därvid enligtför mellan bostad och arbetsplats. ärresor

%30 nybilspriset.bedömning av
från skattskyldigaEnligt SCB RSV hade 190 000uppgifter och närmare

förmån inkomståret 1987 uppgick till 3,2 miljarderfri bil och värdet caav
förmånsvärdet uppgår1989 4,5för tillkr. Vi har uppskattat att ca

förmånsvärdct %En höjning till 30 skulle uppskattningsvismiljarder kr. av
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budgetförstärkning både0,8 miljarder kr. skattedelennär dege en av
sociala avgifterna inkomstskattenoch beaktas tabell 4:4, punkt 2.

Förmån subventionerade måltiderav
Huvudregeln för kostförmånvärdering förmånsvärdetsäger att ettav av
mål dagen lunch eller middag lika 60 %medär genomsnittsprisetom av

lunchmåltidför Förmânsvärdetbeskaffenhet.normal frihelt kosten av av
lika %med 150är nämnda genomsnittspris.av
Regeln såavsiktligtär värdet lägre den faktiskaärsatt att än genom-

måltiden.snittskostnaden för Detta har motiverats med bl.a personalsociala
skäl.

såledesRegeln frånklartär neutral beskattning.ett Avavsteg en
likformighets- och basbreddningsskäl förmånenbör värderas till 100 % av
genomsnittspriset.

måltidssubventionAntalet anställda har i form rikskupongersom av
uppgår till 500 000. Denna subvention värde knapptca motsvarar ett

året.3 000 kr. Ytterligare milj. måltidssubventionanställda harom ca en
med motsvarande värde. Dennatyp basbreddningett uppskattasav annan

inkomstförstärkning på två miljarder tabellkr. 4:4, punkt 3.ge en ca

Reseförmåner

För närvarande gäller förmånhuvudregel friaatt ärsom av resor
skattepliktig punkt 3 anvisningarna åtnjutitstill 32 § KL. Harav resan
grund anställning eller särskilt uppdrag den emellertid skattefri.är Be-av
stämmelsen ihar praktiken begränsats till gälla i huvudsak för anställdaatt
i trafik- och reseföretag. Sedan den 1 januari 1988 gäller skattefriheten för
den anställde, dennes maka eller år.sambo och barn under 18

Av likformighetsskäl föreslår ifrågavarandeskattefriheten föratt resor
bort. Förändringen måttligtordetas mycket basbreddning.ge en

Förmån lån lågtill räntaav
frånEn kan sin arbetsgivare erhållaeller uppdragsgivare räntefrittperson

lågförräntat lån.eller Om den faktiskt erlagda understigerräntan sedvanlig
förmåndenna interänta utgör skattepliktig intäkt tjänst. I stället skallav

räntetillägg beräknas enligt anvisningar RSV.ett Räntetillägget påförsav
med belopp motsvarande skillnadenett mellan erlagd och sedvanligränta

ochränta beaktas enbart vid beräkningen underlaget för tilläggsbeloppav
10 6§ SIL. Sedvanlig enligt RSV:sränta anvisningarutgörmom. en
ränta det lägsta riksbankens tvåmotsvarar diskonto plussom av procenten-

årets ingångvid utgång.heter eller
Förmån lågförräntaträntefritt låneller påskall kontrollupp-av uppges

giften. Den s.k. frigränsen för denna löneförmån 2 000är kr.
Dessa såregler bör ändras förmånens värde bestäms med hänsynatt till

Någotmarknadsräntan. fribelopp bör inte finnas. förmånenVidare bör tas
inkomstunder tjänst och belastas med sociala avgifter, vilket inteupp av



103arbetsinkomsterBeskatmingenSOU 1989:33 m.m.av

förmånen fårföreslår belopp motsvarandefallet. Vi vidareär att ettnu
kapital.dras i inkomstslagetav

Ändringenuppgå skulleFörmånsvärdet till 600 milj. kr.beräknas ca
således 300 milj. tabellinkomstförstärkning kr.medförakunna caen
4:4, punkt 4.

600-kronorsregeln
uppgårår 600Förmåner till kr.sammanlagda värde högst ärpervars

i praktiskainförts för denskattefria. Enligt förarbetena har denna regel att
personalvårds-gränsdragningen mellan skattefriatillämpningen underlätta

föreslårnaturaförmåner.förmåner regelVi dennaskattepliktigaoch att
frånförmåner förstabeskattas kronan.skattepliktigaslopas och att

inkomstförstärkningbasbreddningVi uppskattat dennahar att ger en
5.300 milj. kr. tabell 4:4 punktca

värdepapperAnställdas förvärv av
förmånligafrån arbetsgivarenförvärvar värdepapperOm anställden

förmånen marknadsmässigtvärderasvillkor skall redan enligt dagens regler
påtagligfall under-emellertid i vissaI praktikenoch beskattas. ensynes

svårtmånga fastställai fall kanvärdering ske grund det attatt varaav
Även förmånenvårt värderasförslag skallmarknadsvärdet. enligt

förmånsvärdetföreslår preciseringenVi dock denmarknadsmässigt. att
marknadsvärdetskillnaden mellan vederlaget ochskall beräknas till

tillVissa modellervid tiden för förvärvet detsamma.värdepapperet av
något verkligti de fall därhjälp beräkningen marknadsvärdetför av

också avsnitt 28.6.finns imarknadsvärde inte presenteras
tidigareläggningochDenna skärpning värderingsreglerna avav

årliga förmånsvärdet 1,7 miljardermedbeskattningen uppskattas öka det
miljarder tabell 4:4,budgetförstärkning 0,8 kr.motsvarandekr. en

punkt 6.

Övriga naturaförmåner

naturaförmånerårs finnsutvidgad beskattning1987 lagstiftningI avom
sjukvård, friafribeskattning bl.a. hälso- ochuttryckliga stadganden om av

gåvorarbetskläder till anställda.och
förändringar ii huvudsak inga sakligaBestämmelserna innebar

föreslåförhållande anledningtidigare Vi inte funnittill vad gällt. harsom
förmåner.några förändringar beträffande dessa

behandlingen vissaskattemässiga5.3.4 Den av
försäkringsförmåner

skattemässigtAGB, AGS TFA,avtalsförsäkringar, TGL, ochVissa s.k. är
förmånenNågon beskattningolika enligt dagens regler.gynnade sätt av

någoninte för försäkringstyperna.premie motsvarande skerfri eller avav
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Utfallande belopp beskattas endast i viss utsträckning. Gemensamt för
dessa försäkringar de grundar sigär kollektivavtal ochatt premiernaatt
antingen betalas arbetsgivaren eller i frågasärskild ordning. I of-av om
fentliganställda gäller i vissa försäkringsförmånernafall utgåratt utan
direkt någonsamband med tecknad försäkring. Ett drag förgemensamt
dessa försäkringar och därmed likställda anordningar ocksåär att
förmånerna utgår i samband med tjänsten eller yrket.

De olika försäkringstyperna och motiven till de delvis gjortsatt
skattefria beskrivs i det följande.

Förmån tjänstegrupplivförsâkringfri TGL skattefriär oberoendeav av
tjänsten statlig,år kommunal eller privat, i sistnämnda falletom dock

under förutsättning förmånen inte förmånligarevarit väsentligtatt förän
statligt anställda. Arbetsgivaren har avdragsrätt för premieinbetalningarna,

stårhan intenär självrisk.
I 1963:24 i vilken de aktuella reglerna föreslogs motiveradesprop.

särbehandlingen med flertalet löntagare förmodligen ändåatt kunde
utnyttja premien svarandeett avdrag inommot för det s.k. försäk-ramen
ringsavdraget då fanns. Denna avdragsrätt finns emellertid inte längresom
kvar.

För likformig uppnåsbeskattningatt skall bör den anställdeen
förmånsbeskattas medan arbetsgivaren i fortsättningenäven bör avdrag
för kostnaden för lönekostnad. För den anställde inbetalningdenärsom en
arbetsgivaren har gjort premie för kapitalförsäkring och därför inteen en
avdragsgill. Utfallande belopp inte skattepliktiga.är

Särskilda regler gäller enligt 32 § 1 tredje stycket KL punktsamtmom.
11 anvisningarna till 32 § KL för vissa ersättningar utfallerav som
grund kollektiv avgångsbidragsförsäkring AGB meddelad Arbets-av av
marknadens försäkringsaktiebolag. Två basbelopp skattefriaär av
ersättningens s.k. B-belopp. Motsvarande också frågaregler gäller i om
vissa andra kollektiva avgångsbidragsförsäkringar avgångsersättningsamt

Ävenutbetalar. avgångsersättningvissstaten utbetalas tillsom som
arbetstagare omfattas det s.k. trygghetsavtalet skattefri tillärsom av en

tvåmotsvarande basbelopp 32 § 1 tredje stycket KLsumma ochmom.
punkt 11 fjärde stycket anvisningarna till 32 § KL.av

Enligt motiven till de aktuella bestämmelserna bl. 1967:39a. prop.
borde dessaäven ersättningar i princip skattepliktiga eftersomvara
avgångsvederlag i princip skattepliktigutgör inkomst tjänst. Depar-av
tementschefen uttalade fullständig skattefrihetatt inte kunde komma i
fråga. Han ville emellertid inte sigmotsätta speciell skattelindring, nären
ömmande omständigheter kunde föreligga. Reglerna nedsattanses om
skatteförmåga och ackumulerad ansågsinkomst inte tillräckliga. Mot
bakgrund härav infördes skattefrihet årligför tvåhögsten summa
basbelopp.

Belopp utfaller grund AGB och motsvarande anordningarsom börav
vårenligt mening inkomstbeskattas i sin helhet.

Förmån fri gruppsjukförsâkring AGS skattefri försäkringenärav om
sådan den utformatsär enligtatt grunder fastställts i kollektivavtalsom

mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.
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I motiven till se 1974:90 anfördesbestämmelsen attt.ex. prop.
sådanautbetalade enligt försäkringar i princip bordebelopp vara

skattepliktiga de det gjordes skattefria.kunde godtaatt att trotsmen man
Departementschefen sjukpenningpekade ersättning komatt attsom
utgå småmed relativt belopp och ersättning förtidspensionatt som var

till 95 % till 7,5 Dennabegränsad inkomsten basbelopp. begräns-av upp
kompletteringsförmånensning jämte speciella motiverade enligtnatur

departementschefen skattefrihet för utfallande belopp.
påBelopp utfaller grund AGS motsvarande anordningar börochsom av

förmånen.erhållerneutralitetsskäl till beskattning hos dentasav upp som
utgår påErsättning grund ansvarighetsférsdkring enligt grundersom av

fastställts i kollektivavtal huvudorganisatio-mellan arbetsmarknadenssom
TFA-försäkringar till viss skattefri i 19 §del enligt bestämmelserärner

utgårKL. Ersättningen skattefri till trettioden del den under de förstaär
sådagarna tidden den skadade arbetsoförmögen och beräknasär attav

uppgårersättningen för insjuknandedagen till högst 30 kr. för övrigaoch
dagar till 6högst kr.

I förarbetena motiverades skattefriheten AGS TGLbl.a. med ochatt
delvis skattefri TFA-försäkringenhelt eller och angelägenattvar var en

påbyggnad det sociala trygghetssystemet.av
Vi skattefriheten för den s.k. dagersätlningen bör slopas.attanser

alltsåMed tillhänsyn kraven neutralitet och basbreddningar finns det
vårenligt mening inte tillräckligt starka skäl i fortsättningenävenatt

ifrågavarandeskattemässigt försäkringar. Reglerna bör därför ändrasgynna
så principer tillämpas för dessa försäkringar för övrigaatt samma som

sådanförsäkringar. De kraftigt sänkta skattesatserna bör underlätta en
förändring. Reglerna dessutom relativt invecklade och slopadär en
särbehandling skulle leda till inte obetydliga förenklingar i regelsystemet.

Den sammanlagda premien för TGL uppgick för 1987 till drygt 800
milj. Utbetalningarna under 1987 för AGB uppgick till 131 milj. kr.kr.
Utfallande belopp grund AGS uppgick under 1987 till 1,6av ca

Vårt förmånsbeskattningmiljarder kr. förslag innebär bör ske föratt
förmån TGLpremier eller intjänad för för de kategoriersamt som

Vidare utfallandeomfattas grupplivskydd. bör beskattning skeannat avav
Äveni för AGB, AGS TFA.sin helhet och andra kategorier medbelopp

omfattas. föreliggermotsvarande skydd Det grund vissbör härav en
osäkerhet storleken basbreddningen vad gäller förslaget i dennaom av

Vår års uppgår1989uppskattning dock den i penningvärde tilldel. är att
uppgårmiljarder inkomstförstärkningen tillsammanlagt 4 kr. och attca ca

socialavgifter2,5 miljarder inklusive tabell 4:4, punkt 7.kr.,

inte5.3.5 Vissa ersättningar ärsom
skattepliktiga enligt § KL32

KL vissaI 32 § 3 kommuner och vissa andrastaten,mom. anges av
offentliga institutioner anvisade ersättningar, inte skall tassom upp som

Såintäkt. skall däremot ske i enskild tjänst, varvid avdrag medges för
faktiska kostnader.
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Iikformighetsskäl förmånerAv för förhindra skattefriasamt att mas-
i formkerade kostnadsersättningar bör statliga och kommunalaävenav

kostnadsersättningar skattepliktiga och avdrag i stället medges förvara
uppkomna kostnader inte särskilt för skattefrihetstarka skäl talar förom
någon dessa ersättningar.av

Denna förändring har vi skatteintäkterberäknat ökade 300ge ca
milj. kr. tabell 4:4, 8.punkt

Beträffande ersättning för flyttningskostnad, kostnadsersättningar för
vård i enskilt familjehem, vissa ersättningar till värnpliktiga understödoch

föreslårvid arbetskonflikt vi inga förändringar.
Kostnadsersättning vårdoch kommun lämnar förstatsom av personer

i enskilt familjehem, inte skattepliktig. Avdrag medges inte förär kostnader
kostnadsersättningen någotavsedd täcka, kostnaden iär ävenattsom om

fall skulle överstiga ersättningen. I förarbetena till dessa bestämmelser
framhållsprop 1974:159 78 det beskattningssynpunkt viktigtäratts. ur

kostnadsersättningen beräknas likformigtatt sätt.ett
Om ersättningen skattepliktig förmodligenskulle det leda tillgörs ett

angåenderelativt tvisterantal kostnadsavdragens storlek grundstort av
svåradessa oftakostnader kan särskilt beräkna. Enatt slopadattvara

Åskattefrihet skulle därför svårigheter.sannolikt leda till del praktiskaen
andra sidan nuvarande regler för visst missbrukutrymmesynes ge genom

kommun kan beteckna ersättning kostnadsersättningatt ävenen en som
den kraftigt överstiger vårde verkliga kostnaderna. Enligt mening börom

frågan utredas ytterligare i sammanhang.annat
förmånerVissa och ersättningar till värnpliktiga skattefria. Medär

tillhänsyn dessa ersättningars speciella karaktär de iävenattanser
fortsättningen bör skattefria.vara

Understöd, vid arbetskonflikt utgått till i konflikten indragensom
frånarbetare organisation, han tillhört, enligt 8punkt anvisning-ärsom av

till 32 § KL inte hänföra till skattepliktig intäkt.attarna
fråganI avsnitt 33.3 behandlar skattereduktion för fackförenings-om

föreslåravgift och bibehållas.nuvarande i skall Viatt system stort sett
därför inte det finns skäl ändra regeln skattefrihet föratt attanser om

understöd vid arbetskonflikt.

5.3.6 mellanResor bostad och arbetsplats

Resor mellan bostad och arbetsplats enligträknas skattelagstiftningen i
princip privata levnadskostnader. Bl.a. med hänsyn till det förattsom
många skattskyldiga sig avsevärdrör kostnad sambandhar medom en som
inkomsternas förvärvande sådanamedges det avdrag för kostnadertrots
under vissa förutsättningar. Basbreddnings- förenklingsskäloch italar och
för sig för helt slopa avdragsrätten vårför dessa Enligtkostnader.att
bedömning bör emellertid i fortsättningen skäligtäven avdrag medges.ett
Reglerna dockbör restriktivare i dag med hänsyn till detän sigrörattvara

frånundantag den grundläggande principen avdrag inteett skallom attom
medges för privata levnadskostnader och behovet bredda skatte-attav

Ettbasen. viktigt skäl för de föreslagna reglernaannat är attav oss
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föråstadkomma Avdragavsevärda förenklingar regelsystemet. resorav
vårt den delenligt förslag medges förbostad arbetsplats börmellan och av

tidsvinst och60 kilometer dagfärdsträckan överstiger oavsettpersom —-
med 60 kilometer,kommunikationsmedel användsvilket öre persom -

året.15 000dock högst kr. om
för vissaförändringarna medför minskade reseavdragDe föreslagna

relativt utsträckning.finns emellertid kvar iAvdragsrätten storengrupper.
avståndlångt bostad och arbetsplats kommerPersoner mellanharsom

alltså inte med likai fortsättningen avdrag ängöra storaäven att om
måste också in de skattelätt-belopp i dag. I detta sammanhang vägassom

Några oskäliganader uppkommer de sänkta skattesatserna.genomsom
uppståvår utformningmed denenligt bedömning intekonsekvenser bör

föreslår.vireglerna somav

Basbreddning
År skattskyldiga med avdrag överstigande1986 hade 1,2 milj.ca -

för kostnader för mellan bostad ochschablonavdraget avdrag resor-
till den del detarbetsplats och det sammanlagda beloppet översteg

miljarder Helt reseavdragschablonavdraget uppgick till 8,7 kr. slopat ger
basbreddning 5,2 miljarder kr.,schablonavdrag 3 000 kr.,vid ett en

Då1,8 miljarder kr.vilket ökade skatteinkomstermotsvarar ca.
grund dels högrekostnaderna för arbetsresorna snabbtväxer taxor,av-
årså basbreddningen 1989 vid slopadtorde heltdels längre resor,

skatteinkomsternaöverstiga 6 miljarder och ökningenavdragsrätt kr. av
uppgå 2,2 miljardertill kr.ca

från från år angående1985SCB arbetsresor kanAv rapport m.m.en
10 % förvärvsarbetande längreuppskatta de harnärmareatt avman

avstånd mil. Dettamellan bostad och arbetsplats än tre motsvarar ca
400 000 i genomsnitt400 000 Om dessaantar attman personerpersoner.

avstånd på 4,5 till skulle de enligt demil arbetsplatsenhar ett nu
avdrag med 3 220 6 3 960 eller totaltpresenterade reglerna kr.x x

skattelättnad 500-600 milj.med 1,6 miljarder kr., vilket motsvarar en
år således 3 000Basbreddningen 1989 skulle vid schablonavdragkr. ett

uppgå 4,5 till 1,6till miljarder kr. och de ökade skatteinkomsternakr. ca
9.miljarder kr. tabell 4:4, punkt

ytterligare, till 2 mil,Om för till avdrag skulle sänkasgränsen rätt
Åtminstone 15 %relativt kraftigt. de skattskyldigakrymper skattebasen av

då berättigade till avdrag.skulle vara
mil medför minskadeEn höjning avdraget med 1 kr. skat-perav

på 150teintäkter milj. kr.ca
avståndsgränsen mångaEn nackdel med sänka äratt att som nuannan

åker kollektivt och inte berättigade till avdrag skulle reseavdrag ochär
många gånger med kraftigt överstiger de verkligadessutom belopp som

månadskortde utnyttja regionala och liknande.kostnaderna kanattgenom
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5.3.7 Traktamentsbeskattningsreglerna

Nuvarande traktamentsbeskattningsregler åtskilligaupphov tillger
problem, bl.a. ersättningar egentligen lön döljsatt ärgenom som genom

betecknas kontrollsvårigheternatraktamenten. Vidareatt betydan-ärsom
de, vilket delvis sinhar grund i oftadet kan finnasatt ett gemensamt
intresse mellan arbetsgivaren denoch anställde beteckna utbetaldaatt
ersättningar traktamente i för dåstället lön, eftersom socialavgiftersom

utgårinte och ersättningen föremåli interegel heller blir för inkomstbe-
skattning hos den anställde. Det tillgångstatistiska material vi haft tillsom
tyder vidare kraftig ökning utbetalda traktamentsbelopp underen av

år.senare
måletMed tanke neutralt inkomstskattesystem det viktigtett ärom

avdrag inte medges föratt verkliga kostnadsfördyringarän ochannat att
ersättningar i själva verket lön inte döljaskan i formär kostnads-som av
ersättningar. frånAvsteg detta slag neutral inkomstbeskattningav en
riskerar tillupphov allvarliga ekonomiska snedvridningaratt bidrarochge
till undergräva förtroendet för framståratt skattesystemet detattgenom

orättvist.som
Mot bakgrund härav har funnit det angeläget trak-att att ta upp

tamentsbeskattningsreglerna ingåendetill prövning i syfte dettaatten
område skapa inkomstbeskattning.neutral Ett målviktigt fören annatmer

åstadkommaöversynen är förenklingar i regelsystemet.att
Vårt förslag innebär traktamentsbeskattningen utformas efteratt

följande huvudlinjer.

Alla traktamentsersättningar, statligaäven och kommunala blir-
skattepliktiga. Avdrag medges vissamed schablonblopp efter i destort
principer i dag gäller för anställda i privat tjänst.som

utgångspunktEn såarbetsgivarenär i utsträckning möjligtatt stor som-
direkt betalar de kostnader uppkommer i samband med tjänstere-som

Avdragsmöjligheten bör därför skyddsregelsor. mer ses som en som
syftar till undvika obilliga konsekvenser föratt anställda arbetsgiva-vars

inte direkt betalar de aktuella kostnaderna. Schablonbeloppen börre
utgångspunktdärför beräknas med i den anställde vid förrättningenatt

efter begränsa ökningen såsträvar i levnadskostnadernaatt mycket som
möjligt.
Den vanliga verksamhetsorten bestäms utgångspunkthittills medsom-
från tjänstestället. I vissa fall likställs den skattskyldiges bostad med
tjänstestället. Geografiskt omfattar den vanliga verksamhetsorten ett
område avståndinom från50 km tjänsteställetett eller bostaden. Deav
nuvarande särbestämmelserna för avskaffas.tätorter
Den tid under vilken arbete den vanliga verksamhets-änortannan-

tjänsteförrättning resa i tjänstenorten begränsas tillanses som tre
månader två år enligt månadernuvarande huvudregel. Eftermot tre

denbetraktas faktiska verksamhetsorten vanlig verksamhetsort. Detsom
finnasskall möjlighet för skattemyndigheterna medge undantagatten

för anställda där det tillåtasspeciella skäl bör avdrag för ökade lev-av
nadskostnader med schablonbelopp månader.under längre tid än tre
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Avdrag för ökade levnadskostnader vid endagsförrättningar skall över-
huvud inte medges.taget
Vid förrättningar medför övernattning medges avdrag för ökadesom—

tremånadersperiodenlevnadskostnader enligt schablon. Inom bör gälla
påendast avdragsschablon 150 förkr. dag.en

För logikostnader medges avdrag med den faktiska kostnaden. För den-
inte logikostnaderhar styrkta medges avdrag med schablonbe-ettsom
pålopp 50 kr.

Reglerna för beräkning avdrag för ökade levnadskostnader skallav-
beaktas redan källskattestadiet. Traktamentsersättning eller del därav

såledesinte till avdrag skall inkluderas i denrättmotsvarassom av
årslön arbetsgivaren redovisar kontrolluppgiften. Preliminärskattsom

Påskall dras denna del och den skall beläggas med sociala avgifter.
kontrolluppgiften skall arbetsgivaren traktamente utbetalats.attange
Den skattskyldige emellertidbehöver inte redovisa uppgifter om
traktamenten i sin deklaration.

År 1986 000erhöll 413 i privat tjänst traktamentenca personer som var
specificerade kontrolluppgifter. Beloppet, exklusive s.k. kryssmarkering-
arl, uppgick till 3,9 miljarder kr. Hur belopp döljer sig bakomstort som

svårtkryssmarkeringarna, uppgick till 906 000, bedöma,är attsom
uppgår åtminstoneuppskattningsvis det till hälften den redovisadeav

tvåeller miljarder kr. Därtill kommer anställda hos vissasumman ca
privata arbetsgivare inte behöver lämna kontrolluppgiftersom
traktamenten. Den sistnämnda kategorin sig i utsträckningrör stor om
arbetsgivare erhållermed anställdaantal traktamenten.stort som
Uppskattningsvis utbetalades sammanlagt privata arbetsgivare 7av ca
miljarder i traktamentsersättningar.kr. Statistiska uppgifter deom

gåttoffentliganställdas traktamenten har inte fram. Med hänsyn tillatt
de undersökningar traktamentsbeskattningssakkunniga företog SOU
1983:3 bör storleken dessa kunna tilluppskattas drygt hälften deav av
privatanställdas eller till 4 miljarder Sammantagetkr. har vinärmare

årsuppskattat traktamentsbeloppen till 11 miljarder 1986kr. i pen-
års12,5ningvärde och till miljarder kr. i 1989 penningvärde. De föreslagna

skärpningarna traktamentsreglerna borde medförakunna basbredd-av en
såledesning motsvarande hälften traktamentsbeloppen, eller 6av ca

miljarder kr. och ökade skatteinkomster 3 miljarder tabell 4:4kr.ge ca
punkt 10.

Även vårnuvarande förregler utlandstraktamenten finns enligtdet
mening skäl med hänsyn tillöver dessa kan innebäraävenatt attse

förmåner.avsevärda skattemässiga Vi har dock inte möjligtdetansett att
också frågadenna inom den tidsram haft inom.arbetasnävata attupp

fråganVi dock ibör utredas sammanhang.att annatanser

1 Om utgåtttraktamentsersättningen understiger 500 kr eller inte har i änmer
24 dagar behöver beloppet inte redovisas kontrolluppgiften det ärutan
tillräckligt utgått.med kryssmarkering traktamente haratt atten ange
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5.3.8 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfällig
anställning vidoch dubbel bosättning

behållsI sina huvuddrag de nuvarande grundläggande förutsättningarna
för till avdrag vid tillfällig anställning utanför bostadsortenrätt eller
grund dubbel bosättning. Avdraget vid tillfällig anställning kompletterasav
så tremånadersperiodendet uttryckligen omfattar fall där förävenatt
tillämpning traktamentsschablonen löpt den skattskyldigesutav men

erhållaarbets- och bostadssituation oförändrad. Möjligheten avdragär att
vid dubbel bosättning utvidgas till i viss utsträckning gälla förävenatt — -
ensamstående vidare omfatta den situationen densamt att gemensamma
bostaden flyttas till makens arbetsort medan den andra makenena nya

övergångsperiodunder kvarstannar den tidigareen gemensamma
bostadsorten.

Tidsgränser införs för de olika avdragsfallen. Vid avdrag grund av
tillfällig två år.anställning medges avdrag under högst Avdrag grund av

årdubbel bosättning medges under högst för skattskyldig giftärtre som
får sådantmedan berörd skattskyldig år.avdrag under högst ettannan

Möjlighet skall finnas förlänga tidsgränserna anställningensatt naturom
eller andra särskilda förskäl talar det. Bedömningen förutsättningarnaav
för förlängning skall skattemyndigheten.göras av

Huvudregeln skall avdraget skall faktisk fördyring.att motsvaravara
fårVissa Någonschablonavdrag emellertid användas. basbreddning

beräknas denna förändring inte ge.

för5.3.9 Avdrag kostnader för med bil i tjänstenresor

Avdragsrätten för med bil i tjänsten i dag i utsträckningstyrs storresor
de statliga vårreglerna för bilersättning, vilka enligt bedömning medförav
kraftig överkompensation, framför förallt den använder bilen ien som

tjänsten i liten omfattning.
Vad vårgäller körning med privat bil i tjänsten bör enligt mening avdrag

medges för denbara extrakostnad körningen i tjänsten genomsnittligtsom
uppgåttkan ha till. Vi ersättning 10 kr. milsett antas attanser en per

rimlig.är
Inkomståret 1986 uppgick avdraget för kostnader för i tjänsten tillresor
5,4 miljarder Därtillkr. kommer statliga och kommunala ersättningar.ca

En omläggning reglerna rörande vårtavdrag för bilkostnader enligtav
förslag skulle uppskattningsvis innebära ökade skatteinkomster ca en
miljard kr. tabell 4:4, punkt 11.

5.3.10 Utformningen §19 KLav

19 § KL kompletterar den beskrivning inkomstbegreppet kan sägasav som
bestämmelserna i olikade inkomstslagenutgöras vadattav genom ange

inte skall räknas skattepliktig inkomst enligt KL. I paragrafensom som
räknas rad inkomster inte skattepliktiga. Stadgandetären upp som ger

föruttryck vissa principergenerella och negativavgränsar genom en
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KL:sbestämning inkomstbegrepp vissa viktigai avseenden. Paragrafen
övergripandeha karaktär, vilket innebär bestämmelserna iattanses en

mån19 § principerna för de olika inkomstslagen, i den inteövertar annat
särskilt stadgas. Uppräkningen skattefria inkomster i 19 § kan sägasav

ståndpunktstagandenblandning principiellautgöra och special-en av
förbestämmelser särskilda ersättningar.

I huvudsak kan skilja följandemellan skattefriaman grupper av
inkomster.

Familjerättsliga förvärv.
Gåvor

.
Lotterivinster.

påBelopp utfaller grund vissa försäkringartypersom av av.
Vissa periodiska understöd.
Stipendier.
Socialbidrag och näringsbidrag.
I detta avsnitt behandlas vissa ibestämmelser denna paragraf beträffan-

vårde vilka ifrågasättas stårdet enligt mening kan de i överensstäm-om
melse med neutral beskattning.en

De nedan föreslagna basbreddningarna har beräknats ökade skat-ge
teinkomster högst 100 milj. kr. tabell 4:4, 12.punkt

Lotterivinster

Enligt 19 § första stycket tredje KLledet räknas inte till skattepliktig
inkomst vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning här i riket
utfärdade premieobligationer sådanoch heller vinst i utländskt lotteri
eller vid vinstdragning uppgårutländska premieobligationer, tillsom

100högst kr.
föreslårVi vinster i huvudsak avkastningatt utgör ett sparatsom

påbelopp, vinster premieobligationer, beskattast.ex.som som annan
kapitalavkastning i inkomstslaget kapital medan den nuvarande ordningen
behålls för övriga lotterivinster dåpraktiska skäl skillnaden mellansamtav
priset för lotten förväntadeoch det värdet vinsten privatutgörav
levnadskostnad.

påBelopp utfaller grund vissa försäkringartypersom av av
I fjärde 19ledet § första finnsstycket regler skattefrihet för vissaav om

såsomförsäkringsersättningar, ersättning grund sjuk- och olycks-av
fallsförsäkringar.

Bl.a. gäller ersättning grund försäkring jämliktatt lagenav
1962:381 allmän försäkring, lagen 1954:243 yrkesskadeförsäk-om om
ring eller lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring skattefri inteärom om
ersättningen grundas förvärvsinkomst 6 000 kr. eller högre beloppen av

årför föräldrapenning.eller Enutgör motsvarande för skattepliktengräns
gäller för vissa andra stårersättningssystemäven den allmännasom
sjukförsäkringen nära.
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Enligt nionde ledet ersättning enligt 1956:293 ersättninglagenär om
åt smittbärare skattefri inte ersättningen grundas förvärvsinkomstom en

år.6 000 kr. eller högre belopp per
Genom dessa stadganden blir ersättning enligt bl.a. lagen allmänom

försäkring skattefri ersättningen inte förvärvsinkomst,grundas t.ex.om
läkemedelsersättning. Beloppsgränsen 6 000 intekr. torde längre ha
någon betydelse i detta sammanhang för ersättningar grundassom

Någonförvärvsinkomst. anledning de skattefria ersättningarnagöraatt nu
vårskattepliktiga finns enligt mening inte. Bestämmelserna emellertidbör

omarbetas redaktionellt.

skattefrihet för vissa stipendier

utgåttStipendier skattefria under förutsättning de förär att mottagarens
utbildning och inte utgjort ersättning för arbete utförts eller skallsom

fåttutföras för utgivarens räkning. Bestämmelsen denna utformninghar
ârsSFS 1986:1245 tillämpas fr.o.m. 1988 taxering. Enligtoch dengenom

utgåtttidigare lydelsen stipendier skattefria de till studerande vidvar om
undervisningsanstalter eller varit avsedda för mottagarensannars

såutbildning. Den lydelsen i praxisgamla tolkades stipendiet skulle haatt
gåva frånkaraktär för bli skattefritt. Stipendier arbetsgivare ellerattav

närstående frånhonom uppdragsgivare till anställda uppdrags-samt resp.
ansågs någonstipendier eljest ersättning förtagare samt som vara

prestation inkomstbeskattades däremot.
Genom tidsbegränsad lagstiftning utvidgades emellertid skattefrihetenen

års påvid 1984 1987 taxeringar. Utvidgningen sikte stipendiertog som-
utgick för deltagande i fackliga Syftetkurser. med dessa stipendiergöraatt
skattefria det skulle bli möjligt för anställda, inte hade tillatt rättvar som

bibehållenledighet för studier med lön, delta i fackliga Denkurser.att
provisoriska lagstiftningen permanentades och ovannämndatogs genom
lagändring in KL 198687:45.i 19 § prop

såvälfrämstAv neutralitetsskäl bör fackliga stipendier bidrag tillsom
föremålutbildning bli för beskattning. Andra stipendier,typer t.ex.m.m. av

från uppdragsgivarearbets- eller betraktas redan för närvarande som
frågorskattepliktiga enligt gällande Flera behöver emellertidrätt. lösas

innan slopande skattefriheten stipendierför kan ske, bl.a.ett avgräns-av
avdragsfrågor vårningar, och kontrollproblem. Vidare finns det enligt

mening anledning företa viss kartläggning omfattningen ochatt en av
användningen stipendier. Framför allt det sistnämnda arbetet harav
grund tidsbrist inte föreslårvarit möjligt för företa. Viatt motav oss

någrabakgrund intehärav ändringar i lagstiftningen vad gäller stipendier.
Frågan bör istället utredas Stiftelse- föreningsskattekommitténoch Fiav
1988:03.

frånIntäkter försäljning bär-, och kottplockningav svamp-
Intäkter försäljning vilt växande bär och kottarsamtav av svampar som
den skattskyldige själv intill 5plockat belopp 000 kr. skattefria förärett av
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SFS 388infördes 1981 ochdessa. Bestämmelsenden har plockatsom
års bär ochtaxering, vad gällerfr.o.m. 1982började tillämpas svampar.

tillFrån års utvidgatstaxering bestämmelsen även1989 har attoch med
med hänsyn198889:57. neutralitetsskäl ochAvkottplockning propavse

preciseringvåra kraftigt sänkta skattesatsertill förslag samt avom
virörelsehobbyverksamhet ochgränsdragningen mellan attanser

ifrågavarande avskaffas.skattefrihet börregler om
föreslårfrån enligt 19 § KLskattepliktövriga undantagBeträffande

inga ändringar.

allmänna avdragVissa5.3.11 m.m.

skattereduktionerochavsnitt behandlas vissa avdragI detta ansettsom
beräknasBasbreddningarna kananledningdet finns ompröva.att ge en

13.miljarder kr. tabell 4:4, punktinkomstförstärkning 0,4ca

underhåll hemmavarande barnAvdrag till ickeför m.m.
underhåll till icke hemmavarande barnavdrag förFör närvarande medges

år. fårår fyllt 21 Avdrag18 i vissa fall till dess barnet görasunder och
3 000 kr. barn.med högst per

fall.skatteduktion i vissafinns regler s.k. särskildI uppbördslagen om
alltså något direktdebiteringen inteSkattereduktionen sker vid och har

skattereduktioner härtaxeringsförfarandet. De berörssamband med som
ensamstående med Beloppet skattenbarn.s.k. hemmamake och somavser

år.uppgår till 800 kr.med enligt huvudregeln 1minskas per
underhållsbidragföreslår ickeför till hemma-Vi till avdragrättenatt

förändringskattereduktionerna slopas. Dennade nämndavarande barn och
påverkar ekonomi. Vi medensamföräldrarnas har hänsyngivetvis bl.a.

underhåll till ickeslopandet avdragsrätten förhärtill inte räknat med att av
ensamstående medskattereduktionen till barnhemmavarande barn och

De demedföra ökade skatteinkomster. beloppskall av osssom genom
åtgärderna kategorifrigörs vi med skall komma dennaföreslagna räknar

framformer enligt förslag kommer läggastill godo i andra att avsom
underhållsbidrag tillför förkommittén S 1986:05 reglernaöversyn av

bidragsförskott.barn och
påverkar utgåendevårt redan under-till förslagMed hänsyn ävenatt

föreslår underhållsbidraghållsbidrag nedsättning dessavi regleratt om av
införs i särskild lag.en

preliminärskatteuttaget grundMöjligheten jämkningatt avav
avskaffas. Jämkningsmöjligheten bör dock finnas kvarexistensminimum bör

kvarståendeavdrag för skatt.det gällernär
skatteförmåga grund sjukdomBeträffande avdraget för nedsatt av

årets stöd tillbudgetproposition aviserats detta skall medihar ersättasatt
Vi förutsätter därför dettai former.sjuka handikappade andraoch att

avdrag avskaffas.

8—RlNKl
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årFör 1986 uppgick

underhållavdragen för till icke hemmavarande barn till 800 milj. kr.ca-
avdragen för nedsatt skatteförmåga på grund sjukdom till 250av ca-
milj. kr.
skattereduktionen för hemmamake till 100 milj. kr.-
skattereduktionen ensamståendeför med barn till 400 milj kr.-

skattereduktion för fackföreningsavgift och arbetsgivares kostnader för
organisationsverksamhet

Basbreddningsskäl såvältalar för skattereduktionen för fackföreningsav-att
gift arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för organisationsverksam-som
het bör avskaffas.

Frågan avdragsrätt för fackföreningsavgifter har i allmänhet kopplatsom
frågantill arbetsgivares avdragsrätt för medlemsavgifter tillom ar-

betsgivarföreningar. Ett avskaffande skattereduktionen för fack-av
föreningsavgift vårkräver därför enligt mening arbetsgivarnasävenatt
avdragsrätt för föreningsavgifter begränsas, eftersom olikformig-annars en

uppstårhet i behandlingen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-
tioner. En begränsning arbetsgivarnas avdragsrätt har vid flera tillfällenav

någon teknisktutretts utan godtagbaratt lösning kunnat hittas. Vi är
därför inte beredda någon sådaninföra begränsning.att Detta talar enligt
vår ocksåmening för skattereduktionen för fackföreningsavgiftatt bör
finnas kvar. Denna skattereduktion skiljer sig dessutom fördelaktigt i sin
fördelningspolitiska inriktning från de flesta avdrag förekommer i detsom
nuvarande skattesystemet.

Vissa förändringar skattereduktionen bör dock företas. Med hänsynav
till de sänkta skattesatserna bör redaktionen ned till 20 %.sättas Det
nuvarande taket för avgifterna, måste2001 kr. emellertid lågt.föranses
Baserat undersökning avgifternas storlek hos antal fackför-en ettav

föreslårbund vi taket höjs till 2 000 kr. Vidareatt det angeläget,är för att
inte debiteringen slutlig skatt skall försenas, uppgift fack-av att om
föreningsmedlemmarnas avgifter kommer skattemyndigheterna tillhanda
ungefär vid tid kontrolluppgifterna.samma som

Skattereduktionen för fackföreningsavgifter åruppgick 1986 till 3001
Vårtmilj. kr. förslag innebär viss budgetförstärkning dels denen attgenom

maximala skattereduktionen frånsänks 480 kr. till 400 kr, dels attgenom
relativt antal skattskyldigaett betalarstort mindre 2 000 kr. i avgift.än

Förslaget bör ökade skatteinkomster 0,3 miljarder kr.ge ca

5.3.12 Minskade subventioner återbetalnings-avseende
pliktiga studiemedel m.m.

Statens kostnader för studiemedel består i tvåhuvudsak delarav -
studiebidrag och räntesubvention återbetalninavseende gsplikti studieme-ga
del. I samband med studiemedelssystemet reformeradesatt 1988 försköts
tyngdpunkten i subventionerstatens studiebidraget ökades ochattgenom
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trädde istudiemedelssystemeträntesubventionerna minskades. Det nya
kraft januari 1989.den 1

inriktningenstudiemedelssystemetVid utformningen det attvarav nya
återbetalningspliktigalåntagarens medlen skulle mark-dekostnad för

SOUi sitt betänkandeStudiemedelskommittén skrevnadsanpassas.
återbetalningspliktigauppräkning de1987:39 regleringstalet föratt av

för avdragsrätt förmed till reglernastudiemedlen bestämt bl.a. hänsynvar
hänsynstagandemotsvarandeMan framhöll vidareskuldräntor. att ett

måste Vid tidpunkt 1987studiemedelssystemet. dennai detske även nya
50 %skattereduktion motsvarandeför skuldräntormedförde avdrag aven

återbetalningsmedlen beläggsMan förordade därförräntekostnaden. att
upplåningskostnad. Kom-med hälftenränta motsvarar statensavsom

fåravdragsregler ändrasmittén uttalade vidare om skattesystemetsatt
sådan ändringvadi särskild ordning ochstatsmakterna sättpröva om en

påverka studiemedelssystemet.iskall reglerna
Vårt reformering innebär skuldräntorförslag till skattesystemet attav

sådanfå %. Detta förändring30skall dras skattesats ärmot enav en
på.sikte Vistudiemedelskommitténs uttalandeavdragsreglerna tarav som

frånpå återbetalningspliktigaföreslår studiemedlen,därför deräntanatt
då %i kraft, 70tidpunkt de avdragsreglerna träder bestämsden somnya

upplåningskostnad.statensav
Utgångspunkten förslag vidareför studiemedelskommittens attvar

lika i det studiemedelssystemetsubventionsgraden skulle hög somvara nya
Vårt subventioneringen iförslag innebär deti det gamla. att nyaovan

subventionsnivåerna i det gamla ochminskar. Förstudiemedelssystemet att
fortsättningsvis lika börstudiemedelssystemet skall högadet även varanya

återbetalningspliktigaför studiemedelräntesubventionerna deäven som
enligt de regler gällde framutbetalats enligt det gamla dvs.systemet, som

år föreslår för reglerings-1988 minskas. Vi därför taket dettill medoch att
återbetalnin gsplikti studiemedel höjsuppräkningental bestämmer gaavsom

år år.från 5,8 %% till4,2 per per
återbetalnings-uppnås subventionerna förbesparingDen attsom genom

utifrån års förhållanden1989 beräknaspliktiga studiemedel minskas kan
år studiemedelssystemet.0,7 miljarder kr. för det gamlatill högst perca

dåstånd år 5,8 %besparing till under inflationen ellerDenna kommer är
studiemedelssystemet kan besparingen sikt beräknasFör dethögre. nya

år. imiljarder Det kan vidare skuldstocken dettill 0,6 kr. antas attper
studiemedelssystemet awecklas, till följd studiemedlengamla attav

återbetalas, i ungefär det studiemedelssystemet itakt tasnyasamma som
då, års uppgåi 1989 priser, till 0,7 miljarder kr.Besparingen skullebruk.

långsamt år.år falla till 0,6 miljarder1991 för sedan kr.att per
engångsökningReformeringen skattesystemet beräknasav ge en av

%4,5 enligt diskussionen i kapitel 12. Därigenomkonsumentprisindex med
Vikostnader för studiemedel. har beräknat denna kostnadsök-ökar statens

år års prisnivå. Nettoeffekten0,1 miljarder kr. i 1989ning till ca per
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avseende studiemedel blir därmed budgetförstärkning 0,6 miljarderen
kr. kort sikt 0,5 långoch miljarder kr. sikt tabell 4:6, punkt 11.

5.3.13 Vissa frågorövriga

skattefrihet för utländska medborgare i vissa fall

Särskilda undantagsbestämmelser finns för utländska forskare tillfälligtsom
har anställning i Sverige. Skattelättnaderna begränsade till anställningär
eller uppdrag kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete medsom avser
sådan inriktning sådan kompetensnivåeller svårigheterbetydandeatt
föreligger rekrytera inom landet.att

De föreslårskattesatser innebär de svenska marginalskatternaattsom
nivåkommer i med vad internationelltär vanligt och de härner som mer

beskrivna reglerna bör därför kunna undvaras. Vi därför intedetattanser
längre finns tillräckliga behållaskäl lättnaderna.att

iAv föreslåsskäl denstort sett nuvarande särbehandlingenattsamma
anställda hos SIPRI ministerrådetoch Nordiska avskaffas.av

Frikallelse fråni vissa fall skattskyldighet

En fysisk bosatt i Sverigeär i princip skattskyldigär här för allperson som
varifråninkomst, den härrör. Ett undantagoavsett är att personer som

uppbär inkomst vid utlandstjänstgöring frånundantas beskattning i Sverige
för denna inkomst pågåtttjänstgöringen månaderminst ochom avsettsex
anställning hos arbetsgivare bedriver näringsverksamhet från fastsom
driftställe i det land där arbetet utförs. Den sådaninte anställd hosärsom

ändå frånarbetsgivare befrias skatt i Sverige fråninkomst utlandstjänst-
göring vistelsen och anställningen årminst i ochvaratom ett ett samma
land. Särskilda regler befrielse gäller för anställda ombord utländskaom
fartyg.

De problem kravet anställning hos arbetsgivare bedriversom som
frånrörelse fast driftställe i tjänstgöringslandet såvälett orsakat skat-

temyndigheterna de skattskyldiga och deras arbetsgivare motiverarsom att
detta krav bort. Med hänsyn tilltas det angeläget Sverigeäratt att
utnyttjar den beskattningsrätt kan tillagtsha Sverige i dubbelbeskatt-som
ningsavtal bör borttagandet detta krav kraversättas faktiskettav av
beskattning i verksamhetslandet. sådanEn regel lätthanterlig förär mera
den skattskyldige eftersom den beskattningrör hans inkomst ochav egen
inte, det gällernär kravet fast frågandriftställe, företagetssom om -
där han anställdär skatterättsliga i verksamhetslandet. Av denstatus-
skattskyldige bör krävas han visar kvitto eller intygatt beskattningatt

sådantisker utlandet. Ett intyg eller kvitto tillsammans med anställningsav-
tal visar anställning utomlandsatt eller kommersom minstvarat att vara

halvår bör kunna underlag förett utgöra jämkningsbeslut i Sverige. Enett
sexmånadersregel utformad detta bör blisätt lättadministreradäven för
skattemyndigheterna därmed slipper de ofta tidsödande utredningarnasom

huruvida fast driftställe finns ej.ellerom
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rörelsebedriverarbetsgivareanställning hoskravetGenom somatt
inte längrebehövstjänstgöringslandet bortfrån driftställe i tasfast

ettårsregeln.

näringsverksamhethobby ochmellanGränsdragningen
fåskattskyldiga kanområde medfördettanuvarande reglerna attDe

förkostnaderkvittaskatteförmåner de kanbl.a.oberättigade attgenom
övriga inkomster.sinahobbyverksamhetrealiteten motvad i är ensom

kvittaföreslås möjligheternavad gäller attbegränsningarGenom de som
i vissproblemdettatjänst minskasnäringsverksamhetunderskott motav

föreslår vissadärförVihelt.elimineras intedetutsträckning men
område.åtgärder dettakompletterande

skallverksamhetföreslår förvi kravenFör det första attatt ansesen
rörelsebegrepp.något nuvarandejämfört medhöjsnäringsverksamhetsom

detendastnäringsverksamhetskallEn verksamhet om avsomanses
andravinstsyfte. Denframgår bedrivs idenklartomständigheterna att

utvidgningen inkomst-föreslår 27 omnämndai kap.åtgärden denvi är av
iintäkternainnebärrestinkomstslag. Det t.ex atttjänst tillslaget enett

för detnäringsverksamhetinte attsådan verksamhet, ansetts somsom
tjänst.inkomstbeskattasvinstsyftet, skallibrister avsom

Mätningskostnad

i tjänsten höravdragsgilla kostnadersådana t.ex.utgifter utgörTill som
granskningsarbeten.mätnings- ochförkostnader

schablonavdragetnuvarandedettillkomstenmed bl.a.I samband av
mätningskostnadgårönskemål framställts att000 kr. har ut3 som

Någon särbe-särskilt.medgesschablonavdraget ochfalla utanförskulle
Frågan harstånd 198485:180.till prop.emellertid intehandling kom

avstyrkte198687:33. Utskottet,SkUriksdagen,behandlatsdärefter somav
tjänst,inkomstsådana inte skullekostnader utgöramotion avattomen

föremålbliskulleutformning iskattesystemetsbl.a. till storthänvisade att
utredning.för

basbreddningneutralitet ochinriktningreformensbakgrund motMot av
Vi villkostnader.föreslå särbehandling dessainte kunnavi avenossanser

schablonavdragetsänkningenframhålla, föreslagnadendock att avav oss
000överstiger kr. kommerlmedför avdrag attgenerelltsigi att som

beskattningen.vidgenomslag
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kapitalinkomsterBeskattning6 av

Inledning6.1

allaförenklingsskäl samlasuppnå beskattningenhetligFör samtatt av
näringsverksam-utanför enskildprivatekonomi, dvs.kapitalinkomster inom

kapitalavkastningkapital. Allautvidgat inkomstslagi typer somhet, ett av
beskattasreaförlusterreavinster ochaktieutdelningar liksomräntor,t.ex.

%.30inkomstskattproportionellstatligmeddärmed en
kapitalbeskattningvårt avseendeförslagkapitelI detta presenteras

inombudgetförstärkningenredovisningmedöversiktligt sättett av
idetaljerat sättdelområden. Förslaget ettrespektive presenteras mera

inkomstslagetnågra förreglergenerellaFörst diskuteras14-26.kap.
olikaförreglernade föreslagnasammanfattas typerdärefterkapital och

kapitalavkastning.av

reaförlusterochReavinster6.2

beskattas sättvärdeändringarVårt förslag: Realiserade somsamma
skärptautsträckning bl.a.möjligaikapitalavkastninglöpande största genom

reavinst.skattepliktigberäkningregler för av

löpandeochreavinsterbeskattningLikformig6.2.1 av
kapitalavkastning

extraordinäransågs ursprungligenreavinsterBeskattningen som enav
reavinstbeskatt-varvidändratssuccessivtdärefteråtgärd. harsynsättet

längreoch alltegendomstyperfleratill gälla alltutvidgatsningen att
oenhetliga,emellertid tilllettlagstiftning harsuccessivaDennatidsperioder.

orättvisa regler.ocholikformiga
får meduppräknasanskaffningsvärdenaexempel kanSom nämnas att

innehavsåren samtidigtförstade fyraförutom underinflationentillhänsyn
egnahem utgörreavinstbeskattningvidmedgesuppskov somavsom
innehavstid beskattasberoendebostadsrätterpermanentbostad medan

medges.uppskovreavinstnominellt beräknad%25-100 attför utanav en
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Ett exempel reavinsterannat är aktier, fastigheteratt och bostadsrätter
beskattas tidsbegränsning medanutan reavinster skuldebrev samt annan
lös egendom guld och konstt.ex. skattefri vid innehavstiderärsom mer

år.femän
utgångspunktMed från vårt målövergripande likformig och enhetligom

beskattning föreslår vi kapitalavkastning iatt form reavinster beskattasav
för i princip all egendom tidsbegränsning. Därmedutan elimineras den
sista de ursprungligaresten reavinstbeskattningsreglerna.av

6.2.2 Skärpta värderingsregler

För ytterligare bidra tillatt likformig beskattning reavinster jämförten av
med löpande kapitalavkastning föreslår vidare vissa föratt normer
inkomstberäkningen, redan delvis tillämpas i praxis, skall förstärkassom

markering i lagtexten.genom
Detta sker förslag varje form definitivgenom att avhändelseom av av

egendom förutom gåvaoch skall utlösa reavinstbeskattningarv samt att
avdrag endast medges för faktiska definitiva Vårareaförluster. föreslag i
dessa avseenden redovisas inärmare kap. 15.6.

6.2.3 fångBlandade

Överlåtelse tillgång till pris understigerett marknadsprisetav en utgör,som
gåvoavsikt,det finns kombination beneñkom överlåtelse.ochen onerösav

Förutom för fastigheter innebär nuvarande regler skattemässig klyvningen
så överlåtelsendelatt gåva,behandlasen av medan resterande delsom
behandlas avyttring medför reavinstbeskattning överlåta-som en hossom

Detta resultat delren. egendomen överlåtitsger samma som om en av som
gåva vid tillfälle medan såltsett resterande del till marknadsmässigt prisett
vid tillfälle. Dettaett utfall korrekt likformighetssynvinkel.ärsenare ur

För fastigheter inte för bostadsrätter tillämpas dock denmen s.k.- -
huvudsaklighetsprincipen, innebär överlåtelsen i sinatt helhetsom

gåvabehandlas överlåtelsen huvudsakligen gåva.som Vidom utgör denna
utgårbedömning från taxeringsvärdet dettaman normalt endasttrots att

25-70 %utgör fastigheternas marknadsvärden. Förutomav denna
undervärdering innebär huvudsaklighetsprincipen olikformigheten genom

denatt sammanlagda skatten blir del fastighetenen annan om en av
överlåts gåva vid tillfälle ochettsom resterande del säljs vid ett annat
tillfälle.

Den föreslagna allmänna värderingsregeln leder till fastighetsöverlå-att
telser kommer innefatta skattemässigtatt benefik förmögenhetsöverfö-en
ring i antal fall.större Vidett nuvarande regler föranleder överlåtelse till

pris motsvarandeett taxeringsvärdet gåvo-normalt varken eller reavinstbe-
skattning.

utgångspunktMed från målen likformiga överskådligaoch reglerom
föreslår enhetliga regler med klyvning vid fångblandade för alla typer av
tillgångar, ocksåvilket måletbidrar till enhetliga och rättvisa förreglerom
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Vårt förslag detta avseendeegnahem och bostadsrätt. i presenteras
15.5.i kap.närmare

6.2.4 Tidpunkt för beskattning

I inkomstslagct beskattningen bokfördanäringsverksamhet baseras
inkomster. Bl.a. ränteinkomstcr beskattas därmed för den period räntan

belöpandeprincipenenligt oberoende tillgänglig förräntan äravser av om
lyftning inte. I inkomstslagct kapital tillämpas däremot i huvudsakeller
kontantprincipen, inkomsten den blir tillgänglig fördvs. beskattas när
lyftning. Undantag införts i form avdrag förhar dock bl.a. begränsadeav
förskottsräntor för hindra skatteplanering.att

Enligt URF:s förslag inkomster för aktiebolag redovisasskall alla m.m.
i inkomstslagct näringsverksamhet, vilket innebär belöpande-generellen
princip för företag. Oenhetliga för företag privatpersonerregler och skapar

för skatteplanering framtidskonton därs.k. bankenutrymme t.ex. genom
får dra omedelbart enligt belöpandeprincipen medan privatperso-räntanav

först blir kontantprin-beskattas tillgänglig för lyftning enligtnär räntannen
fårcipen. Genom olikformighetdenna banken skattelättnad somen

överstiger i Därigenom snedsvridsbankspararens skatt nuvärde. valetmätt
mellan olika sparformer samtidigt orättvisor Förskotts-uppkommer.som

fårprincipfungerar i privatpersonenräntor sätt attsamma genom
avdrag för ränteutgiften mottagandeomedelbart den betalas medannär

företag vid tillfälle.bank eller beskattasannat ett senare
Målet förebygga skatteplanering talar för belöpandeprincipenatt attom

såtillämpas generellt inom inkomstslagct kapital principäven att samma
tillämpas för privatpersoner och företag.

Som diskuteras i 15.7 emellertidkap. skulle generellnärmare en
belöpandeprincip innebära komplikationer i andra avseenden bl.a. genom

lånskulle periodiseras för mellan privatpersoner. Belöpan-räntan ävenatt
delområdendeprincipen bör därför begränsas till inom inkomstslagct

kapital den kan förebygga skatteplanering komplika-där orsakautan att
tioner för det flertalet skattskyldiga. Belöpandeprincipen därförbörstora

påtagligi första framtidskonton tillhand gälla och obligationer utgessom
underkurs.

Därtill bör reavinster beskattas vid avyttringstidpunkten inte vidoch
första betalningstillfället vid nuvarande första princip detkronanssom

föreslås i 15.7.kap.sätt som

6.3 Skatteberäkning och avdragsbegränsningar

ÖverskottVårt förslag: i inkomstslagct kapital %beskattas med 30 medan
underskott skattereduktion %.30ger en
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6.3.1 Kapitalinkomstskatt och skattereduktion

För föreslårinkomstslaget kapital proportionell statlig %.skatt 30en
Underskott i inkomstslaget skattereduktion 30 % ettger en

fårsymmetriskt avräknassätt statlig och kommunal inkomstskattmotsom
fastighetsskatt beskattningsår fåravseende intesamt samma men som

påutnyttjas förenklingsskäl.sättannat av

6.3.2 Avvisade metoder för avdragsbegränsning

Underskott i inkomstslagen näringsverksamhet tjänstoch ingenger
omedelbar skattelättnad fåri stället och kvittas framtidautan motsparas
överskott i förvärvskälla diskuteras sådani Enkap. 9.närmaresamma som
avdragsbegränsning dock inte lämplig för inkomstslagetär kapital eftersom

fårbl.a. avseende boenderäntor dras i inkomstslag,detta vilket börav ge
omedelbar månskattelättnad bostads- i vissoch fördelningspolitiskaen av

skäl.
Samtidigt någonkrävs det avdragsbegrånsning i inkomst-typ ävenav

slaget målenkapital med hänsyn till bredda skattebasen,att attom
förebygga skatteplanering låntagandeoch skattefusk, motverka ochatt att
skapa till marginalskattesänkningen motverkande fördelningseffekter.

utgångspunktEn därvid avdragär skall medges i inkomstslagetatt
kapital för alla ränteutgifter inom privatekonomi eftersomtyper det ärav
teoretiskt och praktiskt omöjligt särskilja bostadsräntor elleratt räntort.ex.

frånavseende aktieplaceringar andra likformigt rättvisträntor ochett
Nuvarande reglersätt. vissa ränteutgifter skall redovisas i in-attom

komstslaget fastighet medan andra skall redovisas i inkomstslagetannan
kapital, liksom tidigare avdragsbegränsning för underskott avseende t.ex.

fritidsbostad i kringgås mångakommun, kan i praktiken sätt.en annan
Som tillgångarkanexempel nämnas med begränsade ränteavdragatt kan
finansieras med tillgångarkapital i första hand medan med obegränsa-eget

lånde ränteavdrag kan finansieras med i högre utsträckning vadän som
skulle varit fallet vid likformig beskattning. Ett exempel avdragärannat att

erhållaskan i inkomstslaget kapital fastigheten ägsattgenom av en person
medan ränteutgifterna betalas hushållet.iav annanen person

En begränsning avdragen till vissa ränteutgifteratt ärtyperav avse av
också mindre lämplig fördelningspolitiska sådanaeftersomskäl reglerav

kringgåslätt kan välinformerade med godasamtav personer av personer
kontakter.

Vi har metodenäven övervägt begränsa underskottet i inkomstslagetatt
kapital till högsta belopp 100 000att ett kr. motsvarandeavse t.ex. en
maximering den skattereduktion kan avräknas förskattenav motsom

Ävenförvärvsinkomster 30000 kr. denna metod har emellertid
allvarliga brister bl.a. fördelningspolitisk synvinkel eftersomur personer
med aktieutdelningar påverkas,eller reavinsterstora inte skulle vilket
skulle innebära försteg jämfört med endastett har förvärvs-personer som
inkomster bl.a. vid inköp egethem eller bostadsrätt medett högav en
belåning. En brist med denna regel medärannan att storapersoner
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aktieutdelningar skulle kunna skjuta beskattningen att taupp genom upp
lån tillgångar lågplaceras i har löpandestora avkastningsom som en som

bankkonton i D-mark, aktier och reinvesterande aktiefonder.t.ex.
Efter ha awisat dessa metoder för avdragsbegränsning inkomst-iatt

föreslårslaget kapital vi i stället avdrag för reaförluster begränsasatt
kvotering och avdrag för ränteutgifter begränsasattgenom ettgenom

ränteavdragstak det diskuteras i följandesätt avsnitt.som

6.3.3 Kvotering reaförlusterav

Enligt nuvarande regler redovisas reavinster reaförlusteroch i inkomst-
slaget tillfällig förvärvsverksamhet. Avdragsrätten för reaförluster begränsas
därvid fårdessa i princip endast kvittas reavinster underatt motgenom

följande beskattningsär.samtsamma sex
Denna avdragsbegränsning mindre lämplig vidtyp är den härav

föreslagna inkomstbeskattningen eftersom löpande avkastning och
värdeökningar såskall beskattas enhetligt likformigtochett sätt som
möjligt, vilket bl.a. manifesteras kapitalavkastningall samlas i detattav nya
inkomstslaget kapital.

Formell symmetri i form full avdragsrätt för realiserade förlusterav
skulle emellertid dåleda till faktisk asymmetri de skattskyldiga skulle kunna
plocka russinen erhållakakan skattelättnaderatt attur genom genom
realisera förluster samtidigt beskattningen vinster kan uppskjutas.som av

fårDärmed den skattskyldige räntefri skattekredit, vilket strider moten
målen likformig och rättvis beskattning.om en

Fullt avdrag för reaförluster ocksåi inkomstslaget kapital skulle
innebära allmänt ökade avdrag för reaförluster, vilket strider mot

målskattereformens breddad skattebas skatteplaneringsamt attom en om
förebyggas.skall

föreslårAv dessa skäl avdrag medges för 70 % reaförluster iatt av
inkomstslaget kapital. Som diskuteras i kap. 16 denna andelnärmare är

utgångspunkt frånvald måletmed uppnå faktisk formellatt änom snarare
måletsymmetri förebygga skatteplanering och skattefusk. Densamt attom

sålunda kvoterade reaförlusten avdragsgill allaär kapitalav-mot typer av
kastning och kan upphov tilläven underskott i inkomstslaget kapitalettge
och därmed skattereduktion 21 %0,3x0,7 reaförlusten.en av

Jämfört med nuvarande regler förenklingaruppkommer bl.a. genom
reducerade gränsdragningsproblem avskaffande reglernasamt genom av

sparande reaförluster.om av
Vårt förslag avseende reaförluster diskuteras och preciseras ytterligare

i kap. 16.

6.3.4 Ränteavdragstak

En kvotering avdragen för ränteutgifter försättav samma som
reaförluster mindre lämpligär eftersom ränteutgifter för normalen
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privatbostad bör fullt avdragsgilla förvärvsinkomster för detmot storavara
flertalet skattskyldiga främst bostadspolitiska skäl.av

föreslårMot denna bakgrund avdragen för ränteutgifter inomatt
inkomstslaget årkapital maximeras till 100 000 för tillkr. ochper vuxna

år så10 000 för Gränsenkr. barn. för vald avdrag skallär attper vuxna
förmedges det flertalets ränteutgifter avseende privatbostäderstora även
belåning förhållandevis läneräntavid hög %och högt prisläge. Vid 12ett
således lånebeloppmedges avdrag för till 833 000 kr.ett upp personper

lånmotsvarande 1 666 000 kr. för vilket överstiger de detett par, som
flertalet kan finansiera sina löneinkomster.medstora

Vi kringgåsmedvetna ränteavdragstaket delvis kanär att attom genom
hushållränteutgifter omfördelas inom och ränteutgifterett attgenom

överflyttas till den skattskyldige kontrollerat Den föreslagnabolag.ett av
lösningen dock föredra jämfört med de alternativ föreliggerär att som
inkl. alternativet medge i princip skattereduktioner förobegränsadeatt
underskott i inkomstslaget kapital.

Vid oförändrat beteende skulle ränteavdraget %beröra 1 deca av
skattskyldiga, företrädesvis med hög eller mycket hög brutto-personer
inkomst, budgetförstärkning 3,0 miljarder kr. Den i tabellsamt ge en
4:3 långbeaktade budgetförstärkningen kort särskiltoch sikt har
emellertid reducerats med hänsyn till avsedda anpassningar minskatsom
lântagande och oavsedda anpassningar omfördelnin ränteutgifternasom g av

hushållet.inom
Ränteavdragstakets utformning redovisas i kap. 17.3.närmare

Sparstimulerande åtgärder6.4

Vårt förslag: För säkerställa skattereformen effektönskadatt att ger
sparandet övergângseffekter föreslårmed hänsyn till avkastningsamt att

allemanssparande och pensionssparande bonusränta ungdoms-samt
bosparande beskattas 20 imed stället för 30 %.

6.4.1 Motiv för skattesats %30en

Skattesatsen för inkomstslaget kapital %30 flera Etthar valts skäl.av
skäl skattesats 30 %är URFmed denatt överensstämmeren av
föreslagna förskattesatsen juridiska Ett skäl dennaärannat attpersoner.
skattesats ungefär överensstämmer med kommunalskatten, vilket innebär

ränteutgifter blirnormalt fullt avdragsgillaatt förvärvsinkomster.mot

6.4.2 Effekter sparandet

En 30-procentig skatt kapitalinkomster leder vid konsekventen
tillämpning till frånmycket betydande ökning intäkterna kapitalin-en av
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gjort särskilda studier hurkomstbeskattningen. bl.a. detta skäl harAv av
påverka redovisas i underlagsrapporterskattereformen kan sparandet, som

JörgenJonas Per Edin, Krister AnderssonAgell och Anders samtav
Appelgren i bilaga 6 resp.

övergångenframgårSom till 30-procentigdessa innebärrapporter enav
påtaglig relativaför -utgifter förbättring deskatt ränteinkomster och en av

förhållande-villkoren Detta leda tillför finansiellt sparande. kan väntas en
bådehushållens ökatvis kraftig ökning finansiella nettosparande genomav

låntagande.banksparande minskatoch genom
I 5 för kapitalinkoms-bilaga beaktas det väsentligt högre skatteuttaget

% beskattning avkastningen hosbl.a. skulle genomföra 30ter om man av
pensionsfonder. Slutsatsen därvid skattereformen kan ökaväntasär att
hushållens Effektenfinansiella nettosparande väsentligt. det totala

något till väsentligt ökadesparandet bedöms osäker med dethänsynvara
pensions-för kapitalinkomster beskattningenskatteuttaget bl.a. avgenom

fonder.
vårt målnågotDenna osäkerhet besvärande med tankeär attom

sparandet skall stimuleras.

inflationstakt6.4.3 Högre

30-procentiga för kapitalin-Ett skäl för valet den skattesatsenannat av
då medför kapitalavkastning likvärdigtkomster skatteuttaget realär äratt

måttlig inflationstakt cirkaför arbetsinkomster vidskatteuttaget en
%. alltför förVid inflationstakt dock bli högt4 högre kan skatteuttageten

tillgångar med dennakapitalavkastning särskilt för finansiella jämförtreal
% finansiellaVid 7 % inflation 3 blir föroch real skatteuttageträntanorm.

tillgångar också %, efterlika med 3 vilket leder till den reala räntanatt
blir likaskatt med noll.

nivååter når sådanDet inte inflationen underkan uteslutas att en
itidsperioder med inflationen i Sverige högbegränsade bl.a. tanke att

Ävenpåverkas internationella inflationsutvecklingen.grad den enav
således30-procentig kapitalinkomster alltför underskatt kan högvara

sådana omständigheter.

övergångenFinanspolitiska effekter6.4.4 av

råder skattereformensEn ytterligare aspekt det osäkerhetär att om
Även vissa särskildakortsiktiga finanspolitiska effekter. detta talar för att

bibehålls åtminstone övergångsperiod.sparstimulanser under en

Skatteförmån för inom bolag6.4.5 sparande

andraKvarhållna inom aktiebolag företagvinstmedel och utgör en
Enligt URF:skvantitativt betydelsefull form indirekt sparande.mycket av

sådant företagensförslag inräknas sparande i underlaget för skatte-
förmånligutjämningsreserv SURV, vilket i skattemässigtresulterar en
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räntefri skattekredit. Den faktiska skattesatsen för indirekt sparande inom
företag sänks därmed till 23 %, vilket kan jämföras med den formella
skattesatsen påför bolag 30 %.

En motverkande faktor kvarhållna vinstmedelär leder tillatt störreen
värdeökning aktierna, vilket leder till högre reavinstbeskattning fören
aktier omsätts regelbundet. Den faktiska kvarhållnaskatten försom
vinstmedel sådanai bolag kan därför överstiga formelladent.0.m.
skattesatsen.

Denna faktor dock inte fåmansbolagrelevant förär bl.a. där sparandet
inom bolaget i praktiken kan med hänsyn till aktieförsälj-ägarnasanpassas

Ägareningar. fåmansbolag kan ofta inte bara kapitalavkastningav spara
arbetsinkomsteräven inomutan bolaget förhållandevisuttaggenom av en

låg lön i utbyte högre framtida i formmot lön eller, det skulleuttag av om
visa sig förmånligt,skattemässigt i form utdelning reavinst.ellermera av
Även för denna indirekt uppgårsparande faktiskatyp den skattesatsenav
till %23 följd bolagens skatteutjämningsreserv.som en av

Utgångsläget såledesär det förekommer vissa skattemässigaatt
förmåner för sparande inom företag. Därmed uppnådet inte möjligtär att

fullständigt likformig Fråganbeskattning. förmånerblir i stället deen om
för fåmansaktiebolagsparande bl.a. inom skall utsträckas tillsom ges att

gälla andraäven särskilda sparformer.typer av

6.4.6 Slutsats avseende åtgärdersparstimulerande

Sammantaget kan den förslagna skattesatsen 30 % för inkomstslaget
kapital åkompromiss måletmellan sidan stimulerases som en attena om
sparande, vilket talar för lägre åännu skattesats, måletoch andra sidanen

skattesats skall tillämpasatt för löneinkomsterom räntor och församma
flertalet skattskyldiga bl.a. bostadspolitiska Samtidigt kvarstårskäl.av en
viss risk för skatteuttaget blir alltför högtatt sparandesynvinkel.ur

Mot föreslårdenna bakgrund vi vissa sparande beskattasatt typer av
någotmed reducerad skattesats.en

Pensionssparande långsiktigtutgör bundet sparande, vilketett reducerar
någotrisken för lägre beskattning leder tillatt skatteplanering.en

Pensionssparande ocksåbidrar till i högre utsträckning kanatt personer
klara sin försörjning själva under pensionstiden. En alltför hög beskattning

pensionfonder i Sverige kan därtill leda till konkurrensproblem jämförtav
med utländska pensionsförsäkringar. En ytterligare vägande aspekttungt

beskattningenär pensionsfonderatt bl.a. förenklingsskäl börav av avse
befintliga fonderäven och befintliga pensionsavtal, någotvarvid lägreen

övergångseffekternaskattesats dämpar sådantför pensionssparande.
föreslårVi därför avkastningen pensionsfonderatt skall beskattas

med 20 i stället för 30 % det sätt i kap. 25.närmaresom anges
Skattesatsen % så20 vald det inteär lånaskall lönsamtatt ellerattvara

avstå frånatt skulder föratt amortera delta i pensionssparande.att
Allcmanssparandet är sparform åtminstoneangelägen ien annan som

viss utsträckning bidragit till regelbundna insättningarsparvanor genom
till 800 månad.kr. övergångEn till full beskattningupp allemans-per av
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sparandct riskerar försvaga måndessa och i visskan stridaatt sparvanor
målet stabila regler, vilket särskild vikt imot är samband medom av

sparbeteende.
Ett ytterligare för vissa förmånerskäl kvarvarande för allemanssparan-

det behållningenär konsumtionen kan öka delatt ochstor tas utom en av
används för konsumtion, vilket kan bidra till ñnanspolitiskt olämpligen
ökning efterfråganden allmänna i samband med skattereformensav

Dågenomförande. ändå råderdet vissnämnts osäkerhetsom en om
skattereformens kortsiktiga ñnanspolitiska verkningar bör denna osäkerhet

övergångknappast förstärkas till full beskattning allemanssparan-genom av
de.

Mot denna föreslåsbakgrund allemanssparande beskattas medatt en
skattesats % från20 den januari1 1991 insättningar ävensamt att

tillåtsfortsättningsvis månad.med maximalt 800 kr. För allemanskon-per
kan denna uppnåslägre skattesats enklastton endast 23attgenom av

skattepliktig. Banker dåräntan m.fl.görs kan redovisa preliminär skatt
kontrolluppgift avseende denna delsamt räntan.av

Den reducerade ocksåskattesatsen bör förgälla bonusränta
ungdomsbosparande, vilken liksom avkastningen allemanssparande är
skattefri vid nuvarande regler.

Dessa åtgärdersärskilda sparstimulerande för pensions- och allemans-
frånsparande innebär awikelse sådanlikformighetsprincipen. Enen

awikelse emellertid påtalademotiveradär med hänsyn till den osäkerheten
skattereformens påeffekter övergångsskedet.sparandet särskilt iom

Samtidigt bör det emellertid betonas den i särklass viktigaste sparsti-att
åtgärdenmulerande vårti reformförslag skattesatsen förär normaltatt

låntagandebanksparande frånoch reduceras 47-72 % till %.30

6.5 Beskattning räntorav

Vårt förslag: Ränteinkomster, ränteutgifter och inkl.motsvarande
oregelbunden kapitalavkastning i form vinster premieobli-t.ex.av
gationer redovisas i inkomstslaget kapital.

6.5.1 Likformig beskattning finansiellt sparandeav

föreslårVi alla ränteintäkter liknandeoch inkomster inomatt typer av
privatekonomi redovisas i inkomstslaget kapital och därmed beskattas med

%,30 förutom för allemanssparkonto där skattesatsen blir 20 %. Jämfört
med nuvarande regler uppkommer förenklingar ränteutgifternaattgenom
inte längre skall fördelas mellan inkomstslagen kapital och fastighet,annan
vilket bl.a. innebär likformig behandling ränteutgifter avseendeen mera av
bostadsrätt och egnahem.
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Som diskuteras i kap. 26 bör skatten ränteinkomsternärmare
normalt preliminär skatt banker andra enligtochtas ut som en av som
nuvarande uppgiftsskyldigaregler avseende tillär utbetalasräntor som
privatpersoner.

Spar-6.5.2 och premieobligationer

En konsekvens regeln likformig beskattning helaräntor är attav om av
påavkastningen bl.a. sparobligationer skattepliktig inkomst, dvs.utgör

nuvarande skattefria bonus bör elimineras. Detta dock endast gälla förbör
sparobligationer emitteras efter skattereformens genomförande,som

långivarnaeftersom utlovat skattefri för tidigarebonus utgivnastaten en
sparobligationer.

Vinster vid vinstdragning premieobligationer likformighetsskälbör av
frånlikställas med eftersom vinsterna, till skillnad övriga Iotterivins-ränta

Äveni huvudsak kapitalavkastning. förändringenhärter, utgör avser
endast premieobligationer emitteras efter skattereformenssom genom-

föreslåsförande. Motsvarande påregler för vinstsparandes.k. i bank sätt
i 17.kap.närmaresom anges

övergångEn till inkomstbeskattning premieobligationer siktbörav
kombineras ocksåmed kontrolluppgift lämnas för dessa inkomster.att
Detta förutsätter dock premieobligationernas innehavare registrerasatt

för sparobligationer, VPC-noterade aktiersätt ocht.ex.samma som
sådanbankkonton. En innehavarregistrering skulle förebygga fuskäven

förmögenhetsskattavseende förmögenhetsberoende avgifter ochsamt
bidrag.

6.5.3 Andra inkomster beskattas räntorsom som

Enligt nuvarande regler beskattas indextillägg liksom skillnaden mellan
anskaffningskostnaden inlösenvärdet föroch räntefria statsskuldväxlar o.d.

För andra skuldebrev sker gränsdragningräntor. mellan räntorsom en
och reavinstbeskattade värdeändringar, vilket innebär komplicerad ochen
ekonomiskt ofta godtycklig gränsdragning värdeändring.mellan ochränta
En aspekt huvudregeln %avdrag medges för endast 70är att attannan om

opåkallatreaförlust mångaskulle restriktiv för skuldebrev medav en vara
ändåhänsyn till storleken potentiella skattekrediter begränsasatt genom

måttligabegränsade löptider och kursvariationer.
föreslårAv dessa skäl vi värdeändringar marknadsnoteradeatt

skuldebrev i svenska kronor i princip Enbeskattas realiseradränta.som
på sådanaförlust skuldebrev blir därmed fullt avdragsgill andramot

kapitalinkomster ränteutgifter inom försättsamma som ramen
ränteavdragstaket 100 000 kr.

Övriga skuldebrev reavinstbeskattas med 70-procentig förkvotering
förluster enligt huvudregeln preciseras i kap. 21.sätt som
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6.5.4 Budgetförstärkning

Beskattning alla budgetförstärkning beskattningräntorav ger en genom av
allemanssparande, eliminerad skattefrihet för sparobli-bonusengenom

påverkagationer avkastningen premieobligationer skullesamt attgenom
Åolika inkomstberoende avgifter och bidrag. andra sidan skulle det

sannolikt krävas ökad avkastning före skatt för sparobligationer,en
premieobligationer vilket motverkandeoch allemanssparande, ger en
budgetförsvagning. Nettoresultatet bli kortsiktig budgetför-uppskattas en

långsiktig påstärkning 0,8 miljarder budgetförstärkning 1,3kr. samt en
miljarder redovisas i 4:5.kr., tabell Som tidigare dessanämntssom avser
belopp effekter basbreddningen givet de Vidsänkta skattesatserna.av en
bedömning hur det totala skatteuttaget ändras för i fall räntein-dettaav

måstekomster effekterna de sänkta skattesatserna beaktas.även av
från såEftersom 35-72 % %skattesatsen sänks till 30 leder skatterefor-

till väsentligt lägre skatt för fullt beskattat banksparande.men

6.6 Aktier, andelar m.m.

Vårt förslag: Utdelning och nominellt beräknad reavinst aktier, andelar
och andra värdepapper inom privatekonomi redovisas i inkomstslaget
kapital %.och beskattas med 30

6.6.1 Löpande avkastning

Aktieutdelningar motsvarandeoch redovisas i inkomstslaget kapital och
%.beskattas därmed med 30 VPC andraoch uppgiftsskyldigaärsom

fåraktieutdelningavseende skyldighetatt dra motsvarande prelimi-av en
skatt. För det flertalet aktieägarenär skulle den preliminära skattenstora

med den slutliga föröverensstämma skatten dessa utdelningar.

6.6.2 Reavinstbeskattning

föreslårSom diskuterats i avsnitt 3.4 kapitalinkomster skall beskattasatt
i sin inflationen förhållandevis låghelhet och i stället beaktasatt genom en
skattesats. Nominellt beräknande reavinster aktier, andelar skallm.m.
därför beskattas i sin helhet.

För föreslårmarknadsnoterade aktier o.d. beskattningsmetoden ny
portfdljmetoden,benämns eftersom beskattningen baseras anskaff-som

nings- och marknadsvärde för hela aktieportföljen. Enskilda aktier
behandlas del aktieportfölj, där skatteuttaget bestämssom en av en av

såledesvärdeutvecklingen för hela portföljen inteoch bara värdeutveck-
såldalingen för den aktien det diskuteras i kapitel 20.sätt närmaresom

Det föreslårhuvudsakliga skälet för portföljmetoden äratt att
reavinstbeskattningen förenklas för det flertalet aktieägare jämförtstora

9—RlNKI
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svåröverskådligamed nuvarande synnerligen komplicerade och Somregler.
exempel kan redovisning reavinster aktiernämnas normalt skulleatt av

inomkunna ske för den förenklade deklarationen, varvid flertaletramen
aktieägare endast bekräftaskulle lämnade kontrolluppgifter genom en

uppnåskryssmarkering i deklarationen. Denna förenkling attgenom
skyldigheten lämna kontrolluppgifter utvidgas till inkluderaatt att
information anskaffningskostnader försäljningsintäkteroch för aktierom

diskuteras i avsnitt 26.2.sätt närmaresom
Ett för portföljmetodenskäl den bidrar tillannat är att en mera

likformig beskattning. Skatteuttaget för given försäljningsintäkt bliren
oberoende vilka aktier säljs, vilket eliminerar de snedvridningarav som som
uppkommer vid nuvarande regler, där försäljningar i utsträckningstor
påverkas skatteöverväganden.av

Eftersom portföljnivåvinstberäkningen kvittas värdeminskningargörs
vissa aktier värdeökningar andra aktier demot uppkommer.när

uppnåsDärmed likformighetssynvinkel motiverad kvittning mellanen ur
värdeminskningar och värdeökningar den skattskyldige plockakanutan att
russinen kakan realisera förluster och uppskjuta beskatt-attur genom
ningen uppnåsvärdeökningar. Därmed faktisk likformighet utanav
kvotering värdeminskningar enskilda aktier, vilket motverkarav
snedvridningar och ökar den fördelningspolitiska träffsäkerheten.

Eftersom skatteuttaget baseras värdeutvecklingen för hela portföljen
kan försäljning enskild aktie sjunkit i värde utlösa beskattningav en som

övriga Påaktier stigit i värde. kan försäljning enskildsättom samma av en
aktie stigit i värde bli skattefri eller avdragsgill reaförlustsom ge en om
övriga Sådanaaktier sjunkit i värde. smittoeffekter inteuppkommer vid

åtminstonenuvarande reavinstbeskattning övergångspe-och kan under en
riod uppfattas märkliga aktieägare inte sitt aktieinnehavsom av som ser

helhet. Detta vårnackdel för portföljmetodenutgör enligtsom en en som
mening angivna fördelar.övervägs av ovan

Portföljmetoden begränsas till omfatta marknadsnoterade aktier ochatt
motsvarande eftersom metoden förutsätter information aktiernasom

årsskiftetmarknadsvärde vid för undvika skattemässigsamt att en
sammanslagning fåmansbolag.marknadsnoterade aktier och aktier iav

För icke marknadsnoterade aktier liksom för övriga värdepapper samt
andelar i handelsbolag och ekonomiska föreningar beräknas denm.m.
skattepliktiga reavinsten tillgångsslagför varje för sig. Vid olika anskaff-
ningsvärden baseras beskattningen det genomsnittliga anskaffningsvärdet

tillgångarför identiska ungefär vid nuvarandesättsamma som
genomsnittsmetod för äldre aktier.

föreslåsReaförluster bli avdragsgilla till 70 % oberoende beräknings-av
metoden, dvs. reaförluster för hela portföljen liksom reaförluster för t.ex.
andelar i handelsbolag avdragsgilla till 70 %är i inkomstslaget kapital.ett

fåmansbolagFör aktier i krävs särskilda förregler förebygga denatt att
progressiva beskattningen förvärvsinkomster undviks attav genom
arbetsinkomster i form 30-procentigt beskattad utdelningtas ellerut av



131Beskattning kapitalinkomsterSOU 1989:33 av

påreavinst aktierna. Dessa liksom övriga för reavinstbe-regler regler
skattning aktier diskuteras i kap. 20.närmareav m.m.

6.6.3 Budgetförstärkning basbreddninggenom

Den här föreslagna reavinstbeskattning aktier, andelar andraochav
värdepapper basbreddninguppskattas budgetförstärkningge en genom

lång5,0cirka miljarder kr. kort sikt 5,5 miljarder sikt, vilketoch kr.
redovisas i 4:5. Merparten denna basbreddning berortabell av
övergången till full nominell i för kvoterad reavinstbeskattningstället av
äldre aktier.

Övergången till full nominella reavinsterbeskattning övervägerav
effekten sänkta skattesatser och leder till ökning skatteuttaget förav en av

på långutdelning och reavinster aktier med cirka 1,6 miljarder kr. sikt.

Övrig6.7 reavinstbeskattning

Vårt tillgångarförslag: kapitalplaceringAlla reavinstbeskattasutgörsom
tidsmässig eller begränsning i inkomstlaget kapital.utan annan

Skulder6.7.1

föreslårSom inyhet svensk skattelagstiftning skulder skallatten
sådanreavinstbeskattas. En reavinst uppkommer skuldbeloppnärt.ex. ett

låntagaren återbetalat.skrivs med belopp Skulderharstörre änettav ger
någon fårmotsvarande upphov till reaförlust tillbakabetalasätt en om

lånat lån. sådanhan vid förtida inlösen En reaförlustän t.ex. ettmer av
skall %övriga reaförluster avdragsgill till 70 isättsamma som vara
inkomstslaget kapital.

Utländsk6.7.2 valuta

En vårtnyhet i svensk skattelagstiftning förslagutgör attannan om
reavinster utländsk valuta skall beskattas sättsamma som annan

Sådankapitalavkastning. beskattning ha varit teoretiskt möjlig ävenanses
enligt nuvarande regler. För undanröja ioklarheter tillämpningenatt
föreslår tillgångarvi uttrycklig reglering utländskoch skuler iatten genom

föreslårvaluta reavinstbeskattas enligt den portföljmetod försom
marknadsnoterade aktier. Vidare skall ränteutgifter för i utländskskulder

förstavaluta i hand kvittas värdeändringar iskulder utländskmot
valuta.



132 Beskattning kapitalinkomster SOU 1989:33av

Övrig6.7.3 lös egendom

föreslårSom diskuteras i kap. 24 övrigs.k. lös egendomnärmare att
guld, konst och diamanter skall reavinstbeskattas tidsbe-t.ex. utansom

förelåsgränsning. skattefrihet dock för lös egendom för personligt bruk
föremål åravseende kan förutses ha livslängd 50 i enlighethögstsom en

med den allmänna principen inkomstbeskattningen i huvudsak börattom
tillbegränsas förvärvsinkomster kapitalavkastning. För varaktigoch mera

föreslåsföregendom avsedd personligt bruk skattefrihet för reavinster upp
år.till 20 000 kr. per

förenklingsskäl förAv begränsa vid innehavskatteuttaget längresamt att
föreslås också schablonregel anskaffningsvärdet för lös egendomatten om

fårför personligt bruk beräknas 25 % försäljningsintäkten. Därmedsom av
22,5 % % %uppkommer skattetak 30 75 försäljningsintäkten.ett av

Bl.a. med tanke denna skattefrihet för reavinster avseende lös
egendom för personligt bruk medges inte avdrag för reaförluster avseende
lös egendom för personligt bruk.

vårtJämfört med nuvarande regler innebär förslag beskattningskärpt
investeringsobjekt guld, diamanter medan reavinst-och konstt.ex.av som

fritidsbåtar,beskattningen i huvudsak avskaffas för bl.a. möbler och andra
hushållsinventarier.

Övriga6.8 avdrag

Förutom beaktade budgetförstärkningar för inkomstslaget kapitalovan
uppkommer budgetförstärkning 1,4 miljarder kr.en ca genom
avskaffandet det s.k. sparavdraget 600 budgetförstärk-1 kr. samtav en
ning 0,5 miljarder kr. grundavdrag inte medgesatt motca genom
kapitalinkomster.

behållsAv förenklingsskäl den förvaltningskost-nuvarande regeln attom
fårnader dras i inkomstslaget kapital endast till den del de överstigerav

0001 kr.

pensionssparande6.9 Beskattning av

Vårt förslag: Avkastningen alla pensionssparande beskattastyper av
%.med 20

6.9.1 Motiv för likformighet

utgångspunktEn vårtallmän för såförslag skattesatserna skallär att vara
låga beskattningen kan utformas likformigt för olikaatt sättett typer av
sparande. Förslaget syftar därför till skapa hög grad likformighetatt en av

hushållensmellanäven direkta isparande beskattas inkomstslagetsom
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kapital indirekt kapitalförsäk-sparande i form pensions- ochoch t.ex.av
kvarhållnaringar form vinstmedel i företag.isamt av

frånSom vissa awikelser striktdiskuterats krävs dockovan en
råderlikformighetsprincip med till den osäkerhetbl.a. hänsyn som

Olikfor-skattereformens kortsiktiga effekter sparandet.avseende
migheterna jämfört med nuvarande mycketskall dock begränsas avsevärt
olikformiga beskattning bl.a. pensionssparande.av

Nuvarande olikformigheter direkt indirekt sparande medförmellan och
lånskatteanpassning vilket vanligare,bl.a. eller, äratt targenom personer

avstår från lånbefintliga i deltar i olikaoch stället typeratt amortera av
hushållssektornlågaindirekt sparande. Det finansiella nettosparandet i och

indikerardet höga finansiella nettosparandet särskilt i försäkringsbolag en
omfattande skatteanpassning denna Detta innebärmycket typ.av

skattelättnader för indirekt belastar skattebeta-sparande allaytterstsom
lare.

Även målet förebygga snedvridningarskatteplanering och andraattom
spännvidden marginalskatterallmänt reducera mellan relevantaattgenom

förtalar indirekt sparande i möjliga utsträckning skall beskattasstörstaatt
hushållens direkta sparande.sättsamma som

Likformig pensionsfonder6.9.2 beskattning o.d.av

kvarhållnaDen viktigaste formen för indirekt sparande förutom vinstmedel
25.olika pensionssparande, beskrivs i kap.utgörs närmaretyperav av som

föreslårVi avkastningen alla pensionssparande beskattasatt typer av
ungefär beskattningen indirektlikvärdigt medsätt ärett som av
kvarhållnai form vinstmedel företagen. Dettasparande inom kanav

uppnås formell pensionsfonderlägre skattesats eller attgenom genomen
får skatteutjämningsreserv övrigaanvända bolag.sätten samma som

dåDen lösningen dock mindre lämplig pensionsfonder knappastärsenare
något dåegentligt behov skatteutjämningsreservhar och uppbyggan-av en

skattebortfallde obeskattade skulle leda till betydandeettav reserver
övergångsperiod.under avsevärden

föreslåsMot fördenna bakgrund den skattepliktiga avkastningenatt
pensionsfonder enligt ordinarie aktiebolagsregler exkl.beräknas men
skatteutjämningsreserv medan till 20 %.skattesatsen sätts

Denna beskattning tillämpas enhetligt likformigt föroch sättett
pensionssparande i försäkringsbolag pensionstryggande i företagensoch

regi, dvs. för pensionsstiftelser kontoavsättningar.ochävenegen
Svenska Bankföreningen i skrivelse till finansdepartementethar en

föreslagit skall möjlighet till pensionssparande ibundetatt personer ges
bank skattemässigt likformigt jämfört med pensionssparande isättett

Då vårt förslag likformigaförsäkringsbolag. allmänt syftar till regleratt ge
för given aktivitet Organisationsform uppmuntraoavsett samt atten

önskemål tillmötesgås. någotsparande bör detta Vi dock intehar utarbetat
konkret förslag i detta hänseende.

Behållningen uppgåri olika pensionssparande till 400typer av ca
årmiljarder 1989. Beskattning medkr. detta sparande skattesatsav en
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%20 beräknas budgetförstärkning 7,9 miljarder kr. kort sikt,ge en
vilket den i sammanställningenutgör största avseende kapitalbe-posten

På långskattningen i 4:5.tabell sikt blir budgetförstärkningen väsentligt
lägre eftersom beskattning pensionsfonder reducerar underlaget förav
framtida inkomstbeskattning föreslåsoch, vid de regler i 10, förkap.som
framtida grundavgift för pensioner.

6.10 Kapitalförsäkringar och Övrigt indirekt

sparande

Vårt förslag: Kapitalavkastning för kapitalförsäkringar 30%.beskattas med

Indirekt sparande i form kapitalförsäkringar bör beskattas med ordinarieav
aktiebolagsregler skatteutjämningsreserv. De starka skälutanmen som
föreligger för lägre skattesats för pensions- och allemanssparande ären
mindre relevanta för sparande i Måletkapitalförsäkring. likformighetom
mellan direkt indirektoch sparande i detta fall, vilket innebäröverväger att

uppgåskattesatsen bör %.till 30
Jämfört med nuvarande förregler beskattning kapitalförsäkringarav

breddas skattebasen bl.a. s.k. stycke- och procentavdragattgenom
avskaffas samtidigt frånskattesatsen 50 %.sänks till 30 Sammantagetsom
bör detta tillleda ungefärligen oförändrat skatteuttag förett Kapitalförsäk-
ringar.

frånTill skillnad pensionssparande i likhet med normalt bankspa-men
rande finansieras sparande i kapitalförsäkring med inkomster belagtssom
med socialavgifter inkomstskattoch samtidigt utbetalningarna ärsom
skattefria. De föreslagna reglerna innebär därför hög grad likfor-en av
mighet mellan sparande i kapitalförsäkring hushållensoch direkta sparande
i bank m.m.

6.11 Förmögenhetsbeskattningen

Särskilda bestämmelser nedsättning statlig inkomstskatt ochom av
förmögenhetsskatt finns i lagen 1970:172 begränsning vissaskatt iom av
fall. Denna lagstiftning påverkas bådekan vårtkomma förslag ochatt av

resultatet den förmögenhetsbeskattningen pågåröversyn inomav av av som
finansdepartementet.
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Beskattning7 av

näringsverksamhet

Inledning7.1

URF illustreras följandeAnsvarsfördelningen mellan och kan sätt.oss

Tablå avseende inkomst- ochmellan URF och7:1. Ansvarsfördelning oss
skattskyldiga.olika inkomstslag och olikaskatteberäkning för

NäringsverksamhetKapital

URF RINKRINKFysisk person
URFförekommerAktiebolag m.m.

framgår tablån juridiskaaktiebolag och vissa andraSom skallav
kapitalnäringsverksamhet. Inkomstslagetendast ha inkomstslagetpersoner

ansvarsområdevårt närings-medan inkomstslagetdärför helt inomligger
både URF.berör ochverksamhet oss

URF:s förslag. Därefter diskuterasavsnitt sammanfattas förstI detta
har samband medför inkomstslaget näringsverksamhetregler näraettsom

för övriga inkomstslag.reglerna

Sänkt begränsade7.2 skattesats och

reserveringar

%föreslår för juridiska till 30 ochURF skattesatsen sänks attatt personer
ungefärligen oföränd-finansieras basbreddningardetta ettgenom som ger

basbreddningarEn del dessaför juridiskaskatteuttag storrat personer. av
därmedoch omfattarinkomstslaget näringsverksamhet generellt ävengäller

juridiskabasbreddningar endast gällermedan andrafysiska personer
personer.

basbreddningar inkomstslaget näringsverksamhetBland de gällersom
avskaffande nuvarande lagernedskrivningar,kangenerellt nämnas av

primäravdrag för byggnaderinvesteringsfonder investeringsreserver,och
återanskaffningsfond för fastigheter.samt

föreslår tillgångsrelaterade reserveringsmöjligheterURF dessaallaatt
Juridiskaskatteutjämningsreserv, SURV.med allmän obeskattadersätts en
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får välja mellan beräkna SURV-underlaget antingenpersoner att som
30 % skattemässigt kapital %eller 30 lönesummaneget till 25av av upp
basbelopp %och 10 överskjutande lönesumma. För enskilda näringsid-av
kare beräknas SURV-underlaget alltid %30 skattemässigtsom egetav
kapital samtidigt ytterligare reservering för motsvarandegörassom en
20 % lönesumman till 25 basbelopp. Den sammanlagdaav upp reserve-
ringen för fårenskild näringsidkare dock inte överstiga 8 basbelopp.en

7.3 Räntekorrektion

Vårt förslag: Om SURV-underlaget understiger noll skall beloppett
beräknat mellanskillnaden multiplicerad statslåneräntanmed redovisassom

avdrag i inkomstslaget kapital och intäkt i inkomstslagetsom som
näringsverksamhet.

överskott i inkomstslaget näringsverksamhet förvärvsinkomstutgör och
därmedbeläggs med socialavgifter och progressiv inkomstskatt, vilket ger

sammanlagt skatteuttagett mellan 44 % årsoch 63 vid 1989 genom-
snittliga kommunalsktt 30,8 %. Ränteinkomster liksom ränteutgifter ger
således skatteeffekt 44-63 % i inkomstslaget näringsverksamheten
medan motsvarande skatteeffekt uppgår till 30 % i inkomstslaget kapital.

frånvaroVid särskilda regler skulle denna skillnad i skatteuttag skapaav
snedvridningar för skatteplaneringsamt utrymme räntein-ge attgenom
komster och andra kapitalinkomster redovisas i inkomstslaget kapital
medan ränteutgifter redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet i största
möjliga utsträckning.

Den URF förslagna skatteutjämningsreservenav emellertidger en
motverkande dåeffekt den baseras skattemässigt kapital inomeget

Överflyttningnäringsverksamheten. banksparande till inkomstslagett.ex.av
näringsverksamhet medför högre kapitalett och därmed högreeget en
skattemässigt förmånlig SURV. Denna fördel balanserar ungefär den
nackdel uppkommer för den skattskyldige det högresom skatteut-genom

för ränteinkomster inomtaget näringsverksamhet för det flertaletstora
skattskyldiga har marginalskatt cirka %.30som en

Överflyttning ränteutgifter och därmed lån frånsammanhängandeav
inkomstslaget kapital till inkomstslaget näringsverksamhet motsva-ger
rande sätt nackdel för den skattskyldige lägre SURVen genom en som
ungefär balanserar fördelen ränteutgifternaatt störreav ger en samman-
lagd skattelättnad i inkomstslaget näringsverksamhet.

Slutsatsen SURV:enär skaparatt acceptabel grad likformigheten av
mellan redovisning ränteutgifter, ränteintäkter och kapitalavkast-av annan
ning i inkomstslagen kapital och näringsverksamhet så länge SURV-
underlaget positivt,är dvs. det skattemässiganär tillgångarnarestvärdet för
överstiger de skulder redovisas inom näringsverksamheten.som
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SURV-emellertid inteDenna balanserande effekt uppkommer om
näringsverksamheteninomskuldernaunderlaget negativt, dvs. närär
låga förtillgångarnas Denskattemässiga restvärde. skattesatsenöverstiger

medmåste kompletterasdärför likformighetsskälinkomstslaget kapital av
ränteutgifter iså ytterligareförsärskild skattelättnadenregel atten

negativt.% SURV-underlagettill 30näringsverksamheten begränsas ärnär
erhållaoftanäringsidkare i praktiken kunnaI enskildafall skulleannat en

privatbostad,% ränteutgifter avseende30 förskattelättnad än ävenstörre
lånredovisa inomaktieplaceringar banksparandeoch attt.o.m. genom

orättvisa jämfört medinnebäranäringsverksamheten. Detta skulle en
30 %.alltid tillför ränteutgifter begränsasdär skattelättnadenlöntagare,

ocksålånsådan egenföretagare kunnaredovisning skulleGenom aven
lån förförundvika 100 000 kr.ränteavdragstaket använts attt.ex.som

anskaffa privatbostad.en
föreslår räntekorrektion innebär beloppsärskildVi därför ettattsomen

SURV-statslåneräntan negativamultiplicerad med detberäknat som
i inkomstslaget kapital ochredovisas avdragunderlaget ett som ensom

näringsverksamhet.intäkt i inkomstslaget
minus 100 000 kr.SURV-underlagOm näringsidkare har t.ex.etten

såuppgår räntekorrektionen avdragstatslåneräntan %till 11och ettger
näringsverksamhetkapital intäkt i inkomstslageti inkomstslaget och en

bådai inkomstslageninkomst000 Därmed uppkommer11 kr. somsamma
uppgårlåneräntanlånet kapitali inkomstslageti redovisatsstället omom

%.till 11
framgår räntekorrektionen deninnebärSom detta exempel attav

ränteutgifteravdragsbegränsning gäller för löntagare att ger engenomsom
lånegenföretagare för% till gällaskattelättnad 30 utsträcks ävenatt

kapital inom näringsverk-skattemässigti negativtresulterar egetettsom
uppnås ochlikformighet rättvisa mellan löntagareDärmed ochsamheten.

kapitalför inkomstslagen ocholikaegenföretagare de skattesatsernatrots
näringsverksamhet.

närings-mellanFördelning aktier7.4 av
kapitalverksamhet och

kapitalpla-Vårt förslag: andra värdepapperAktier, andelar och utgörsom
enskilda näringsidkareskapital medancering redovisas i inkomstslaget

redovisas ivärdepapperandelar och andranäringsbetingade aktier,
näringsverksamhet.inkomstslaget

redovisas i inkomstslagetoch andra värdepapperAktier, andelar som
inkomst-vid försäljning i dettalöpande ochnäringsverksamhet beskattas

44-63sammanlagt skatteuttagURF:s förslag, vilketenligtslag ettger
%. Somkapital 30% i inkomstslaget nämntsjämfört med skatteuttaget
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balanseras emellertid detta högre sådana tillgångarskatteuttagovan attav
ingår SURV-underlageti ocksåränteutgifter skattelättnadsamt att ger en
på 44-63 % i inkomstslaget näringsverksamhet.

En skillnad mellan inkomstslagen avdragen i näringsverk-ärannan att
samhet begränsas fårlöpande underskott inte kvittasatt andragenom mot
inkomster samtidigt fårförluster dras kvotering allautansom motav
inkomster inom förvärvskällan.

Eftersom juridiska endast har inkomstslaget näringsverksamhetpersoner
så gäller dessa regler förgenerellt juridiska dvs. nuvarandepersoner,
uppdelning aktier och andra värdepapper mellan inkomstslagen kapitalav
och rörelse slopas för juridiska personer.

Fysiska bådehar emellertid inkomstslagen näringsverksamhetpersoner
och kapital, vilket innebär det krävs kvarvarande uppdelningatt en av
aktier, andelar andra värdepapper. föreslåsUppdelningensamt ske

vidsätt nuvarande regler, dvs. aktier, andelar isamma ekono-som t.ex.
miska föreningar och andra värdepapper betingas den skattskyldigessom av
näringsverksamhet redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet medan
övriga aktier redovisas i inkomstslaget uppnåskapital. Därmedm.m.

beskattning kapitalplaceringar i aktier och andra värdepapper församma av
löntagare och egenföretagare.

Vid nuvarande regler har denna uppdelning i första hand betydelse vid
beräkning underlaget för reducerad förmögenhetsskatt avseendeav
förmögenhet inom jordbruk och rörelse enligt redovisning blankett
K4.

Uppdelningen blir betydelsefull vid de URF och föreslagnamera av oss
dåreglerna aktier och andelar inom inkomstslaget näringsverksamhetm.m.

fråntill skillnad aktier och andelar i inkomstslaget kapital skallm.m.
beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet inte ocksåbara löpande utan
vid försäljning.

Kapitalplaceringsaktier såledesskall inte kunna redovisas i inkomstslaget
näringsverksamhet hos enskild näringsidkare. I anvisningarna till 5 §en
förmögenhetsskattelagen vägledning för bedömningen vilka aktierges av

kan innehavda i kapitalplaceringssyfte.som anses

7.5 Fastigheter

Skattereglerna för fysiska fastigheter inkomstslageti näringsverk-personers
samhet inkl. uppdelningen mellan inkomstslagen kapital och näringsverk-
samhet motsvarande uppdelningen mellan privatbostad och näringsfastighet
behandlas i kapitel 18 och 19.

Sammanfattningsvis föreslår näringsfastigheter vinstbeskattasatt i
inkomstslaget näringsverksamhet skatteuttaget begränsas vidattmen
försäljning dels utgårdet grundavgift iatt stället för fullagenom egenav-
gifter för aktivaäven näringsidkare och dels schablonregelgenom en om

anskaffningsvärdet får beräknas %att 40 försäljningsintäkten.som av
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egenföretagareKonsekvensändringar för7.6

naturaförmåner,föreslås ochförVårt bl.a.förslag: De regler resorsom
likformigt ochtillämpastjänst skallinom inkomstslaget etttraktamenten

näringsverk-inom inkomstslagetutsträckning enhetligtmöjligai sättstörsta
samhet.

Rättvisekrav7.6.1

egenföretagareochgälla för löntagareenhetliga regler börLikformiga och
snedvrid-för undvikarättviseskälmöjliga utsträckningi samt attstörsta av

5 föreslagna basbredd-De i kapitelverksamhetsformer.ningar mellan olika
förregleri form bl.a. skärptainkomstslaget tjänstningarna inom av

såledeslöneförmåner förtillämpasböroch ävenvärdering natura-av
likvärdigt likformigtochnäringsverksamhet sätt.inkomstslaget ett

fråntill och arbete7.6.2 Resor

fråntill ochkostnader förför avdrag förföreslagna reglernaDe resor
näringsverksamhet.således i inkomstslagettillämpasskallarbete även

användningblandadBil med7.6.3

bilförmån liksom reglernaför värderingi 5 föreslagna reglernaDe kap. av
utgår från bilinnehav ochprincipenersättning för i tjänstenför att enresor

förlevnadskostnad. Avdraget500 privatmil skallkörsträcka 1 ses som
frånsåledes utgångspunktmedtjänsten beräknasersättning för bilresor i

500 mil.vid körsträcka 1uppkommermerkostnader utöverde ensom
delvis används inomför bilarprincip tillämpasDenna bör även som

både inom näringsverksam-Bilar användsnäringsverksamhet.enskild som
således användsbilarbehandlasoch privat bör sätthet somsamma som

både tjänst privat.inom och
utsträckningi icke oväsentliginom näringsverksamhetOm bilen används

vidfår näringsverksamhetenredovisas inom sättden samma som
Sådana andranäringsverksamhetsbilar behandlasnuvarande regler. som

tillgångar värdeminskningsavdrag medges ochnäringsverksamhet, dvs.inom
näringsid-SURV-underlaget. Ominräknas iskatttemässiga restvärdetdet

förmånsvärdeskall han redovisabilen för privat brukanvänderkaren ett
löntagaresnäringsverksamhet beräknat sätti inkomstslaget samma som

bilförmån, i% nybilspriset enligt förslaget kap.30dvs. normalt av
således kannäringsverksamheten ochinte redovisas inomOm bilen

näringsverksamhetavdrag i inkomstslagetprivatbil medgessägas vara en
förmedges avdraglöntagare10 milmed kr. sättsamma somper

Liksom vidför bilresor i tjänsten.10 kr. milbilersättning högst per
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nuvarande regler skall den skattskyldige kunna redovisa underlag för
avdraget körjournal eller sätt.genom annat

Målet förebygga skatteplaneringatt och skattefusk talar förom takett
för antal mil fårdetta sätt dras inom näringsverksamhetensom av
medan enkelhetsskäl sådanatalar föreslåsregler. Tills vidaremot inga
sådana begränsningsregler.

Även förmånerför övriga och kostnadsersättningar bör likvärdiga och,
möjligt, enhetliga regler tillämpas för löntagareom och egenföretagare.

7.7 Basbreddning avseende näringsverksamhet

Den i kap. 19 föreslagna reavinstbeskattningen för näringsfastigheter
beräknas budgetförstärkning basbreddning 1,2ge en miljardergenom

långkr. sikt. Den kortsiktiga budgetförstärkningen blir väsentligt mindre
övergångsreglerföljd omkostnadsbeloppet fårsom en av att beräknasom

det belopp skulle ha gällt vid försäljningsom den 31 decembersom 1990.
Övriga budgetförstärkningar inom enskild näringsverksamhet kan grovt

uppskattas till 0,7 miljarder kr. fördelat mellan 0,2 miljarder kr. genom
räntekorrektion 0,5och miljarder kr. restriktiva regler förgenom mera
bilförmån, bilersättning, och traktamenten m.m.

URF:s förslag övergång från nuvarande reserveringsmöjligheterom till
reserveringar påbaseras kapital och lönesummaeget försom enskilda
näringsidkare beräknas reducerade reserveringar och därmed tillfälligtge
högre skatteintäkter årenunder 1991-1995 motsvarande beloppett
uppskattningsvis 0,5 miljarder engångseffektkr. Denna beaktas attgenom

beräknad nominell dettaränta beloppen motsvarande 0,045 miljarder
inkluderaskr. i det bidrag från URF redovisas i tabell 4:6.som
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Bostadsbeskattningen8

8.1 Inledning

ungefär hälftenBostäder i form egnahem och bostadsrätter utgör avav
hushållens förmögenhetstillgångar. olikaBeskattningentotala typerav av

vårt måltillbostäder därför betydelse med hänsyncentralär om enav
kapitalinkomster. Härtilllikformig enhetlig beskattningochmera av

områdets flertaletkomplexitet betydelse för detkommer och storastora
skattskyldiga.

från måletutgångspunkt likformiga enhetliga reglerMed ochom mera
föreslårför förändrad inkomst- ochbl.a. egnahem och bostadsrätt

fastighetsskatt för fysiska fastigheter och bostadsrätter.personers
sådanvi fram förslag till komplet-Enligt direktiven skall läggaäven

åtgärder inom bostadspolitiken inte direkt skattesys-terande berörsom
skattereformen fördelnings-kan nödvändiga för skallatttemet som vara

effekter.politiskt godtagbara
dispositionsformer utformade medNuvarande räntebidrag för olika är

det förekommer schablonintäkt för egnahemhänsyn till samt attatt en
på Vårt47 %. förslagunderskott skattelättnadresterande attomger en

förhöjd fastighetsskattschablonintäkten för egnahem skall medersättas en
uppgå %skattelättnaden för ränteutgifter till 30 förändraroch skallatt

påtagligt förutsättningar. Vi därför förslagdessa har utarbetatäven ett om
förändringarräntebidragen justeras konsekvens dessahur bör som en av

uppnåmålettill fördelningspolitiskt godtagbaraoch med hänsyn attom
boendeformer.effekter för olika

från KIS skallTillsammans med förslaget mervärdeskattenattom
fastighetsförvaltning, avlopputvidgas till omfatta energi,ävenatt vatten,

utgåsophämtning full mervärdeskatt skall för byggandeoch samt attom
våra förhållandevis ökning boendekostnader-förslag kraftiginnebär en av

bostäderFör undvika alltför kostnadsökning förhögatt nyareenna.
föreslår årgångarnedsättning fastighetsskatten för detäven av senare

diskuteras närmaresätt senare.som
förslag till följdändringar justeringar inom förDessa gäller ramen

för fastighetsskatt eftersomnuvarande regelsystem räntebidrag och mera
förändringar ligger utanför förgenomgripande dessa regelsystem ramenav

vårt avstår från föreslå någonURF förändringuppdrag. sätt attsamma
å schablonbeskattningnuvarande oenhetliga sidanmedsystem avav ena
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hyreshus allmännyttiga bostadsföretagägs och äkta bostadsrättsfö-som av
åreningar andra sidan s.k. konventionell beskattningsamt övrigaav

privatägda hyreshus, dvs. hyreshus fysiskaägs samtsom av personer av
aktiebolag.

Dessa avgränsningar utgångspunkthar skett dels med i kommittéernas
direktiv delsoch tidsskäl.av

Våra förslag till förändringar avseende såbostadsbeskattningen är
omfattande de föranledakan allmänatt regelsystemetöversynen mera av
för och bostadsbidrag,ränte- fastighetstaxering fastighetsskattoch samt

löpande beskattning privatägd och allmännyttig Somhyresrätt.annan ettav
led i detta arbete har bostadsministern tillsatt utredning, boendekost-en
nadsutredningen, bl.a. har till uppgift analysera hur skatterefor-attsom

och finansieringen påverkardenna uppnåförutsättningarna förmen av att
de målen.bostadspolitiska

En likformig beskattning egnahem och bostadsrätter kan knappastav
uppnås att det föreligger ekonomisktutan rättvisande värden för bo-
stadsrätter eller bostadsrättsföreningars fastigheter. En särskilt tillkallad
utredningsman skall utreda hur dessa fastigheter skall dir.taxeras
1989:27.

utgångspunktMed måleti likformiga och enhetliga förreglerom
egnahem och bostadsrätt tvådiskuterar långsiktigatänkbara alternativ
för beskattning bostadsrätter under förutsättning det föreliggerav att
ekonomiskt rättvisande taxeringsvärden. administrativa sådanaAv skäl kan
taxeringsvärden föreligga tidigast 1993-1994. Vi ocksådärförutarbetar ett
förslag hur bostadsrätter skall beskattas årenunder de inärmasteom

på sådanaawaktan framtagande taxeringsvärden.av
Varken eller URF dåhar tidsskäl det föreliggersamt näraettav

frågansamband med taxeringsvärden för bostadsrättsfastigheter haftom
möjlighet utarbeta fullständigt förslagatt löpandeett beskattningom av

Ävenbostadsrättsföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. detta
område undersöks utredningennärmare taxering bostadsrätts-av om av
fastigheter m.m.

Våra förslag avseende justering räntebidragen reduktionsamtav av
fastighetsskatten årgångarför tvåliksom de alternativen försenare
framtida beskattning bostadsrätt provisoriska iär den meningenav att

tvåarbetet inom de nämnda utredningarna kan leda till kompletterande
och alternativa förslag jämfört med de förslagna förändringarna.av oss
Vårt dåförslag kan utgöra startpunkt eller jämförelsealternativ videtten
överväganden alternativa och långtgåendesystemmässigt kanskeom mera
förändringar avseende bl.a. fastighetsskatten och bostadsstödet i form av

ochränte- bostadsbidrag.
Våra förslag innebär höjda bostadskostnader och kan därmed föranleda

Ävenjusteringar bostadsbidragen. frågadenna ligger dock utanförav
vårtför arbete och behandlas i stället boendekostnadsutred-ramen av

ningen.
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näringsfastighet8.2 Privatbostad och

Principer för gränsdragning8.2.1

antingenVårt klassificeras fastighetförslag: Vid inkomstbeskattningen en
närings-i inkomstslaget kapital ellerprivatbostad redovisas somsom som

Med privatbo-näringsverksamhet.fastighet redovisas i inkomstslagetsom
som tillfastighet bostadsrättdärvid i Sverige belägen ellerstad avses

närståendes boende.för eller denneövervägande delen används ägarens
näringsfastigheter.Alla övriga fastigheter utgör

uppnå likformiga för inkomstbeskatt-I syfte enhetliga och reglerenkla,att
föreslår inkomst-ning fastigheter vi fastigheter delas mellanatt uppav

vareftervid inkomsttaxeringen,kapital och näringsverksamhetslagen
Inom inkomstslagetinkomstslag.enhetliga tillämpas inomregler resp.
utgångspunkt frånfastigheter mednäringsverksamhet bör beskattas

schablonmässigamedan enklare ochfaktiska inkomster och kostnader mera
kapital. Fastigheter och bos-inom inkomstslagetregler bör tillämpas

privatbostäderi inkomstslaget kapital benämnstadsrätter beskattassom
näringsfastigheter.övriga fastigheter benämnsmedan

näringsfastighet,privatbostadUppdelningen fastigheter mellan ochav
gränsdrag-uppdelningen mellan inkomstslagen, baserasmotsvarande en

i används förfastigheter och bostadsrätter huvudsakning mellan egetsom
närståendes Medfastigheter bostadsrätter.boende övriga ocheller samt

fastighet bostadsrättprivatbostad i Sverige belägen eller sommenas
huvudsakligen närståendes övrigaboende. Allaanvänds för ellerägarens

till näringsfastigheter.fastigheter hänförs begreppet
inneha privat-följer endast fysiska kanAv definitionen att personer

inkomstbeskattasfastigheter innehas juridiskabostäder personersom av-
vårtEn fysisk kan i princip medalltid näringsfastigheter. personsom

ipermanentbostadförslag inneha privatbostäder,högst tätort,t.ex.tre
bostadsrättslägenhet i fjällen.fritidshus landet samt

Gränsdragning i praktiken8.2.2

näringsfastighet innebärDenna uppdelning mellan privatbostad och
inom inkomstslag.enhetliga likformiga reglerförenklingar och resp.genom

något annorlunda uppdelningGränsdragningen dockkräver aven
fastighetstaxerin-vidvid inkomsttaxeringen vad gällerfastigheter än som

uppnåsvilket i praktiken följandekan sätt.gen,
underlättarVid fastighetstaxeringen indelas fastigheter sättett som

småhusenhet, industrienhetvärderingen i hyreshusenhet, samtgrupperna
Indelning i undergrupper hyreshusen-lantbruksenhet. sker även t.ex.som

huvudsakligen bostäder, hyreshusen-hyreshusenhet:het: tomtmark,
kioskhetzbostäder och lokaler, hyreshusenhet: m.m.
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Denna uppdelning vid fastighetstaxeringen låsningarinnebär inga
avseende uppdelningen mellan privatbostad och näringsfastighet vid
inkomsttaxeringen, vilket framgårbl.a. fastigheteratt ägsav som av
juridiska alltid skall redovisas i inkomstslaget näringsverksamhetpersoner

såledesoch alltid näringsfastighet.utgör
Uppdelningen mellan privatbostad mångaoch näringsfastighet leder i

fall till inkomstskattemässig såklyvning fastigheten att t.ex.av en
mangårdsbyggnaden jordbruksfastighet bebos ägarenen som av
beskattas i inkomstslaget kapital medan resterande del jordbruksfas-av
tigheten beskattas i inkomstslaget Mangårdsbyggnadennäringsverksamhet.

såledesbehandlas andra privatbostäder. uppnåsDärmed enhetliga ochsom
rättvisa regler i detta sammanhang.

För det flertalet skattskyldiga blir denna uppdelningstora mellan
inkomstslagen kapital näringsverksamhetoch mycket enkel eftersom
småhus fysiskaägs privatbostad medanutgör hyreshussom av personer
och industrienheter näringsfastighet.utgör

Gränsdragnin mellan privatbostad näringsfastighetoch reglernagen samt
övergångför specificeras ytterligare i kap. 18 och 19.

Gränsdragning8.2.3 i andra avseenden

Förutom denna föreslagna gränsdragning mellan privatbostad och
näringsfastighet vid inkomstbeskattningen förekommer ytterligare
uppdelning fastigheter dels nuvarande regler för räntebidrag ochav genom
dels nuvarande regler för fastighetsskatt. Dessa uppdelningsgrundergenom
belyses i tabell 8:1, visar nuvarande fastighetsskatt för olika kategorier.som
För enkelhets skull fastighetsskattenuttrycks här andel taxerings-som av
värdet medan skatten i andra sammanhang uttrycks andelsom en av en
andel taxeringsvärdet, %1,5 13 taxeringsvärdet fört.ex.av som av av
schablonbeskattade tvåbostadsfastigheter.ochen-

Tabell 8:1 Fastighetsskatt vid nuvarande regler och därvid tillämpad uppdelning
bostadsfastigheter och bostadsrätter efter dlspositionsform, âgarkategori ochav

hustyp.

Småhus Hyreshus

Privatbostad
Egnahem 0,47 % -Bostadsrätt 0,47 % 0,77 %
Näringsfastighet
Privatägd hyresrätt 0,47-0,67 % %1,38
Bostadsrätt och hyresrätt i allmännyttan %0.47 0,77 %

framgårSom tabellen differentieras fastighetsskatten med hänsyn tillav
hustyp med hänsyn tillsamt beskattas konventionelltägarenom som
privatägda hyreshus, eller schablonmässigt, allmännyttiga fastighets-som
bolag och s.k. äkta bostadsrättsföreningar. Som redovisas i 8:2tabell nedan
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avsnitt 8.13.1 differentieras räntebidragen med hänsyn till dispositions-
form såoch ägarkategori privatägd hyresrätt har räntebidrag, följtatt störst

bostadsrätt och hyresrätt i allmännyttiga fastighetsbolag medan egnahemav
har lägst räntebidrag.

Sammantaget uppfyller nuvarande regelsystem knappast kraven
överskådligaenkla, enhetliga och regler.

Den fortsatta diskussionen de vanligaste kom-annatavser om anges
binationerna, småhusnämligen egnahem motsvarande bebossom av

bostadsrätt iägaren, hyreshus ihyresrätt hyreshus.samt

Skatteuttag8.3 för privatbostäder

Som privatbostäder hushållensnämnts ungefär hälftenutgör totalaovan av
förmögenhetstillgångar. måletMed hänsyn till likformig kapitalbeskatt-om
ning vårbehovet budgetförstärkningar bör riktpunktsamt skatte-ettav om

1,5 % marknadsvärdet för marginella investeringar i principuttag av
tillämpas för privatbostäder.även

Denna riktpunkt tillämpas för det sammanlagda skatteuttaget i form av
fastighetsskatt, skattepliktig schablonintäkt reavinstbeskattning församt
privatbostäder. Hela såledesfastighetsskatten beaktas dentrots att

åtminstonetillsammans med räntebidragen delvis kan ettses som
bostadspolitiskt medel syftar till utjämna bostadsutgifterna mellanattsom

årgångar.olika
Även sådanvid likformighet mellan privatbostäder och investeringaren

i Sverige avseende kvarstårinkomstskatt och fastighetsskattsumman av
bostadspolitiskt betingade subventioner i form bostads- och räntebidrag.av

ocksåBostäder jämfört med konsumtion mervär-gynnas attannan genom
utgårdeskatt inte för hyror endast för del bostadssektornsutan en av

insatsvaror. Den breddning föreslåsmervärdeskatten KISav som av
innebär dock reducerad särbehandling bostäder i dettaävenen av
avseende.

Skatteuttaget för privatbostäder bör i relation till den skattelättnzidses
uppkommer föreslåsränteutgifter påskattelättnadattsom genom ge en

30 %. %Vid 3 % uppgårreal och 4 inflationränta skattelättnaden till
2,1% lånebeloppet. Riktpunkten skatteuttag %1,5av ettom av
marknadsvärdet för privatbostäder innebär därför skattelättnaden

%0,6 marknadsvärdet belåningvid 100 % dåliksom alternativet ärav att
placera det kapitalet bank.egna

Ett normalt egethem med såledesmarknadspris 500 000 kr.ett ger
skattelättnad år3 000 belåningkr. vid 100 %netto medanen per ett

sådubbelt dyrt egethem år.skattelättnad 6 000 Enkr.nettoger en per
riktpunktlägre för skatteuttaget för privatbostäder skulle tillleda större

skattelättnader belånadesärskilt för dyra högtnetto egnahem, vilket ger
oönskade fördelningseffekter vårtstrider mål låntagandesamt mot attom
skall motverkas.

En ytterligare aspekt utgår frånnedan preciseradeär regleratt att
uppgårtaxeringsvärdet till 75 % marknadsvärdet för privatbostäder. Iav

l—RlNK l
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i genomsnitt följdpraktiken taxeringsvärdet betydligt lägre bl.a.är som en
vilket till deteftersläpande justeringar taxeringsvärdet, leder attav av

eftersläpning blir mindre betydelsefullfaktiska blir Denna docklägre. om
utgångs-övergår löpande justering taxeringsvärdena medtillman en av

från utvecklingen fastighetsprisindex.punkt av

8.4 Löpande beskattning privatbostäderav

Vårt förslag: Schablonintäkten avskaffas för och medegnahem ersätts en
%fastighetsskatt för privatbostäder 1,5 taxeringsvärdet.av

bådeEnligt nuvarande regler för egnahem skatt löpandeuttas genom
proportionellaschablonintäkt och fastighetsskatt. Vid den här föreslagna

för kapitalinkomster schablonintäkten i huvudsakskatten fungerar
fastighetsskatten för egnahem.sättsamma som

dåfastighetsskatt progressivEn skillnad dock nuvarande ärär att
%schablonintäktsprocenten överstiger 2 för taxeringsvärden utöver

år ifrågasättas eftersom450 000 1989. Denna progressivitet dockkr. kan
den inte beror villans standard detbara storlek och ävenutan

således fåprisläget i regionen. En given villa kan högreallmänna en
schablonintäktsprocent följd ligger i storstadsregion.denattsom en av en

föreslårMot bakgrund vi schablonintäkten avskaffas. Hela dendenna att
för privatbostäder ilöpande skatten stället högretas ut genom en

fastighetsskatt.
föreslås iDe för reavinstbeskattning privatbostäderregler nästasom av

%avsnitt uppskattas skatteintäkter 0,38 marknadsvärdet.ge ca av
då1,5 %Riktpunkten skatteuttag marknadsvärdet kräverett ettom av

% vilketresterande skatteuttag 1,12 marknadsvärdet, motsvararav
1,5 % taxeringsvärdet taxeringsvärdet 75 % marknadsvär-utgörav om av
det.

föreslår därför % taxeringsvärdetVi enhetlig fastighetsskatt 1,5en av
privatbostäder.för egnahem och andra

jämförelseSom kan nuvarande fastighetsskatt och schablon-nämnas att
års%intäkt löpande skatteuttag 1,42 1981 taxerings-normaltettger av

värdel Övergång till fastighetsskatt 1,5 % taxeringsvärdeten av ger
liten ökning beskattningendärför endast den löpande denutöveren av

höjning för fastighetsskatt scha-uppkommer ochprocentsatsernasom om
hålls småhus frånblonintäkt oförändrade för höjstaxeringsvärdenanär

inkomståretoch med 1990.
kraftiga höjningen tillsammans övrigaDen taxeringsvärdena medav

1 fastighets-Nuvarande löpande beskattning beräknas därvid som avsumman
%skatten 1,4 13 taxeringsvärdet plus schablonintäkten normaltav av

% %2 multiplicerad med marginalskatt 47,8 0,0142 0,014 3 0,02+en
0,478.x
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särskildaförändringar bostadsbeskattningen motiverar dockinom
småhusövergångsregler diskuterasför fastighetsskatten för närmaresom

i avsnitt 8.11.

8.5 Reavinstbeskattning privatbostäderav

Frågan reavinstbeskattning privatbostäder och näringsfastigheterom av
framhållsdiskuteras i kapitel 19. Sammanfattningsvis där viktennärmare

upprätthållsden nominella beskattningsprincipen förenklings- ochatt avav
måste vidlikformighetsskäl samtidigt begränsasskatteuttagetsom

inlåsningar.försäljningar för undvika alltför kraftigaatt
tillgångarGrundregeln för privatbostäder liksom för andra helaär att

den nominella reavinsten redovisas i inkomstslaget kapital och därmed
%. fastigheterbeskattas med 30 Skatteuttaget vid försäljningar av

fårmaximeras schablonregel anskaffningsvärdetdock attgenom en om
70 % försäljningsintäkten för permanentbostäderberäknas ochsom av

%40 försäljningsintäkten övriga privatbostäder. Därmedför uppkom-av
%för den skattepliktiga vinsten 30 försäljningsintäktentakettmer av

%för permanentbostäder motsvarande 9 försäljningsin-skattetakett av
För förtäkten. övriga privatbostäder uppkommer taksätt ettsamma

skattepliktiga vinsten 60 % försäljningsintäkten därmedden och ettav
18 % försäljningsintäkten. Dettaskattetak skattetak ersätterav

liksom beräkningnuvarande uppskov nuvarande alternativregler för av
skattepliktig vinst.

Den föreslagna reavinstbeskattningen skatteintäkterhögre änger
förhållandevis låga förhållande-nuvarande regler det skattetaket. Detrots

lågavis skatteintäkterna vid dagens beror anskaffningsvär-attsystem
fårdena räknas med inflationen uppskovsinstitutet.ochupp

8.6 Uthyrning privatbostadav

Gränsdragningen privatbostäder näringsfastighetermellan och innebär att
småhus utgångspunkti rörelseliknandehyrs former beskattas medutsom
från faktiska inkomster utgifter i inkomstslagetoch näringsverksamhet.

Sådanauthyrning bör emellertid inte leda till inkomstslag.Annan byte av
ihyresintäkter beskattas i inkomstslaget kapital. Förslagenstället är

såutformade beskattning i kapital.normalt skall ske inkomstslagetatt
svårkontrolleradeFör närvarande tillämpas inkonsekventaoch skatte-

frånregler vid uthyrning Intäkter uthyrningegnahem och bostadsrätter.av
egnahem beskattas enligt nuvarande de fritidsboendereglerav om avser

frånoch överstiger 8 000 kr. medan intäkter uthyrning bostadsrätterav
året.beskattas uthyrningen omfattar minst halvaom

föreslår frånSom diskuteras i avsnitt 18.3.6 vi intäkternärmare att
uthyrning privatbostad beskattas i inkomstslaget kapital enligtav en

underhåll,förenklad metod, där avdrag inte medges för bl.a. reparationer
och värdeminskning. Vid uthyrning fritidshusegethem ellerett ettav
medges i stället schablonmässigt avdrag, 4 000beräknat kr. plusett som
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%20 sådanahyresintäkterna, bl.a.är täcka kostnader.avsett attav som
Vid uthyrning bostadsrätt vidliksom andrahandsuthyrningav en av

hyresrättslägenhet medges dock avdrag för avgift till bostadsrättsföreningen
inte kapitaltillskott avdrag för erlagd hyra i förställetsom avser resp.

%avdraget 20 uppgår dåhyresintäkterna. Avdraget till 4 000 kr. plusav
relevant avgift hyra.resp.

Därtill medges alltid avdrag för ränteutgifter i inkomstslaget kapital
samtidigt fastighets- påverkasreavinstbeskattningenoch intesom av
uthyrningen.

sådanBudgetförstärkningen beskattning uthyrda privat-genom en av
bostäder kan beräknas till 0,6 miljarder vilketkr., redovisasgrovt som en
del finansieringen i tabell 4:5.av

8.7 Likformig beskattning bostadsrättav

Vårt förslag: Privatbostäder i form bl.a. egnahem och bostadsrätter börav
beskattas likformigt, rättvist och enhetligt Eftersom detta kräverett sätt.
ekonomiskt rättvisande taxeringsvärden för bostadsrättsfastigheter förordar

sådanavi såtaxeringsvärden framatt snabbt möjligt.tas som

Nuvarande regler för beskattning bostadsrätter skapar betydandeav
olikformigheter jämfört med beskattningen egnahem jämfört medsamtav

många tillgångar.beskattningen andra Därmed uppkommer samhälls-av
ekonomiska snedvridningar orättvisor olika dispositionsformer.mellansamt

Ett de grundläggande problemen bostadsrättens skattemässigaär attav
mångaförmögenhetsvärde i fall endast litenmycket delutgör en av

marknadsvärdet för bostadsrätt. En bostadsrätt med för Stockholmsetten
innerstad ganska normalt mångamarknadspris miljon1 kr. har i fall ett
skattemässigt förmögenhetsvärde understiger 100 000 Enkr.som person

sådanköper lånbostadsrätt finansieraroch detta ellersom en genom
fullvärderade tillgångar banktillgodohavandenuttaggenom t.ex.av som

reducerar den skattemässiga förmögenheten med 900 000 Därmedkr. kan
förmögenhetsskattebeloppet minskas årmed till 27 000 kr. medanupp per

gåvoskattebeloppetoch kan reduceras med maximalt 585 000 kr.arvs-
Sådan undervärdering skapar snedvridningar och orättvisor.

Även påverkasinkomstskatten den skattemässiga förmögen-attgenom
påverkarheten pensionärers avdrag begränsningsregeln.extra samt genom

påverkasDärtill olika förmögenhetsberoende bidrag och avgiftertyper av
bostads- studiebidrag.ocht.ex.som

Den skattemässiga undervärderingen bostadsrätter beror attav
hyreshus vid fastighetstaxeringen utgångspunkt frånvärderas med den
avkastning fastigheten skulle ha vid dispositionsformen hyresrätt ävengett

dispositionsformen bostadsrätt. Dettaär taxeringsvärde liksomom
lånbostadsrättsföreningens fördelas mellan bostadsrättsinnehavarna, vilket
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skattemässigt nettoförmögenhetsvärde för varje delägareett oftager som
bråkdelendast utgör bostadsrättens marknadsvärde.en av

påverkarUndervärdering också Påunderlaget för fastighetsskatt. en
bostadsrätt med marknadspris 1 milj. kr. belöper normaltett en
väsentligt lägre fastighetsskatt egethem medän marknads-ett samma
pris.

Med målenhänsyn till de betonade likformig och rättvisav oss om
beskattning bör bostadsrätter beskattas likformigt jämfört medsättett

hem. Likformig och rättvis inkomst-, förmögenhets-, ochegna arvs-
gåvobeskattning uppnåskan endast rättvisande taxeringsvärdenattgenom

fram för bostadsrättsfastigheterna, vilkettas kan ske tidigast 1993-1994.
I följande tvåavsnitt tänkbara modeller för hurpresenteras kanman

uppnå likformig och rättvis beskattning långsiktigtbostadsrätter i ettav
tidsperspektiv det föreligger rättvisandenär taxeringsvärden. Fullständiga
förslag då ändåhar utarbetats reglerna inte kan tillämpas under de

åren dånärmaste och fortsatt utredning krävs hur rättvisandeom en
fastighetstaxering i praktiken skall kunna genomföras för bostadsrättsfastig-
heter. I vårtavsnitt förslag avseende vilkapresenteras reglersenare som
bör gälla för bostadsrätter i awaktan dessa rättvisande taxeringsvärden.

Diskussionen dispositionsformen bostadsrätt i hustypenovan avser
hyreshus. Dispositionsformen bostadsrätt förekommer i hustypenäven
småhus, varvid taxeringsvärdet småhusetsi praktiken värde detnärstyrs av

småhusetdvs.egethem,utgör bebos Dennaett när oenhetlighetägaren.av
skapar ytterligare olikformigheter och orättvisor i detta fall mellan

småhusbostadsrätt i jämfört med bostadsrätt i hyreshus.
Olika regler för olika dispositionsformer olikaoch hustyper innebär

generellt regelsystemet blir svåröverskådligtkomplicerat,att ochmera
övergångolikformigt. En till enklare och enhetliga regler därförärmera

angelägen inte bara avseende inkomst- och fastighetsbeskattning ävenutan
avseende fastighetstaxering sådanoch räntebidrag En generellm.m. mera

ligger emellertid vårtöversyn utanför för arbete kan ak-ramen men
tualiseras i nämnda utredningar.ovan

Långsiktig8.8 lösning påmed beskattning
föreningsnivå

Vårt förslag: Bostadsrätter övergångsperiodskall efter behandlasen
likformigt med egnahem ekonomiskt rättvisande taxeringsvärdengenom
och fastighetsskattesats, räntebidragsregler ochsamma genom samma en
tillkommande skattelättnad 30 % för föreningens lån,även som
samordnas med bostadsrättsinnehavarnas räntetak, samt attgenom
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utredningsarbetetuthyrning 30 %. Det fortsattaintäkter beskattas medav
får föreningsni-lämpligen beskattningvisa detta sker med eller utanom
vä.

Utgångspunkter8.8.1

beskattning bostadsrättDen första lösningen för likformigtänkbara av
utgår från subventionering i första hand skall skebeskattning ochatt
föreningsnivå, då många däri-för bostadsrättsinnehavarnareglerna de

dåförhållandevis lösningblir enkla denna överensstämmersamtgenom
kollektiva civilrättslig synvinkel.med boendeformens ochnatur ur annan

utgångspunktEn bostadsrättsföreningar ibör beskattasär attannan
lång förinkomstslaget kapital sikt i huvudsakmed reglersamma som

uppnåprivatbostäder för likformighet bostadsrätt egnahemmellan ochatt
lån bostadsrättsföreningenmellan redovisning i och hos bo-samt av

stadsrättsinnehavarna.

8.8.2 Taxeringsvärde och fastighetsskatt

föreningsnivå fastighetModellen med beskattning förutsätter varjeatt
dispositionsformen detmed bostadsrätt oberoende gäller ettav om-

småhus åsätts taxeringsvärde efter uppdelningeller hyreshusett ett som-
bostadsrättsinnehavarna 75 % bostadsrättsfö-motsvarar av summan av

reningens Nuvarandenettoskuld och bostadsrätternas marknadsvärden.
metod för uppdelning taxeringsvärde och föreningens nettoskuld mellanav

dåbostadsrättsinnehavarna för förmögen-rättvisande underlag bl.a.ettger
gåvoskatt.hets-, ocharvs-

Som bostadsrättsfastighet 7exempel kan med delägarenämnas en som
Föreningensbebor sin lägenhet med 3 lägenheter hyrssamt ut.var som

uppgå 700nettoskuld till 000 kr. och bostadsrätternas sammanlagdaantas
marknadsvärden 7 milj. kr.antas vara

dåFastighetens taxeringsvärde 75 % 7,7 milj.skall fastställas kr.som av
5,775eller milj. kr. Efter uppdelning taxeringsvärde nettoskuld blirochav

den skattemässiga nettoförmögenheten 725 000 bostadsrätts-kr. per
uppnåsDärmedinnehavare. likformighet rättvisa jämfört medoch

lånmed milj.motsvarande egnahem marknadspris 1,1 kr.ett samt
Även uppgår100 000 i detta fall skattemässigakr. den nettoförmögenheten

till 725 000 75 % minuskr. beräknat 1,1 milj. kr. skuldensom av
100 000 kr.

Bostadsrättsföreningen betalar fastighetsskatt 1,5 % fastig-en av
taxeringsvärde,hetens vilket liksom för nuvarandeegnahem ersätter

schablonintäkt.
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skattoch8.8.3 Räntor

vidkapitalredovisas i inkomstslaget ochFöreningens ränteutgifter ger
% principskattereduktion 30 i närunderskott sätt somsammaen

Skattereduktionenbostadsrättsinnehavarna.ränteutgifterna redovisas hos
inte ske börOm full avräkning kanfastighetsskatten.avräknas mot

eftersombostadsrättsföreningentilleventuellt resterande belopp utbetalas
lånenförvärvsinkomsterskatten kan avräknas skatt närnormalt mot

fördelägarna egnahem.placeras hos samt
samordning skesnedvridningar orättvisor börFör undvika ochatt

bostadsrättsföreningeninomränteutgifter skattelättnadmellan som ger
Ränteutgif-100 000ränteavdragstak kr.bostadsrättsinnehavarnassamt

således bostadsrättsinne-föreningen bör reduceradragits hoster som av
föreningen intedetta Därtill krävsräntetak med belopp.havarens att

100 000 kr. föröverstigermedges avdrag för ränteutgifter ensom
bostadsrättsinnehavare.

uppgå 000till 12 kr.Om föreningens ränteutgifter i exemplet antasovan
så för ränteutgifter imedges avdragbostadsrätt skall delägarnaper

uppnås likfor-till 88 000 Därmedkapital endast kr.inkomstslaget upp
lånlån föreningen bostadsrättsinnehavarna.mighet i och hosmellan

nås fastighetsbe-avseende inkomst- ochNär likformighet detta sätt
få enligt regler egnahem.skattning bostadsrätt räntebidragbör samma som

förreavinster bostadsrätter beskattasDärtill skall sätt somsamma
i 19.det preciseras kap.egnahem sätt närmaresom

föreningens hyresintäkterBeskattning8.8.4 av

från uthyrning affärslokaler,Bostadsrättsföreningens intäkter t.ex.av
skattepliktiga eftersomparkeringsplatser börbostäder eller motsvaran-vara

förenklingsskäl börvid uthyrning egethem. Avde intäkter beskattas ettav
påverka ränteavdrag,föreningens räntebidrag,föreningens uthyrning inte

ireavinstbeskattning. Beskattning bör därför skefastighetsskatt eller
inte medges.kapital samtidigt värdeminskningsavdraginkomstslaget som

omedelbartför reparationskostnaderAvdrag medges däremot ärsom
under-uthyrningen för rimlig andel drifts- ochbetingade samt en avav

föreslåshållskostnader. idärmed de kap.Reglerna reglermotsvarar som
mindre andel används inom näringsverksamhet.18 egethemnär ettaven

medges avdrag för vissa reparations-, drifts-Regeln föreningenattom
frånunderhållskostnader fysiskaawiker dock regelnoch attom personer

får % vidschablonmässigt avdrag 4 000 kr. plus 20 hyresintäktenatt av
egentligDenna skillnad motiverasuthyrning egethem.ett attav enav

föreningars uthyrning vid uthyrningöverskottsberäkning enklare vid änär
privatbostad med väsentligt färre och normaltbl.a. tanke attav

administrativt kunniga skattskyldiga berörs, tillfredsställandeattmera
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ändåredovisning ofta sker andra föreningensskäl uthyrningsamt attav
varaktigofta är mera

Långsiktig8.9 pålösning med beskattning endast

delägarnivå

Den andra tänkbara långlösningen för beskattning bostadsrätt siktav
utgår fråni stället beskattning delägarnivå dåskall endastske ochatt
med sådanregler för Enegnahem. skattemässigsamma som genomsyn
påminner nuvarande regler för beskattning innebärhandelsbolag ochom av
givetvis ingen förändring bostadsrätternas civilrättslig synvinkel.statusav ur

I detta alternativ fastställs taxeringsvärde för varje bostadsrätt,ett som
skall lika %med 75 bostadsrättens marknadsvärde jämte bostads-vara av

andel i föreningensrättens nettoskuld. Bostadsrättsinnehavaren betalar en
fastighetsskatt %1,5 detta taxeringsvärde.av

Föreningens frånnettointäkter uthyrning lokaler och bostäder efterav
avdrag för underhålls-vissa reparations-, driftskostnaderoch liksom
ränteinkomster fördelas mellan bostadsrättsinnehavarna och beskattasm.m.
i inkomstslaget kapital. Föreningens ränteutgifter fördelas sättsamma

drasoch hos delägarna låni inkomstslaget kapital. De ligger iav som
bostadsrättsföreningen inordnas därmed automatiskt i delägarnas ränteav-
dragstak 100 000 kr.

Även i detta fall givetvisbör skattemässig likabehandling komplet-en
med enhetliga räntebidragsreglerteras för egnahem och bostadsrätt.

Vi inte ställning i två långsiktigavalet mellan dessa lösningartar för
beskattning bostadsrätt vill i tvåstället,utan attav presenteragenom ur
likformighetssynvinkel acceptabla lösningar, stimulera till fortsatten

frågor.prövning dessaav

på lång8.10 Hyresrätt sikt

Målen likformiga och enkla förregler talar skatte- och subven-attom
såvältionsregler för privatägd hyresrätt hyresrätt i allmännyttan isom

möjliga utsträckning utformasstörsta försätt egnahem ochsamma som
bostadsrätt. Detta angeläget bl.a. förär de skisserade modellernaatt av oss
för framtida beskattning och subventionering bostadsrätt inte skallav

opåkalladeintroducera skillnader mellan reglerna för hyres- och bostads-
rätt.

2 En alternativ lösning är beskatta uthyrningsdelen i inkomstslaget närings-att
verksamhet enligt reglerna för ekonomiska föreningar med tanke bo-att
stadsrättsföreningar ekonomiska föreningar. långsiktigautgör Denna lösning
kräver dock klyvning inte bara reparations-, underhållskostna-drifts- ochen av
der även ränteutgifter, räntebidrag, fastighetsskattutan reavinst, vilketav samt

påtagligainnebär komplikationer. Därtill skulle skillnaden mellan beskatt-
ningen föreningens uthyming och beskattningen vid uthyrning privatbo-av av
stad måletvilket strider enhetligaaccentueras, och likformiga regler.mot om
Aven denna alternativa lösning bör dock undersökas närmare i fortsattadet
utredningsarbetet.



153BostadsbeskattningenSOU 1989:33

Underlaget boendesynvinkellikvärdigtför fastighetsskatt bör t.ex. vara ur
så olikaenhetlig fastighetsskatt förför alla dispositionsformer att en

bostadspolitiskaägarkategorier uppfyller ochoch hustyper skatte-
neutralitetsmål. Nuvarande fastighetsskatt liksom nedanlikformighets- och

dåövergångsregler vissa brister i detta avseendeföreslagna innebär
fastighetsskatten nuvarande taxeringsvärde för bostads- ochbaseras

taxeringsvärde skillnaden mellanhyresrätt detta inte beaktartrots att en
bruksvärdeprincipen marknadsmässighyra bestäms enligt ochsom en mera
boendevärdet.hyra avspeglar helasom

förhållandevisPaxeringsvärdet justerasför hyresrätt kan inte samma
långför sikt eftersom taxeringsvärdetenkla bostadsrätt ävensätt som

skall fastighetsägarens förmögenhet i samband med bl.a.avspegla
gåvoskatt.förmögenhets-, Iåxeringsvärdet för böroch hyresrättarvs-

marknadspris,därför fortsättningsvis till fastighetensrelateratäven vara
påverkasi sin enligt bruksvärdeprincipen.hyrorna bestämstur attsom av

Frågan långlämpligt underlag för fastighetsskatt för sikthyresrättom
vårt ansvarsområde.ligger emellertid utanför

frågeställningEn schablonbeskattningen avskaffas intebörärannan om
såför privatbostäder för ibara hyresrätt allmännyttan,även attutan
såvälreglerna för beskattning i näringsverksamhet till gällautsträcks att

Även fråga liggerprivatägd hyresrätt hyresrätt i allmännyttan. dennasom
vårt område.emellertid utanför

8.11 Löpande beskattning bostads- ochav
påhyresrätt kort sikt

Vårt bibehålls årenförslag: Schablonbeskattningen de förunder närmaste
bostadsrättsföreningar allmännyttiga bostadsföretag.och

långOvan diskuterade för beskattningregler bostadsrätter sikt kanav
genomföras först det föreligger rättvisande taxeringsvärden förnär

Frågan dåbostadsrättsfastigheter. vilka förändringar börär görassom av
sådanalöpandeden beskattningen kort sikt taxeringsvärdennär

föreligger.
Övergång mångatill rättvisande taxeringsvärden i fall falldessa innebär i
väsentligt höjd fastighetsskatt oftasärskilt för äldre bostadsrätteren som

låga någon måntaxeringsvärden vid nuvarande Förhar mycket regler. iatt
övergångseffekterdämpa dessa skattereduktionen för bostadsrättsföre-bör

övergångningens ränteutgifter införas först vid till dessa taxerings-högre
värden.

fråganEftersom lämplig taxering beskattning bostadsrätterochom av
föremål föreslår någonskall bli för fortsatt utredning vi inte heller

förändring den löpande beskattningen under debostadsrätterav av
åren förutom höjning fas-och vissa andra justeringarnärmaste en av
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tighetsskatten. Föreningen såledesoch inte delägarna skall erlägga
åtminstonefastighetsskatt åren.under de närmaste

föreslåsVidare bibehållsschablonbeskattningenatt för bostadsrättsföre-
ningar åren,under de dvs. föreningensnärmaste hyresintäkter förblir

någraskattefria ytterligare år samtidigt föreningens ränteutgifter intesom
någon skattereduktion påverkaroch därmed inte heller bostadsrätts-ger

innehavarnas ränteavdragstak.
föreslårVi någoninte heller förändring den löpande beskattningenav

för allmännyttig och konventionellt beskattad hyresrätt förändradutöver
fastighetsskatt de generella förändringar för inkomstslagetsamt närings-
verksamhet diskuteras i kap.som

8.12 Fastighetsskatt

Vårt förslag: Fastighetsskatten uppgåskall till 1,5 % taxeringsvärdet förav
alla hustyper och ägarkategorier.

Småhus8.12.1

Som diskuterats föreslår vi schablonintäkten avskaffas förattovan
egnahem och med fastighetsskattersätts 1,5 %. Fastighetsskattenen

frånhöjs därmed 0,47 % taxeringsvärdet till 1,5 % taxeringsvärdet.av av
Det sammanlagda löpande skatteuttaget i form schablonintäkt ochav
fastighetsskatt frånhöjs normalt 1,42 till 1,5 % taxeringsvärdet.av

Om ocksåhänsyn till taxeringsvärdena småhusförtas att beräknas öka
med i % frångenomsnitt 47 1989 till 1991 förändrat penningvärdesamt

år såmellan dessa ökar det reala löpande skatteuttaget för egnahem med
%.338
Vårt småhusförslag lantbruksenhetatt bebos ellerom ägarensom av

närståendeägaren skall beskattas andra privatbostäderpersoner som
innebär nuvarande s.k. konventionella ocksåatt beskattning och därmed
fastighetsskatten 0,67 % taxeringsvärdet enligt tabell 8:1 medersättsav

fastighetsskatt 1,5 % taxeringsvärdet.en av
Nuvarande innebärregler fastighetsskatt småhusför ärsamma som

egnahem upplåtsoch med ocksåbostadsrätt, vilket föreslås igällasom
långsiktigadiskuterade lösningar för beskattningenovan bostadsrätter.av

förhållanden,Dessa liksom restriktionen förändringarna i huvudsakattom
skall ske inom för nuvarande för fastighetsbeskattningramen system samt

3 Beräknat 0,015x1,470,02x0,478+0,0143l,06x1,06, där nämnarensom
nuvarande schablonintäkt,motsvarar fastighetsskatt och korrigering för

förändring från årpenningvärdet år1989 till 1991.av
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fastighetsskattenförtalarmålen enhetliga regler,och attenklaom
småhus.uppgå 1,5 %till förbörgenerellt

Hyreshus8.12.2

närvarande tilluppgår förfastighetsskattenframgår tabell 8:1Som av
allmännyttigabostadsrättsföreningar ochför% taxeringsvärdet0,77 av

medanschablonbeskattade hyreshus,förexaktbostadsföretag eller, mera
privatägdataxeringsvärdet föruppgår %1,38tillfastighetsskatten av

beskattade hyreshus.konventionelltförexakt,eller,hyreshus mera
likformighetssynvinkel.försvarasdifferentiering kan knappastDenna ur

fastighetsskatten ärdifferentieringenföranförts ärEtt attargument som
efterbelastninglägrevilketprivatägda fastigheter,avdragsgill för enger
täckafrån skallhyreshöjningdendockbortserArgumentetskatt. att som

allmän-bruksvärdeprövningen styrsfastighetsskatten, och avgenomsom
förskattepliktigfastighetsskatten,för ärkostnadnyttiga bostadsföretags

fastighetsskat-belopphöjs medOm hyranprivatägda hyreshus. samma som
konventionelltförinkomstenså påverkas skattepliktigainte denten

inte tilllederfastighetsskattenhöjningendvs.beskattade hyreshus, av
någon inkomstskatt.sänkt

eldningsoljahöjning skattenanalogt medDetta t.ex. somär att aven
intebruksvärdebestämda hyrandenmotsvarande höjningleder till aven

beskattning.konventionellvidpåverkar skattepliktiga inkomstenden
oförändratblir därmedtvå för hyresrättFörhållandet formermellan dessa

konventionelltförpunktskattehöjningvidintevid större,enmensamma,
hyreshus.beskattade

grundavgift för allföreslagnadetytterligare aspekt uttagetEn är att av
liksomenskilt ägda hyreshusnäringsverksamhet inkl.passivinkomst av

får kvittasendastnäringsverksamhetför motunderskottregeln attom
ägdaför enskiltleder till ökad skattförvärvskällaniframtida överskott

räntebidragenförhållande förändringarliksom deDettahyreshus. somav
jämförthyreshusprivatägdakostnaderna förföreslås avsnitt ökari nästa

förlämpligt tillfälleskapas attDärmedhyreshus.med allmännyttans ett
likformighetssynvinkel fastighetsskat-omotiverade högreeliminera den ur

beskattade hyreshus.konventionelltförten
fas-överskådliga förtalarMålet reglerenhetliga och att sammaom

bådeförsåväl hyreshusinomtillämpastighetsskattesats somgruppen
%.1,5enhetlig skattesatssmåhus vilket förtalaroch hyreshus, en

Övergång löpande realaskulle öka detsådan fastighetsskattenhetligtill en
årfrån år 1991 med i1989 tillbostadshyreshusförskatteuttaget genom-

realaökningen detnämnda%, denvilket liggersnitt 40 nära avovan
%.38för egnahemlöpande skatteuttaget

övergång enhetlig fastig-föreslår tillvibakgrundMot denna enen
taxeringsvärdet.1,5 %småhusbåde hyreshusochförhetsskatt av

såväl ägarkategori.oberoende hustypblir fastighetsskattenDärmed somav
övergå tillönskvärtlikformigheten detärytterligare förstärka attFör att

års liggernivåår, marknadsvärdendvs.med attett system sammasamma
fall blirI skatteuttagetolika hustyper.för taxeringengrundtill annatav
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förhållandevis högre för den hustyp nivåår.har övergångEnsenast tillsom
successiva justeringar taxeringsvärdena rullande fastighetstaxe-av genom
ring i kombination övergångmed till nivâår i enlighetett gemensamt med

frånförslaget års1976 fastighetstaxeringskommitté SOU 1984:37 och 38
Rullande fastighetstaxering m.m. skulle stabilisera skatteuttagets nivåreala
och därmed bidra till uppnå vår riktpunkt föratt skatteuttaget. Tillsam-

vårtmed förslag enhetlig fastighetsskattesatsmans skulle dettaom en
resultera i likformig och enkel fastighetsskatt.en

8.13 Justering räntebidragenav

Vårt förslag: Räntebidragen reduceras för hyres- och bostadsrätt genom
den garanteradeatt bestämsräntan till 70 % den garanterade förräntanav

egnahem årgång. Räntebidragen för egnahemav samma ändras ej.

8.13.1 Nuvarande räntebidrag

Nuvarande räntebidrag innebär utgårsubvention föratt skillnaden mellan
beräknad och garanteraden ränteutgift. För uppgåregnahemen den

garanterade till 4,9 % året.räntan det första Vid så12 %räntaen
utgår procentenheteri princip räntebidrag för skillnaden 7,1 Den här
föreslagna skattelättnaden 30 % ränteutgifter efter bidragav ger en

efterränta skatt och bidrag 70 % 4,9 % eller 3,43 %. Egnahems-av
ägaren betalar därmed mindre 13än bruttoräntan under det förstaav
året.

Den garanterade räntan ökar med 0,5 årprocentenheter förper
egnahem, motsvarande ökning efter skatträntan och bidragen med 0,35av
procentenheter vid %30 skattelättnad för ränteutgifter.

Äldre årgångar har högre garanterad och därmedränta lägreen räntebi-
drag det visassätt kolumn 1 i tabell 8:2. Desom garanteradeav

har justeratsräntorna vid flertal tillfällen,ett vilket resulterat i att
skillnaden i garanterad mellan årgångarränta angränsande överstiger 0,5
procentenheter i flera fall. Enligt särskild utgårregel inte räntebidragen
för egnahem byggda 1977 eller tidigare, vilket åldermotsvarar en mer

år11 iän tabellen. För utgårnärvarande inte heller räntebidrag för
årgångegnahem då1978 räntan understiger denav garanterade räntan

12,45 % för årgång.denna

4 Reglerna någotär komplicerade då den garanterade ränteutgiftenmera
baseras det lånebeloppetursprungliga medan den beräknade ränteutgiften
baseras det lånebeloppet.kvarvarande Denna skillnad i underlag har enförhållandevis begränsad betydelse särskilt för årgångar.yngre
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ålderTabell 8:2. Garanterad ränta för bostäder olika och dispositionsformerav
år %.1989,

Ålder Nuvarande regler Förslag

HyresrättEgnahem Privatägd Egnahem Hyresrätt
i allmän- hyresrätt schablonbesk. och bostads-

rättnyttan 0
bostadsrätt

1 2 3 4 5

0 2,704,90 2,45 oförändrat 3,43
5,40 2,85 2,601 3,78

2 5,90 3,10 2,85 4,13
3 6,50 3,35 3,10 4,55
4 7,00 3,60 3,35 4,90
5 7,55 3,85 3,60 5,29
6 8,05 3,95 3,70 5,64
7 8,65 4,55 4,30 6,06
8 9,15 4,85 4,60 6,41
9 9,70 5,05 4,80 6,79

10 10,70 5,25 5,00 7,49
11 12,45 5,85 5,60 8,72
12 6,15 5,90 9,07—13 6,30 6,05 9,42
14 6,80 6,55 9,77
15 7,50 7,25 10,12
16 7,60 7,35 10,47
17 8,60 8,35 10,82
18 8,90 8,65 11,17
19 9,50 9,25 11,52
20 9,70 9,45 11,87
21 9,70 9,45 12,22

fårHyres- och bostadsrätt högre räntebidrag egnahem med hänsynän
till ränteutgifter schablonintäkten skattclättnadutöveratt ger en

47 % förnormalt egnahem medan intemotsvarande skattelättnad
förekommer för hyres- och bostadsrätt.

framgår uppgårSom tabellen den initiala garanterade tillräntanav
%2,7 för ihyresrätt allmännyttan och för bostadsrätt till 2,45 % församt

privatägd hyresrätt, eller, förexakt, konventionellt beskattademera
0,25hyreshus. Den procentenheter lägre garanterade motsvaranderäntan

högre räntebidrag för privatägd hyresrätt tillkommithar med hänsyn tillett
privatägda hyreshus har högre fastighetsskatt ihyresrättatt änen

allmännyttan och bostadsrätt.
Detta exempel hur oenhetliga i tillutgör regler avseende lederett ett

korrigeringar och oenhetliga iregler avseende, vilket resulterarett annat
svåröverskådligai komplicerade och regelsystem. Därtill den önskadekan
bådabalansen uppnåsmellan de oenhetligheterna endast för vissa normala

eller genomsnittliga kvarstårfall medan olikformigheterna för alla andra
fall.

Denna skillnad i vårträntebidrag bör elimineras konsekvenssom en av
förslag enhetlig fastighetsskatt för kategorierna. Dende berördaom en
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därav följande kraftigare minskningen räntebidragen för privatägdav
hyresrätt dämpar den relativa förbättring föruppkommersom annars

övergångenprivatägd hyresrätt vid till enhetlig fastighetsskatt.en

8.13.2 Behov justeringav

Vårt förslag enhetlig 30-procentig skattelättnad för ränteutgifterom en
övergång från schablonintäkt till fastighetsskatt för egnahem kräversamt

justering nuvarande räntebidrag eftersom de högre räntebidragen fören av
hyres- och bostadsrätt med hänsyn till ränteutgifteranpassats utöveratt
schablonintäkten för egnahem %.skattelättnad 47ger en

Målen måletenkla likformigaoch regler liksom bostadspolitiskadetom
neutralitet mellan dispositionsformerna talar för reglerna förom att

såräntebidrag justeras ingården iränta bostadskostnaderna, dvs.att som
efter bidrag skattelättnad,räntan och blir lika för dispositionsfor-hög alla

uppnås ocksåDärmed efter bidrag och skatt förräntamer. samma
bostadsrättsföreningars lånoch bostadsrättsinnehavares kort sikt.även

sådanEn likformighet särskiltär angelägen med tanke denatt
tillsammans med den enhetliga fastighetsskatten innebäraskulle högen
grad enhetlighet och neutralitet olika dispositionsformer.mellanav

fårEftersom egnahem skattelättnad 30 % för efterräntanen
uppnåsräntebidrag denna likhet mellan efter bidrag och skatträntan om

den garanterade för hyres- och bostadsrätt lika %räntan med 70sätts av
den garanterade för egnahem.räntan

Oförändrat8.13.3 räntebidrag för egnahem

frågaNästa gäller den enhetliga efter bidrag och skatt skallräntanom
uppnås höjning räntebidragen för egnahem ellergenom en av genom en
sänkning för hyres- och bostadsrätt.

En aspekt därvid sänkningenär skattesatserna och höjningenatt av av
någonbarnbidraget till del finansierasbör offentligasänkta utgifter,genom

vilket förtalar reducerade räntebidrag för hyres- och bostadsrätt. En
höjning räntebidraget för egnahem iskulle stället offentligaöka deav
utgifterna och därmed skapa ytterligare tinansieringsbehov. En höjningett

räntebidragen för ocksåegnahem skulle innebära höjningav permanenten
formdenna bostadssubventloner. Vi denav att motsattaav anser

utvecklingen föredra.är att
Mot föreslårdenna bakgrund oförändrade räntebidrag för egnahem

såvälden garanterade för hyres- bostadsrättsamt att räntan likasättssom
70 %med den årgång.garanterade förräntan egnahemav av samma

De därav följande åldergaranterade för hus olika redovisasräntorna av
i 8:2. Dentabell garanterade för nyproduktion iräntan hyresrättav

således frånallmännyttan höjs 2,70 %till 3,43 cirka 27 %. Deneller med
någotgaranterade i beståndet.ökar allmänheträntan i För hyresrättmer

uppgåri allmännyttan höjningen åldern år,till 37 % vid 5 till 43 % vid
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år.5åldern år åldern% 2010 till 22 vidsamt
förhållandevis för privatägd hyresrätt,Den garanterade ökarräntan mer

övergången för olikavilket till enhetliga räntebidragberor typer av
garanteradedenFör nyproduktion privatägd hyresrätt ökarhyresrätt. av

%% till 27 förmed 40 medan motsvarande höjning begränsasräntan
i allmännyttan.hyresrätt

frånövergången %47 till 30 skatte-Som jämförelse kan nämnas att
från 53efter skattför ränteutgifter avseende egnahem ökarlättnad räntan

%. Den% med 32till 70 den oförändrade garanterade ellerräntanav
ungefärräntebidrag därförföreslagna förändringen skattesatser och gerav

efter bidrag för subven-procentuella ökning och skatträntansamma av
låntionerade för och bostadsrätt för egnahem.hyres- som

Som tidigare ökar det löpande i form schablon-skatteuttagetnämnts av
också för bo-intäkt fastighetsskatt ungefär lika mycket hyres- ochoch

stadsrätt för egnahem.som
Justeringen räntebidragen ändringen fastighetsskattenoch gerav av

tvådessadärför tillsammans likartad ökning bostadskostnaden fören av
frågaDennaför olika dispositionsformer.generellt,samt,grupper mera

utförligtanalyseras mera senare.
Även föreslåsår0,5 bliupptrappningen procentenheter per

%0,35för vilket i upptrappningoförändrad egnahem, resulterar peren
upprätthållaår för denför hyres- och bostadsrätt regeln attatt om

%för 70 dengaranterade hyres- och bostadsrätt skallräntan utgöra av
garanterade för egnahem.räntan

provisorisktSom detta förslag avseende räntebidragennämnts ärovan
meningen fortsatta överväganden inom andra utredningar kani den att

avseendetill kompletterande alternativa förslagkomma leda ochatt
utformningen räntebidragen.av

5 utgångspunkten årsHär i andra avseenden för beräkningarna 1989liksom är
förhållanden. Om i intresserad förändringen denregler och stället ärman av av

år årgång jämfört fallet juste-garanterade 1991 för viss medräntan utanen
så utgångspunkt frånringar kan denna lätt beräknas med tabell 8:2. Som

årgång 1985exempel kan hyresrätt i allmännyttanav harnämnas att enen
år% 8:2.garanterad 3,60 1989 enligt tabell Vid nuvaranderänta upptrapp-

uppgå %till 3,60+0,25+0,25 4,10ningsregler skulle den garanterade räntan
uppgåår då till1991. Eftersom den garanterade för egethem skulleräntan ett

%7,00+0,5+0,5 8,00 innebär förslaget garanterad 0,7x8,00räntaen
år5,60 % 1991, % jämförtmotsvarande höjning med 37 med nuvarandeen

regler.
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8.14 Initialt reducerad fastighetsskatt för

nyproduktion

Vårt förslag: Höjningen bostadsutgifterna årför nyproduktion fr.o.m.av
1991 mildras det för bostadsfastigheter utgår någoninteattgenom
fastighetsskatt årenunder de första fem efter byggandet samt attgenom

utgårdet endast halv fastighetsskatt åren.under de följande fem

8.14.1 Behovet lättnader för nyproduktionav

I kombination med den KIS föreslagna övergången till full mervärde-av
skatt för byggande och övriga basbreddningar avseende mervärdeskatten
skulle föreslagnahär förändringar fastighetsskatten, räntebidragen ochav
skattelättnaden för ränteutgifter leda till mycket kraftig ökningen av
utgifterna i nyproducerade bostäder.

För nyproducerade hyreslägenheter i allmännyttan skulle bostadsut-
gifterna öka jämfört med läget 1989 med realt cirka 28 % eller 142 kr.

årkvadratmeter och motsvarande 200 på14 kr. för lägenhet 100per en
kvadratmeter. Denna utgiftsökning skulle överstiga den genomsnittliga
ökningen bostadsbeståndetför hela och därmed det paritetspro-accentuera
blem föreligger bostadsutgifterna väsentligtatt högre förärsom genom

beståndet.nyproduktionen förän
En utgiftshöjning denna storleksordning och karaktär knappastärav

acceptabel bostads- och fördclningspolitisk synvinkel. Höjningen inteärur
övergångsproblem,bara eftersomett försämringen pariteten mellanav

beståndet och bestånyproduktionen långskulle under tid.en
såEn kraftig höjning utgifterna för nyproduktionen skulle leda tillav en

hyresnivåallmänt höjd på lång sikt. Detta skulle leda till extraen
prisökning för fastighctsbestândethela knappast önskvärdärsom ur
fördelningssynvinkel.

Av dessa skäl bör utgiftsökningen för framtida nyproduktion mildras
något Frågan dåsätt. hur dennaär dämpning bör ske.

8.14.2 Ingen nedsättning byggmomsenav

Enligt KIS förslag fullskall utgåmervärdeskatt för byggande liksom för
nuvarandealla andranästan och tjänster reducerade skattesat-utanvaror

för bl.a. byggande, entreprenörtjänster hotell- ochser samt restaurang-
bibehållentjänster. En eller justerad nedsättning mervärdeskatten förav

byggandet skulle strida denna allmänna princip.mot
Om nedsättningen inskränks till gälla till- och ombyggandeatt t.ex. ny-,
bostäder tillkommer gränsdragningsproblem och därmed snedvridningarav

och orättvisor mellan bostäder och byggande till-mellanannat samt ny-,
och ombyggande bostäder jämfört med reparationer underhåll förochav
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Sådana inom förbostäder. justeringar mervärdeskatten skulle göraramen
denna komplicerad, vilket riskerar till utvecklingledaattmera samma som

svåröverskådligtför inkomstskatten; nämligen blir alltatt systemet mera
åläggsoenhetligt det uppgifter utanför de grundläggandeoch attgenom

uppgifterna skatteintäkter fördelningseffekter.och skapaatt attge
Dessa skäl för justeringartalar bör göras sätt änatt annat genom

från ocksåfull vilketmervärdeskatt för byggande, överensstämmeravsteg
frånmed förslaget KIS.

fastighetsskatt8.14.3 Reducerad

En möjlighet justera fastighetsskatten för nyproduktionen.är attannan
Detta förefaller naturligt med till fastighetsskattenhänsyn attvara mera

bostadspolitiskt medel skatteintäkterbl.a.utgör ett att somgenom ge
bidrar till ränteutgif-finansiera räntebidragen och skattelättnader föratt ge

avseende bostäder.ter
En till den utgiftsökningen för nyproduktionenorsak ärstora att

marknads- därmed taxeringsvärdena väsentligt föroch högreär nyare
Övergångenårgångar för äldre i övrigt jämförbara fastigheter. tillän en
såledesfastighetsskatt 1,5 % taxeringsvärdet fastig-beräknas ökaav

34hetsskatten med kr. kvadratmeter för nyproducerade lägenheterper
årgångar uppgårökningenmedan för äldre endast till 7 kr.ca per

Även småhus årgångarnakvadratmeter. för har de högresenaste numera
årgångarpriser tidigare för i övrigt likvärdiga Dettafastigheter.än

förhållande illustreras i figur 8:1, visar riktvärden för taxeringsom av
småhus värdeårmed olika vid standard 9 30motsvarandeen resp.
standardpoäng.

ll-RINKI
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Figur 8:1. ålderViirdelnverkan för olika standardpoângav
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årgångarDe åtminstonehögre priserna för beror delvis attnyare
årgångar erhållerdessa Förmånenräntebidrag. i form räntebidrag lederav

till högre marknadspris, i sin leder till taxeringsvärdeett högretur ettsom
därmedoch högre fastighetsskatt. Nuvarande fastighetskatt förtaren

därmed del räntebidragens effekter oönskatett sätt.en av
föreslårMot denna bakgrund problemet med alltför kraftigatt en

sammanlagd ökning bostadsutgifterna för nyproduktionen motverkasav
nedsättning fastighetsskatten för nyproducerade bostadsfastig-genom en av

heter. Nedsättningen bör enkelt och för olika dispositionsfor-göras ett
enhetligt Vidare bör nedsättningen tidsbegränsadsätt.mer vara av

dåstatsfinansiella påtagligaskäl problemen med utgifterhögasamt är mest
åren.under de första 5-10

frånvaroVid nedsättning skulle fastighetsskatten för nyproduceradeav
uppgåhyresrätter i allmännyttan till 70 Borttagandekr. kvadratmeter.per

fastighetsskatten året såledeshela under det första skulle reduceraav
frånutgiftsökningen 142 till 72 kr. Utgiftsökningenkvadratmeter.per

skulle därmed till %,begränsas 13,6 vilket ligger den genomsnittliganära
utgiftsökningen framgårför hyresrätt i allmännyttan. Som av senare
redovisade tabeller uppkommer likartade förresultat andra dispositionsfor-
mer.

föreslårVi därför utgiftsökningen för nyproducerade fastigheteratt
utgår någonmildras intedet fastighetsskatt för nyproduceradeattgenom

årenbostäder under de första fem fastighetsskattensamt attgenom
årnedsätts till hälften under 6-10. tvåGenom i begränsastrappa stegen

ökningen bostadsutgiften tidsgränsen till %6 förnärav passeras ca
sådan%hyreshus och till 12 för Enegnahem. begränsning angelägenärca

tillmed hänsyn bostadsutgiften samtidigt ökar successivadenatt genom
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garanteradeupptrappningen den räntan.av
ändåårgångar subven-fastighetsskatten gällerreduktionDenna somav

reducerad s.k.tillbidrar därmedräntebidragen ochtioneras engenom
rundgång.

innebär skattenåldersdifferentierad fastighetsskattEn attdetta sätt
tillbidrarbostadspolitiskt medelfungerakommer att ett ensomsom

olikabostadsutgifterna mellanutjämningförbättrad paritet avgenom
förursprungliga intentionernaårgångar. med deDetta överensstämmer

tidigaredenna funktion har,fastighetsskatten, nämnts ovan,sommen
årgångar.förhållandevis förtaxeringsvärdenhögamotverkats nyaregenom

övergångsregler hyreshusför8.15

mildrasVärt bostadsutgifterna för hyreshusförslag: Höjningen genomav
utgår någon fastighets-inteövergångsregler bostadshyreshusdet förattom

årgång 1973-1976årgång förfastighetsskattför 1977-1990 halvskatt samt
årgångutgår någonår förfastighetsskatt1991, det inteunder att

årårgång 1992,1975-1978 underfastighetsskatt för1979-1990 halvsamt
årgång halvutgår någon 1981-1990fastighetsskatt förintedet samtatt

årårgång 1993 tills dess1977-1980 underfastighetsskatt för attosv.
årgångarna awecklade efterövergångsreglerna 18för berördade totalt är

år.nio

nyproduktionför framtidareducerad fastighetsskattFörslaget avom
syftar tilli fastighetsskatteninslagbostäder attär permanentett som

hyres-bidra till allmänt lägrenyproduktion och därigenomuppmuntra en
bostadskostnadsnivå.och

övergångsproblemlångsiktiga aspekter uppkommerUtöver dessa mera
särskilt förjanuari 1991 bliutgiftsökningen den 1 skulle storattgenom

övergångs-bostadsbeståndet. Eftersom dessa problemvissa delar utgörav
och intede dämpasproblem bör temporära permanentagenomgenom

åtgärder.
räntebidragenfastighetsskatten och särskilt reduktionenHöjningen avav

årgångarna Somhyreshus.utgiftsökningar för deleder till stora senaste
tillräntebidragen leder högredetta bl.a.berornämnts attovan

vilket motverkarfastighetspriser därmed till fastighetsskatt,och högre
förhållande de utgiftsök-Detta liksomeffekten räntebidraget. storaav

årgån övergångsåt gärderkräverningarna för de hyresrättsenaste somgarna
utgiftsökningen.mildrar

föreslås fas-tekniken med borttagandeMot bakgrunddenna att av
övergångs-årgångarna tillämpasför detighetsskatten ävensenaste som en

åtgärd med höjningenbefintliga bostadshyreshus i sambandför av
framgårSomfastighetsskattesatsen och minskningen räntebidragen. avav

åruppnås förhållandevis utgiftsökning detjämnberäkningar omsenare en
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utgår1991 någoninte fastighetsskatt årgångför 1977-1990 medan det
utgår halv fastighetsskatt årgångför 1973-1976. Därmed omfattas totalt

årgångar18 övergångsregler.dessaav
För undvika långalltför övergångsperiodatt övergångsreglernabören

awecklas nedsättningen elimineras två årgångaratt för år.genom per
Eftersom halv fastighetsskatt utgår för årgångarfyra kommer därmed
berörda fastigheter få halv fastighetsskattatt under två år.perioden
Passage sådan tidsgräns beräknas öka bostadsutgifterna förav en hyreshus
med 3-6 %.

Förslaget såledesinnebär dessa övergångsreglersärskildaatt för
hyreshus awecklas övergårsuccessivt och i initial nedsättningen av
fastighetsskatten år såvälunder 10 för småhushyres- producerassom som
med full frånbyggmoms åroch med 1991.

övergångsregler8.16 småhusför

Vårt förslag: Höjningen bostadsutgifterna småhusför mildrasav genom
övergångsregler fastighetsskattenatt nedsätts till 1,2 % taxeringsvär-om av

år årdet 1991 och 1992 utgårdet fastighetsskattsamt halvatt förgenom
årgång år1986-1990 årgång1991, för år1987-1990 årgång1992, för

år1988-1990 årgång1993, för 1989-1990 år årgång1994 för 1990samt
år 1995.

småhusFör ökar det löpande skatteuttaget i form fastighetsskatt ochav
från årschablonintäkt år1989 till 1990 i första hand höjdagenom

taxeringsvärden. Denna ökning taxeringsvärdena skulle dock uppkommitav
skattereformäven utan och kan normalisering jämförten medses som en

läget med taxeringsvärden långtligger under de skallsom attnormen om
75 %utgöra marknadsvärdet.av

förhållandenTrots dessa krävs övergångsreglersärskilda föräven
småhus för mildra effekterna höjdaatt taxeringsvärden i kombinationav

övrigamed KJS åtgärder.och föreslagna Basbreddningen förav oss
påverkarmervärdeskatten även egnahem ökade kostnader förgenom

energi, vattenavlopp och sophämtning.
De sänkta skattesatserna reducerar skattelättnaden för frånränteutgifter

47normalt till 30 %. Detta ocksåkan ökning bostadskost-ses som en av
naderna emellertid balanseras direkt dåsänkt skatt förblirsom räntorav en
fullt avdragsgilla för det flertalet skattskyldiga.stora

Övergångsreglerna småhusför bör inte inriktas endast de senaste
årgångarna för hyreshus eftersom taxeringsvärdena förökar allasom
årgångar. Ett ytterligare skäl för övergångsreglerannorlunda denär att
kostnadsökning uppkommer skattelättnaden reducerasattsom genom
från 47 till 30 % i första hand beror lånenstorleken inteoch
årgången. En viss lättnad årgångarnaför deextra dockärsenaste
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småhusmotiverad för med till taxeringsvärdenahänsynäven väntasatt
årgångar så får förhållandevisöka särskilt kraftigt för dessa de högaatt

årgångartaxeringsvärden enligt figur 8:1 med hänsyn till dessasamt att
genomgående lån, framgårhar höga vilket i nedan redovisadenästan

beräkningar.
Som diskuterats tidigare ökar det samlade skatteuttaget fas-genom

från årtighetsskatt %och schablonintäkt 1,42 taxeringsvärdet 1989 tillav
1,5 % årdet taxeringsvärdet 1991. Tillsammans med beräknadedenav nya
ökningen småhustaxeringsvärdena för %i genomsnitt 47 ökar detav
löpande skatteuttaget därmed 38 % i fast penningvärde.med mätt

Ökningen bostadsutgiften för egnahem beror i huvudsak höjdaav
taxeringsvärden, vilket medför ökningen i varierar olikahög grad mellanatt
delar landet. Om taxeringsvärdet fördubblas, vilket kan bli aktuellt i bl.a.av

såStockholm, ökar detta 87 i 38 %skatteuttag med stället för med
samtidigt ökningen blir i genomsnitt för övrigamotsvarande lägresom
delar Effekternalandet. höjda taxeringsvärden för olika regionerav av

diskuteras i samband med 8:7tabell nedan.m.m. mera
Sådana påtagligavariationer i kostnadsökningen för innebäregnahem

övergångsproblem. En ytterligare relaterad aspekt kostnadsökningenär att
för hyresrätt utjämnas allmännyttan utjämnar utgiftsökningenattgenom

årgångar, sådanmellan olika medan utjämning inte förekommer för
egnahem.‘

övergångsproblemDessa särskilda för fastighets-talar ökningenatt av
småhus långsiktiga nivånskatten för till den %1,5 taxeringsvärdetav

bör ske successivt inteoch omedelbart den 1januari 1991. Samtidigt detär
sådan småhusangeläget generell nedsättning fastighetsskatten föratt en av

lång övergångsperiod dåinte utsträcks alltför nedsättningenöver ären
förhållandevis dåkostbar och den inte successivtawecklas sättsamma

Ävenövergångsreglerna för hyreshus. reformens finansie-ansträngdasom
övergångsskedetring särskilt ocksåunder talar utsträckt generellmot en

nedsättning.
föreslårMot denna småhusbakgrund vi fastighetsskatten föratt

år årnedsätts till 1,2 % såför 1991 1992 likfor-och dentemporärt att av
nivån årmighetsskäl motiverade 1,5 % gäller först fr.o.m. 1993.

Den genomsnittliga reala ökningen skatteuttaget schablonin-av genom
från årfastighetsskatt årtäkt och 1989 till 1991 begränsas därmed till

Övergången%.10 årtill full fastighetsskatt 1993 detökar reala skatte-
% års nivåmed ytterligare 11 jämfört 1991 oförändrademed viduttaget

taxeringsvärden och inflationstakt 6 %.en
Vid fördubbling från årtaxeringsvärdet reduceras 1989ökningenen av
år fråntill 1991 % kvarstående87 till 50 medan densättsamma

från år år uppgårökningen 1991 till 1993 till %11 i detta fall.även

6 Frågan påverkarhur de föreslagna förändringarna hyrorna i olika delarom
bostadsbeståndet liksom Övriga effekter bostadsmarknaden analyserasav

utförligt Frågani bila 12 Ingvar Linse. reformens effektermera a av av
långfastighetspriserna ocksåkort och sikt i Matsanalyseras bilaga 15p av

Persson.
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För årgångarnaytterligare begränsa utgiftsökningen för deatt senaste av
föreslåsde utgår årgångskäl halv fastighetsskatt förnämnts attsom ovan

år årgång1986-1990 år1991, för 1987-1990 1992 varvid dessaosv.,
övergångsregler år. årgång uppgårawecklas efter fem För 1990 därmed
fastighetsskatten år årtill 0,6 % taxeringsvärdet 1991 och 1992, tillav
0,75 % årtaxeringsvärdet 1993-1995 1,5 %till taxeringsvärdetsamtav av
från åroch med 1996.

Ändring8.17 bostadsutgiftav

8.17.1 Förutsättningar beräkningsmetodoch

I detta avsnitt redovisas beräkningar bostadsutgifterna förändras förhurav
årgångarolika olika våraoch kategorier följd förslag i kombina-som en av

tion med KIS förslag full införsmervärdeskatt byggande,attom
underhåll, reparationer, vattenavlopp, sophämtning, förvaltningstjänster

energioch samtidigt nuvarande punktskatter energi sänks medsom
%.30
Resultaten inkluderar effekten realade taxeringsvärdena förattav

småhus från år årberäknas öka 1989 till 1991 %med i genomsnitt 31 trots
ökningen Påtaxeringsvärdena inte beror skattereformen.att av samma

realabeaktas de taxeringsvärdenasätt för hyreshus reduceras medatt
% följd11 inflation nominellt taxerings-och konstantaantagensom en av

värden.
Resultaten bostadsutgiftsändring ändrad reavinstbeskattningexkl.avser

och exkl. införandet grundavgift ändrad inkomstskatt för privatägdaochav
hyreshus.

Liksom i årsövriga delar betänkandet baseras beräkningarna 1989av
förhållanden, dvs. resultaten visar förändringen bostadsutgiften deav om
föreslagna årreglerna deoch reala taxeringsvärdena tillämpats 1989.nya

Beräkningarna belåninggäller vidare utgiftsändring vid genomsnittlig
förhållandeni övrigtoch genomsnittliga för dispositionsform ochresp.

åldersgrupp. Särskilt belåningenför egnahem och bostadsrätter varierar i
åldersgrupp,hög grad inom vilket till spridning iäven leder storen en

förändringen bostadsutgiften. Denna spridning undersöks inärmareav
tabell 8:7-8:8.

frågasättasDet kan alla förändringarhär beaktade börom ses som en
höjning bostadskostnaden i egentlig mening. Sänkta marginalskatterav
reducerar visserligen den skattelättnad uppkommer ränteav-som genom
drag sänkt skatt för de inkomster föranvändsmotsvarasmen av en som

betala och ökar därför inte bostadskostnadenräntornaatt sättsamma
kvotering vidränteavdragen oförändrade marginalskatter.t.ex.som en av

Införande mervärdeskatt för energi ökar den här beräknade bo-av
ocksåstadskostnaden kan ökningallmän levnadskostna-men ses som en av

iTV-licensderna införande mervärdeskattsätt ochsamma som av
dagstidningar. Den beräknade bostadsutgiften för hyresrätt i allmännyttan

måttdock hyresnivån påverkasrelevant för hur den allmännaettger av
våra KIS förslag.och
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osäkerhetallmänförekommerdennaberäkningarVid alla genomtyp enav
schablonmässigtofullständigt ochför beräkningarna ärunderlagetatt

egnahem.bostadsrätt ochsärskilt för
då deti allmännyttan,tillförlitliga för hyresrättResultaten är mest

kategori. Förändringenför dennaberäkningsunderlagfullgottföreligger ett
dåockså betydelsefullsärskiltkatogeriför dennabostadsutgifterna ärav

den allmännaförändringenbruksvärdeprincipenden styr avgenom
hyresnivån.7

Ökad boendekostnaderbetalningdirekt8.17.2 av

taxeringsvärdenauppjusteringmedVåra tillsammansKIS förslagoch av
miljarder kr.med 19,2bostadsutgifternasammanlagdaöka deberäknas

beståndet vid dennapermanentbostäder% för13,7 helaeller med
redovisadeuppnå tidigaremedjämförbarhetFörberäkningsmetod. att

skattelättnaden för egnahemsägarnasmåste effektendockresultat attav
ränteutgifterbostadsrättsinnehavarnasförliksomunderskottsavdrag

redaneffektfrån eftersom denna% bort,47 till 30 räknasreduceras
iändrade skattesatserskattebortfalletvid beräkningbeaktas genomav

uppgår egentligameningi visskorrigering denEfter denna4:3.tabell
%9,2 för helaeller12,9 miljarder kr.bostadskostnadsökningen till

bostadsbeståndet.
62,6sänkta skattesatserskattebortfalletAv det totala genom

således miljarder kr. eller12,94:3 finansierasenligt tabellmiljarder kr.
fårHushållen idärmed högrebostadsutgiftenl5 ökadecirka genom

i ställetboendedirekt i egenskapbostadsutgifternabetalautsträckning av
sådan möjligomläggningEn ärskattebetalare.i egenskapför indirekt av

får höjtbarnfamiljernafår ochsänkt skattalla attatt genomgenom
bidrar tillfastighetsskattennedsättningen attsamtidigtbarnbidrag avsom

årgångarolika ochförbostadsutgifternahöjninglikartad avge en
dispositionsformer.

i allmännyttanför hyresrättResultat8.17.3

genomsnittii allmännyttanbostadsutgiften för hyresrättFörändringen av
ålder 8:3. Resultatenredovisas i tabellför bostäder olikaoch anges somav

år. genomsnittligaDenkvadratmeter ochbostadsutgiftförändring av per
år ellersåledes 4 600 kr.ökningökningen 46 kr. motsvarar peren

kvadratmeter.månad 100383 för lägenhetkr. enper

Förutomi allmännyttan.bostadsutgift för hyresrättFörändringTabell 8:3. av
årsår i 1989ochi kr. kvadratmeterresultatenden sista kolumneni peranges

7 Landgren, bostadsdepartementet.TorstenBeräkningarna har utförts av

8 uppgår förtill 66 kvadratmeterbostadsenhetgenomsnittligaDen ytan per
68 kvadrat-privatägd hyresrätt,67 förkvadratmeteri allmännyttan,hyresrätt

egnahem.122 kvadratmeter förbostadsrätt ochförmeter
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pennlngviirde.

Ålder ÖkningFastig- Ränte Breddad Summa Urspr.
hetsskatt bidrag utgift %moms

1 2 3 4 5 6 7

Nyprod. -36 69 16+23 72 530 13,6
1- 4 -33 77 18 61 483 12,7
5-14 -20 63 19 63 450 14,0

15-29 6 15 20 41 370 11,2
30-48 7 14 21+1 43 365 11,8
49- 7 22 20+1 50 386 12,9
Genomsn. 0 26 20 1 46 388+ 12,0

Bostadsutgifterna för hyresrätt i såledesallmännyttan ökar med i
genomsnitt 12,0 %, vilket understiger den genomsnittliga ökningen för hela
bostadsbeståndet 13,7 %. Eftersom hyrorna i allmännyttan bestäms av
allmännyttans utgifter hyresnivånkan i allmännyttan öka medväntas ca

%12 följd skattereformen. Då den hyresnivånallmännasom en av styrs av
hyrorna i allmännyttan bruksvärdeprövningen så kan därmed dengenom
allmänna hyresnivån också ökaväntas med cirka 12 %.

Som framgår kolumn 7 utgiftsökningenär likartad i de olikaav
åldersgrupperna. Det förekommer någoninte heller skillnadstörre mellan
årgångarna inom de åldersgrupperna.här redovisade Den skillnadenstörsta

denna uppkommertyp fastighetsskatten år 1991av nedsättsatt tillgenom
åldernhälften vid 18 ålderninte år,vid 19 vilket dämpar utgiftsök-men

ningen för bostäder år18är med 14 kr. kvadratmeter eller medsom per
3,8 procentenheter jämfört med läget nedsättning.utan

Eftersom bostadsutgifterna ökar procentuellt ungefär lika mycket för
årgångarolika leder skatteformen tillvarken förbättrad eller försämrad

utgiftsparitet årgångarmellan olika i allmännyttan. Detta anmärknings-är
då neddragningenvärt räntebidragen mycket utgiftsökningstörreav ger en

för bostäder enligt kolumn 3 och därmednyare tenderar försämraatt
pariteten. Som framgår kolumn uppnås2 förhållandevisden jämnaav
ökningen bostadsutgifterna borttagandet fastighetsskattenav förgenom av
bostäder år1-14är halveringensamt fastighetsskattensom förgenom av
bostäder 15-18 år.ärsom

Effekterna basbreddningen för mervärdeskatten fördeladav är mellan
ökad driftsmoms och ökad byggmoms i kolumn Införandet mervärde-av
skatt för energi och andra driftskostnader förhållandevishar litenen
betydelse för energisnåla hus, vilket tenderarnyare utjämnamera att
utgiftsökningen årgångar.mellan olika

För nyproduktionen ökar bostadsutgifterna också övergång tillgenom
full byggmoms, där huvuddelen utgiftsökningen dock balanserasav av
automatiskt ökade räntebidrag.

övergångenIrots till full byggmoms och minskningen räntebidragenav
begränsas utgiftsökningen för nyproduktionen till 13,6 %, vilket ligger
ganska Ävendennära genomsnittliga utgiftsökningen. i detta fall är
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utgår någonförklaringen det inte fastighetsskatt för nyproduktionen.att
Som genomsnittlig olika dis-resultaten effekt förnämnts ovan avser

åldersgrupper.positionsformer finns betydandeoch Inom varje grupp
erhållervariationer. I första hand äldre fastigheter inte räntebidragsom

påverkas inte sänkningen räntebidragen, vilket givetvis innebärav av en
mindre utgiftsökning. Utgiftsökningen blir motsvarande högresätt än

ombyggnadslån.den i tabellen för äldre fastigheter med storaangessom

för8.17.4 Resultat privatägd hyresrätt

Motsvarande förresultat privatägd hyresrätt, dvs. hyreshus ägs avsom
privatpersoner redovisas i 8:4.eller kommersiella aktiebolag, tabell

Tabell 8:4. Förändring bostadsutgift för privatägd hyresrätt. Förutom i denav
år årskolumnensista resultaten l kr. kvadratmeter och i 1989anges per pen-

nlngvârde.

Ålder ÖkningFastig- Ränte- Breddad Summa Urspr.
%hetsskatt bidrag utgiftmoms

21 3 4 5 6 7

Nyprod. -63 79 16+25 58 529 10,9
-58 451- 4 84 18 472 9,5

5-14 -33 84 21 72 450 16,0
15-29 -3 23 1,522 41 360 1
30-48 13-1 22+ 1 35 381 9,2
49- 21-1 23+1 43 372 11,6
Genomsn. 23-4 22+1 42 374 11,1

någotDen genomsnittliga utgiftsökningen %11,1 ligger under
framgårmotsvarande utgiftsökning för hyresrätt i allmännyttan. Som av

tabellerna beror detta privatägd hyresrätt tidigare haftatt en ur
likformighetssynvinkel omotiverat fastighetsskatt.hög

framgårSom kolumn minskar fastighetsskatten1 den reala förävenav
åldersgrupper övergångsreglernainte fastighets-berörs trots attsom av

från årsskattesatsen ökar 1,38 1,5 % 1979till taxeringsvärde förav
från årprivatägda hyreshus. Förklaringen den inflationenär att antagna

år1989 till 1991 effekten den höjda fastighetsskattesatsen.överväger av
En jämförelse mellan kolumnerna 2 i 8:3 8:4tabellerna och visar att

övergången till enhetliga räntebidrag utgiftsökning förstörreger en
privatägd hyresrätt för inomhyresrätt allmännyttan för de i dessaän

årgångama,betydelsefullasammanhang vilket utjämnatenderar attyngre
den utgiftsökningen två Beståndenstotala för dessa hyresrätt.typer av
olika någotsammansättning leder dock till lägre genomsnittlig utgifts-en
ökning reducerade räntebidrag för privatägd hyresrätt förängenom

ocksåi någothyresrätt allmännyttan, vilket förklarar den utgiftsök-lägre
ningen för privatägda hyreshus.
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Breddningen mervärdeskatten motverkande utgiftsökninghögreav ger en
för privatägd hyresrätt jämfört med i allmännyttan. Skillnaden ihyresrätt
utgiftsökning privatägdkvadratmeter mellan hyresrätt och hyresrätt iper
allmännyttan begränsas därmed till 4 kr. kvadratmeter.per

Höjningen utgifterna för hyresändringen i privatägdallmännyttan styrav
någothyresrätt följd bruksvärdeprincipen. Den lägre ut-som en av

giftsökningen i privatägd hyresrätt tenderar därför ökat överskottatt ettge
för privatägd hyresrätt. Detta införandetmotverkas dock grundavgiftav av
för passiv näringsverksamhet skärpta regler för underskottsavdrag,samt av
vilket inte ibeaktats beräkningarna.

Slutsatsen därför skattereformen likartadeär totalt ganskaatt sett ger
Övergångentvåeffekter för dessa hyresrätt. till enhetligtyper av en

fastighetsskatt därförkan allt döma ske förändringarnaatt utan attav
tillleder allt för ökning i privatägdöverskottetsammantaget storen av

hyresrätt.

8.17.5 Resultat för bostadsrätt

Motsvarande resultat för bostadsrätt redovisas i 8:5.tabell

Tabell 8:5. Förändring bostadsutgift för bostadsrätt. Förutom l den sistaav
kolumnen år årsresultaten i kr. kvadratmeter och l 1989 penning-anges per
värde.

Ålder ÖkningFastig- Ränle- Räntor Breddad Summa Urspr.
hetsskatt 47%bidrag 30 %utgiftmoms

1 2 3 4 5 6 7 3

Nyprod. -33 59 2 15 459+23 67 14,6
1- 4 -30 69 2 17 58 460 12,6
5- 14 -19 52 6 19 58 14,5403

15- 29 7 9 2 21 39 345 11,5
30- 48 7 10 3 22+1 43 291 14,8
49- 8 18 21+1 5911 396 15,0
Gcnomsn. -1 23 4 21+1 47 360 13,1

Förändringen fastighetsskatten tvåenligtoch räntebidragen de förstaav
kolumnerna ligger motsvarande förändringar för hyresrätt inära allmän-

Detta beror tvåförregler tillämpas dessa kategoriernyttan. att samma
före de föreslagnahär förändringarna.även

.Förändringen påverkasbostadsutgiften för bostadsrätt emellertidav
skattelättnaden föräven bostadsrättsinnehavarens ränteutgifterattav

frånreduceras 47 till 30 % län.för egnahemsägarenssättsamma som
Den därav följande genomsnittliga utgiftsökningen redovisas i 4.kolumn

Liksom för egnahemsägaren frånökar efter 53skatt därmed tillräntan
%70 före förhållandevisskatt eller 32 %.räntan med Denna kraftigaav

ökning delpost berör intebostadsrätt hyresrätt i allmän-av en som men
får genomslag i form högre ökningnyttan ett procentuellav en av
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bostadsrätt i allmännyttan.bostadsutgifterna i än
visar denockså 8:5,framgår raden i tabellsistaEffekten den attsomav

överstigerför bostadsrättkvadratmeterutgiftsökningengenomsnittliga per
dengrundi allmännyttanhyresrättökning förmotsvarande av

enligt kolumnkvadratmeterutgiftsökningen 4 kr.tillkommande per
uppgår bostadsrättsinnehavarnasför beräkningarEnligt underlaget dessa

egnahem,liksom förfinns,lån 12 500 härgenomsnitt till endast kr.i men
bostadsrättsinne-lån 000 för100 kr.variationer. Ettbetydande extra en

utgiftsök-%12videgnahemsägare räntaliksom för extrahavare engeren
Om bostaden har040 kr.på % 2fall 17 ellerning i flertalet räntan enav

kvadratmeter20 kr.ökningdetta100 kvadratmeter peryta ger enav
iredovisas tabellerna.de ökningarutöver som

måste inteemellertid beakta barafå rättvisande bildFör att ‘manen
inkomstskat-förändringenefterförändringen skatt ävenräntan utan avav

följdökarefter skattförvärvsinkomster, eftersom räntan avsom enten
avdragsbegränsningarexplicitaföljdinteochsänkta skattesatser en avsom

redovisasdennaskattskyldiga. Beräkningarflertaletför det typstora av
i tabell 10:8 nedan.

för egnahemResultat8.17.6

8:6.redovisas i tabellförMotsvarande resultat egnahem

i den sistaegnahem. Förutombostadsulgitt förFörändringTabell 8:6. av
år års1989och ikvadratmeterresultaten i kr.kolumnen pen-peranges

ningvñrde.

ÖkningÅlder Summa Urspr.BreddadFastig- Räntor
%utgift47%hetsskatt 30 moms

schabLint.o.

75 642 31

15,141062-35 64 13+20Nyprod.
15,040761-13 62 1241-
17,03766449 145-14 1
14,849 3281515-29 2 32
15,028215 422330-48 4
15,52804325 1449- 4
15,632314+0 5033Genomsn. 3

bostadsutgifterna medframgår genomsnittligadetabellen ökarSom av
något överstigervilketför egnahem,50 kvadratmetercirka kr. per

Ökningen blirbostadsenhetökning för övriga kategorier.motsvarande per
uppgårgenomsnittligaför eftersom denbetydligt egnahemdock ytanstörre

övrigaför katego-jämfört med 66-68 kvadratmeter122till kvadratmeter
rier.

bostadsutgifterna förframgår ökningenSom tabellen beror avav
rånteutgifter reducerasförskattelättnadenegnahem i första hand att
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från 47 till 30. Förändringen den löpande beskattningen enligt kolumnav
förhållandevis2 är betydelselös årgångarförutom för får sänktsom

löpande beskattning särskild nedsättning fastighetsskatten.genom av
Även den kanske relevanta procentuella ökningen bostadsutgif-mera av

högre förten är egnahem för övrigaän kategorier. Som diskuterats tidigare
ökar efterräntan bidrag och skatt med 32 % reduceradeca genom
räntebidrag och ändrade skattesatser.genom

För egnahem gäller detta alla ränteutgifter medan det för hyresrätt
lån Ökningengäller endast erhåller räntebidrag. eftersom räntan skattav

får därför större genomslag förett egnahem för hyresrätt,än liksom för
bostadsrätt jämfört med hyresrätt enligt tidigare diskussion, vilket bidrar
till förklara denatt utgiftsökningenstörre för egnahem.

Den högre utgiftsökningen för ocksåegnahem lånebeloppetberor att
förkvadratmeter 15 %är högre för egnahemper hyresrätt, vilketänca

också bidrar till ökningen efter bidrag fåratt räntan och skattav störreett
genomslag för egnahem.

Även för egnahem ökningenär bostadsutgiften likartadganska för deav
âldersgrupperna.olika Genom halveringen fastighetsskatten förav

åldersgruppen år1-4 begränsas utgiftsökningen till 15,0 % medan den i
fall uppgåttskulle haannat till 19,8 % vid det här gjorda antagandet att

taxeringsvärdet årgångarnaför de ökar med isenaste genomsnitt 70 % och
inte för beståndethela %.med 47som

Den procentuella utgiftsökningen för nyproduktionen lägre denär än
genomsnittliga ökningen för övergångenegnahem till fulltrots byggmoms.

framgårSom tabellen beror detta borttagandet fastighetsskattenav av
för nyproduktionen.

Ökning8.18 fastighetsskatt år år1991 ochav
1993 i olika fall

Ovan redovisade resultat genomsnittliga förändringar för olikaavser
såledesoch ingen informationgrupper variationenger inomom resp.

Som nämnts kan särskilt degrupp. taxeringsvärdena småhusförovan nya
leda tillväntas regionala variationerstora i förändringen det löpandeav

skatteuttaget i form schablonintäkt fastighetsskattoch för egnahem.av
Därtill beräkningarna de föreslagna årreglerna för 1991,avser medan

åreffektenäven 1993 intresseär för egnahem med tankeav att
fastighetsskatten då frånhöjs 1,2 till 1,5 % taxeringsvärdet.av

Kompletterande information i frågordessa redovisas i 8:7,tabell som
visar den löpande skatten i form schablonintäkt årenoch fastighetsskattav
1989, 1991 och 1993 för egnahem i olika regioner, med olika och medyta
olika produktionsår. För uppnå jämförbarhet föregåendemedatt tabeller
redovisas resultaten löpande skatt kvadratmetersom omräknat i 1989per
års penningvärde.

Det löpande årskatteuttaget 1989 beräknas därvid 1,42 % detsom av
tidigare taxeringsvärdet motsvarande fastighetsskatt 0,47 %en av
taxeringsvärdet inkomstskatt 47,8 %samt schablonintäktenen av

%.2
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årSkatteuttaget 1991 beräknas den föreslagna fastighetsskattensom
%1,2 det taxeringsvärdet korrigerad förändringenför penning-av nya av

från årvärdet år1989 till 1991 vid inflation %.6antagenen
årSkatteuttaget på1993 beräknas den föreslagnasättsamma som

påskattesatsen 1,5 % korrigerad för förändringen penningvärdet. Detav
reala skatteuttaget från är%ökar med 11,2 1991 till 1993 attgenom
ökningen frånskattesatsen 1,5 % %1,2 till eller med 25 dämpasav genom

taxeringsvardena sjunker iatt reala vid nominellt konstantatermer
taxeringsvärden. Beräkningarna såledesbeaktar inte effekterna av en

övergångeventuell till rullande fastighetstaxering där taxeringsvärdena
justeras med hänsyn till utveckling fastighetspriserna.av
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forTabell 8:7. löpande skatt i form schablonintâkt och fastighetsskattav
produktionsår. Kr.egnahem i olika regioner, med olika och med olikayta per

årskvadratmeter i 1989 pennlngvärde.

REGION Stockholm, Stockholm, Riket, Riket,orter orter
centralt med med mindre änänytter- mer

områden belägna 75 000 inv. 75 000 inv.
kommuner

PROD. 1935 1935 1935 1935
YTA 85 8585 85m
TlD. TAXV. 158174 000 190 000 000 113 000
NYTT TAXV. 326 000 400 000 247 000 166 000
1989 29 32 26 19
1991 51 31 2041
1993 46 56 34 23

PROD. 1935 1935 1935 1935
YTA 130 130 130 130m
TID. TAXV. 293 000 319 000 266 000 131 000
NYTT TAXV. 185548 000 673 000 415 000 000
1989 32 35 29 21
1991 45 56 34 20
1993 50 62 38 23

PROD. 1935 1935 1935 1935
YTA 205 205 205 205m
TID. TAXV. 430 000 469 000 391 000 280 000
NYTI TAXV. 755 000 935 000 572 000 369 000
1989 30 33 27 19
1991 39 48 30 19
1993 44 54 33 21

PROD. R 1965 1965 1965 1965
YTA 130 130 130 130m
TID. TAXV. 405 000 441 000 368 000 000263
NYTT TAXV. 758 000 573929 000 000 359 000
1989 44 48 40 29
1991 62 76 47 29
1993 69 85 53 33

PROD. 1986 1986 1986 1986
YTA 130 130 130 130m
TID. TAXV. 399 000 435 000 363 000 259 000
NYTT TAXV. 890 000 6751 093 000 000 424 000
1989 44 48 2940
1991 12 skatt 36 45 29 17
1993 79 99 61 38

PROD. 1989 1989 1989 1989
YTA 130 130 130 130m

TAXV.TID. 405 000 441 000 368 000 263 000
NYTT TAXV. 903 000 1 109 000 684 000 430 000
1989 44 48 40 29
1991 37 45 28 19
1993 42 51 31 20
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framgår förhållandevisSom tabellen leder de kraftiga ökningarnaav av
taxeringsvärdena i Stockholmsregionen till ökning det löpandestörreen av
skatteuttaget och därmed bostadsutgifterna de föreslagna regler-av genom

år årför 1991, jämfört Motsatsenmed 1989. gäller för medorterna
invånare.mindre 75 000än

också från årTabellen visar %ökningen fastighetsskatten 1,2att av
år förhållandevis%1991 till 1,5 1993 liten ytterligare ökning detger en av

reala skatteuttaget. Som detta effekterna denberornämnts attovan av
höjda inflationen taxerings-skattesatsen motverkas sänker det realaattav
värdet vid nominellt konstanta taxeringsvärden.

Effekterna halveringen fastighetsskatten för de fem senasteav av
årgångarna årgångbelyses 1986.redovisning resultaten förgenom av

årgång fårDenna halverad fastighetsskatt och därmed fastighetsskatten
% årendast 0,6 taxeringsvärdet 1991. Genom denna dubbla nedsättningav

år år frånsjunker skatteuttaget 1991 jämfört 1989,med medan ökningen
år år förhållandevis båda1991 till 1993 blir kraftig eftersom nedsättning-

årgång.försvinner för just dennaarna
Årgång får1989 däremot nedsatt fastighetsskatt sänktoch därmeden

år både år årreal skatt jämfört med 1989, 1991 och 1993.

egnahemsägareÄndrad8.19 skatt för

Förändringen den sammanlagda inkomst- fastighetsskattenoch i olikaav
fall redovisas i 8:8tabell för ytterligare variationerbelysa inomatt gruppen
egnahem. I dessa beräkningar beaktas förändringen mervärdeskattenav
och övriga basbreddningar.
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Tabell 8:8. Förändring real skatt för år år vårtegnahemsågare 1991 jämfört med 1989av genom
forslag.

års1989 priser. Utdebitering 30,80 kr. Taxeringsvéirdenahar förutsätts 30%öka realt med i landsorten
Stockholmsområdet.och 80%med i

årsExempel 1989 Ränte- Inkomstskattens reala förändring i kronor vid lönen
taxerings- utgifter påi 1000-tal kronor
värde, kr kr.

90 120 150 180 210 240 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 -3 761 -8 861 -13 555961 -22 -26 625 225 425-33 -46

A. Villaägare i landsorten
1 200 000 0 -3 486 -8 586 -13 826 -22 840 350-27 -33 950 -47 150
2 10 000 -2 186 -6 806 906 500-11 -20 -24 570 -31 170 370-44
3 20 000 -1 606 -5 026 -10 126 -18 720 -22 790 -29 390 -42 590
4 30 000 026-1 -3 246 -8 346 -16 940 -21 010 -27 610 -40 810
5 400 000 0 -3 211 -8 211 -14 111 -23 125 075 675-28 -34 -47 875
6 20 000 -851 751-4 -9 851 -18 445 515-22 -29 115 -42 315
7 40 000 +309 191-1 -6 291 885 955-14 -18 -25 555 -38 755
8 60 000 +1 469 -31 -2 731 325 -15 395-11 -21 995 -35 195

B. Villaägare Stockholmsområdeti
1 300 000 0 549-1 -6 649 -12 169 -21 183 -25 913 -32 513 -45 713
2 15 000 +281 -3 979 -9 079 -17 673 -21 743 543-28 343 -41
3 30 000 151+1 309 -6 409-1 -15 003 -19 073 -25 673 873-38
4 45 000 +2 021 521 -3 739 -12 333 -16 403 -23 003 -36 203+
5 600000 0 -771 -5 871 --12 651 -21 665 -27 385 985-33 -47 185
6 30 000 +3 009 -531 -5 631 225-14 -18 295 -24 895 -38 095
7 60 000 +4 749 +3 249 -291 885-8 -12 955 -19 555 755-32
8 90 000 +6 706 +5 203 +3 703 -3 331 -7 401 -14 001 -27 201

Ändring8.20 skatteuttagav

8.20.1 Egnahem

årJämfört med 1989 beräknas det skatteuttagetreala fastighets-genom
skatt och schablonintäkt för åregnahem öka med endast 0,4 miljarder kr.
1991 grund nedsättningen fastighetsskattesatsen %till 1,2 och denav av

årgångytterligare nedsättningen för 1986-1990. övergångenVid till full
årfastighetsskatt 1993 beräknas det reala skatteuttaget ha ökat med 1,0

årsmiljard jämfört 1989 nivå.med
De budgetförstärkningar i tabell 4:5 överstiger dessasom anges

nettoökningar skatteuttaget fastighetskatt och schablonintäktav genom
eftersom effekten sänkt skattesats för schablonintäkten inräknasav som en
del budgetförsvagningen i tabell 4:3.av

De föreslagna reglerna för reavinstbeskattning beräknas öka skatteut-
reavinstbeskattningtaget egnahem med cirka 2,0 miljarder kr.genom av

9 Uppgifterna löntagare villa har medtagits jämförelse.utansom avser som
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då på svårtdet grund bristande dataunderlag och allmän osäkerhet ärav
reavinstbeskattning.frånintäkternauppskatta nuvarandeatt

Den i 4:5tabell relevanta budgetförstärkningen basbreddning ärgenom
långhögre sikt eftersom budgetförsvagningen skattesatsersänktagenom

beaktas i tabell 4:3. Den budgetförstärkningenkortsiktiga väsentligtär
övergångsregellägre följd omkostnadsbeloppet enligtattsom en av en om

utgångspunkt frångrundregeln beräknas med det omkostnadsbelopp inkl.
uppräkning anskaffningsvärdet skulle gällt vid försäljning den 31av som
december 1990.

8.20.2 Hyreshus

frånvaroVid nedsättningar fastighetsskattenskulle för hyreshus ökathaav
0,6 års nivå.med realt miljarder sikt jämfört 1989kort med Nedsätt-

ningen fastighetsskatten emellertid budgetbortfall 1,0ettav ger
miljarder, varför nettoeffekten blir budgetförsvagning 0,4 miljarderen
kr.

Övergång till ekonomiskt rättvisande taxeringsvärden för bostadsrätts-
fastigheter beräknas budgetförstärkning 1,0 miljard ochkr.ge en
därmed fastighetsskatten långökning för hyreshus sikt med 1,6en av
miljarder kr.

8.20.3 Räntebidrag

Den föreslagna reduktionen räntebidragen för hyres- bostadsrättochav
beräknas budgetförstärkning 3,4 miljarder kr.ge en

10 frånIntäkterna reavinstbeskattningen uppgåttvillor beräknas ha tillav ca
års0,2 miljarder årkr. i 1989 årpenningvärde 1979 och 1983, vilket är

långsiktigaväsentligt lägre denän här uppskattade intäkten vid nuvarande
regler 1,3 miljarder Dettakr. lågarimligt med hänsyn till deattsynesvara

årintäkterna 1979 kan förklaras dåuppräkning medgavsäven för deattav
åren lågaförsta fyra årmedan de intäkterna 1983 kan förklaras det kraftigaav

från årreala prisfallet villor år1979 till 1983, analyseras inärmaresom
Mats Perssonsunderlagsrapport. En ytterligare faktor kan förklara desom

låga årmycket skatteintäktema år1979 och 1983 är uppskovenatt ger en
långstörre skattelättnad kort sikt än sikt.

l2—RINKI
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9 Skatte- och avgiftsberäkning

9.1 Inkomstslaget kapital

utgårSom diskuterats i kap. 6 statlig %skatt 30 förnärmare en
inom inkomstslagetöverskott kapital medan underskott skatte-ett ger en

reduktion %30 avräknas statlig och kommunal inkomstskattmotsom
skogsvårdsavgift år.och fastighetsskatt under Beloppet församt samma

skattereduktionen begränsas inte ränteavdragstaketänsättannat genom
år100 000 kr. fåroch reaförluster drassamt attper person genom av

70 %.endast till

9.2 Förvärvskällor i inkomstslaget närings-
verksamhet

Vårt förslag: Indelning i förvärvskällor i inkomstslaget näringsverksamhet
fråneftergörs nuvarande regler för inkomstslagetmönster rörelse. En

förvärvskälla klassificeras aktiv eller passiv beroende densom om
skattskyldige varit verksam i förvärvskällan i inte obetydlig omfattning.

9.2.1 Nuvarande regler

Nuvarande regler för indelning i förvärvskällor frånhärstammar KL:s
ansågstillkomst. Under arbetet med KL det inte möjligt kort ochatt ge en

uttömmande definition vad utgjorde skattepliktig inkomst. Mansom en
valde i stället stadga inkomst skattepliktig den härflutitatt att en var om

någon viss angiven källa.ur
För inkomst skall skattepliktig vid nuvarande regleratt krävsen attvara

den kan hänföras till förvärvskälla. Med undantag för inkomstslageten
tjänst innehållakan varje inkomstslag flera förvärvskällor. Inkomst-
beräkning sker för varje särskild förvärvskälla.separat

Syftet med förvärvskälleindelningen har varit skapa formellatt en ram
för sortering de intäkter och kostnader hör ihop, vilket harav som
betydelse bl.a. för uppdelningen mellan inkomstslagen.

När det jordbruksfastighetgäller och fastighet sammanfaller iannan
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Flera taxeringsenheterallmänhet förvärvskällan med taxeringsenheten. kan
förvärvskälla. Detta de brukasdock i hand bilda gällerägares en omen

förvaltningsenhet, förvaltningen driften skötstillsammans dvs. ochsom en
sådant ekonomiskt framträder naturlig enhet.desättett att sett som en

För inkomstslaget teknik. Där skallrörelse har valtman en annan som
förvärvskälla varje förvärvsverksamhet är attsom anse somen anses

självständig rörelse.
Om den skattskyldigesolika verksamheter bedrivs huvudsakligen med

Somarbetskraft i förvärvskälla föreligga. exempelallmänhetegen anses en
också åtförfattare sig bildhuggeri ellerdetta ägnaranges en som en

både snickare smed.hantverkare ochärsom
Är någotolika egentligt inreverksamheterna till helt ocharten utan

fråga skilda förvärvskällor.sammanhang skall det regel omsom vara
tillräckligtFör inre skall föreligga det intesammanhang äratt ett anses

övrigt,ledningen Dessutom viss gemensamhet ikrävsäratt gemensam.
i i driftkostnader.exempelvis gemensamhet verksamhetsart eller

Överväganden förslagoch9.2.2

för i förvärvskälla vid beräkningGenom kvittningsbegränsningar underskott
fåtti förvärvskälloregenavgifter inkomstskatt har indelningenoch enav

föreslåri 9.4ökad betydelse. Som diskuteras avsnittnärmare att
inte olika förvärvskällor, vilket medförkvittning medges mellan att

indelningen i förvärvskällor blir betydelsefull. Nu gällande reglerännu mera
indelning i förvärvskällor, i allt väsentligt tillkom för sextioför änsom mer

år tillgodose syften intesedan, har utformats för andra och äratt
inkomstberäkning.anpassade till föreslagna för avgifts- ochhär regler

Om näringsverksamhet redovisas i enda förvärvskälla skulleall skulle en
från frånfritt kvittas överskott andraunderskott verksamhet kunna moten

våra restriktivaverksamheter. Detta skulle direkt motverka förslag om
underskottsavdrag. Mot förvärvskälleindel-regler för denna bakgrund bör

från för inkomstslagetningen efter gällande reglergöras mönster nu
rörelse.

jordbruksfas-sammanslagningen de nuvarande inkomstslagen rörelse,av
fastighet konventionellt beskattad till det in-tighet och annan nya

näringsverksamhet leder till färre förvärvskällor, eftersomkomstslaget
inkomstslag.uppdelning inte längre behöver mellan dessa tidigaregöras tre

förvärvskälla för denFör lantbruket uppkommer därmed enda allen
förekomma jordbruksfastighet och harverksamhet kan somsom en en

sådannaturlig anknytning till denna. Som jämförelse kan nämnas att
mångai fall fördelas skilda inkomstslag vidverksamhet mellan tre

En uthyrning överloppsbostäder liksomnuvarande regler. lantbrukares av
måni fastighet. Itäktverksamhet redovisas inkomstslaget denannanen

får någottäktverksamheten omfattning skall den liksom eventuellstörre en
redovisas i inkomstslagetväxthusverksamhet rörelse.

presumtionsregelNär det gäller övrig näringsverksamhet bör en
Om olika framträder enhetligt företagtillämpas. verksamheter inte ettsom

och inte uppvisar naturlig anknytning till varandra bör presumtionenen
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frånHärutöver ledning hämtasföreligger. kanskilda förvärvskällorattvara
förvärvskälleindelning.förnuvarande regler

medför färrenäringsverksamhetindelningenDen här förslagna av
många skattskyldiga.förvärvskällor för

förvärvskällapassivAktiv och9.2.3

socialförsäkringsförmåneruppnå ochför bl.a.enkla reglerI syfte att -
utgångspunktföreslår klassificering förvärvskällorna medavgifter en av

frånfrån Inkomst verksam-arbetsinsats. härrörskattskyldigesden som en
obetydlig omfattningvarit i inteskattskyldige verksamhet där den

Övrig arbetsinsatsen varitdär denaktiv. verksamhet,klassificeras egnasom
klassificeraskapitalförvaltande karaktär,obetydlig och kanske blott av

passiv.därmed som
betydelse föraktiv passiv förvärvskälla harUppdelningen mellan och

socialförsäkringsförmåner, grundavdrag ochsocialavgifter,uttag av
på preciseraspensionssparande sätt senare.som

medpassiv näringsverksamhet börUppdelningen aktiv och görasmellan
förståsfrån det värdeutgångspunkt Med förädlingsvärdeförädlingsvärdet.

kapital eget ochproduktionsfaktorerna arbete ochalstrassom av
på enkelt uttryckasfrämmande. Förädlingsvärdet kan sättett som

avdrag förför och tjänster medförsäljningsintäkterföretagets varor
utifrån blirFörädlingsvärdetför tjänster ochkostnaderna köpta varor.

åstad-således produktionsinsats företagetvärdeökning ellerden som
kommer.

arbetsinsatsendenförädlingsvärdet i huvudsak alstrasOm av egna
ledning. EnEtt exempel tjäna tillinkomst aktiv kanföreligger natur.en av

sådanåtar rita itill extraknäck husarkitekt sig ochanställd attgenomav
på Förädlingsvär-uppfyllda.omfattning kraven näringsverksamhetatt anses

i väsentligtliknande tjänsteproducerande fall allti detta ochdet kan antas
arbetsinsatsen.tillskapat denav egna

huvudsak-i fall där förädlingsvärdetBedömningen bör bli den motsatta
fråga den skatt-kapitalavkastning. Det kan härligen utgör attomvara

aktiv del ifinansiär för verksamhetskyldige uppträder utan att tasom en
inkomsterHit traditionellt passiva inkomster,arbetet. hör närmastäven av

förvaltningExempel dettaförmögenhetsförvaltande karaktär. utgör av
från upplåtelse awerkningsrätter.arrendeintäkter intäkterhyreshus, och av

kombination ochOfta förädlingsvärdetskapas egetavgenom en
exempelviskapital. En anställd bilförsäljareanställdas arbete startarsamt

lånat Inledningsvismed hjälp kapital.biluthyrningsverksamhet aven egen
kvar sådandeltid sin anställning. En verksamhet böriarbetar han dock

arbetsinsats föreligger. Detta böraktiv icke obetydligom enanses som
arbetsinsats iden skattskyldige minskat sinfallet t.ex. omanses vara

förädlingsvärdet i huvudsakligen alstrasanställningen. Om stället genom
måttligden arbetsinsatsenkapitalinsats anställas arbete ocheller äregna av

passiv.omfattning verksamheten normalt bedömasbör som
Om skattskyldigeMotsvarande gäller exempelvis i lantbruk. denett

inkomstenned sin huvudsakliga arbetsinsats lantbruket ärlägger av
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aktiv Detta gäller lantbrukare,natur. även vanligt förekom-ärom en som
mande, kompletterar med anställning.en

Sammanfattningsvis dåbör i fall förädlingsvärdet alstrats genom en
kombination arbete och kapital verksamheten bedömas aktivav som om
den skattskyldige själv arbetsinsats varit verksam i integenom egen
obetydlig omfattning.

Inkomst utomlands bedriven näringsverksamhet bör alltid klassifice-av
sådanapassiv eftersom förmånerinkomster inte enligtras som ger

nuvarande socialförsäkringssystem.

Socialavgifter9.3

Vårt förslag: Inkomst aktiv förmånsgrundandenäringsverksamhet ärav
och underlag för år.utgör egenavgift för 65högst Inkomstärpersoner som

aktiv näringsverksamhet för år65 liksomärav änpersoner som mer
inkomst passiv näringsverksamhet förmånsgrundandeinteär och utgörav
underlag för utgårgrundavgift. Grundavgift för lön ochäven annan
arbetsersättning till år.65är änperson som mer

Som led i likformig föreslårbeskattning vi utgå någonett det skallatten
socialavgifter för förvärvsinkomsterallatyp det preciserassättav som

i 35.kap.
För inkomster förmåner bl.a. sjukersättning ATPochsom ger uttassom

fulla arbetsgivaravgifter egenavgifter. För övriga förvärvsinkomsterresp.
endast skattedelen socialavgifterna, grundavgift,uttas s.k. beräknasav som
hälften förmånsgrundandede egenavgifterna plus övrigasom av egenav-

gifter 22,51 % årsmotsvarande vid 1989 egenavgifter minus den sänkning
socialavgifterna föreslagits i kap. 4.av som
För inkomstslaget tjänst inkomsterna förmånsgrundandeär regelsom

för år,högst 65 vilket innebär utgårär det fullapersoner som att
arbetsgivaravgifter 36,79 % efter den föreslagna sänkningen.av oss
Löner till år65är än bör, liksom vid nuvarande regler,personer som mer

förmånerinte i form sjukersättning föreslåroch ATP, varför vige av att
utgågrundavgift sådanaskall för löner.

Inkomst aktiv näringsverksamhet förmånsgrundandebör på iav vara
huvudsak vidsätt nuvarande regler, varvid utgåregenavgiftersamma som

33,51med %. Inkomst näringsverksamhet för är änav personer som mer
år inkomstårets65 vid utgång liksom all inkomst passiv näringsverksam-av

inte förmånsgrundande,het bör vilket innebär endast grundavgiftvara att
utgå.bör

Grundavgiften för inkomst näringsverksamhet förmåns-inte ärav som
grundande balanserar förmånden skattemässiga uppkommer försom
kapitaltillgångar SURV:en, vilket bidrar till likartadegenom att ge
skatteeffekter för kapitalinkomster och ränteutgifter redovisas undersom
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grundavgifteninkomstslagen näringsverksamhet och kapital. Genom
uppnås också målet inom näringsverk-real kapitalavkastningatt extraom

föremål någon dubbelbeskattning.samhet skall blir för typ av
närings-Budgetförstärkningen grundavgift för passivatt uttasgenom

förnäringsverksamhetverksamhet för lön och inkomstsamt personerav
år uppgå65 till 1,4 miljarder kr., därberäknasänär merpartensom mer

år.65grundavgift för lön till är änsom meravser personer

9.4 Underskottsavdrag i näringsverksamhet
och tjänst

Vårt förslag: inkomstslagen näringsverksamhetUnderskott i förvärvskälla i
framtida i förvärvskällan tidsbegräns-och tjänst kvittas överskottmot utan

definitiv förlustning. Ackumulerade underskott närutgörsom en
inkomstslagetförvärvskällan dras efter 70-procentig kvotering iupphör av

år.på fårkapital reaförluster. Avdraget fördelassätt över tresamma som

9.4.1 Nuvarande regler

avgiftssystem tillämpas fyra olika förI nuvarande skatte- och regler
behandling underskott.av

beräkning för socialavgifter medges inte kvittningVid underlagav
något dvs. tiden inom förvärvskälla eller mellanvarkensätt, över en
förvärvskällor.

Vid beräkning underlag för tilläggsbelopp vid den statliga inkomstbe-av
skattningen medges kvittning tiden i förvärvskälla medanöver samma

fårUnderskott kvittaskvittning inte medges mellan förvärvskällor. mot
åren.i förvärvskällan under de Den skattskyldigeöverskott närmaste sex

får årvälja vilket underskottsavdraget skall utnyttjas.
statligaVid beräkning beskattningsbar inkomst vid den och kom-av

bådekvittning förvärvskällormunala inkomstbeskattningen medges mellan
åroch tiden. Kvittningen mellan förvärvskällor uppkommeröver samma

fårunderskott i förvärvskälla dras allmänt avdrag ochattgenom en av som
Om övriga intedärmed överskott i andra förvärvskällor. inkomster ärmot

fårtillräckligt för full kvittning resterande underskottstora att ge sparas
åren.utnyttjas förlustavdrag under de Därmedoch närmasteettsom sex

såvälkvittning tiden inom mellan förvärvskällor.uppkommer över som
Även får årväljai detta fall den skatteskyldige vilket avdraget skall
utnyttjas.

Den fjärde regeluppsättningen och fastighet i utlandet, därgäller rörelse
får i förvärvskällanunderskott kvittas överskott under de närmastemot sex

åren såvälavseende grund- tilläggsbelopp.som
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Utgångspunkter9.4.2

Vi måletlägger vikt vid överskådligaenkla, enhetliga ochstor reglerom
bl.a. fördelningspolitiska skäl. Komplicerade missgynnarreglerav personer

inte utnyttjar möjligheteralla till reducerad skatt grundsom t.ex.av
bristande kunskaper eller moraliska skäl.av

framgårSom sammanställningen uppfyller nuvarande regler förav ovan
behandling utgångspunktunderskott inte dessa vårtkrav. En för förslagav

därför kvittningär skall medges enhetligt och enkeltatt ett sätt.
Målen basbreddningar förebyggandeoch skatteplaneringom samtav

målet förhindra marginalskattesänkningen olämpligaatt attom ger
fördelningseffekter talar för restriktiva regler för underskottsavdrag. Dessa
mål tillmätas utgångspunktbör vikt. En vårtför förslagstor ärannan
därför avdragsbegränsningen för höginkomsttagare bör minstatt likavara
restriktiv nuvarande avdragsbegränsning, för övrigt infördes vidsom som

års1982 skattereform just för dämpa fördelningseffekterna sänktaatt av
marginalskatter.

gårSkatteplanering uppnåofta räntefri skattekreditut att en genom
redovisa skattemässiga underskott årunderatt antal i bästa fallett som

år.överskott under ocksåSkatteplaneringmotsvaras kanav utsenare
redovisa underskott hos med hög marginalskattatt personer som

balanseras samtida eller föröverskott eller medav utansenare personer
låg marginalskatt. Dessa liksom andra skatteplanering kantyper av

förhållandevisförebyggas restriktiva regler för underskottsavdrag.genom
Nuvarande avdragsbegränsning med uppdelning mellan underlag för

grundbelopp och underlag för tilläggsbelopp mindre lämplig i detär
inkomstskattesystem föreslår då den skulle innebära tredjesom en
inkomstskattebas kapitalinkomster förvärvsinkomster.utöver och Därtill
bör skattekrediter underskottsavdrag förmotverkas detäven storagenom
flertalet skattskyldiga har marginalskatt %.30som en

9.4.3 Full kvittning tiden inom förvärvskällaöver

Mot kvarstårdenna tvåbakgrund möjligheter nämligen kvittningatt
medges antingen tiden inom förvärvskällaöver eller mellan förvärvs-en

år.källor under föreslårVi kvittning medges tidenöverattsamma men
ocksådiskuterar sidoversion med kvoterad kvittning mellan förvärvs-en

källor i högre utsträckning liknar nuvarande regler.som
Huvudalternativet såledesinnebär underskott kvittas framtidaatt mot

i förvärvskällan såvälöverskott avseende socialavgifter progressivsom
såinkomstskatt möjligt tidsbegränsning. Ackumuleradesnart utansom men

underskott definitiv förlust förvärvskällan fårnär upphör drassom avser
efter 70-procentig kvotering reaförluster i in-sättav samma som

komstslaget kapital.
sådanEn full kvittning tiden inom förvärvskällan uppnåsöver attgenom

underskott i förvärvskälla fastställs återförsvid inkomsttaxeringen ochen
avdrag i förvärvskällan i deklarationett förenästa beräkningsom av

socialavgifter. Om årsöverskott uppkommer i sådeklaration har fullnästa
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såväl Omuppnåtts socialavgifter inkomstskatt.avseendekvittning som
såårs underskottetdeklaration försiuppkommerunderskott nästaäven

vidarepåföljande förs dettadeklaration. Underskottet sättvidare till
får olika skattskyl-mellaninte kunna överförastidsbegränsningutan men

diga.
definitiv förlustsålunda ackumulerade underskottOm det avser en

får kapitalföreslår i inkomstslagetunderskottet dras närvi att av
påkvotering70-procentigmed sättförvärvskällan upphört somsamma

uppnås enskildamellaninkomstslaget kapital. Därmed balansreaförluster i
föravdragsrättenför definitiva förluster ochnäringsidkares avdrag

fåmansbolag.aktier ireaförluster avseende bl.a.
tillgångar ialladefinitiv krävsFör förlusten skall attatt anses vara

priser,till marknadsmässigauttagsbeskattatsförvärvskällan elleravyttrats
föreslås fall.skattskyldige i oklaraligga denvarvid bevisbördan

fråntillgångarnasåledes förvärvs-överförtsföreligger inteAvdragsrätt om
övergår till blinäringsfastighetellerkällan till aktiebolag attett om en

marknadsvär-understigertill bokföringsmässiga värdenprivatbostad som
dena.

% ackumulerade70 detmedges avdrag förLiksom för reaförluster av
% underskotts-i skattelättnad 21vilket resulterarunderskottet, aven

får inom enskildmisslyckade projektGenom denna regelbeloppet.
uppkommerskattelättnad motsvarande denvissnäringsverksamhet somen

fåmansbolag reaförlust. Därmedmedaktier i avyttrast.ex. ettom
jämfört med falletenskild näringsverksamhetriskta gande inomuppmuntras

för definitiva förluster.avdragutan
kapital i stället för ii inkomstslagetkvotering och avdragGenom

förmånligtintenäringsverksamhet blir det normalt attinkomstslaget
så det finnsutnyttja avdraget längeverksamheten föraweckla att en

avseendedärmed full kvittningtill framtida överskott ochhygglig chans
såväl socialavgifter.inkomstskatt som

inkomstslagetvia underskott iackumulerade underskott kanStörre ett
skattskyldiges inkomst-skattereduktion överstiger denkapital somge en

fårår. inteskattereduktionenunder Eftersomoch fastighetsskatt samma
låg tjänstinkomstdetta missgynna harskulle avpersoner som ensparas

Förnäringsverksamheten.följd seriös satsning attt.ex. en av ensom
restriktivaför undvikaallmäntundvika denna konsekvens och attatt

föreslår vi ackumuleradediskriminerar seriöst risktagandeavdragsregler att
fårupphörtdefinitiv förlust förvärvskällanunderskott utgör närensom

år.fördelas över tre

kvittningSidoalternativ kvoteradmed9.4.4

kvittning mellan förvärvskällor underSidoalternativet innebär kvoterad
år tiden. inkomst tjänstkvittning inte medges Förmedan över avsamma

kvittning därförarbetsgivaren. Av praktiska skäl kansocialavgifteruttas av
inkomstslagetsocialavgifter förvärvskälla iavseende mellaninte ske

tjänst. Av likformighetsskäl böroch inkomstslagetnäringsverksamhet
då olikamedges avseende socialavgifter mellankvittning inte heller
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förvärvskällor inom inkomstslaget näringsverksamhet.
kvarstående fråganDen dåi sidoalternativet vilkenär grad kvittningav

bör medges avseende inkomstskatt. Vid nuvarande regler harsom
höginkomsttagare påskattesats 72 % för överskott medan underskotten

skattelättnad %,47 dvs. underskottsavdrag kvoteras medger kvoten en
på 65,3 %. Detta ligger den kvotering 70 % föreslåsnära förca som
reaförluster. Sidoalternativet preciseras därför avdrag medges förattsom

%70 underskott.ettav
Sammanfattningsvis innebär sidoalternativet således underskott aldrigatt

får kvittas vid beräkning underlag för socialavgifter, medan allmäntav
avdrag medges för 70 % underskott.ettav

9.4.5 Jämförelse mellan alternativen

En fördel med huvudalternativet jämfört med sidoalternativet detär äratt
enklare bl.a. enhetliga regler tillämpas för socialavgifteratt ochgenom
inkomstskatt.

En fördel med huvudalternativet skatteplanering förebyggsärannan att
genomgripande och generelltett eftersomsätt det inte längre blir

uppnåmöjligt skattekrediteratt redovisa skattemässigaattgenom
underskott. Full kvittning mellan framtidaunderskott och överskott skapar

någotknappast förstörre skatteplanering eftersomutrymme näringsidkare
uppnåofta kan effekt avstå från utnyttjaatt allasamma attgenom

avskrivnings- och reserveringsmöjligheter.
En tredje fördel med huvudalternativet seriöstär nyföretagandeatt

jämfört med sidoalternativet ocksåuppmuntras och kanske jämfört med
nuvarande regler kvittning medgesatt avseende socialavgifter.ävengenom

Sidoalternativet liksom nuvarande regler innebär nämligen en ur
likformighetssynvinkel opåkallad kvittningsbegränsning mellan underskott

år och år.överskott underett Som exempel kan nämnas attsenare en
näringsidkare endast har intäkter i förvärvskälla uppvisarsom en ettsom
varierande gårresultat miste all kvittning i sidoalternativet medanom
kvittning årkan ske mellan olika i huvudalternativet.

Om nystartad verksamhet några årunderskott under och därefteren ger
överskott huvudalternativetär fullmed kvittning tiden oftager över mera

förmånligt begränsadän omedelbar kvittning. För det flertaleten stora
skattskyldiga med 30 % marginalskatt blir nuvärdet det sammanlagdaca av
skatteuttaget lägre i huvudalternativet i sidoalternativetän underskottetom

år,kan utnyttjas inom 10-15 vilket normalt förgäller seriöst nyföretagande.
Även jämfört med hypotetiskt andraett skäl awisat tredjemen av

alternativ med full kvittning avseende inkomstskatt och kvittningutan
avseende socialavgifter huvudalternativet lägre sammanlagd skattger en

i nuvärde underskottetmätt kan utnyttjas år,inom 5-6 vilketom torde
gälla flertalet fall seriöst nyföretagande.av

Dessa beräkningar avseende minimal tidsförskjutning för huvudalter-att
nativet skall förmånligt för nyföretagande frånbortser dockvara att
omedelbar kvittning kan särskilt betydelsefull för företagare harvara som
likviditetsproblem. Vi dock inte skattesystemet skall fungeraattanser som
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långivare sådanai situationer med tanke skattesystemet böratten
utgångspunkt från målenutformas med de primära skatte-attom ge

intäkter och fördelningspolitiska effekter.skapaatt
förmånligtSammantaget huvudalternativet för seriöstsynes vara mera

nyföretagande sidoalternativet. Eftersom huvudalternativet därtillän är
enklare förebyggeroch skatteplanering effektivt förordarsättett mera
vi detta alternativ.

Regeln underskott kvittas framtida iöverskott förvärvskällanatt motom
föreslås pågälla enhetligt för aktiv passiv näringsverksamhetochsättett
i och utanför Sverige. Reglerna kommer därmed tillämpas för bl.a.även att
bostäder i utlandet eftersom dessa redovisas i inkomstslaget näringsverk-
samhet i princip vid nuvarande Förregler. undvikasätt attsamma som

förmånliga regler för bostäder i utlandet i Sverige, för inteän attmera
utöka avdragen jämfört med nuvarande regler kontrollskäl medgessamt av
inget föravdrag ackumulerade underskott för näringsverksamhet utanför
Sverige.

Illustrativt9.4.6 exempel

föreslagnaDe reglerna underskott i förvärvskällan illustrerasattom sparas
exempel i 9:1.tabellettgenom

Tabell 9:1
Redovisning åreni förvärvskällan underskott 1991 och 1992som ger

År: 1991 1992 1993

Intäkter 58 901 79 012 530182
Kostnader -89 333 -55 456 -56 777

från föregående årUnderskott 0 -30 432 -6 786
Avdrag för egenavgift 0 0 -29 860
Nettointäkt och underskott -30 432 -6 786 89 107

9.4.7 Underskott i inkomstslaget tjänst

Ovan beskrivna regler för underskott i inkomstslaget näringsverksamhet
tillämpas motsvarande för underskott i inkomstslaget tjänst. Avsätt

uppnåspraktiska skäl dockkan kvittning avseende socialavgifter som
dåerläggs arbetsgivaren. Detta inget problemutgör underskottstörreav

i inkomstslaget tjänst ovanliga.är ytterst

9.4.8 Budgetförstärkning restriktivagenom
underskottsavdrag

Jämfört med nuvarande regler innebär förslaget ökade kvittningmöjligheter
kvittning medges avseende underlag för socialavgifteratt samt utangenom
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tidsbegränsning. Reglerna samtidigtdock väsentligt restriktivaär mera
fårlöpande underskott i förvärvskälla inte kvittasatt motgenom en

tillåter sådanöverskott i förvärvskälla medan nuvarande reglerannan
kvittning vid beräkning förunderlag grundbelopp. Förslaget förebyggerav

ocksåskatteplanering, vilket bidrar till basbreddning. Sammantaget kanen
påde föreslagna reglerna uppskattas budgetförstärkning 1,0ge en ca

miljarder kr., redovisas i sammanställningen i 4:6.tabellsom

9.4.9 Förlustavdrag

Vårt förslag: Förlustavdragen slopas.

Om såhela deklarationen uppvisar underskott uppkommer förlustett en
fårenligt nuvarande regler dras förlustavdrag under deettsom av som

åren.närmaste sex
Våra förslag iunderskott förvärvskällan för inkomstslagenattom sparas

näringsverksamhet och tjänst och underskott i inkomstslaget kapitalatt ger
skattereduktion medför i kombination med övriga förslag det inteatten

kan uppkomma avdragsgillt underskott för hela deklarationen.ett
Förlustavdraget kan därmed avskaffas, vilket innebär ytterligare förenk-
lingar.

Förlustavdrag fåravseende 1990 eller tidigare dras vidav som nuva-
rande regler förvärvs- kapitalinkomster.ochmot

9.5 Grundavdrag

Vårt förslag: Grundavdraget 12 000 kr. medges endast arbets-mot
inkomster, dvs. inkomst tjänst inkomst näringsverksamhetmot samtav av

såledesdär den skattskyldige aktiv. Grundavdrag medges förär
inkomstslaget kapital eller för passiv näringsverksamhet.

Nuvarande grundavdrag kan första i skatteskalanett stegses som som
i första lågahand syftar till reducera förskatten med haratt personer som
arbetsinkomster och försörjningsansvar. En viktig funktioneget ärannan

grundavdraget bidrar till hög förvärvsfrekvens i praktikenatt atten genom
fungera schablonmässigt avdrag för de kostnader för bl.a.ett extrasom

barnomsorg och uppkommer följd förvärvsarbe-matresor, som som en av
fördelningspolitiska målenAv skäl tillmed hänsyn jämställdhette. samt om

mellan könen och bred skattebas hög förvärvsfrekvensen genom anser
uppgåschablon- och grundavdrag fortsättningsvis skallävenatt summan av

13till 000 kr.
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för bl.a.till de föreslagna reglernai kap. 4 med hänsynSom är,nämnts
från tillräckligt för000 kr.schablonavdrag 1till och arbetet, ettresor

många möjliggörsfall. Därmedspecificerade avdrag i alltförundvikaatt
till fastockså kanförenkling schablonavdraget göras ettattgenomen

%10maximeras till1000 i förkr. ställetavdrag att, avsom nu,
schablonavdrag börEftersom grund- ochtjänsteinkomsten. summan av

föreslåruppgå 12 000 kr.000 vi grundavdragtill 13 kr. ett
låga motiverar i första handför skattefrihet för inkomsterDessa skäl att

kapitalinkoms-Grundavdrag förmedges arbetsinkomster.grundavdra motg
kapitalin-med endastmed hänsyn tillmindre angelägnaär attter personer

på för medvilket gäller barnförsörjer signormalt sätt,komster t.ex.annat
skatteplaneringför förebyggakapitalinkomster. Av detta skäl,enbart att

slutlig förpreliminär och skatt bl.a.undvika avvikelser mellanför attsamt
utgåinte för inkomst-kapitalinkomster bör grundavdragmed endastbarn

kapital.slaget
också kapitalinkomstpassiv näringsverksamhetInkomst utgör menav

dåändå regler skalli inkomstslaget näringsverksamhetredovisas samma
redovisning ochför aktiv näringsverksamhet avseende bl.a.gälla som

avskrivningarbokföringsmässlga principer,beskattning enligt samt
näringsverk-Redovisning passiv och aktivskattemässiga reserveringar. av

svårigheterockså påtagligainnebäraolika inkomstslag skulleisamhet
skattskyldiga skattemyndigheterregelmässigt därmed för ochoch när en

övergår från passiv till aktiv ellerförvärvskälla omvänt.att attvara vara
utgågrundavdrag inte skall för inkomstanförts förDe skäl attsom ovan

något kapitalinkomster inomdärför med undantagkapital gäller ävenav
för förebyggaMot denna bakgrund, skatte-passiv näringsverksamhet. att

måletbidra till likformig beskattningförplanering samt att avom
kapital och passiv näringsverksamhet,inom inkomstslagetkapitalinkomster

utgår någotföreslår passivinte grundavdrag för inkomstvi detatt av
näringsverksamhet.

i inkomstslaget tjänstSchablonavdrag endast9.6

utgår endast iVårt förslag: Det fasta schablonavdraget 1 000 kr.
tjänst.inkomstslaget

föreslår Måletfast schablonavdrag 1 000 kr.viSom nämnts ettovan
och egenföretagare talar förlikformighet mellan löntagare attom

både för aktivschablonavdrag medges för inkomstslaget tjänst och
likformigt och samordnat Schablonavdragnäringsverksamhet sätt.ett

då intemedges i inkomstslaget under förutsättning detettderaskulle att
något tjänst i aktiv näringsverk-kostnadsavdrag i i inkomstslaget ellerfinns

samhet.
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En undersökning fråganärmare denna visade emellertid administra-attav
tiva komplikationer bådeskulle uppkomma för den skattskyldige föroch
skattemyndigheterna. sådanEn samordning skulle nämligen kräva att
avdrag för bl.a. egenavgifter och ränteutgifter medges inom närings-
verksamhet oberoende schablonavdraget likformigheten skallav om
upprätthållas, vilket kräver onödig gränsdragning och särredovis-en annars
ning vissa avdrag.av

Endast 1-1,3 % de skattskyldiga, i första hand egenföretagare medav
med mindre tjänsteinkomster, fåskulle högre åtgärdskatt dennagenom
samtidigt instruktionerna för dess tillämpning skulle meddelas samtligasom
skattskyldiga med inkomst tjänst eller näringsverksamhet. Eftersomav
beloppet för schablonavdraget sänks till 0001 kr. blir skillnaden iäven
skatt mycket liten. Budgetförstärkningen uppgåberäknas till endast 0,03
miljarder kr.

vårTrots måletbetoning likformighet överväger dessa aspekter.av om
föreslårVi därför schablonavdraget 000att 1 kr. medges endast i

inkomstslaget tjänst.

9.7 Budgeteffekter

Övergång från pågrundavdrag 10 000 kr.ett och inkomstberoendeett
schablonavdrag 3 000 kr. till pågrundavdrag 00012 kr.ett och fastett
schablonavdrag 1 000 kr. beräknas budgetförsvagning 0,2ge en
miljarder förhållandeviskr. Denna begränsade budgetförsvagning beror

grundavdrag inte medges föratt kapital, passiv näringsverksamhet och
pensionärer enligt förslag i avsnitt. Avskaffandet grundavdragetsenare av
för passiv näringsverksamhet budgetförstärkning 0,2 miljarder.ger en
Förändringarna avseende schablon- och grundavdrag beräknas därför inte

något budgeteffekt netto.ge

Slopad9.8 avrundning

Vårt förslag: Kapital- förvärvsinkomstoch beräknas avrundning.utan

Av enkelhetsskäl detär önskvärt det preliminära skatteuttagetatt
exaktöverensstämmer med det slutliga så mångaskatteuttaget för som

möjligt. Det därförär önskvärt med där huvudarbetsgivarenett system
beaktar den skattskyldiges exakta kommunalskatt, schablon- och grund-
avdrag informationen ändå finnssamt, tillgänglig, skattereduktion förom

Övrigafackföreningsavgift. preliminärskatteavdrag,görsom t.ex.som
försäkringskassan, dåskulle kunna skatt motsvarande denta ut exaktaen
kommunalskatten någrabeaktautan avdrag.att

Då föreslårvi avsevärd begränsning övriga avdrag skulle denen av
såpreliminära skatten i fall överensstämma exakt med den slutliga skatten
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för mycket del de skattskyldiga inte innehar fastighet ochstoren av som
bedriverinte näringsverksamhet.som

någotVi emellertidhar inte utarbetat konkret förslag avseende ett
sådant då fråganpreliminär för tjänsteinkomsterexakt skatt ävenuttag av

ytterligare utredning.kräver
För ytterligare minska skillnaden mellan preliminär slutligoch skattatt

sådant föreslårsärskilt vid framtida exakt preliminärskatteuttag, viett att
nedåt såvälnuvarande avrundning till 100-tal kronor slopas förnärmaste

kapital- förvärvsinkomster. Detta budgetförstärkning 0,1som ger en ca
miljarder kr.

9.9 Exempel

De föreslagna reglerna sammanfattas följandekan sätt.

Tabell 9:2
påSammanställning inkomster motsvarande första sidan allmänav en

lnkomstförhällanden,självdeklaration för typisk löntagare med enklaen en
aktiv näringsidkare har vissa sidoinkomster inkomstslageti tjänst samtsom en
studerande har mindre feriearbcte och äger mindre hyreshusett ettsom som
tillsammans med sina syskon.

1 2 3

Tjänst 96 784 13 765 6 789
näringsverksamhetAktiv 0 89 107 0
näringsverksamhetPassiv 0 0 56734

Avgår:
Grundavdrag -12 000 -12 000 -6 789

Beskattningsbar förvärvsinkomst 84 784 90 872 56734

Löntagaren enligt kolumn %1 ha kommunalskatt 30,50antas samten
underskott i inkomstslaget kapital 12 347 kr. Skattebeloppetett

den kommunala 25 859beräknas skatten kr. minus skattereduk-som
3 704 förtionen kr. kapitalunderskottet, vilket inkomstskattger en

15522 kr.
Vid antaganden näringsidkarenerlägger enligt kolumn 2samma en

kommunal skatt 27 716 kr. och egenavgifter 29 708 Skatte-kr.
då påreduktionen 3 704 kr. skatter och avgifter 53 720sammanlagtger

kr.
Den studerande enligt kolumn 3 erlägger vid kommunalskatt ochsamma
inkomst kapital 14 888 kr. kommunal 10 543skatt kr.,aven en
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22,5l % 567 statlig kapitalinkomst-grundavgift 7 781 kr. 34 kr. ochav
kr.1466 vilket avgifter sammanlagt 22 790skatt 4 kr, skatter ochger

Övriga9.10 budgetförstärkningar

Förutom budgetförstärkningar tillkommer antal andrabeaktade ettovan
övergången tillmindre budgetförstärkningar. Som exempel kan nämnas

reavinstbeskattningevig skuldebrev och lös egendom t.ex.av annan som
guld, diamanter belöpandemetod för framtidskonton, underkurs-och konst,

överkurslån,obligationer beskattning reavinster vid avyttringstid-och av
fång,delningsprincip vid blandade skärpta regler för värderingpunkten, av
kvotering reaförluster. Beskatt-vederlag vid reavinstbeskattning samt av

tillgångarningen reavinster i utländsk valuta betydandekanav ge en
fallet skattefrihetbudgetförstärkning jämfört med med eller oklar praxis

Reavinstbeskattningförebygga skatteplanering. skulderatt av gergenom
skattebortfall avgifter betydligt vanligarsannolikt änärett attgenom

vid förtidsinlösen skulder.rabatter av
svåra ändåDessa budgetförstärkningar mycket uppskatta börär att men

någotbeaktas för undvika systematiskt missvisning. Eftersätt att en
förmycket överslagsmässiga kalkyler olika delposter dessa budgetför-sätts

till försiktigtvis miljard vilket inkluderasstärkningar 1 kr., i sammanställ-
ningen i tabell 4:6.

9.11 Uppgiftsskyldighet och preliminär skatt

Vårt förslag: Företagens skyldighet lämna kontrolluppgifter och draatt att
såpreliminär utvidgas förenklade deklarationsförfarandetskatt det kanatt

såför flertalet skattskyldiga preliminäratillämpas det denstora samt att
exakt med den slutliga för andelskatten skattenöverensstämmer storen

de skattskyldiga.av

För den förenklade deklarationen skall användaskunna enklastatt
utvidgasmöjliga krävs med kontrolluppgifter tillsätt att systemet att

försäljningomfatta bl.a och köp aktier och liknande värdepapperäven av
det diskuteras i kap. 26.sätt närmaresom
För 30-proeentig beskattning kapitalinkomsterundvika allaatt att en av

deklarationer awikelser preliminärökar antalet och mellan och slutligger

1 Dessa sammanlagda skatte- avgiftsbelopp givetvis jämförasoch kan inte med
beskattningsbara förvärvsinkomstema eftersom inkomsterde dessa beräknas

efter grund- och schablonavdrag och efter avdrag för socialavgifter. Därtill
ingårförekommer kapitalöverskott -underskott inte ioch den beskatt-som

ningsbara förvärvsinkomsten.
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skatt allmänt för förebygga skatteanpassningsamt och skattefuskatt
föreslår vi vidare preliminär skatt skall för ränteinkomsteratt ochtas ut
aktieutdelningar.

Som exempel kan barnnämnas endast har ochatt ett ränte-som
utdelningsinkomster då får11 111 kr. preliminär och slutlig skatten
3 333 kr., varvid det varken krävs deklaration eller slutlig justering av
skatten.

uppnåFör ytterligare förenklingar föreslår vi deklarationsskyldig-att att
förheten slopas skattskyldiga endast har och utdelnings-ränte-som

inkomster där preliminär Mångaskatt dragits. skattskyldiga med andra
inkomster skulle kunna lämna förenklad deklaration, varvid deen
skattskyldiga och skattemyndigheterna finnaskulle den preliminäraatt
skatten överensstämmer med den slutliga skatten i antal fall.ett stort

9.12 Metod för justering skiktgränsav

Vårt förslag: föreslårVi regering riksdagoch i samband med beslutatt om
skattereformen uttalar avsiktsförklaring förgränsenatten uttagom av
statlig inkomstskatt för förvärvsinkomster justeras såbör efter hand att
endast cirka 10 % de sådanskattskyldiga erlägger skatt.av

Utgångspunkter9.12.1

Enligt direktiven föreslåskall vi regelsystem beståendekan bliett som
lång målunder tid. Ett angivet marginalskatternaannat är skallatten

sänkas.
Vi under målsättningenhar arbetet preciserat avseende skattesatserna

%90 de skattskyldiga endastatt skall betala kommunal skattcasom av
förvärvsinkomster,sina vilket innebär marginalskatt motsvarandeen

kommunalskatten 30 %.ca
Den angivna för 50 % marginalskattgränsen avseende Iöneinkomster

år000200 kr. 1991 motsvarande 178 månadslön600 kr. eller en-
årsi14 900 kr. 1989 penningvärde har utgångspunktvalts med från-

målsättning.denna I kombination med grund- och schablonavdrag
sammanlagt 13 000 kr. blir slutsaten 20 % utgåstatlig skatt skall föratt
beskattningsbar förvärvsinkomst år187 000 årsutöver kr. 1991. Vid 1989
inkomstförhållanden någotskulle därmed mindre %10 deän skattskyl-av

få %50diga marginalskatt.
Om inflationstakten %4 och de reala skattepliktigaär förvärvsinkoms-

årligen,ökar med 2 % bl.a. följdterna skatte-per person attsom en av
reformen leder till beskattad arbetsinkomst inteatt längre har samma

lågbeskattadkonkurrensnackdel jämfört med och arbetsersättning ocho-
såfritid, ökar de skattepliktiga förvärvsinkomsterna med 6 %per person

årligen.

|3- RINKl
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statlig förvärvsin-för skattVid i nominella konstant gränstermeren
andelinkomstutveckling leda till alltkomster skulle denna störreatt aven

årlig% marginalskatt. Vid inkomstök-skattskyldiga 50de skulle enca
på % % skattskyldiga den högrening 6 skulle 26 de beröras avav

år %skulle stiga till 47efter fem medan andelenmarginalskatten redan
år.efter tio

vårt mål %sådan 90 deinte förenlig medEn utveckling är attom av
sina förvärvsinkoms-statlig inkomstskattskattskyldiga inte skall betala

ter.
målet skall kunnadet föreslagna regelsystemetMed hänsyn till attom

föreslå någonlångbestånde bakgrund,tid bör vi, dennabli under moten
för statlig skattavsiktsförklaring för hurregler eller gränsentyp av

framtida pris-, löne- ellerjusteras med hänsyn tillförvärvsinkomster kan
inkomstutveckling.

någratvå alternativ där skiktgrän-delavsnitt diskuterar viI kommande
sånågot justeringautomatisk skertill utvecklingen indexknyts attavsen

några alternativfrånvaro förändringar. Därefter diskuterasi beslutav om
sådanjusteringar automatik.med utan

K0nsumentprisindexreglering9.12.2

tillämpas hari Sverige och ellertillämpatsEn metod har somsom
till utveck-inkomstskatteskalani andra länder anknytatillämpats är att

något metoden innebarDen i Sverige tillämpadelingen index. attav
progressiva inkomstbeskattningenför den statligainkomstgränserna

föregåendeunder de 12utvecklingen konsumentprisindextillanknöts av
månad året inkomstårets början.månaderna förefram till augusti

konsumentprisindexreglering skatte-En potentiell fördel med är att
prisutveck-justeras med hänsyn till den allmännaautomatisktskalorna

frånvaro Dettaförändrade regler. kanriksdagsbeslutlingen vid omav
då alltid kan kom-löneförhandligarna eftersom löntagarnaunderlätta

löneökning motsvarandeinflationen nominellför genom enpenseras
frånvaro konsumentprisindexreglerade skatteskalorVidinflationstakten. av

uppnå%minst 6 förlöneökningi stället krävasdetkan t.ex. att enen
%vid 4 inflation.oförändrad lön efter skattreal

från emellertidindexregleringen visarden tidigareErfarenheterna att
försvåra löneförhand-kankonsumentprisindexreglerade skatteskalor även

eftersläpninginflation. Detta beror densjunkandelingarna vid som
konstitutionellapraktiska och skälskatteskalornauppkommer att avgenom

beskattningsåret.året föremåste inflationstaktentillanknytas
månaderna fram tillde 12inflationen underAntag senastet.ex. att

inkomståret uppgår 8 %månad till ochföre det aktuellaaugusti att
då% Skatteskalorna justeras medframöver.förväntas bli 4inflationen

% denmed 4 i enlighet med% inflation. Om alla löner ökartill 8hänsyn
så efterblir den reala lönen skatt ökarinflationen resultatetförväntade att

låglönegrupperna anledningOm dennamed hög lön.för avpersonermer
försvåraså förhandlingarna,löneökningar riskerar dettahögrekräver att

nedgången inflationstakten.förväntadetillintetgöra denkanvilket ytterst av
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fördel konsumentprisindexregleradeEn andra potentiell skatteskalorär att
inflationförhindrar leder till automatisk ökning skattens andelatt en av av

Äveni reala given inkomst. denna fördel emellertid tveeggadärtermeren
efterfråganeftersom inflation alltför ekonomin, varvidkan bero hög ien

i nominella given progressiv skatteskala kan fungeratermeren som en
efterfrågan.automatisk stabilisator reduceraattgenom

En tredje pedagogisk fördel med konsumentprisindexregleradesnarast
Skatteregler förändringar skatteskalorna diskuteraskan medär att av
utgångspunkt från i ekonomisk mening jämförelsealter-relevantett mera
nativ.

En brist anknytningmed till konsumentprisindex andelenär att som
den högre marginalskattenberörs skulle öka tiden följdöverav som en av

årligstigande inkomster. Vid %reala real inkomstökning 2 skulleen
således % år14 denberöras högre marginalskatten efter 5 medanav

år.% ändåandelen skulle stiga till 20 efter 10 Om skiktgränsen skall
upprätthålla måletförjusteras endast 10 % de skattskyldigaatt attom av

såskall den marginalskattenberöras högre försvagas förargumentenav
indexreglerade skatteskalor.

Löneindexreglering9.12.3

sistnämndaDet problemet med konsumentprisindexreglerad skiktgräns
någonskulle dämpaskunna i stället anknyts tillgränsenatt typgenom av

löneindex.
Denna lösning leder emellertid till andra problem bl.a. detattgenom

sådanväletablerat löneindex. En ocksåsaknas löneindexreglering skulleett
målet överskådligastrida enhetliga och eftersomreglermot om pen-

sionssystemen och därmed det avdraget liksom andra delarextra av
avdragreglerna förskattesystemet, pensionssparandet.ex samtsom

för egenföretagarestakbelopp SURV, tillanknyts basbeloppet och därmed
tillindirekt konsumentprisindex.

upprätthålla vårt målAnknytning till löneindex därtill inteskulle attom
marginalskatten %den högre skall omfatta 10 de skattskyldigaca av

påverkasden berördaeftersom andelen inte timlöneändringarbara av som
iavspeglas löneindex arbetstidsförändrin förändringarävenutan samtav gar

de fördelningskattskyldigas i olika avseenden.av
Dessa problem skulle lösas skiktgränsen i stället knyts till ettom

löneinkomstindex sådanbeaktar ändring i arbetstid. En lösningävensom
försvåras någotemellertid inte finnsdet index denna och beaktartypav av
därtill inte förändringar de skattskyldigas fördelning bl.a. mellanav

löntagare, pensionärer och övriga.grupperna
såvälEn allmän aspekt pris- löneindexreglering awikerär attmera som

från skattereformens uppläggning i övrigt, där inflationen endast beaktas
förhållandevis lågimplicit inkomstslagetskattesats för kapital.genom en
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9.12.4 Avsiktsförklaring

Målet regelsystemet bestående långskall kunna bli underatt tid kanom en
också tillgodoses föreslårvi regering riksdag,och vidatt att ettgenom
beslut skattereformen, uttalar avsiktsförklaring hur skiktgränsenom en om
bör justeras med hänsyn till framtida ändrade förutsättningar avseende
pris-, löne- inkomstnivå Fråganeller tidpunkt och närmarem.m. om
utformning dådenna justering lämnas till framtida ändåriksdagarav som
har frågan.beslutsrätt i Ensuverän fördel med dennna lösning är att
hänsyn dåkan till aktuella förutsättningartas avseende inte priserbara och
löner avseende det allmänna ñnanspolitiska räntenivånävenutan läget,
och frågor.aktuella beslut i angränsande Justeringen skiktgränsen skulleav
då kunna behandlas komplikationer i form justeringarutan automa-av av
tiska justeringar.

Å andra sidan kan avsiktsförklaring någotinnebära störreen en
kvarvarande osäkerhet avseende framtida Skatteregler indexering,än en

såvilket försvårai fall kan de skattskyldigas planering avseende investe-
ringar, boende Skillnaden i detta avseende torde emellertidm.m. vara
ganska begränsad med ändåhänsyn till frånskattereglernaatt omprövas
tid till med hänsyn till förändrade förutsättningar i olika andraannan
avseenden.

Mot denna bakgrund förordar vi lösningen avsiktsförklaring. Vimen en
föreslår således regering och riksdag, iatt samband med beslut om
skattereformen, uttalar avsiktsförklaring skiktgränsen för 50 %atten om
marginalskatt såbör justeras efter hand den högre marginalskattenatt

fortsättningsvis omfattaräven endast %10 de skattskyldiga.ca av
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10 Skatteregler för pensioner

Utgångspunkter10.1

Måll0.1.1

Vid nuvarande regler folkpensionenär frånskattepliktig till skillnad andra
transfereringar barn- och bostadsbidrag. Fört.ex. pensionärersom utan

låg utgåreller med ATP emellertid s.k. avdrag innebärett extra attsom
denna pensionärer inte någonbetalar inkomstskatt. I detta kapitelgrupp

vårt förslag avseende beskattningpresenteras folkpension, utformningav
avdrag socialavgifterextra för utgårsamt uttag arbetsersättningav av som

i form pensioner.av
Våra förslag i detta utgår från målsättningar.avseende följande

Pensionärer lågeller med ATP skallutan oförändrad eller höjd
inkomst efter skatt.
Den2. samlade frånmarginaleffekten inkomstbeskattning in-samt
komstberoende avdrag, bidrag och avgifter skall reduceras för
pensioner pensionärers förvärvs-samt och kapitalinkomster.
Utfallet skattereformen för pensionärerna kollektiv bör ungefärav som
överensstämma med utfallet för övriga.
Pensioner4. arbetsersättningutgör föremål någonskall bli försom typ

socialavgifter antingen vid intjänandet eller vid utbetalningen enligtav
vår allmänna princip all arbetsersättning föremålatt skall bli förom
någon socialavgift.typ av

10.1.2 Utfall vid i övrigt oförändrade regler

Vårt förslag innebär tillsammans med förslaget från KIS sänkningenatt av
inkomstskatten till betydande del finansieras ökad indirekten genom
beskattning, vilket redan i direktiven till dessa utredningar. Dennaanges
del finansieringen kan leda tillväntas höjda priser förav berörda ochvaror
tjänstervid skattereformens genomförande. Prispåverkande bud getförstärk-
ningar formi breddad bas för övergång frånmervärdeskatten, schablon-av
intäkt till fastighetsskatthögre reducerade uppgårräntebidragen tillsamt

cirkasammanlagt 29,9 miljarder kr. Som diskuteras i kap. 12närmare kan
skattereformen därför engângshöjningleda tillväntas konsumentpris-en av
index med cirka 4,5 %, medan de lägre marginalskatterna kan ledaväntas
till dämpning pris- långpermanent och löneökningarnaen mera sikt.av

Pensionärernas inkomster i huvudsakutgörs folkpension,av pen-
sionstillskott ATP,och där beloppen i kronormätt bestäms basbeloppetav

därmedoch indirekt konsumentprisindex. En skattereformen orsakadav av
höjning konsumentprisindex leder tillav motsvarande ökningen av
folkpension, ATP och Pensionärerna fåravdrag.extra därmed i huvudsak
automatisk kompensation för de prishöjningar uppkommersom genom
skattereformen.
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Pensionärerna inte heller basbreddningarna under inkomstberörs avav
13,2 miljarder kr.tjänst motsvarande budgetförstärkningar ytterligare

budgetför-Sammantaget pensionärerna inteinnebär detta berörsatt av
% budgetför-stärkningar miljarder vilket 69 de totala43,1 kr., utgör av

KBT,stärkningarna. Vissa pensionärer med bostadstillägg, s.k.kommunalt
får bostadskostnader kan ökakompensation för hyran och andra väntasatt

12-15 % höjt bo-med inte höjt basbeloppbara ävenutan genomgenom
stadstillägg.

således från skattereformensPensionärerna skyddas huvuddelen av
får väsentligt inkomstskatt.finansiering samtidigt sänktsom gruppen

förhållandevisfår skattesänkning eftersomSamtidigt pensionärerna litenen
många någon inkomstskatt betalarpensionärer inte betalar statlig eller en

vidlåg Under-statlig inkomstskatt redan nuvarande regler.mycket
representationen dock väsentligt i detta avseende.är svagare

inkl.Vid i övrigt oförändrade regler avdrag skatte-ett extra som ger
låg ATP skattereformenfrihet för pensionärer eller med skulleutan

från förvärvsarbetande tillresultera i överföring gruppen gruppenen
måletpensionärer cirka 5 miljarder Det angivna utfalletkr. attovan om

skattereformen för pensionärer ungefär medskall överensstämmaav
någonutfallet för övriga därför kompletterande ändringkräver typ somav

omfördelning.motverkar denna
lågerhåller följdPensionärer pensionstillskott de harattsom som en av

ingen ATP ingen inkomstskatt vid nuvarande regler kaneller betalar och
någon Måletdärför inte skattesänkning. dennaheller attom grupp

pensionärer oförändrad höjd inkomst efter skattskall eller realen
måsteinnebär dessa ändringar inriktas dämpakompletterandeatt att

ökningen inkomsten efter för relativt pension,skatt med högpersonerav
får fårförhållandevis i utsträckningskattelättnader ochstora storsomsom

automatisk kompensation för reformens finansiering.
prisökning 4,5 % ökadeEn skattereformen orsakad innebärav

offentliga utgifter för folkpension, pensionstillskott ATP cirka 3,9och
miljarder Därtillkr. hänsyn tagits till ökade skattebetalningar. skullenär
KBT cirka 0,1 miljard följd bostadskostnader.öka med kr. höjdasom en av
Denna budgetförsvagning i finansieras komplet-bör huvudsak genom

uppnå måletterande förändringar för pensionärer för skat-attatt om
tereformen ungefär utfall för kollektivet pensionärerskall ge samma som
för övriga.

Problem vid10.1.3 nuvarande avdragextra

pensioner skattepliktiga vid oberoendeAlla nuvarande reglerärtyper av
de fördröjda förvärvsinkomster transfereringeller allmänutgörav om en

från i form folkpension pensionstillskott. Pensionärer medellerstaten av
låg frånATP blir emellertid befriade inkomstskatt avdragett extragenom

tillsammans formmed grundavdraget minimipensionen imotsvararsom av
1991folkpension och pensionstillskott. Vid basbelopp förhärett antaget

uppgår ensamstående ålderspensionär600 minimipensionen32 kr. för
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1991.1år 12 000 kr.944 kr. Det här föreslagna grundavdragettill 46
ensamstående ålderspensionärdå avdrag 34 944 förkr.kräver ett extra

minimipen-år 1991 för fortsättningsvis skattefrihet för dennaävenatt ge
sion.

Vid inkomster överstigande denna minimipension detavtrappas extra
år %1989 % 000 40med 66 23 i inkomstskikt 30 kr., medavdraget ett

%inkomstskikt 15 000 33 13 tills dessi kr. med därutöver attsamtett
eliminerats. Vid inkomstskikt innebärdet avdraget realt konstantaextra

först vid inkomstavtrappning det avdraget eliminerasdenna att extra en
årensamstående gifta 1991. Det113 100 kr. för och 90 300 kr. för extra

pensionärerna.avdraget skulle därmed beröra mycket delstoren av
så efterEtt innebär nackdelar i flera avseendenavdrag ävenstort extra

inkomstintervall avdragborttagande den statliga skatten för där extraett av
utgår.

För det första uppkommer förhöjd marginaleffekt för berördaen
påAvtrappningen 66 23 % i inkomstintervall innebärpensionärer. ett stort

inkomstökning 100 avdraget med 66, 67kr. reducerar detatt extraen
medför inkomsten 166, 67vilket den beskattningsbara ökar med kr.kr., att

genomsnittliga 30,8 %Vid den kommunala skattesatsen ökar skatten
uppgår51, 33 kr., dvs. den ekonomiskt intressanta marginaleffektenmed

%. %,51,33 Om pensionären KBT detta därtill med 33till har avtrappas
till marginaleffekt 84,33 %.vilket leder sammanlagden

Målet reducerade marginaleffekter därför förtalar ettom mera
En avtrappning mindre iavdrag. snabbare adekvat dettabegränsat ärextra

visserligen mindre pensionärer marginal-avseende; berörs antalett men
blir desto högre för den fortfarande avdrag.effekten har extragrupp som

En andra och relaterad nackdel med nuvarande avdrag är attextra
avtrappningen problemet med skillnader i kommunal-accentuerar stora

3Om kommunalskatten överstiger riksgenomsnittet medskatt. procenten-
gånger såså i marginaleffektblir skillnaden 1,67 dvs. denheter stor,

uppgår 5,0 i inkomstintervalltill procentenheter, det breda där det extra
%.med 66 23 Pensionärer i kommuner med högavdraget avtrappas

erhållerberörs det därtill KBTkommunalskatt avdraget ochextrasom av
får därmed i vissa fall hög sammanlagd marginaleffekt.extremten

En tredje nackdel med avdrag pensionssparande blirärstora extra att
hushållensskattemässigt diskriminerat jämfört direkta sparande. Ommed

%pensionssparande skattelättnad 30,8 medan utfallande pensionger en
med 51,3 % följdbeskattas det avdraget medatt extra avtrappassom en av
så oförmånligt%23 blir pensionssparande skattemässigt jämfört med66

pensionsfonderna %banksparande endast beskattas med 20 iäven om
vårt då förmån-med förslag. Pensionssparandeenlighet blir skattemässigt

ändå oförmånligtför pension skattemässigtligt har hög ochpersoner som
lågmed pension.för personer

1 ensamstående ålderpensionär uppgårFolkpensionen för till 0,96 basbelopp
31 296 kr. vid det här basbeloppet medan pensionstillskotteteller antagna

uppgår till 0,48 basbelopp 15 648eller kr., vilket tillsammans mini-ger en
mipension 46 944 kr.
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En fjärde nackdel med avdrag denär relevantaextra marginaleffektenatt
för kapitalinkomster uppgår till 40-50 % och inte till 30 % det extraom
avdraget med 33 13-66 23 %avtrappas kapitalinkomsteräven mot

vidsätt nuvarande regler.samma som
Av dessa skäl detär angeläget dämpa de förhöjdaatt marginaleffekter

uppkommer avdrag delssom extra degenom göraattgenom extra
avdragen mindre omfattande och dels såundvika kraftigattgenom en
avtrappning 66 %.23som

10.1.4 Grundavgift vid intjänande eller uttag

vårEnligt princip all arbetsersättning föremål någonskall bliatt förom typ
socialavgifter skall socialavgifter utgå antingen vidav intjänande av

pensionsförmånen, för löneförmåner,sätt övriga videllersamma som
pensionenuttag inkomstskattsättav förstattsamma närtas utsom

pensionen Dåutbetalas. pensionsförmåner ingåinte bör i underlaget för
sjukpenning ATPoch skall endast utgå.grundavgift

Alternativet med grundavgift viduttag utbetalningen pensioner iav av
stället för vid intjänandet förmånerna innebär fördelar i flera avseenden.av

För offentliganställdas pensioner liksom för andra fonderade
pensioner svårtdetär ekonomisktatt ta korrektut grundavgift viden
intjänandet pensionsförmånerna eftersom pensionen fastställs förstav vid
pensioneringen. Vårt mål enhetliga regler för offentlig- och privatan-om
ställda talar därför för grundavgiftenatt först vid pensionsutbetal-tas ut
ningen såvälför privat- offentliganställda. Vid awikelser i dettasom
avseende skulle införande grundavgift för pensioner liksomav en senare
ändringar denna påverkaavgift de relativa pensionernaav för privat- och
offentliganställda godtyckligtett sätt.

De allmänna målen enhetliga och likformiga såledesregler talar förom
grundavgiftenatt vid utbetalningentas förut alla pensionertyper av som

arbetsersättning.utgör
Uttag grundavgift vid utbetalningen i stället för vidav intjänandet är ett

uppnå måletsätt att utfallet skattereformenatt för kollektivetom av
pensionärer ungefär skall överensstämma med utfallet för övriga, vilket
också talar för detta alternativ. Som diskuterats någonkrävs typovan av
kompletterande förändring för pensionärer med hänsyn till den automatis-
ka höjningen basbeloppet.av

Grundavgift utgåbör inte för folkpension och pensionstillskott eftersom
dessa pensioner inte arbetsersättning.utgör förenklings-Av och neutrali-
tetsskäl bör dågrundavgift inte utgåheller för ATP ersättersom pen-
sionstillskottet krona för krona, dvs. för ATP till 48 % basbeloppetupp av

åreller 15 648 kr. 1991.
ATP dennautöver börgräns beläggas med grundavgift sådaneftersom

ATP arbetsersättning.utgör sådantEtt avgiftsuttag, eller egentligen
skatteuttag, för ATP nödvändigt uppnåär för den erforderligaatt balansen
mellan pensionärer Frånvarooch övriga. grundavgift för ATP skulleav
därtill skapa orättvisor mellan pensionärer med totala pensionsamma
eftersom lågpensionär med ATP och hög dåpensionen skulleannan
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låghögre skatt med hög ATP och pension.än Av-en person annan
giftsfrihet för ATP till %48 inget ibasbeloppet problemutgörupp av
detta avseende eftersom denna ATP eller motsvarande pensionstillskott i

utgår sålundaprincip för alla pensionärer och kan komplementettses som
till folkpensionen.

Mot denna bakgrund huvudförslag med grundavgift vidpresenteras ett
pensioner i avsnitt. I avsnitt 10.3 sidoalter-nästauttag presenteras ettav

utgårnativ pensionsförmånerdär grundavgift i stället vid intjänande ochav
där balansen upprätthållsmellan pensionärer övriga ioch stället attgenom

så fårbasbeloppet justeras pensionärerna inte automatisk kompensationatt
för skattereformens finansiering.

10.2 Huvudförslag för beskattning pensionerav

Vårt huvudförslag: Folkpensionen blir skattefri. Pensionstillskottet blir
lågskattefritt för eller med ATP avdragutan ett extrapersoner genom

%48 basbeloppet %med 40 inkomst tjänst,avtrappas motav som av
inkomst näringsverksamhet inkomst kapital 1 000 kr.samt utöverav av

pensioner förutomAlla folkpension, pensionstillskott motsvarandeoch
ATP beläggs med grundavgift pensionsutbetalaren.erläggssom av

Grundavdraget förslopas pensionärer. Den statliga ZO-prooentiga
utgårskatten för beskattningsbar förvärvsinkomst 170 600 kr.utöver

Basbeloppet höjs i förtid den januari engångshöj-1 1991 med hänsyn till
ningen konsumentprisindex i början 1991.av av

fårEnskilda näringsidkare avdrag för pensionssparande i inkomstslaget
fârskatteåterbäringmotsvarandenäringsverksamhet. Löntagare grundavgif-

för individuellt pensionssparande.ten

Skattefri10.2.1 folkpension

utgångspunktEn för utgåhuvudalternativet grundavgift vidär skallatt
utbetalning pensioner arbetsersättning, dvs. för pensionerutgör allaav som
förutom folkpension, pensionstillskott eller motsvarande ATP %till 48upp

sådanbasbcloppet. Införande grundavgift i kombination med deav av en
föreslagna skatteskalorna skulle emellertid leda till inkomstsänkt realen
efter förskatt flertalet pensionärer med normal och hög pension. Detta

måletstridaskulle utfallet skattereformen för pensionärernamot attom av
ungefär skall med utfallet för övriga. Uttagetöverensstämma grundav-av

måstegift för pensioner någondärför kombineras med förändringannan
förbättrar utfallet för pensionärerna.som

åtgärdEn lämplig därvid folkpensionenär skattefri eftersomgöraatt
detta den erforderliga dåförbättringen och eftersom det krävsger ett
betydligt mindre lågavdrag för och med ATP skallextra att utanpersoner

frånbli befriade inkomstskatt. Eftersom folkpensionen liksom barn-,
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bostads- socialbidrag transferering inte förvärvsin-och ochutgör en en
sådan ocksåkomst skattefrihet förenlig med principenden allmännaär en

inkomstskatten i första kapitalav-hand skall förvärvsinkomster ochatt avse
kastning.

föreslårVi skattefri.därför folkpensionen bliratt

10.2.2 Grundavdrag och skiktgräns

Den föreslagna skattefriheten för folkpensionen motiverar särskilda
då fårskiktgränser för pensionärer med pensionärernatanke att ett

skattefritt förvärvsinkomsten.generellt stöd den beskattningsbarautöver
Ett ytterligare skäl skattefriheten för folkpensionen fungerarär att

månoch i viss kan tolkas förhöjt grundavdrag försätt ettsamma som
utgå måletpensionärer. Ytterligare grundavdrag bör inte med hänsyn till

utfallet skattereformen för kollektivet pensionärer skallattom av vara
ungefär likvärdigt med utfallet för övriga.

Även för statlig inkomstbeskattning %20 väljas medbörgränsen
hänsyn till folkpensionen skattefri. Vid basbelopp 32 600 kr.äratt ett
uppgår ensamståendeden skattefria folkpensionen till 31 296 förkr. och
25 S91 för gifta skattefrittkr. motsvarande belopp det normalautöverett
grundavdraget 19 296 13 591 Eftersom olika skiktgränser förkr.resp.
ensamstående och gifta skulle leda till administrativa komplika-och andra
tioner bör skiktgränsen för pensionärer understiga övrigaskiktgränsen för
med genomsnittet dessa 16 400belopp eller med kr. efter avrundning.av
Då uppgårskiktgränsen för övriga till 187 000 leder detta till skiktgränsen
för pensionärers förvärvsinkomster 170 600 kr.

10.2.3 Avtrappning avdragextraav

lågFör pensionärer och med ATP förbli skattefriaskall krävsatt utan ett
%kvarvarande avdrag motsvarande pensionstillskottet 48extra av

15basbeloppet eller 648 kr. Som jämförelse det vidkan nämnas att en
kvarvarande beskattning folkpensionen krävas avdragskulle ett extraav
34 944 kr.

föreslårVi det avdraget %med 40 inkomsteratt extra avtrappas mot
då sådanminimipensionen, avtrappningutöver medöverensstämmeren

målangivna avseende fördelningscffekter och reducerade marginal-ovan
effekter. En avtrappning med 40 66 %i stället för 23 över ett stort

också fråninkomstintervall lägre marginaleffekter innebäroch attger en
får någotriksgenomsnittet awikande kommunalskatt mindreett genom-

förslag pensionärer.
långsammareTrots den avtrappningen elimineras viddet avdragetextra

lägre inkomst vid vilketnuvarande regler, följdän är atten en av
skattefriheten för folkpensionen möjliggör väsentlig sänkning deten av

avdraget.extra
Enligt bådenuvarande regler det avdragetavtrappas extra mot

kapitalinkomster förmögenhet,och vilket leder till höga sammanlagdamot
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målvårastridereffekterDessa attsparande.marginaleffekter för mot om
låntagande motverka skatte-ochmotverkasparande, attattuppmuntra

tillgångaröverförskatteskälpensionäreri formanpassning attt.ex. avav
närstående.till

årfrån 1989 ochmedochreduceratsförmögenhet harAnknytningen till
tillgångar.för olikakomplicerade reglerolikformiga och typermedsker av

föreslår vi förmögenhetsan-enkelhetsskälbakgrund attMot denna samt av
kvarstådockkapitalinkomster börtillAnknytningenavskaffas.knytningen

stödkanavdrageteftersom ett extrafördelningspolitiska skäl ses somav
låga inkomster.medpensionärertill

100kapitalinkomstavdraghar extraFör extra ger enpersoner som
beskattnings-den% ökning30 och delsstatlig skattdelskr. avenen

ökningsammanlagdtillvilket ledermed 40 kr.,förvärvsinkomstenbara en
förMarginaleffekten% kommunalskatt.vid 30,8med 42,32 kr.skattenav

marginaleffek-nuvarandeunderstigadärmedkapitalinkomster kommer att
avdraget.det% berörs48-64 för extraavter personer som

kapitalinkomstslagetunderskott iskattelättnaden förFör begränsaatt
beräkningensådant vidföreslås inte beaktas% underskott30till avatt

denavtrappning endast skeVidareavdrag. bör motpensionärernas extra
Genomöverstiger 1 000 kr. gränsenkapitalinkomstendel somavav

orsakardettaränteinkomstermindrepensionärer ha000 kan utan attkr.1
draspreliminära skattdenslutliga skatten ochmellan denavvikelser som

m.fl.bankerpensionsutbetalare,av

Sammanfattning skatteuttag10.2.4 av

ensamståendeförsammanfattningsvis detVåra innebärförslag att
utgårpensionär

för pensionerpensionsutbetalaren utövergrundavgift erläggs1 avsom
pensionärernasreducerar46 944 kr. ochminimipensionen som

förvärvsinkomstskattepliktiga
grundavgift ochefterförvärvsinkomsterförkommunal inkomstskatt2

296 kr.folkpensionen 31skattefriadenavdragefter utöverextra
%40med15 648maximalt kr. motavdrag avtrappas3 extra som

46 944 kr.minimipensionenförvärvsinkomster motsamtutöver
000kapital 1 kr.inkomst utöverav

andragrundavgift ochpensioner efterförstatlig inkomstskatt4
600170 kr.förvärvsinkomster utöver

statlig skattkapitali inkomstslagetunderskottDärtill överskott och enger
för övriga skattskyl-%30skattereduktion sätt somsammaresp. en

diga.
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10.3 Effekter huvudalternativetav

Ändring10.3.1 real inkomst efter skattav

Förändringen real inkomst efter frånskatt 1989 till 1991 vid de härav
föreslagna reglerna redovisas i tabell 10:1 ensamståendeoch 10:2 för

ålderspensionärer.respektive gifta Resultaten ålderspensionäravser som
påverkasinte basbreddningarna inom inkomstslagen kapital ochav

näringsverksamhet. En fullständig utvärdering fördelningseffekter-mera av
för pensionärer sådanahänsyn till basbreddningartar redovisasna isom

kap. 13. De här angivna resultaten dock förhållandevisär relevanta för en
pensionärerstor har obetydliga inkomster kapital ochgrupp som av

näringsverksamhet.

Tabell 10:1.
Real ökning inkomst efter frånskatt 1989 till ensamstående1991 förav
ålderspensionâr med inom härparentes föreslagnautan, kompletterande,resp.
förändringar; %.

Lön före ingen index- index-pen- annan annan annansionering pension reglerad regleradpens. pens.

1 2 3 4

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85041 0,0 0,0 0,9 1,1 0,7 0,9

69 750 1,8 2,4 2,6 3,5 2,3 3,2
97 650 3,7 4,9 2,8 5,6 2,5 5,2

125 550 3,0 6,1 6,0 9,4 5,5 6,1
153 450 6,0 10,2 6,3 12,6 5,8 8,9
181 450 6,3 12,8 6,5 15,0 6,0 12,0
209 250 6,5 l4,8 7,7 18,0 7,2 17,4
237 150 10,4 21,5 9,5 20,7
279 000 14,1 22,3 12,7 21,1
418 500 20,3 32,9 18,4 30,6
558000 24,5 40,3 21,9 37,2
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Tabell 10:2.
Real ökning inkomst frånefter skatt ålderspeuslonär1989 till 1991 för giftav
med, inom härparentes utan, föreslagna kompletterande %.ändringar,resp.

Lön före ingen index- index-pen- annan annan annan
sionering pension reglerad regleradpens. pens.

1 2 3 4

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 850 0,0 0,0 1,0 1,3 0,8 1,0

75069 2,1 2,8 2,9 3,9 2,5 3,5
65097 4,0 5,4 3,2 6,3 2,9 5,9

125 550 2,8 6,7 2,5 8,5 2,0 7,9
153 450 2,7 9,3 3,3 11,9 2,8 11,3
181 350 3,3 12,1 3,9 14,5 3,4 13,8

250209 3,9 14,3 4,6 16,7 4,1 16,1
150237 7,6 21,2 6,7 20,1

279 000 11,4 22,0 10,0 20,8
500418 17,9 32,5 15,9 30,1

558 000 22,5 40,0 19,9 36,8

Resultaten redovisas för olika löner före pensioneringen enligt kolumn
där de ojämna siffrorna beror beräkningarna gjorts medatt

utgångspunkt från antal årbasbelopp, där uppgårbasbeloppet 1989 till
27 900 kr.

Den andra kolumnen visar utfallet för pensionärer endast harsom
folkpension, pensionstillskott ATP. förmånsgrundandeoch Den maximala

sådanainkomsten för pensioner 7,5 årbasbelopp eller 209 250är kr. 1989,
vilket förklarar varför resultat inte redovisas för högre inkomster.

Den tredje kolumnen utfallet för pensionärer dessautöveravser som
offentliga pensioner har tillkommande pension, uppgåantagits tillen som

%10 lönebeloppet understigande 209 250 kr. 65 %och tillav av
lönebelopp mellan 209 250 558och 000 kr. Denna tillkommande pension

indexreglerad, vilket innebär dennaantas pension uppjusterasävenattvara
engångshöjningentillmed hänsyn konsumentprisindex.av

I kolumn 4 i stället den tillkommande pensionenantas inte föratt ökas
engångshöjningenförkompensera Konsumentprisindex,att vilketav ger en

något mindre ökning den reala inkomsten efter skatt särskilt vid högaav
pensioner.

framgårSom våratabellerna leder förslag till ökad inkomstrealav en
efter skatt för alla pensionärer endast har pensionsinkomster ochsom
således inte berörs basbreddningarna.av

Effekterna isolerad marginalskattesänkning redovisas inomav en
i framgårtabellerna. Därvid föreslagnaparentes här förändringaratt

avseende grundavgift, folkpension, grundavdrag, avdrag ochextra
skiktgräns dämpar ökningen den reala inkomsten efter särskiltskattav
mycket för pensionärer med höga tillkommande pensioner, vilket är en

fördelningspolitiskfördel synvinkel.ur
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En effekt i befintligacentral detta sammanhang bl.a. individuellaär att
pensionsförsäkringar 50-75 % för inbetaldaskattelättnadgett en

åren uppgåpremier under 10-20 samtidigtde skatten skullesenaste som
frånvarotill endast 30,8 50,8 % efter skattereformen vid komplet-resp. av

terande förändringar.
De föreslagna 43,5här reglerna i stället skatteuttagettger resp.

sådana59,8 % för pensioner, vilket deligger skattesatsernärmare som
opåkalladegällt vid sparandet. Därigenom undviks fördelningspolitiskt

sådanaskattelättnader för pensioner.
Å andra sidan kan dessa pensionssparare hävda de dubbelbeskattasatt

avseende socialavgifter; sparandet i utsträckning finansieratshar stor
föremållöner varit för socialavgifter samtidigt grundavgiftgenom som som

utgåskulle vid utbetalning motsvarande pensioner.av
Det emellertid rimligt fasta det sammanlagdaär att tamera

skatteuttaget för pensioner efter skattereformen jämfört med den
skattelåttnad vid tidigareuppkommit pensionssparande, varvidsom

förmånligt sådantskattereformen utfall för pensionssparande.ävenettger
Därtill utgåenhetlighetsskältalar enkelhets- och för grundavgift skallatt

övergångseffekterför alla pensioner. En ytterligare föraspekt är att
befintligt pensionssparande beaktas pensionsfonder beskattasattgenom
med 20 i för 30 %.stället

En faktor inte beaktats i dessa beräkningar pensionärer medär attsom
låga bådeinkomster ofta kompenseras för ökade bostadskostnader genom

pensionen höjs anknytningen till konsumentprisindex ochatt genom genom
fårKBT höjs. Pensionärer med höga inkomster inte KBT ochharatt

därför inte kompensation detta sätt.

Marginaleffekt10.3.2

Förändringen marginaleffekten för pensions- och andra förvärvsinkoms-av
ensamstående ålderspensionärerför belyses i figur 10:1.ter
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Figur 10:1
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årsDen streckade kurvan visar marginaleffekt vid 1989 förregler
ensamstående ålderspensionår. Avtrappningen det avdragetextraav ger en

marginaleffekt tillsförhöjd dess det avdraget vidatt extra avtrappats en
114 200 motsvarande före pensionering cirka 4,4inkomst kr. lönen

år nivåeller 122 800 kr. 1989. För inkomsterbasbelopp dennautöver
%sammanfaller marginaleffekten med marginalskatten 47,8-72,8 vid

års1989 regler.
Den heldragna kurvan visar marginaleffekt huvudalternativeti när även

grundavgiften beaktas. Avtrappningen det avdraget för pensions-extraav
till 95inkomster 100 kr. leder till sammanlagd marginaleffektupp

avdrag53,6 % grundavgift, inkomstskatt och extragenom
nivå uppgårFör inkomster %denna marginaleffekten till 43,5 iutöver

utgårmycket inkomstintervall där det endast grundavgiftstortett samt
Den statliga %kommunalskatt. inkomstskatten 20 tillleder en

på %marginaleffekt 59,8 vid högre inkomster.

2 Här angiven förgräns avdrag pensionsinkomster före eventuellaextra avser
avgifter.sociala Marginaleffektcn för pensionsinkomst 100 utgörsextraen

dels den sociala avgiften 18,37 22,51 %motsvarande inkomstenavav av
avgift, delsefter inkomstskatt. Resterande inkomstskattepliktiga inkomst

då81, 63 ökar den kommunalt beskattningsbara inkomsten med 81, 63 1,4x
%,det avdraget med 40 vilket ökad kommunal skattextra avtrappas ger en

35,19 och därmed sammanlagd tillkommande 53,56skatt motsvarandeen en
marginaleffekt avrundat 53,6 %.
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framgårSom figuren uppfyller måletde här föreslagna reglernaav om
reducerade marginaleffekter för pensioner.

De i figuren redovisade bådemarginaleffekterna gäller för pensioner
Någonoch förvärvsinkomster. ytterligare sänkning marginaleffekten förav

pensionärers påkalladlöneinkomster knappastär med tanke motsvaran-
de marginaleffekt för det uppgårflertalet löntagare till 43,5, %stora
medan löntagare med inkomster 7,5 basbeloppän harmer en mar-
ginaleffekt 64,0 %. De föreslagna måletreglerna uppfyller därför även

sänkta marginaleffekter för pensionärernas övriga förvärvsinkomster.om
Som uppgår marginaleffektennämnts för kapitalinkomster utöverovan

1 000 kr. till 42,3 % för pensionärer har %avdrag till 30extra samtsom
för övriga. Detta innebär väsentlig sänkning jämfört med nuvarandeen
marginaleffekt för kapitalinkomster, med denöverensstämmersom
streckade kurvan i figuren.

För pensionärer med KBT med inkomsten tillkommeravtrappassom en
marginaleffekt 33 % vid nuvarande %regler 33 inkomstensamt av
efter grundavgift, dvs. 26,9 %, vid de föreslagna reglerna. Marginal-

såledeseffekten sänks med ytterligare 6,1 procentenheter för denna grupp.
Denna marginaleffekt berör pensioner,extra inkomst näringsverksam-av
het och kapitalinkomster inte löneinkomster, eftersom KBTmen numera
inte löneinkomster. Likformighetsskäl dåavtrappas talar för KBTmot att
inte heller borde inkomst aktiv näringsverksamhetavtrappas imot detav

skattesystemet, frågadenna ligger vårtutanför förnya men ramen
uppdrag.

Här liksom i övriga delar betänkandet sker beräkningarna medav
utgångspunkt från de regler gäller i början 1989. Grundavgiftensom av
enligt den föreslagna beräkningsmetoden, beskrivs i 35,kap.närmaresom
blir 22,51 % efter den föreslagna sänkningen socialavgifterna med 0,68av
%. I kompletteringspropositionen föreslår regeringen ökning ATP-en av
avgiften %med 2 och motsvarande minskning folkpensionsavgiften.en av
Eftersom endast hälften ATP-avgiften inräknas i grundavgiften enligtav
den här föreslagna beräkningsmetoden sådanskulle omläggningen
reducera frångrundavgiften 22,51 sådantill 21,51 %. En lägre grundavgift
skulle leda till skattereformen ökade pensionärernasatt inkomst efter skatt
något vad redovisasän i 10:1-2.tabell Marginaleffekten skullemer som
också bli 0,33-0,46 procentenheter lägre vad redovisas i dettaän som
kapitel.

Införande tillfällig påverkararbetsmiljöavgift inte beräkningarnaav en
avgiften årinte 1991.uttasom

10.4 Pensionssparande

10.4.1 Socialavgifter endast vid pensionsuttag

Individuellt pensionssparande i form pensionsförsäkring finansieras medav
frånlöner eller överskott näringsverksamhet föremålblivit försom

socialavgifter vid Vårtnuvarande regler. förslag grundavgift skallattom
vid utbetalning alla pensioneruttas kräver därför ytterligare föränd-av
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för undvika dubbelt socialavgifter för framtidaringar att uttag av
sådan också påkallad tillpensionssparande. En korrigering med hänsynär

direktpensionssparande i övrigt ungefärbeskattas sättatt samma som
föreslagnasparande vid här regler.

För enskilda näringsidkare medkan problemet dubbelt uttag av
socialavgifter enklast avdrag för pensionssparande ilösas görsattgenom

näringsverksamhet före socialavgifter. Därmedinkomstslaget uttag av
enskilda näringsidkare inkl.likställs med löntagare ärpersoner som

fåmansaktiebolag.anställda dem själva kontrollerat Pensionspre-ettav av
mierna belastar näringsverksamhetens resultat, vilket korrektär ur
ekonomisk och skattemässig synvinkel.

För individuella pensionssparande i pensionsförsäkringlöntagares samt
vid eventuellt framtida pensionssparande i bank krävs delett att en av

återbetalassocialavgifterna i stället diskuteras idet närmaresätt som
25.kap.

Ett uppskjutet socialavgifter för näringsidkares löntagaresochuttag av
individuella pensionssparande innebär skattebortfall förtemporärtett

balanseras framtidahögre skatteintäkter i nuvärde. Denmättstaten som av
offentliga sektorn kan därmed medfinansiär lika villkor försägas vara

såvälbruttosparande i pensioner avseende inkomstskatt socialavgifter.som
uppgåDet skattebortfallet, beräknas till 0,7 miljardertemporära som

bidrar till bruttopensionssparande,kr., högt vilket kanett ses som en
skatteåterbärinönskvärd sidoeffekt. En motsvarande erlagda socialavgifterg

skulle generellt kunna stimulera pensionssparandet i övrigt kanmera som
övergångendämpas till likformig beskattning pensionsspa-av en mera av

rande.

10.4.2 Konsekvenser för framtida pensionssparande

Löntagares pensionssparande finansieras arbetsgivarna liksomsom av
näringsidkares pensionssparande sammanlagd iskattelättnad formger en

skattedelen socialavgifterna %och inkomstskatt cirka 43,5 för detav av
flertalet, vilket med framtidaskatteuttaget föröverensstämmerstora

pensioner. Skattelättnaden dävid sparandet balanserar skatteuttaget vid
utbetalningen i vilketnuvärde, innebär intemätt skattekreditenatt
påverkar sparandets procentuella avkastning.

För bådelöntagare och näringsidkare med inkomster vid in-höga
tjänandet och pensionen balanseras skattelättnadenuttaget av

59,8 %sammanlagt vid sparandet det sammanlagdasättsamma av
%59,8 vidskatteuttaget utbetalningen.

För löntagarnas privata pensionssparande restitutionen skatte-ger av
delen socialavgifterna i huvudsak motsvarande resultat.ettav

Pensionssparande blir dock skattemässigt diskriminerat för löntagare
berörs avdragetdet de i framtiden blir pensionärernärextrasom av

eftersom marginaleffekten för dåutbetalningen 53,6%blir medan
pensionssparande endast skattelättnad 43,5 % vid föreslagnahärger en

Denna dåskattesatser. löntagare ganska begränsad detär extragrupp
förhållandevisavdraget litet inkomstintervall vidöver häravtrappas ett

l4——RINKl
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föreslagna Problemet någotregler. skulle allvarligare vid oförändradevara
regler för det avdraget, eftersom dåavdragetextra skulle avtrappas över

inkomstintervall.större Somett dettanämnts förutgör ett argumentovan
här föreslagen reducering det avdraget.extraav

10.4.3 Avdrag för pensionssparande

Vårt förslag: Beloppsgränserna för föreslåsavdrag för pensionssparande
oförändrade.vara

Nuvarande regler för pensionssparande innebär i huvudsak avdragatt
medges för premier för pensionsförsäkringar A-inkomst, vilket ungefärmot

arbetsinkomster.motsvarar
För A-inkomst inom jordbruksfastighet och rörelse medges avdrag med

högst 35 % inkomsten till den del den inte överstiger 20 basbelopp ochav
%högst 25 den del inkomsten överstiger 20 inte 30av av som men

basbelopp. Dessa regler omfattar fråninkomstäven anställning där den
skattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställningen inteoch ianställdär
aktiebolag eller ekonomisk förening vari han har bestämmande inflytande
oberoende arbetstagare.

För fårövrig A-inkomst uppgåavdraget till %högst 10 inkomsten tillav
den del den tillsammans med A-inkomst enligt inte överstiger 20ovan
basbelopp.

Analogt med nuvarande regler avdrag för pensionssparandeattom
medges endast A-inkomst bör avdrag medges i förvärvskällanmot för aktiv

inte för passiv näringsverksamhet. För övrigt pensionssparandemen
medges avdrag inkomst tjänst intemot inkomst kapital.motav men av

Vi föreslåhar mindreövervägt restriktivaatt för avdragsgilltgränser
pensionssparande vårtmed hänsyn till förslag i huvudsak likformigom en
beskattning pensionssparande. Målet basbreddningar emellertidtalarav om

förändringar i detta övergångavseende. Enmot till mindre restriktiva
avdragsregler särskiltär olämplig i samband med skattereformen med

rådertanke den osäkerhet hur de genomgripande regeländring-som om
påverkakan skattebasen.arna

Mot denna föreslårbakgrund tills vidare oförändrade beloppsgränser
för avdragen för pensionssparande. övergångEn till mindre restriktiva
regler bör våremellertid enligt mening vidövervägas tillfälleett senare
efter reformens genomförande.

10.5 Sidoalternativ med justering basbeloppav

10.5.1 Inledning

I detta delavsnitt alternativ förpresenteras ett beskattningannat av
pensioner, utgår från socialavgifter vid intjänande inteatt ochsom tas ut
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pensionsförmåner.vid övrigaBalansen mellan pensionärer ochuttag av
upprätthålls i detta sidoalternativ intebasbeloppet räknasattgenom upp

till den ökning konsumentprisindex orsakasmed hänsyn avav som
skattereformens finansiering. Pensionärer andraoch med basbelopps-

fårinkomster inte automatisk för dennaanknutna därmed kompensation
del reformens finansiering.av

Utformning10.5.2 sidoalternativetav

Sidoalternativet kan sammanfattas följande sätt:
såReglerna för beräkning basbeloppet justeras intebasbeloppetattav

påverkas engångshöjningden konsumentprisindex uppkommerav av som
skattereformens finansiering.genom

från ensamståendeFolkpensionen höjs 96 till 102 % basbeloppet förav
från 78,5 84,5 %och till för gifta förbasbeloppet undvika sänktattav en

låginkomst efterreal skatt för ATP.medpersoner
utgårExtra avdrag med maximalt 150 % basbeloppet och avtrappasav

%75 imed inkomstskikt bredden 36 000 40 % förkr. och medett av
inkomster däröver.

Grundavdraget slopas för pensionärer.
Socialavgifter pensionsförmåner.vid intjänande allauttas typerav av

10.5.3 Fördelar med huvudalternativet jämfört med
sidoalternativet

En fördel med huvudalternativet jämfört sidoalternativetmed är att extra
utgår för mindre inkomstintervall,avdrag föremotsvarande lönett

pensioneringen till 3,6 basbelopp 100 1989444 kr. i stället för lönupp
pensioneringenföre till 5,5 basbelopp 153 400 1989kr. förupp

ensamstående med normala tillkommande pensioner. Därmed begränsas
de problem uppkommer avdrag, i formbl.a.extrasom attgenom av
pensionssparande kan diskrimineras skattemässigt, till gälla väsentligtatt en
mindre grupp.

fördelEn med huvudalternativet justeringen omfattar inteär attannan
ATP andrabara och eller mindre basbeloppsanknutna pensionermer utan

utgåendeomfattar alla pensioner någonarbetsersättning i form.utgörsom
fördelningsmässigaDen profilen blir därmed fördelaktig utjäm-mera ur

ningssynvinkel följd justeringen tillkommandeävenattsom en av avser
såledespensioner. Skillnaden beror grundavgiften i huvudalternativetatt

utgår för tillkommande pensioner justeringenäven medan basbeloppetav
någonsidoalternativet intei motsvarande effekt.ger

tredje fördelEn med övergånghuvudalternativet till skattefrihetär att
folkpensionför grundavgift för övriga pensioner föresamt uttag av

inkomstbeskattning bidrar till upprätthålla den finansiella balansenatt
mellan och kommun. Därmed reduceras behovet korrigeringarstat iav

avseende.detta
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En fjärde fördel med huvudalternativet jämfört med sidoalternativet är
upprätthålls,basbeloppets anknytning till konsumentprisindex vilketatt är
sammanhangdå mångabetydelse basbeloppet används i andraav

sidoalternativet10.5.4 Fördelar med jämfört med
huvudalternativet

En fördel med sidoalternativet jämfört med huvudalternativet är att
justering basbeloppet angriper automatiskproblemet med kompensationav
för skattereformens finansiering direkt Styrkan i dettasätt.ett mera

ifrågasättas ändåkan dock eftersom pensioner skall beläggasargument
vårmed socialavgifter antingen vid intjänande vid enligteller principuttag

någonall arbetsersättning socialavgifter.skall beläggas medatt typom av
En fördel med sidoalternativet jämfört med huvudalternativet ärannan

undviker dubbelt socialavgifter för pensioneratt ett uttagman av som
föremålfinansierats inkomstermed tidigare varit för socialavgifter.som

Eftersom socialavgifter restitueras för framtida pensionssparande dettaär
övergângsproblem, övergångs-endast emellertidett accentueras attsom av

långeffekten berör sparande skett under tidsperiod.som en

10.6 Budgeteffekt

skattereformens utfall för pensionärerna belyses dels i tabell 10:1-2 ovan
och dels utförlig ianalys kap. 13. Beräkningarna i dettagenom en mera
delavsnitt i ställetgäller budgeteffekter för den offentliga sektorn utöver

effekterde beaktats sänkningen skattesat-sätt, t.ex.som annan som av
i tabell 4:3.serna

engångshöjningSkattereformen beräknas Konsumentprisindexge en av
%,med 4,5 vilket budgetförsvagning 3,9 miljarder förkr. denger en

offentliga höjningsektorn basbeloppsanknutna pensioner närgenom av
hänsyn tagits till ökade skattebetalningar. De höjda bostadskostnaderna

KBTberäknas öka med 0,1 miljarder, vilket sammanlagd budgetför-ger en
svagning 4,0 miljarder Införandekr. grundavgift för utbetaldaav
pensioner i kombination med övriga förändringar i huvudalternativet ger

budgetförstärkning sammanlagt 3,5 miljarder. Nettoeffekten bliren
ingårdärför budgetförsvagning 0,5 miljarder-kr., i sammanställ-en som

ningen i 4:6.tabell

3 Denna nackdel skulle avsågdock kunna undvikas justeringenattgenom
för ATP i stället för basbelopp, dåjusteringen riktasskulleprocentsatser men

ensidigt ATP och inte omfatta andra pensionsformer med ellermotmera mer
mindre stark anknytning ATP.till
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Åtgärder avseende11

kommunalskatten

fördelningenKorrigering11.1 avav
mellan och kommunskatteintäkter stat

budgetmässigtVårt förslag: För skattereformen skall balanseratettatt ge
förhållandet bidragdeoch kommunerna slopasutfall i mellan staten som

kommunalautgår anledning avskaffandet dentill kommunerna med av av
skatteutjämningsavgiftenhöjsföretagsbeskattningen. Vidaregaranti- resp.

20 skattekrona.med öre per

4:4-4:5 effekterbudgetförstärkningarna i tabellernaBeräkningen avserav
emellertidSkattereformen börtotala offentliga sektorn.den ettför ge

ocksåoffentliga iför sektornutfall inte bara den totalabalanserat utan
förhållandet Enligt företa beräk-och kommunerna.mellan staten gnaav oss

kommunala skatteunder-medför skattereformen ökning detningar aven
motsvarande ökade skatteintäktermed drygt 24 miljarder kr.,laget ca
vårt utgift förförslag i avsnitt 11.2miljarder kr. Vidare medför7,5 en

i detta400-500 milj. vilket bör beaktasuppskattningsvis kr.,staten
sammanhang.

uppnåfrågaåtgärder balans böri förDe kan komma att varaensom
dels inteså innebär indragning,utformade de dels permanentatt en

åren. åtgärderna träffa alla de kommunkate-Vidare börförsvagas över tre
gorierna.

åtgärderkombinationuppfylla dessa kriterier kanFör att varaen av
föreslår följande.nödvändiga. Vi i första hand

medförKIS förslag enligt vad inhämtatförsta beaktasFör det bör att
3,8 miljarder Det bör medkostnader för kommunerna med kr.ökade ca
ytterligare 4,2 miljarder kr.tillräckligt omfördelahärtillhänsyn att cavara
erhåller för närvarande bidragfrån till Kommunernakommunerna staten.

garanti- företags-avskaffandet den kommunalaanledningmed resp.av av
budgetåret 198990 tillBeloppet för beräknasbeskattningen. kan samman-

Återstående belopp, 2,4miljarder Dessa bidrag bör upphöra.1,8 kr.lagt
höjs. Viskatteutjämningsavgiftenomfördelasmiljarder kr. bör attgenom

Resultatet 198920 skattekrona.höjningen börbedömer öreatt avvara per
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års taxering kommer säkrare underlag för den beräk-närmareatt ettge
ningen vilken höjning krävs.av som

sådantVi vill ytterligare alternativ Ettkannämna att ett övervägas.par
vid beräkningen detär skattebelopp skall utbetalas till kom-att av som

utgå från högre grundavdrag det gäller vid inkomst-änettmunerna som
såbeskattningen, skatteutbetalningarna till kommunerna minskar medatt

2,4 miljarderbelopp kr. Ett alternativett är göraannat attca en
minskningprocentuell det skatteunderlag ligger till grund förav som

beräkning utbetalningarna.av
tidsskäl vi inte haft våraAv har möjlighet effekternaanalyseraatt av

förslag för svårigheterenskilda kommuner. Skulle avsevärda ekonomiska
någonföruppkomma kommun bör detta kunna lösas försystemetgenom

skatteutjämningsbidrag.extra
Författningsregleringen förslagen finns i kap. 37 och 38. Beträffandeav

de kyrkliga någrakommunerna har inte utarbetat detaljförslag.
påpekasDet kan de reglerna med anledning skattereformenatt nya av

slår igenom för vidkommandekommunernas med viss fördröjning.en
Vidtas inga förändringar i gällande ordning för utbetalning skatt tillav

kommunerna innebär förändring Skatteregler träder i kraft denen av som
1 januari 1991 följande.

De gången årsreglerna tillämpas första vid 1992 taxering. Utbetal-nya
ningarna till kommunerna påverkasunder 1991 1992och inte, eftersom
dessa grundar årssig 1990 1991 taxeringar. Statens inkomsterresp.
påverkas mån slåri den reglerna igenom vid preliminär skatt.uttaget av

År 1993 påverkas utbetalningarna till kommunerna dubbelt. Dels sker
slutavråkning årsgrundval 1992 taxering, skett enligt deen av som nya

reglerna, det förskott utbetalats under 1991 grundval 1990mot som av
års taxering, skett enligt de gamla reglerna, dels beräknas förskottsom
samt skatteutjämningsbidrag och skatteutjämningsavgift grundval av

Årårs1992 taxering, skett enligt de förhållande-reglerna. 1994 ärsom nya
Årdesamma års1993 med årtalen.förskjutning de angivnaettna som av

1995 har jåmviktsläge inträtt. Slutavråkningen årsett grundval 1994av
taxering sker det förskott utbetalades under 1993mot grundvalsom av

års1992 taxering, skett enligt de reglerna.som nya
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Åtgärder11.2 för motverka kommunalaatt

skattehöjningar

Vårt uppstårförslag: Av den inkomstökning primär- ellersom om
fårlandstingskommuner höjer skatten under perioden 1991-1993

behållakommunen endast 13 medan 23 dras in till Understaten. samma
statsbidragperiod till kommuner sänker skattesatsenett motsva-ges som

månrande 23 kostnaden för skattesänkningen, dock i denendastav
16,50skatteuttaget överstiger skattekrona för primärkommuner,kr. per

14,50 kr. skattekrona för landstingskommuner 31 kr.samtper per
för landstingen.skattekrona kommuner utanför

Vårt förslag slopa den statliga inkomstskatten för fler-detatt storaom
arbetsinkomstertalets bör leda till ökad uppmärksamhet avseende kom-

nivå i olika Itots finnsmunalskattens kommuner. det det emellertid risken
för sänkta statliga skattesatser för höjda kommunalaatt utrymmeanses ge

sådanEn utvecklingskattesatser. skulle kunna de effekteräventyra som
uppnås skattereformen.skall genom

vår åtgärderDet finns därför enligt bedömning behov vidtaett attav
motverkar kommunala skattehöjningar och bidrar till minskadävensom en

föreslårspännvidd mellan olika kommuners skatteuttag. Vi följandeatt
åtgärder företas.

får uppstårKommunerna utnyttja endast del inkomstökningaren av som
på höjninggrund kommunalskatten.av av

uppstården inkomstökningAv kommuner landsting höjerochsom om
får behållaunder perioden 1991-1993skatten kommunen endast 13

Utgångspunkten23 tillmedan dras in för denna indragning skallstaten.
inkomståretutdebiteringen för Undantag1989. för de kommunergörsvara

år får1990 skärpning eller blir omfattade den progressivaensom av
tillåtasskatteutjämningsavgiften. Dessa bör höja skatten med beloppett

någonavgiftshöjningen drabbas indragning.motsvarar utan attsom av
De indragna medlen bör användas för finansiering skatteutjämningen.av

till skattesänkningarBidrag

utjämnaFör de kommunala skattesatserna och samtidigt viktenbetonaatt
den sammanlagda inkomstskatten införssänks under ovannämndaattav

bidragperiod motsvarande 23 kostnaden för skattesänkning,ett av en
måniendast den överstiger 16,50dock skatten kr. förskattekronaper

primärkommuner, 14,50 kr. skattekrona för landstingskommuner samtper
Även31 skattekrona för utanförkr. kommuner landstingen. här skallper

inkomståretjämförelse ske med 1989. Om alla kommuner utnyttjar
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möjligheten sänka skatten maximalt uppkommer forkostnadatt statenen
året.950 miljoner kr.ca om
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effekterEkonomiska12

analys iEkonomisk12.1 och annan
underlagsrapporter

vårtfå för remiss-för arbetebästa möjliga beslutsunderlagFör samtatt
forskare inom iframträdanderegering och riksdag har bettinstanser,

finansrätt utarbeta underlagsrapporterhand nationalekonomi ochförsta att
delområden Dessa harskattereformen.olika berörsinom rapporteravsom

vårvåra förslag avseende starkautgjort viktigt underlag för bl.a.ett
målet beskattning.likformigbetoning av om en

två studier Rolfolika oberoende2 7I bilagorna och presenteras av
BlomquistSörenSteinar Ström och Tom WennemoAaberge, omresp. av

påverka arbetsutbudet.sänkning marginalskatterna kan väntashur aven
våringår skattereformen kanbedömning huri underlaget förResultaten av

påverka ekonomin s.k. dynamiskaproduktionen iden totalaväntas genom
finansiering fördel-för reformens ochvilket har betydelseeffekter, stor

på delavsnitt idiskuteras iningseffekter det nästanästasätt resp.som
kapitel.

Edin, i bilaga 6 KristerAgell Per-AndersI bilaga 3 Jonas och avav
nuvarandeEnglund analyseras huri bilaga 9 PeterAndersson samt av

nivåpåverkar sparandetskapitalbildning, sparandets ochskattesystem
våraför förslagviktig del underlagetfördelning. Dessa studier utgör aven

kapitalinkomster,likformig beskattning olika etttypermera av avenom
iskattskyldigaför kapitalinkomster förhöjt ärskatteuttag mottagare som

för investe-oförändrat i vissa fall sänkt skatteuttagSverige ochsamt ett
ringar Sverige.i

15 ändrade marginalskatterMats Persson studeras hurI bilaga av
påverkar fastighetsprisernabostadsmarknaden inklusive effekterna

värtlång förslagDenna studie bidragit tilloch sikt. harkort om en
årsmåhus 1991 1992.nedsättning fastighetsskatten för ochav

effekterutformning14 Leif Mutén ochI bilaga analyseras avav
bidragit tillskattereformer i USA länder. Rapporten har bl.a.och andra

föreslåvår förutsätterinte Skattereglerslutsats bör attatt som manman
från andra ränteutgifter.särskilja ränteutgifter avseende boendekan

Sven-Olof LodinI bilaga 10 Gustaf Lindencrona bilaga 11och avav
utformninginflationen vidbl.a. olika metoder för beaktadiskuteras att av

vårtbidragit förslagkapitalinkomstbeskattningen. Dessa studier tillhar om
kapitalin-beskattninginflationen skall beaktas separatatt avgenom en
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förhållandeviskomster låg Fråganmed skattesats. real beskattningen om
undersöks fråni betänkandet IBU.närmare

Underlagsrapporterna publiceras i del V betänkandet enligtoch utgörav
vår mening betydande kunskapskälla avseende effekter deten av nuvaran- .de skattesystemet och beträffande effekter här föreslagnaäven av
förändringar.

Resultaten sammanfattas i respektiveregel underlagsrapport ochsom
återges därför inte utförligt i detta kapitel.ett sättmera

12.2 Utvärdering reformförslagetav

Efter vårahand ocksåförslag har preciserats har vi beställt särskildasom
studier reformförslagets effekter i vissa betydelsefulla avseenden.av

Reformförslagets såledeseffekter sparandet analyseras Jörgenav
Appelgren i bilaga där tidigare version utgjorde del underlageten en av

vårtför förslag åtgärdersparstimulerande i form nedsattom av en
skattesats för pensions- och allemanssparande.

Effekterna reformförslaget och särskilt den föreslagna kapitalbe-av av
skattningen med hänsyn till Sveriges internationella beroende analyseras av
Göran Schubert i bilaga 16. Reformens effekter bostadsmarknaden
studeras Ingvar Linse i ingåttbilaga 12, där tidigare version iav en

våraunderlaget för förslag nedsatt fastighetsskatt för nyproduktionom
övergångsvis årgångarför beståndet.isamt senare

Reformens påeffekter den allmänna ekonomiska utvecklingenmera
avseende arbetsutbud, tillväxt, bytesbalans, pålönebildning inflationoch

långkort och sikt analyseras Anna Thoursie Stefanoch Ackerby i bilagaav
4. Denna studie liksom Blomquists och Aaberge-Ström-Wennemos

ingårunderlagsrapporter i vårunderlaget för bedömning hur skat-av
påverkatereformen kan den totala produktionenväntas i ekonomin genom

dynamiskas.k effekter.
Därtill har utvärdering reformens fördelningseffekter företa gitsen av av

Brita Schwarz Kjell Nyman.och sistnämnda berörs irapport närmare nästa
kapitel. ~

Dessa studier tillsammans med analysen i övrigautgör delar av
betänkandet ganska omfattande utvärdering skattereformensen av
ekonomiska effekter. I detta kapitel diskussionen i första handavser
frågeställningar har såsombetydelse för skattereformens finansieringsom
reformens effekter långskatteunderlaget kort och sikt.

12.3 Dynamiska effekter

Ett huvudsyfte med skattereformen reducera skattesystemetsär att
såsnedvridande effekter utgångspunkt frånval sker med privateko-att som

nomiska överväganden i högre utsträckning tillfredsställandeettger
resultat även samhällsekonomisk synvinkel. såledesReformförslaget ärur

såutformat arbete och låntagandesparande stimuleras medanatt
motverkas.
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Sänkning marginalskatterna finansieringoch bl.a.av meragenom en
likformig beskattning höjda och miljöanpassade energiskatter kansamt

leda till totalt för privat och offentlig konsum-väntas störreett utrymme
tion i framtiden,och där konsumtion tolkas i vid mening inkluderarochnu

värdet miljö.bl.a. godav en
En ökning automatiskbeskattat arbete och sparande leder tillav en

budgetförstärkning skattebaserna ökar inte bara för in-attgenom
komstskatten för övriga direkta indirekta Omoch skatter.ävenutan
sådana dynamiska effekter,s.k. huvudsyfte för reformen, inteutgör ettsom

vid utvärderingbeaktas reformens finansiering och fördelningseffekterav
så underskattas skattereformens fördelar systematiskt Skat-sätt.ett

framstår dåtereformen där vissa förlorars.k. nollsummespel vadettsom
vinner.andra

Å svåra bådeandra sidan dynamiska effekterdessaär mätaatt
i eftersomförhand och efterhand den ekonomiska utvecklingen samtidigt
mångapåverkas faktorer internationellaandra den kon-t.ex.av som

råderjunkturutvecklingen. Därtill dynamiskaosäkerhet hur snabbtstor om
effekter kan uppkomma. Om effekterna med tidsfördröj-uppkommer en

år övergångstidenning flera krävs finansiering under för attannan
upprätthålla ñnanspolitisk balans.

långsiktigaI delavsnitt effekt idetta studeras först skattereformens ett
avseende, nämligen Därefter diskuteras vilkenenda arbetsutbudet. i

vårautsträckning dynamiska effekter bör beaktas i finansieringsberäkningar
lång sikt.kort och

på på lång12.4 Effekter arbetsutbud sikt

Frågan påverkarhur sänkta marginalskatter arbetsutbudet har,om som
undersökts Aaberge-Ström-Wennemo i bilaganärmarenämnts ovan, av

Blomquist i bilaga 7 Ackerby i bilaga 4.samt avav
diskuteras skattereformenSom i bilaga 4 skulle den föreslagnanärmare
faktiska storleksordningen 5-6 % enligtöka det arbetsutbudet med i en

två studier Blomquist, denkalkyl baseras ekonometriskasom av varav
någotredovisas i bilaga Arbetsinkomsterna beräknas öka ellerena mer

% förhållandevis6-7med följd arbetsutbudet beräknas ökaattsom en av
för med timlön.högpersonermer

utgångspunkt frånEn motsvarande kalkyl med Aaberge-Ström-
12-2%.Wennemo skulle maximalt ökning arbetstiden med 1ge en av

Utvärderingen i bilaga 4 dessa studier vissa andra övervägandensamtav
leder till slutsatsen skattereformen kan öka utbudetväntasatt av ar-

långbetskraft sikt 4-5 %med jämfört med skattereformen inteom
genomförts.

Vid det fortsatta utredningsarbetet har det framkommit att
Aaberge-Ström-Wennemos studie marginalskatterhur sänktasnarast avser
påverkar anställningstiden, någoninte direkt informationvilket ger om
effekten arbetad tid, relevant i detta Somsammanhang.ärsom mera

idiskuteras bilaga 17 Brita Schwarz Kjell Nymannärmare och baserasav
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nämligen Aaberge-Ström-Wennemos innehållerstudie data endastsom
uppgifter anställningstid åri form antal veckor och antal timmarom av per

vecka medan uppgift saknas bl.a. övertid tjänstledighet.och Enligtper om
Schwarz-Nyman kan det använda datamaterialet medföra väsentligen
underskattning påverkarhur sänkta marginalskatter arbetsutbudet.av

Dessa frånanmärkningar visar resultaten Aaberge-Ström-att
Wennemos studie bör användas med försiktighet. Diskrepansen mellanstor

tvåresultaten i de underlagsrapporterna rådervisar generellt detattmera
betydande påverkarosäkerhet hur skattereformen arbetsutbudet.en om
För ytterligare bredda underlaget för bedömning denna viktigaatt en av

fråga tvårefereras ytterligare studier arbetsutbudet. I bilaga 15 till 1987av
års långtidsutredning undersökte Olov Ljones Steinaroch Ström hur en
sänkning påverkakommunalskatten 5med procentenheter skulleav

ensamståendearbetsutbudet för giftasamboendeoch kvinnor. Enochmän
sammanvägning resultaten för dessa indikerar arbetsutbudetattav grupper

utgångspunktskulle öka med cirka 5 %. frånMed denna skattning skulle
den förslagnahär skattereformen kunna öka arbetsutbudet med 10-15 %.
Även denna studie har emellertid brister resultatet börgör tolkasattsom

försiktighetlmed stor
Som ytterligare underlag kan tidigare utvärderingett nämnas huren av

påverkarskatterna arbetsutbudet utförd Ingemar Hansson ochav
1987.2redovisad i Rivlin Denna påutvärdering baseras i sin fyra olikatur

studier arbetsutbud frånoch skatter. Hanssons utvärdering utgickav
förändringen den totala marginaleffekten för arbetsinkomster mättav som

genomsnitt för alla arbetsinkomster,ett beaktar direkta ochnär man
indirekta skatter inkomstberoende transfererlngar. Desamt av oss
föreslagna skattesatserna i kombination med reformens finansiering
beräknas reducera frånden totala marginaleffekten drygt 70 %.till 61,5 En
översättning resultaten i denna utvärdering indikerar skattereformenattav
skulle öka långarbetsutbudet 5-9 %med sikt. Detta liggerresultat
ganska slutsatsennära utvärderingen i bilaga 4 skattereformenattav om
kan öka långarbetsutbudet med 4-5 % sikt.

Sammantaget visar råderdessa studier det betydande osäkerhetatt en
påverkahur skattereformen skulle arbetsutbudet. De nämndaom

utvärderingarna indikerar långsiktiga uppgåden effekten kan till iatt
storleksordningen 5 % samtidigt diskussionen i detta kapitel och isom
bilaga 4 visar effekten kan väsentligt mindre.att ellerstörrevara

l Underlagsrapporten från Aaberge-Ström-Wennemo kommenterar den
tidigare studien följande sätt: Da antall observasjoner lite isvaerter
Ljones Ströms analyse blir koeffisientene i modellen upresist bestemt.og svaert

En bör derfor ikke legge viet de empiriske resultatenestor presente-som
der.res

2 RivlinA. red. Den svenska ekonomins framtidsutsikter, Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle förlag, 1987.
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många arbetadeför anpassning antaletTrots det finns hinderatt en av
långsiktigpå storleksordningförändring dennatimmar kort sikt är en av

perspektiv bl.a. med tanke antaletinte exceptionell i historiskt attett
årbefolkningen 16-64 sjönk medtimmar ifaktiskt arbetade per person

år år 1982, varefter det skett ökning med% 1963 och11,4 mellan en
årtill7,5 % fram 1988.

Potentiell budgetförstärkning12.5 genom
effekterdynamiska

påverkapå skattereformen den totalaFörutom effekter arbetsutbudet kan
olika samhällseko-produktionen och därmed baserna för skatter genom en

given mängd arbete bl.a.nomiskt effektiv användning genommera av en -
flexibel mindrearbetsmarknad och ägnasattgenom resursermeraen

insatsskatteanpassning skattefusk ochoch störresamt meraen engenom-
Sådanaanvändning produktionsresurser arbete.effektiv andra änav

svårare föreffekter behöver den skulldynamiska är ännu mätaatt men
mindre betydelsefulla.inte vara

långsiktiga dynamiskaFörutom denna storleken deosäkerhet om
råder effekterna kan uppkomma.effekterna osäkerhet hur snabbtstor om

effekter inte beaktas alls vidEn möjlig dynamiska skallslutsats är att
finansiering. De budgetförstärkningarberäkning skattereformens somav

såi fall fördeluppkomma dynamiska effekter skullekan ses som engenom
utgifter efterför ökade offentligasänkta skatter ellerutrymmegersom

effekternahand uppkommer.som
då kvarstårsådantEtt dock föga tillfredsställande osäkerhetensynsätt är

dålika medeffekterna beräkningsmässigt noll,sättsäven samtom
beräkningsmetoden systematiskt missvisande bild för- ochen avger

ekonominsskattereform syftar till förbättranackdelar attav somen
såfunktionssätt. Om dynamiska effekterna försumbarade ärtror attman

Om demotiven för skattereform dennaförsvagas typ. tror attmanen av
åtminstoneså för idynamiska effekterna betydande finns det skälär att

mån beräkning reformens effekter.viss beakta dessa vidäven en av
dynamiskadenna dennaMot bakgrund har valt beaktaatt typ av

lång siktvid beräkning finansieringsbehovet kort ocheffekter samtav
frånutgårfördelningseffekter. Vi därvidutvärderingen reformensvid av

totaltskattereformen dynamiska effekter i form ökatettatt sett avger
i samhällsekonomisktutbud arbete och kapital formsamtav av en mer

ökningeffektiv användning kapital likvärdiga medarbete och är enav som
långarbetsinkomsterna % sikt.med 4av

förhållandevis bedöm-Detta försiktigt antagande med tankeär ett
lång% sikti bilaga öka med 4-5ningen 4 arbetsutbudet skulleattom

betydelsefulla dynamiskamed tanke andra kanske ännusamt mera
samhällsekonomiskt effektiv fördelningeffekter t.ex. avsom meraen

arbetsinsatser och kapital.
arbetsinkomsterna medDynamiska effekter motsvarande ökningen av

lång% arbetsinkomsterna inkl.sikt ökning alla4 motsvarar en av
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skatter sådanmed cirka 32 miljarder. En produktionsökning utrymmeger
för långökad konsumtion årsikt motsvarande 32 miljarder kr. ellerper
cirka 4 000 invånare. långsiktigakr. Den därav följande budgetförstärk-per

uppgårningen till cirka 20 miljarder kr. alla direkta indirektaochnär
skatter beaktas. Detta belopp har tillkommande budgetför-angetts som en

på långstärkning sikt sist i framgårsammanställningen i tabell 4:6. Som av
sådan långsiktigtabellen skulle dynamisk effekt budgetmässigtetten ge

överskott 12 miljarder för långkr. den föreslagnahär skattereformen
sikt.

För exempliñera potentiella skattesänkningaratt kan nämnas att en
sänkning årsmervärdeskatten 12med miljarder i 1989kr. penningvärdeav

påläggsskattesatsenskulle frånsänkning 23,47 %.motsvara till 20,41en av
Om beloppet i fördelasstället jämnt mellan skattesänkningar och

såutgiftsökningar frånkan mervärdeskatten sänkas 23,47 till 21,94 %
samtidigt 6 miljarder kr. kan användas för finansiera befintligat.ex. attsom
åtaganden inom socialförsäkringssystemen.

Eftersom de dynamiska effekterna ökar produktionen sjunker skatte-
kvoten, dvs. skatternas andel BNP, liksom de offentliga utgifternasav
andel BNP del budgetförstärkningenäven används förav attom en av
finansiera ökade offentliga utgifter.

Dessa exempel endast illustrera det potentiella föratt utrymmetavser
framtida skatte- såledesoch utgiftsändringar och innebär inget förslag eller

frånförslag till vår Fråganavsiktsförklaring sida. framtida allmännaom
från fråganskatte- och utgiftsändringar, till skillnad hur inkomstskat-om

bestående lång ingårtereglerna skall kunna bli vårtunder tid, inte ien
uppdrag.

Som råder ocksåoch diskuteras inämnts bilaga 4närmareovan som
osäkerhet hur snabbt skattereformen kan leda tillstor högre totalom en

produktion högre utbud och samhällsekonomiskt bättreettgenom en
användning kapitalarbete, och andra produktionsresurser.av

fårVi därför antagande avseende möjlig budgetförstärkninggöra ett
dynamiska effekter kort sikt, -liksomäven antagandetgenom som om

någradet inte uppkommer dynamiska effekter Vimycket osäkert.att är-
därför det beräkningstekniskagör närmast antagandet den totalaatt

produktionsökningen såväldynamiska effekter, avseende ökatgenom
arbetsutbud andra kanske betydelsefulla faktorer,som motsvararmera en
ökning arbetsinkomsterna årmed 0,5, 1,0 1,5 % för 1991, 1992samtav

1993. Budgetförstärkningen dådynamiska effekter blir 2,5, 5,0rcsp. genom
respektive 7,5 årmiljarder förkr. dessa motsvarande genomsnitttre ett
5 miljarder sikt. Dessakort belopp inkluderas potentiella budget-som
förstärkningar kort sikt i 4:6.tabell

12.6 Priseffekter reformens finanseringav

En del skattereformens engångshöjningfinansiering leder tillav en av
konsumentprisindex. Det viktigaste inslaget därvid breddningenär av
mervärdeskatten minskningen räntebidragen, avskaffandetävenmen av av
mjölksubventionerna höjningen fastighetsskatten ökar kon-samt av
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någotsumentprisindex. En övergången frånudda effekt schablonin-är att
täkt till högre fastighetsskatt för egnahem höjer konsumentprisindex
eftersom fastighetsskatten påverkarinte schablonintäkten kon-men
sumentprisindex bådeskatterna likvärdiga för den skattskyldigetrots att är

för den offentligaoch sektorn.
Om denna slårfinansiering igenom fullt i form höjda kon-ut av

sumentpriser kan skattereformen engångshöjningberäknas ge en av
konsumentprisindex med 4,8-5,0 %. Priseffekten kan dock dämpas genom

någonbreddningen månmervärdeskatten i dämpar prisernaatt exkl.av
mervärdeskatt förbl.a. byggande, där priseffekten via effekternabeaktas

hyran. Som diskuteras i bilaga 4 kan skattereformennärmare därtill
dämpa löneökningarna, vilketväntas motverkar prisökningen. Skatterefor-

någotdärtillkan leda till ocksålägre vilketränta, motverkarmen en
ökningen konsumentprisindex. Av dessa skäl finansieringenantas attav av
skattereformen engångshöjning påkonsumentprisindex 4,5 %,ger en av

någotvilket understiger den angivna effekten vid fullt genomslag.ovan
priseffektDenna har betydelse förbl.a. beräkning den budgetförsvag-av

ning uppkommer fårpensionärerna automatisk kompensa-attsom genom
tion för denna del reformens finansiering höjningav genom en av
pensionerna.

12.7 Utfall avseende skatteuttag för olika

tillgångar

I avsnittdetta vårakort utvärderinggörs förslag i relation tillen av ovan
angivna riktpunkter skatteuttaget för marginell investeringatt skallom en
uppgå till 1,5 % marknadsvärdet och kapitalavkastningreal skallattav
beskattas ungefär likvärdigt såvälmed arbetsinkomster hänsyn tillnär tas
inkomstskatt skattedelen socialavgifterna.som av

Skatteuttaget för egnahem har reducerats jämfört med riktpunkten om
skatteuttag 1,5 % marknadsvärdetett den föreslagnaav genom

nedsättningen fastighetsskatten årenunder de första tio för nyproduce-av
rade bostäder eftersläpningen vid bestämningsamt taxerings-attgenom av
värden inte beaktats vid utformningen långsiktigareglerna. Det faktiskaav

förskatteuttaget egnahem kan därför till %uppskattas 1,3 marknads-av
värdet, medan uppgårnuvarande skatteuttag till cirka %0,9 marknads-av

Denvärdet. kvarvarande avvikelsen jämfört med riktpunkten ettom
påskatteuttag 1,5 % marknadsvärdet förär uttryck i första handettav

bostadspolitiska hänsynstaganden.
Skatteuttaget för marginell riskfri investering inom aktiebolag viden

% inflation4 3 %och real före skatt kan beräknas till %ränta 1,2 vid
lånefinansiering, 3,2 % vid nyemission % kvarhållnaoch 2,2 för vinstmedel
motsvarande genomsnitt 1,8 %vägt vid de URFett ochav oss
föreslagna reglerna, enligt beräkningar utförts Jan Södersten.som av

lånefinansieringSkatteuttaget vid såledesunderstiger riktpunkten ettom
sammanlagt skatteuttag %1,5 marknadsvärdet medan motsatsenav

vid finansieringgäller med kapital.eget
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vårtfårDessa awikelser till URF:sacceptabla med hänsyn ochattanses
lånatförslag innebär väsentligt likartad beskattning och egeten mera av

vårtkapital till förslag full beskattning utdelningoch med hänsyn att avom
påtagliga fördelar ioch nominellt beräknade reavinster för aktier innebär

form form förenklingar.skatteplanering förebyggs iatt samtav av
5 %Vid genomsnittlig real avkastning för kapital inom aktiebolagen

uppgår det till cirka 57 % avkastning, vilkettotala skatteuttaget dennaav
ungefär det sammanlagda för arbetsinkomsterskatteuttagetmotsvarar

%.3 Målet43,5-59,8 likvärdig beskattning kapital- arbets-ochom en av
inkomster kan därmed uppfyllt för kapitalavkastning inomanses vara
aktiebolag.

enligtKapital inom enskild näringsverksamhet beskattas i huvudsak
kapital inom aktiebolag. Ränteutgifterregler docksamma som ger en

omedelbar skattelättnad inom enskild näringsverksamhet inomstörre än
bådeaktiebolag eftersom avdragsgilla socialavgifterde ochär mot

någotprogressiv inkomstskatt. Detta lägre avkastningskrav förettger
lånefmansierade investeringar inom enskild näringsverksamhet inomän

åaktiebolag. Eget kapital inom enskild näringsverksamhet andra sidanär
något förmånligtmindre intebehandlat vinstmedel kanattgenom
kvarhållas inom aktiebolag, skat-sätt attsamma som genom

åttateutjämningsreserven maximeras till basbelopp samt attgenom
kapitalavkastnin inom enskild näringsverksamhet behandlas förvärvs-g som
inkomst 50 %och därför inkomstbeskattas med för med högapersoner
inkomster. En motverkande skillnad skatten vid reavinstbeskattningär att

näringsfastigheter näringsid-begränsas skattetak för enskildaettav genom
kare inte för aktiebolag.men

vårtSammantaget URF:s ungefäroch förslag i genomsnittsynes ge
skatteuttag för kapital inom enskild näringsverksamhet församma som

Måletkapital inom aktiebolag. ungefär likvärdig beskattningom en av
uppnåskapital- och arbetsinkomster för kapital inom enskildäven

näringsverksamhet.

3 skatteuttaget 5 %vid avkastning beräknad skatteuttaget förären som en
% %marginell investering 1,8 vid avkastning 2,7 sammanlagtplus etten

företags- 45 %skatteuttag och ägarbeskattning överskjutandegenom av
avkastning;[0,018+0,450,05-0,027]0,05 0,57.
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Fördelningseffekter13

Horisontell rättvisa13.1

Vårt såförslag utformat skatteuttaget iväsentligt högre utsträckningär att
på den skattskyldiges faktiska inkomst i ekonomisk mening,baserasän nu

den horisontella rättvisan förbättras. Denna förbättrade fördelningspo-dvs.
uppnåsträffsäkerhet bl.a. likformig beskattninglitiska genom en mera av

löneförmâner. fårDärmed skattskyldiga faktiskaolika medtyper av samma
i utsträckninginkomst högre betala skatt oberoendesamma omav

arbetsinsatsen kontantlön eller andraersätts typergenom genom av
löneförmåner.

likformigaDen beskattningen kapitalinkomster innebärmera av
hushållmotsvarande individer och med faktiska kapitalin-sätt att samma

får betala likvärdig oberoendekomst skatt sparandet skeren mera av om
hushållen eller indirekt pensionsfonderdirekt i i oberoendet.ex. samt av

utgårersättningen i form utdelning, eller intäkt vidränta extraavom
tillgången.försäljning av

ocksåDen horisontella rättvisan ökar generellt skattenattmera genom
blir i huvudsak oberoende finansieringsväg och kapitaltyp för givenav en
investering skatten blir oberoende kapitalinkomstenhurattsamt genom av

hushållsmedlemmar.fördelas mellan olika
Det sammanlagda skatteuttaget för real kapitalavkastning blir ungefär

det sammanlagda för arbetsinkomstlika högt skatteuttaget extrasom en
skattedelen socialavgifterna. Detta väsentlig skillnadinkl. utgörav en

jämfört med nuvarande skattebortfallregler, totalt for denett settsom ger
beskattningen kapitalinkomster.personliga av

såvälMera blir all avkastning förgenerellt arbetsinsatserextra som
föremål någonnäringsverksamhetkapital inom för dubbelbeskatt-typ av

skattedelen socialavgifterna i kombinationning med inkomstskattgenom av
företagsskatt %30 kombinationeller i med inkomstskatt, vilketgenom

till allmän utjämning efterbidrar arbets- och kapitalersättning skatt.en av
Den föreslagna beskattningen kapitalinkomster medseparata av en

30 %endast skenbart beskattning kapitalin-skattesats lägreger en av
uppgårarbetsinkomster, där den marginalskattenkomster än högsta tillav

50 %. Detta lågaemellertid effektenbart skenbar eftersom denär en
för kapitalinkomsterskattesatsen appliceras nominellt beräknade

såkapitalinkomster. Skattesatsen för kapitalinkomster ihar stället valts att
för reala kapitalinkomsterskatteuttaget skall ungefär likvärdigt medvara

l5—RlNKI
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for arbetsinkomster formskatteuttaget i inkomstskatt och skattedelenav
socialavgifterna.av
Förutom dessa i riktning likformig likvärdigochmotsteg en mera

föreslår ocksåbeskattning olika kapitalinkomsterarbets- och vityperav av
åtgärder ocksåflertal särskilda för förebygga skatteplanering, vilketett att

förbättrar den fördelningspolitiska träffsäkerheten. Som exempel kan
för reaförluster,avdragen underskott och ränteutgifternämnas att

förhållandevisbegränsas olika restriktiva Ett exempelsätt. ärannat att
utgår ålderskattedelen socialavgifterna oberoende och aktivitet iav av

förvärvskällan, vilket bl.a. motiveras all kapitalavkastning inomatt extraav
någotnäringsverksamhet dubbelbeskattasskall sätt.

åtgärderSammantaget innebär dessa vid nuvarandeatt personer som
låg förhållanderegler betalar skatt i till sin inkomst följdt.ex. som en av-

förmåneromfattande skattefria eller skatteplanering höjd-tenderar att
småskatt medan endast har kontantlön och avdrag tenderarpersoner som

få Vårtsänkt skatt. förslag innebär därför väsentligt ökad horisontellatt en
rättvisa.

Två13.2 utvärderingar fördelningseffekterav

Beräkningsmetod13.2.1

En isolerad sänkning marginalskatterna skulle inte fördelningspoli-av vara
tiskt eftersomacceptabel med höga inkomster skulle ipersoner gynnas

Vårtalltför utsträckning.hög förslag inte inriktninghar heller denna utan
långtgående åtgärdersänkningen marginalskatterna kombineras medav

förbättrar den fördelningspolitiska träffsäkerheten och därige-som som
motverkar fördelningseffekterna isolerad sänkningnom av en av mar-

ginalskatterna. Därtill ökas barnbidragen väsentligt fördelningspolitiskaav
skäl.

fråga dåEn central vilka fördelningseffekter dessa förändringarär
för olika Fördelningseffekterna isoleradsammantaget ger grupper. av en

månmarginalskattesänkning kan i viss belysas traditionellgenom en
inkomstnivåer. sådanberäkning skatteändringar för olika En redovisningav

emellertid irrelevant för den föreslagnaär här skattereformen, som
motverkar fördelningseffekterna isolerad sänkning marginal-av en av
skatterna förbättrad fördelningspolitisk träffsäkerhet samtgenom en genom
förbättringar för barnfamiljerna.

skattereformens fördelningseffekter för olika belyses ettgrupper
utförligt i bilaga 8 Bengt Eklind Rolf Johansson. Denoch därvidsätt av
tillämpade beräkningsmetoden avseende inkomstbegrepp, uppdelning av
hushåll har i huvudsak utvecklats del utgiftsskattekom-m.m. som en av
mittens analys nuvarande och alternativa SOUskattesystem 1986:40.av

frågansMed hänsyn till vikt och med hänsyn till reformensstora att
fördelningseffekter omöjliga bedöma dennaär att utan typ av noggranna

ocksåoch systematiska beräkningar har beställt parallell utvärderingen
två område,skattereformens fördelningseffekter forskare inom dettaav av

nämligen Brita Schwarz Kjelloch Nyman, iredovisas bilaga 17.rapporten
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Liksom i övriga delar betänkandet beräkningarna kortsiktigaav avser
långsiktigaoch effekter föreslagna årsde jämförtreglerna med 1989av

utgångspunkt från inkomstförhållandenregler med förhållandenoch övriga
år 1989. Skattereformens effekter i form ökat utbud produktivaettav av

och reducerade snedvridningar beaktas isättresurser samma som
finansieringsberäkningarna långkort sikt,och dvs. de totalaattgenom
arbetsinkomsterna %.öka med 1 4antas resp.

Vid dessa beräkningar har den finansiering skattereformenav som anges
i tabell 4:4-4:6 fördelats hushållenssänkning disponiblaut som en av
inkomster i första hand regeländringarna beaktats explicitatt ochgenom
i andra hand budgetförstärkningen fördelats schablonmässigtattgenom ut

utgångspunkt frånmed befintliga statistiska uppgifter. Hela budgetförstärk-
löneförmånerningen avseende och beskattning pensionsfondert.ex. harav

således fördelats sänkning den disponibla inkomsten förut som en av
hushålll Övergångenberörda till oreducerad mervärdeskatt för bo-

stadsbyggande har dock fördelats minskning de disponiblaut som en av
påinkomsterna bostadslånenkort sikt eftersom öka iantas samma

utsräckning i enlighet med beräkningarna i kap.
hushållsnivåBeräkningarna sker eftersom den fördelningspolitiskt

faktiskarelevanta konsumtionsstandarden hushålls-i huvudsak bestäms
nivâ. Effekterna det höjda barnbidraget, de höjda bostadskostnadernaav

åtgärdervissa förebygger skatteplanering,samt beskattningt.ex.som som
kapitalinkomster och ränteutgifter oberoende hur de redovisas inomav av

hushållet, kan belysas adekvat endast vid beräkningett sätt
hushållsnivå.

Här liksom i bilagorna redovisas hushållenresultaten indelas efternär
socioekonomisk inkomstnivå, hushållstypförmögenhet,grupp, samt
boendeform.

Felkällor13.2.2 och osäkerhet

Beräkningar detta slag ofullständigaär och osäkra flera skäl. För detav av
första baseras beräkningarna slumpmässigt hushåll,urval vilketett av
innebär allmän statistisk osäkerhet jämfört med totalundersökning.en en
Vissa resultat fåtalbaseras observationer eller andraettsom som av

särskiltskäl osäkra redovisasär därför inom parentes.
För det andra baseras beräkningarna de data tillgängliga iärsom

Hushålldessa urvalsundersökningar. kan ha hög konsumtionsstandarden
jämfört med redovisade årinkomster för enstaka bl.a. följdett som en av
studier, värnplikt, barnledighet, egenföretagares reserveringsmöjligheter,
delårsarbete i utlandet, skatteplanering eller skattefusk. Förutom att

1 Beräkningstekniskt har detta skett arbetsgivarens kostnad antagitsattgenom
oförändrad, varvid disponibladen inkomsten bådereducerats med hänsynvara

till socialavgifterökade och ökad inkomstskatt. Här liksom i andra avseenden
beaktas högre underlag för socialavgifter förmånernaatt ett ökar de sociala för

påmed inkomst högst 7,5 basbelopp högre socialavgiftersamt attpersoner en
reducerar underlaget för inkomstskatt.
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inkomstmätningen blir felaktig leder begränsningar i statistiken, t.ex.som
löneförmåner,uppgifter vissa till deavsaknaden har attom vem somav

många måste påföreslagna regeländringarna i fall beaktas i beräkningarna
mycket schablonmässigt sätt.ett

En fördeiningsberäkningarna,tredje fundamental bristoch är attmera
ñnansieringsberäkningarna,liksom de tidigare i huvudsak baseras

förhållandenantagande oförändrade avseende resursanvändning, priser,om
löner och Effektivitetsvinster och andra orsaker till ökad produktionräntor.

måstei form dynamiska effekter inkluderasdärmed högstettav
form ökning arbetsinkomsterna.schablonmässigt i allmänsätt av en av

påverkaSkattereformen i ekonomins funktionssättkommer hög gradatt
och resursanvändning, priser, Enligtdärmed löner och under-räntor.

från Aaberge-ström-Wennemo, lederlagsrapporten bilaga sänkta
marginalskatter till ändring väsentligtarbetsutbudet reduceraren av som

dåinkomstspridningen. Slutresultatet skulle bli jämnare inkomstfördel-en
ning efter reformen vad framkommer i redovisade beräkningar.härän som

påverkaEn likartad effekt sänkningen marginalskatterna kanär att av
låg får någotlönebildningen med lön störret.ex. attgenom personer en

fåttlöneökning de i fall.vad skulleän annat
En ytterligare väsentligtaspekt de sänkta marginalskatterna kanär att

påtagligaprisökningar,lägre löne- och vilket kan önskvärda ochge ge
indirekta fördelningspolitiska effekter.

låntagandeEtt ökat finansiellt sparande minskatoch kan leda tillett en
något räntenivålägre vad varit fallet vid oförändradeskulleän som

vilket fördelnings-skatteregler, kan ha betydande och bostadspolitiska
återverkningar. räntenivånEffekten torde dock bli ganska begränsad
med hänsyn till i Sverige i utsträckning denräntanatt stor styrs av

räntenivån. räntenivåinternationella En lägre kan dock möjligtvis
uppkomma skattereformen bidrar till internationelltökat förtroendeettom

påverkaSverigesför ekonomi. Skattereformen kan därtill relativaden
tillgångar,avkastningen för olika placeringar priserna olika vilketsamt

inte heller beaktas.
En fjärde bristallmän resultaten i huvudsakär attmera avser genom-

snittlig förändring för där skillnaderna inom kanresp. grupp, gruppen vara
hushållenbetydande. Denna brist motverkas dock iuppdelasattav grupper

många olika vilket belyser fördelningseffekterna olika perspektiv.sätt, ur
Därtill redovisas spridningen inom olika i första ihand bilaga 17.grupper

Trots dessa begränsningar den här beräkningar bästautgör typen av
möjliga tillgängliga för utvärderingmetod skattereformens fördelningsef-av
fekter. De beräkningsmetoder används i bilagorna 8 17och harsom
utvecklats nationalekonomiska forskare före den här aktuella använd-av
ningen för utvärdera fördelningseffekter skatteändringaratt ettav
systematiskt och rättvisande sätt.
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Uppläggning13.2.3

från två utvärderingarnaI kapitel sammanfattas resultaten dedetta av
fördelningseffekter. Beräkningarna i bilaga 8 baserasreformens ett

förmår därfördetaljerat statistiskt underlag och beakta deattmera
löneförmåner kapitalin-föreslagna regeländringarna avseende bl.a. och

komstbeskattning vad möjligt i bilaga 17.exakt sätt än ärett mera som
åmodell används i bilaga 17 andra sidan detaljeradDen ärsom mera

och därtillavseende speciñceringen bostadssektorn inkluderar meraav
utförliga beräkningar avseende spridningen i resultaten inom en grupp.

delområde frånInom varje redovisas först resultaten bilaga varefter
i förekommande fall med de redovisas i bilagajämförelse sker resultat som

17. En utförlig redovisning beräkningsmetoder, antaganden ochmera av
återfinnsresultat i bilaga.resp.

förhållandenEftersom och Skatteregler olika för pensionärer ochär
eftersom bilaga pensionärerövriga och beräkningarna i 17 inte omfattar

tvåförredovisas resultaten dessa De delavsnit-närmasteseparat grupper.
hushåll hushållsförestånda-därför där ingen pensionär och därgäller ärten

hushålletdvs. den i har högst arbetsinkomst, mellan 20ärpersonren, som
år.64och

Uppdelning socioekonomisk13.3 efter grupp

redovisade förändringförst resultaten real disponibel inkomstDe avavser
hushållen hushålluppdelas efter socioekonomisk Varjenär grupp.

hushållsföreståndarensdärvid till avseendeklassificeras med hänsyn yrke
organisationstillhörighet och normala utbildningskrav. Somnormal

i utgiftsskattekommitténs betänkande SOU 1986:40diskuteras närmare
förhållandevisuppdelning i socioekonomisk tillförlitligdennaär grupp ur

påverkasuppdelningenstatistisk synvinkel eftersom själva inte tillfälligaav
mångainkomstvariationer. Därmed undviks de statistiska felkällor somav

inkomst.uppdelning i stället sker efteruppkommer när

Tabell 13:1.
hushållenreal disponibel inkomst när indelas efter socio-Förändring av

år,ekonomisk 20-64 pensionärer.grupp;

lång långkort sikt sikt siktGrupp
alt. l alt

2 3 41

% %2,9 % 6,2 6,1Samtliga + ++
3,5 % % %6,6 6,6Arbetare + + +

Låg- % % %och mellantjänstemän 3,5 6,5 6,2+ + +
% 5,1 % %tjänstemän 2,3 4,6Högre4. + + +
% % %0,8 5,7 5,9Ovriga + + +
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Kolumn 2 resultat kort sikt vid den kortsiktiga finansieringavser
redovisas i tabell 4:4-4:6, effektivitetsvinsternär och andrasom orsaker

till höjd produktion inkluderas antagandet alla arbetsinkomsterattgenom
ökar %.med 1

framgårSom den första raden i kolumn 2 ökar den disponibla in-av
komsten imed genomsnitt 2,9 % hushållför alla följd finan-attsom en av
sieringen förutom dynamiska effekter understiger skattesänkningen samt

följd ökade arbetsinkomster.som en av
Den disponibla inkomsten någotökar för arbetare för tjäns-samtmera

låg nivå mellannivåtemän och för högre tjänstmän. Dettaän beror bl.a.
högre tjänstmän låg-har omfattande löneförmåner,att och obeskattade

förhållandevis pensionssparande förhållandevisett stort aktiein-samt stora
nehav och ränteutgifter. Beskattning pensionssparandet har särskilt storav
betydelse i detta avseende eftersom högre tjänstemän har mycket högtett
sparande denna där avkastningen skattefri vidtyp, är nuvarande regler.av

Utfallet för högre tjänstemän visar reformförslagets starkaattgruppen
måletbetoning likformighet tillsammans med restriktiva regler förav om

olika förmåravdrag fördelningseffekternatyper uppväga deatt kraftigaav
marginalskattesänkningarna för denna höginkomsttagare. Detta ärgrupp

anmärkningsvärt resultatett visar storleken nuvarande olikformig-som
återverkningarheter och dess i form den faktiska progressivitetenattav

blivit mycket lägre den formella frågaän progressitiveten. Denna belyses
i tabell 13:2även nedan.

Beskattning pensionsfonder ocksåkan reducera fördelningspoli-deav
tiska spänningarna övergångenvid själva eftersom förhållandevis storen
del Iöneutrymmet för högre tjänstemän kan bibehållaförav avsättas att
nuvarande pensionsförmåner. såI fall reduceras ökningen kontantlönenav
för får förhållandevis skattesänkningen stor sänktagrupp som en genom

Ävenmarginalskatter. detta exempelutgör hur olika inslag iett reform-
förslaget skapar motverkande fördelningseffekter.

Gruppen övriga, motsvarande den sista raden i tabell 13:1, bl.a.som
består studerande fåroch egenföretagare, förhållandevis liten ökningav en

den disponibla inkomsten, vilket förhållandevisberor de har lågaav att
redovisade inkomster. Den genomsnittliga bruttoinkomsten uppgår således
till 80 100 kr. konsumtionsenhet, vilket kan jämföras med denper genom-
snittliga bruttoinkomsten konsumtionsenhet 110 100 kr. förper samt-

personliga, där konsumtionsenhet i genomsnitt Somen motsvarar en
diskuterats avspeglar dock denna redovisade inkomst kon-ovan gruppens
sumtionsstandard bristfälligt eftersomett sätt, studerande finan-även

lånsierar konsumtion fråneller stöd föräldrar,genom t.ex.genom genom
de bor kvar hemma under studietiden,att eftersom egenföretagaressamt

påverkasredovisade inkomster explicita och implicita reserveringarav m.m.

2 Beräkningarna baseras socialstyrelsens definition konsumtionsenheter,av
där utgör 1,15 konsumtionsenheter, två 1,90utgör konsum-en vuxen vuxna
tionsenheter åldersgruppernamedan barn i år0-3, 4-10 och 11-18 0,55,utgör
0,65 0,75 konsumtionsenheter.resp.
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tvåpå lång 3 förredovisas i och 4Fördelningseffekterna sikt kolumn
budgetmässigt överskottavseende fördelningfall med olika antaganden av

förresultatens känslighet al-arbetsutbud. Därmed belysesökningoch av
i avseenden.ternativa antaganden dessa

lång bud-inkomst sikt detförändrad disponibelKolumn 3 näravser
4:6 beräkningstek-12 miljarder kr. enligt tabellgetmässiga överskottet

prisnivån motsvarandeför den allmännaniskt används sänka t.ex.att en
%med förarbetsinkomsterna öka 4mervärdeskattsänkt och när antas

varje person.
på 12 mil-budgetmässiga överskottet4 i stället detI kolumn attantas

6 miljarder6 miljarder kr. sänkt ochfördelas mellanjarder kr. som moms
motsvarandetillskott för allai kronor likakr. t.ex.stortett envuxna,som

ihöjda offentliga utgifter, kro-höjning grundavdraget eller som ger enav
i 4 jämfört medförbättring för En skillnad kolumnlikartad alla. annannor

förhållandevis för3 arbetsinkomsterna ökakolumn är antasatt mer per-
utgångsläget redovisastid i detarbetar kort närma-sätt somsoner som

i bilaga 8.re
båda disponibla inkomsten medalternativ den realaVid dessa ökar ca

Ökningen någotpå lång för arbetare% genomsnitt sikt.6 i är större samt
Även fårlåg nivå övrigamellanställning.och iför tjänstemän gruppen

på lång följdsikt i första handbetydande inkomstökning som en aven
arbetsinkomster.ökade

ocksåfaktiska progressivitet belysesFörändringen inkomstskattensav
progressiviteten ökarTrots nuvarande starka formella13:2. deni tabell

från 30,5 % för tillendast arbetareandel bruttoinkomstenskattens av
konsumtions-% för tjänstemän, medan bruttoinkomsterna37,0 högre per

uppgår Skattereformen sänker den600 164 400 kr.till 104enhet resp.
faktiska progressivitetenväsentligt medan denprogressivitenformella

meningen skillnaden i skatteandel mellan arbetareförstärks i den attt.o.m.
från 6,5 till 7,1 procentenheter.tjänstemän ökaroch högre

Även likformighet i beskattningen inkl. skärptdessa visarresultat att
löneförmåner kombinationibeskattning bl.a. pensionssparande ochav

för inkomstskat-restriktiva avdragsregler mycket betydelsemed har stor
faktiska progressivitet.tens

Tabell 13:2.
år,20-64bruttoinkomsten arbetare och tjänstemän.andel förskattens av

pensionärer.

1989 1991-1993Grupp

2 31

30,5 % %27,0Arbetare
Låg- % 29,2 %och mellantjänslemän 32,8

% %tjänstemän 37,0 34,1Högre
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13.4 Uppdelning i decil efter bruttoinkomst per
konsumtionsenhet

Utgiftsskattekommittén också hushål-studerade fördelningseffekter när
len indelas påi 10 deciler tiondelar efter storleken real bruttoinkomst

konsumtionsenhet. Bruttoinkomsten därvidmätsper som summan av
lön, företagarinkomst, inflationskorrigerad inkomst %kapital, 2av av

kapital i hem, inkomst tillfällig förvärsverksamheteget eget samt tra-av
nsfereringar. Effekterna sådanskattereformen vid uppdelning iav en
deciler redovisas i 13:3.tabell

Tabell 13:3.
Förändring hushållenreal disponibel inkomst när uppdelas deciler efteriav
real bruttoinkomst år,konsumlionsenhet. 20-64 pensionärer.per

Grupp lång långSyssel- kort sikt sikt sikt
sättn. alt. I alt.
grad

1 2 3 4 5

Samtliga 80 % %2,9 6,2 % %6,1+ + +
1:a decilen % %33 2,2 2,4 % %2,9+ +-2:a decilen % %63 % 5,2 %1,1 4,6+ + +
3:e decilen %73 1,9 % 5,1 % %5,5+ + +
4:e decilen %80 2,4 % 5,7 % %5,9+ + +
5:e decilen %86 2,8 % % %6,0 6,1+ + +
6:e decilen 89 % %3,3 6,5 % 6,5 %+ + +
7:e decilen % %94 3,9 % %7,1 7,0+ + +
8:e decilen 94 % %4,1 7,6 % %7,4+ + +
9:e decilen 95 % % %4,6 8,3 %7,7+ + +

10:e decilen 94 % %2,2 5,2 % %4,6+ + +
%99-100 4,9 % % %2,8 3,3— — —

framgår fårSom tabellen decileralla den första höjd realutomav
bådedisponibel långinkomst fårkort och sikt. Den första decilen

disponibel framgårsänkt inkomst sikt.kort Som 2kolumn arbetarav
hushållde inom dessa endast %33 heltid, vilket jämföraskanvuxna av

påmed %genomsnittet 80 för hela Förklaringen denär attgruppen.
bestårdecilenlägsta till del endast tillfälligtvisstor harav personer som

låga inkomster följd kort arbetstid och därför endastsom en av som
tillfälligtvis befinner sig i den lägsta decilen vid statistiska uppdelningar
efter inkomst årunder enstaka detta slag.ett av

hushållSom exempel i den hushålllägsta decilen kan nämnas som
låghar redovisad inkomst följd studier, värnpliktstjänstgöring,som en av

barnledighet utlandsarbete eller vistelse utomlands undersamt annan
året. ingårdelar ocksåI lågahar redovisadeav gruppen personer som

inkomster grund explicita eller implicita reserveringar inomav egna
företag. Därtill lågakan givetvis ha redovisade inkomsterpersoner som

följd skatteplanering och skattefusk.en av



233FördelningseffekterSOU 1989:34

lågasåledesdecilen redovisadeDen lägsta mycket heterogen, där deär
ofta förknippade höginkomsterna kan med normal eller t.0.m.vara en

framgångsrikkonsumtion följd skatteplanering eller skatte-som en av
efter socioekonomiskfusk. Som uppdelningenärnämnts ovan grupp

låg intemindre känslig i detta avseende eftersom tillfälligt inkomsten
påverkar denna klassificering. g

hushåll lågaEtt varaktigt följdhar inkomstersom mera som en av
någottimme Somhamnar normalt i högre decil. exempel kanlön per en

hushåll två åldern årmed i 0-3 ochbarnnämnas att ett ettettvuxna,
åldern åri 4-9 bostadsbidrag sammanlagtbarn har löner ochsom

månad13 000 i andra decilen. Det flertaletkr. hamnar storaper per-
lågmed timlön normal arbetstid därför i decileroch hamnar desoner

fårenligt 13:3 höjd disponibel inkomst skattereformentabellsom genom
sikt.kortäven

Ökningen disponibla för decilerden inkomsten högreär störreav
undantag för den decilen, ökningen disponiblamed högsta där denav

understiger den genomsnittliga ökningen. En uppdelning inominkomster
hushållen%visar de 2 de in-denna har allra högstaattgrupp av som

får sänkt disponibel inkomst. Detta beror allt dömakomsterna attav
de restriktiva avdragsreglerna avseende underskott, reaförluster ochatt

fårliksom aktiebeskattningenränteavdrag basbreddningar avseende bl.a.
förhållandevis hushållför allra in-genomslag med de högstaett stort

Även inkomstberäkningdetta resultat visar reglerna förkomsterna. att
progressivitet föravdrag kan väsentliga formell in-och änvara mera

funktion i fördelningspolitisktkomstskattens intressanta avseenden.

Uppdelning i decil efter ekonomisk13.5 standard

Även i Schwarz-Nymans utvärdering fördelningseffekterstuderas ge-
hushållen uppdelas i deciler, uppdelningen därvidskerattnom men

ekonomisk disponibelefter standard inkomst konsum-mätt som per
årsi 1989 inte eftertionsenhet och bruttoinkomst konsum-system per

också någoti 13:3. Schwarz-Nymantionsenhet tabell annorlun-görsom
långantaganden för beräkningarna sikt, alter-da här benämnssom

förnativ III och IV undvika sammanblandning. Alternativ IIIatt avser
långsiktig arbetsinkomstökning 5 % för budgetförstärk-alla, dären

återförs hushållen hushållenstill disponiblaningen proportionellt mot
också långsiktigAlternativ IVinkomster. arbetsinkomstökningavser en

återförs5 %, i detta fall hälften budgetförstärkningen eftermen av
hushålletkonsumtionsenheterantalet i och resterande belopp propor-

hushållenstionellt disponibla inkomster.mot
Schwarz-Nymans resultat vid uppdelning efter deciler redovisas i ta-

13:4.bell
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Tabell 13:4.
Förändring real disponibel inkomst hushållennär uppdelas i deciler efterav
ekonomisk år,standard. 20-64 pensionärer.

Grupp sikt lång långkort kort sikt sikt sikt
någonalla hel- alt. Ill all. IV
tid

1 2 3 4 5

1:a decilen %4,0 %+ 0,9 % %+ 1,2 + 6,3
2:a decilen 1,7 % 1,7 % 7,9 %+ 8,7 %+ + +
3:e decilen 1,2 % 1,7 % 7,7 % %+ 8,2+ + +
4:e decilen 1,5 % %1,6 7,9 % %8,2+ + + +
5:e decilen %1,2 %1,6 %7,4 7,5 %+ + + +
6:e decilen % %1,4 1,4 %7,7 7,6 %+ + + +
7:e decilen 1,7 % 1,6 % 7,7 % 7,5 %+ + + +
8:e decilen %1,7 1,9 % 7,7 % %7,3+ + + +
9:e decilen 2,5 % %2,4 %8,2 7,7 %+ + + +

10:e decilen %2,2 %21 7,5 % 6,8 %+ + + +

Även enligt fårdessa beräkningar alla deciler ökad disponibel inkomst
långkort och sikt med undantag för den första decilen kort sikt

enligt kolumn För ytterligare undersöka utfallet i detta avseendeatt
har Schwarz-Nyman gjort beräkningar hushålläven för därgruppen
någon heltidsarbetar, framgårredovisas i kolumn 3. Som dennasom av

fårkolumn den lägsta decilenäven ökad disponibel inkomst siktkort
den undersöktanär begränsas detta Detta illusterar detsätt.gruppen

tidigare förhållandetdiskuterade utfallet för den lägsta decilenatt styrs
hushåll tillfälligtvis eller andra skäl arbetar ovanligt tidkortav som av
uppdelningen hushåll.när allaavser

Förutom för den första decilen skattereformen mycket likartadger en
procentuell ökning den disponibla inkomsten bådeför olika decilerav

långkort och sikt enligt fråntabell 13:4. Detta avviker resultaten i
tabell 13:3 i någotallmänhet högre ökning den disponibla in-om en av

förkomsten högre deciler, vilket hushållenkan bero uppdelasatt
något olika tvåvid dessa kvarstårsätt utvärderingar. Därmed vissen

frågaoklarhet i denna samtidigt skillnaden i resultat visar den all-som
osäkerhet föreliggermänna vid denna och andra utvärde-som typer av

ring fördelningseffekter.av
Båda dessa beräkningar visar mycket begränsade skillnader i utfallet

för olika deciler särskilt jämfört med vad skulle fallet vidsom vara en
isolerad marginalskattesänkning. Spännvidden i förändringen denav

inkomsten såledesreala efter skatt mindreär den spännviddän som
framkommer vid traditionell beräkning effekterna marginalskat-en av av

från årtesänkningen 1988 till 1989 sänkningen marginalskat-trots att av
då väsentligt mindre vad föreslås.terna än Den avgörandevar som nu

skillnaden föreslagnadenär skattereformenatt har finansiering ochen
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åtgärderinkluderar andra utformats för fördel-motverka deattsom
ningseffekter uppkommer sänkta marginalskatter.som genom

13.6 Uppdelning efter förmögenhet

Nuvarande kapitalinkomstbeskattning har bidragit till förmögen-stora
hetsskillnader lågtkapitalinkomster varit beskattade samtidigtattgenom

ränteutgifter varit avdragsgilla ofta hög marginalskatt. Enmotsom en
fördelningspolitiskt frågaintressant därför hur skattereformen skulleär
påverka hushållskatten för med olika förmögenhet. Resultaten i detta

redovisasavseende i tabell 13:5.

Tabell 13:5.
Förändring hushållenreal disponibel inkomst när uppdelas efter förmö-av
genhet marknadsvärde. år,till 20-64 pensionärer.

Grupp lång långkort sikt sikt sikt
alt. l alt

1 2 3 4

Samtliga %2,9 6,2 % %6,1+ + +
200 000 %3,6 %7,0 7,0 %+ + +-000 300200 000 3,0 % %6,3 %6,1+ + +-300 000 400 000 3,1 % %6,5 %6,3+ + +-400 000 500 000 3,0 % %6,1 5,8 %+ + +- 750500 000 000 %2,2 5,4 % 5,1 %+ + +-750 000 1 000 000 %0,1 % %2,6 2,4+ + +-000 000 %1 3,2 %0,1 0,4 %+- - -

framgårSom tabellen ökar den disponibla inkomsten för hus-av mest
håll förhållandevis småmed bådeförmögenheter långkort och

hushållen fårsikt medan de allra rikaste sänkt disponibel inkomst. Skat-
då övergångentereformen och särskilt till likformig beskattningen mera

kapitalinkomster såledesleder till jämnare förmögenhetsfördel-av en
ning.

hushållstyp13.7 Uppdelning efter

Resultaten vid hushållenuppdelning hushållstypefter redovisas ien av
13:6.tabell
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Tabell 13:6.
Förändring hushållenreal disponibel inkomst hushålls-när uppdelas efterav

år,20-64typ. pensionärer.

Grupp lång långkort sikt sikt sikt
Ialt. alt

1 2 3 4

Samtliga 2,9 % %6,2 6,1 %+ + +
Ensamstående barn 2,5 % 5,9 % 5,9 %utan + + +
Ensamstående med 1 barn % %3,8 6,7 6,4 %+ + +
Ensamstående med minst 2 barn 5,4 % %8,0 7,6 %+ + +
Samtliga ensamstående %2,7 %6,0 6,0 %+ + +
Gifta barn % %2,7 6,1 %6,0utan ‘F + +
Gifta med 1 barn 2,8 % % 5,9 %6,2+ + +
Gifta med 2 barn 3,1 % %6,3 6,0 %+ + +
Gifta med minst 3 barn 5,8 % 8,9 % 8,5 %+ + +
Samtliga gifta %3,0 % %6,4 6,2+ + +

framgårSom tabellen skattereformen likartad höjning denav ger en av
reala disponibla hushållstyperinkomsten för olika hushållförutom medatt
många får någotbarn förbättring, vilket följd de kraftigtstörre ären en av

framgårhöjda barnbidragen. Som hushållbilaga 8 17och har medav
många förhållandevis lågbarn ekonomisk standard, vilket innebär atten
denna förbättring för barnfamiljerna bidrar till utjämning ekonomisken av
standard.

Schwarz-Nymans hushållstyperberäkningar för olika mycket lik-ger
artade resultat och redovisas därför inte här. Eftersom resultaten är sam-
stämmiga hushållstyper ocksåavseende effekter olika förhållande-deär
vis tillförlitliga.

I bilaga 8 och 17 redovisas hushållendärtill resultat uppdelas efternär
hushållenboendeform bådeuppdelas efternär boendeformsamt och hus-

hållstyp. framgårSom bilagorna den genomsnittliga ökningen denärav av
någotdisponibla inkomsten hushållhögre för ibor hyres- och bo-som

hushållstadsrätt för bor iän egnahem, vilket medöverensstämmersom
iresultatet kap. 8 bostadsutgifterna ökar för egnahem föratt änom mera

övriga dispositionsformer. Som diskuteras i påkap. 8 beror dettanärmare
övergången till likformig fårefter förhål-bidrag ochatt ränta skatten en

landevis effekt för lånebeloppegnahem följdstor störreattsom en av
berörs. Den ekonomiska standarden i hushållgenomsnitt förhögre iär
egnahem för övriga, vilket innebärän denna högre utgiftsökning föratt
egnahem bidrar till utjämning ekonomisk standard.en av

13.8 Resultat för pensionärer

Som nämnts beräkningar för pensionärernagörs eftersomseparataovan
förhållandena liksom skattereglerna annorlunda för denna Resul-är grupp.

redovisas i pensionårshushällentabell 13:7 därtaten uppdelas i deciler
efter bruttoinkomst konsumtionsenhet. Resultaten för den första deci-per
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åldersgruppenhushållför inågot pensionärertillförlitlig för änlen är mera
bruttoinkomsten i princip inte kanår redovisadeeftersom den20-64 un-

såledesharförsta decilen pensionärerminimipensionen. Denderstiga en
000 medan48 kr.konsumtionsenhetgenomsnittlig bruttoinkomst per

uppgåråråldersgruppen endast20-64förredovisad inkomstmotsvarande
36 100 kr.till

13:7.Tabell
hushållen dccller efteruppdelas ldisponibel Inkomst närrealFörändring av Ålderspenslonärenekonomisk standard.

långlång siktsikt siktkortGrupp
alt. I alt.

42 31

%% 4,5 % 4,81,9Samtliga
%% % 4,51,8 3,9decilen1:a
%% % 3,72,2 3,1decilen2:a
%% % 3,61,4 3,0decilen3:e
%% 4,81,6 % 4,2decilen4:e
%% 3,7 % 4,21,25:e decilen
%% 4,5 % 5,01,46:e decilen

% %% 5,6 6,23,97:e decilen
% %% 5,7 6,23,2decilen8:e

%% 5,8 % 6,23,7decilen9:e
% %% 3,9-0 3 4,2decilen10:e

disponi-framgår skattereformen till ökad realledertabellenSom enav
både lång sikt.ochkollektiv kortför pensionärernainkomstbel som

pensioner-följande sänkningendäravgrundavgift och denInförandet avav
således skattefri,folkpensionenväl görs attänuppvägs att res-mer avna

fårså pensionärernakraftigtavdrag inteterande samt attavtrappasextra
skattereformens finan-betydande delautomatisk kompensation för den av

konsumentprisindex.höjersiering som
fårockså höjd dis-decilenden högstavisar allaTabellen att utom

lång likartadökningen ganskasiktinkomst kort och ärponibel samt att
10 %decilen, motsvarande dedecilerna. Den högstade olikaför av pen-

får inkomstsänkt disponibelbruttoinkomst,har högstsionärerna som
beskattningen kapi-den skärptavilket sannolikt berorsikt,kort att av

får förhållandevis i dennagenomslagtalinkomster stortett grupp.

för vissaskattebetalning13.9 Förändring av

grupper

frågeställning högamed höga inkomster ellerintressantEn är om personer
finan-till den offentliga sektornsbidrar eller mindreförmögenheter mer

efter skattereform dennasiering typ.en av
hushållenfår två har högstSom denämnts procent somovan av

såvälinkomstkonsumtionsenhet disponibelsänktbruttoinkomst per



238 Fbrdelningsefiekter SOU 1989:33

långkort sikt inkomsten företrots skatt ökar. Föratt dennasom grupp
höginkomsttagare ökar inkomstskatten liksom bådeandra skatter kort

långoch sikt.
Personerna med förmögenhet får ocksåstörst sänkt disponibel inkomst

inkomstskatten och andra på såvälatt skatter ökar långgenom kort som
sikt.

Slutsatsen därförär skattereformen leder tillatt högre skattebetalningar
hushållför med de högsta inkomsterna och de förmögenheterna,största

där förändringen såär den disponibla inkomsten bådestor att reduceras
långkort och sikt.

Åtgärder13.10 O-taxeringmot

Enligt våra direktiv åtgärderskall vi överväga för förhindra s.k. O-taxe-att
ring, exempelvis bestämmelser den beskattningsbara inkom-genom attom

alltid skallsten viss del denmotsvara sammanräknade inkomsten.en av
I Sverige liksom mångai andra länder O-taxeringutgör rättviseprob-ett

lem. skattesystemet framstår orättvist mednär betydandesom personer
inkomster kan lågbetala eller ingen skatt alls följd olika typersom en av

kryphål och andra olikformigheter.av
I USA infördes regler alternativ minimiskatt i samband medom en

års1986 skattereform. Reglerna innebär inkomster iatt även principsom
frånundantagnaär ingårbeskattning i minimiskatteunderlaget samtidigt

fårmängd avdrag inte vid beräkninggöras dettasom en underlag. Skat-av
får inte understiga 21 %ten minimiskatteunderlaget, vilket leder tillav en

förhöjd skatt för har skattefria inkomsterstora ellerpersoner som stora
avdrag enligt de normala beräkningsreglerna.

Som diskuteras i Leif Mutensnärmare underlagsrapport i bilaga 14 har
emellertid denna minimiskatt kritiserats dåbl.a. den leder till tvåi princip
parallella inkomstskattesystem. sådanEn lösning strider våradärför mot
mål enkla, likformiga överskådligaoch regler.om

föreslårVi väsentligt lägre skattesatser, vilket reducerar värdet av av-
dragen därmedoch lönsamheten för skatteplanering och skattefusk. Detta
tenderar begränsa omfattningen sådanaatt aktiviteter. Genom denav pro-
portionella skatten för kapitalinkomster elimineras i huvudsak den skat-

gårteplanering redovisa inkomster hushållsmedlemmarut att hossom
lågmed marginalskatt lågteller beskattat indirekt sparande. Densom me-

likformiga beskattningen alla kapitalavkastningtyper innebärra av av mera
svåraregenerellt det bliratt reducera den skattepliktigaatt inkomsten

lånefinansierade lågtplaceringar i beskattade tillgångar,genom vilket utgör
grunden för del nuvarande O-taxering.storen av

I övrigt har försökt förhindra O-taxering olika typergenom av av-
dragsgränsningar i inkomstslagen kapital och näringsverksamhet. Avdragen
för ränteutgifter såledesmaximeras till 100 000 kr. samtidigt avdragsom
medges endast för %70 reaförlust. Underskott inom näringsverk-av en

fårsamhet inte dras löpande andra inkomstermot kvittas iav ställetutan
framtida överskott i förvärvskällan.mot Dessa regler diskuteras närmare
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vår ändamålsenliga åtgärderi 7 16,kap. och och enligt mening forutgör
förebygga skatteplanering O-taxering.ochatt
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Sammanfattning

Inledning

GÅNGE FRÅNRIK TILL OCH FATTIG lämpligt epitetär ett att
åsätta utredningens förslag till skattereform. Förslaget marknadsanpassatär

nyliberalt.och
Detta sammanfattningsvis den kritik anförs i reservationen.är som

Vidare anförs punktvis awikande meningar antalgentemot ett stort av
utredningsmajoritetens förslag. Utredningen kritiseras för inteatt
framlägga förslag till skattesystem med inkomstutjämnande effekter.ett

vidDet kommer tillämpning de redan inkomst- ochatt accentuera storaen
förmögenhetsklyftorna och medverka till klassklyftorna.att cementera

Utredningsförslaget innebär totalt undanröjande varje progressivtett av
spår i beskattningen. Sammantaget frånmed förslagen andra samtidiga

skatteomrâdetutredningar tenderar skattesystemet helhet attsom en
regressiv karaktär, dvs. till inkomst- och förmögenhetsutjåmnan-motsatsen

De med höga inkomster,de. förmögenheter och bolag destörre är stora
förslagenvinnarna genomförs.om

Avsaknaden progressivitet, inkomstutjämnande effekter, i förslagetav
från RINK förklaras med nuvarande regler heller i praktiken haratt
progressiva effekter. Detta till del möjligheterstämmer trots storaen men

skatteplanering ändåtill och skatteundandragande, nolltaxering, hart.o.m.
många dem med inkomsterhöga och förmögenheter träffats högreav av

småvadSkattesatser normalt för demän år med och medelstorasom
inkomster lönearbete. föreslåAtt majoriteten reform utanav som en

ånyoinkomstutjämnande effekter redan privilegieradeär att gynna grupper
En skatteomrâdeti samhället. genomgripande reform borde i stället

så bådeutformats de formella faktiska effekternaoch skattesystemetatt av
till sådantmedverkar utjämning rättvisa. Ettoch förslag framläggs i

reservationen.
sådanGrundlinjerna för rättvis skattereform innebär minskadeen

bördor lönearbetande, barnfamiljer och pensionärer ökade skattersamt
inkomster tjänst, kapital förmögenhet.och istora Arbete kommerav

väsentligastedet beskattas åstadkommeslägre kapital. Dettaän bl.a.att
med genomgripande skärpning faktiskaden progressiviteten fören av

16-—RINKI
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såvälinkomster arbete kapital, motverkarreglersamtav som som
skatteplanering.

Inkomster kapital beskattas sammanföras med inkomsterattav genom
arbetetjänst och i progressiv Kapitalinkomster träffasskatteskala.av en

dock aldrig %lägre skattesats 30 i likhet utredningsförslagetoch medänav
heller grundavdrag.av
Skatteskalan %progressiv med 20 i 65 %lägsta och i högstagörs

skikten. Detta kombinerat med slopade ränteavdrag progressionengör att
slår igenom undantag. Räntor för boende kompenseras inomutan ramen
för hållsutvidgat räntebidragssystem. Räntebidragen för hyresrätterett
intakta och härigenom uppkommer inte kraftigtde ökade boendekostna-
derna hållasi majoritetsförslaget kan socialt acceptabelutansom en
nivå. Däremot träffas reavinsterreala fastigheter kraftig beskattning.av

naturaförmånerVissa föreslåsi utredningen beskattade undantassom
i reservationens förslag. Dessa luchsubventioner, avtalsförsäkringar ochär
stipendier för fackliga studier. Vidare awisas förslaget kraftigttill de
försämrade föravdragen bostadmellan och arbete och slopandetresor av
skattefriheten för bär-, och kottplockning. Allemanssparandetsvamp-
föreslås fortsätta oförändrademed regler medan det individuella pen-
sionssparandet beskattas högre.

Uttedningsförslaget pensionärernas beskattning awisas i huvudsakom
liksom införandet förmånersocialavgifter flertalet tillkommitav som

socialavgifter ATP m.fl.genom som
Slutligen kritiseras och avvisas de föreslagna straffsanktionerna demot

kommuner olika skäl sig höja Ett förslag tillbehöva skatten.som av anser
föreslåsskatt produktionen sikt skall avlösa dehuvudpartensom av

nuvarade kommunalskatterna.

Utredningsarbetet

Det finns skäl flera punkter rikta kritik utredningsuppdragetsatt mot
genomförande. Främst förslaggäller framlagda andra ledamöteratt änav
majoritetens inte inga ställts till minoritetens förfogan-utretts, att resurser
de handlingar framställts för behandling vid sammanträdensamt att som
kommit ledamöterna tillhanda. Kritiken riktas inte de tjänstemänsent mot

arbetat med utredningen, de har gjort förtjänstfullttvärtom arbete.som ett
året frånUnder det första utredningen, hösten 1987 till novemberav

1988, frånframfördes flera förslag oppositionen borde ochutrettssom
gångbelysts. För jagdel har under utredningens vid tlerfaldigaegen

tillfällen bl.a. lagt förslag utreda konsekvenserna helt slopaatt attom av
ränteavdragen i inkomstbeskattningen och i stället ökadelösa de boen-
dekostnaderna utvidgning nuvarande för bostadsfmansier-systemgenom av
ing. Detta och andra förslag intehar under förstadet detutretts trots att
året utredningen fanns tid.gottav om

såEfter det kallade Feldtska paketet, PM 50, lades i novemberatt
1988 har utredningsarbete utanför denna awisats tids- ochram av
utredningsmässiga skäl. Med denna begränsning diskuterades ställaatt
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såtill förfogande oppositionens ledamöter godtagbartatt ettresurser
kunnat arbeta i utredningen. Detta awisades.sätt

Efter november 1988 har mängden handlingar inför sammanträdenaav
vuxit kraftigt. Utredningsarbetet i omfattning färdigställandetökade och av

tillräckligt tiddokument har kunnat ske i god före sammanträdena.
Därför omfattande materialhar inte heller kunnat genomläsas och

före sammanträdena i den utsträckning varit önskvärd.analyseras som
Skälen för detta har varit tidsmässiga. Huvudorsak till utredningsarbetetatt
forcerats socialdemokratiska fördet förslaget, ligger till grundär att som
utredningsförslaget, först 1988.presenterades efter valet

försvårandeFör ytterligare belysa tidspressen omständigheteroch deatt
påpekasföljt detta bör vid sista tidpunkten för reservationsattavsom

erhållitinlämnande, 29 maj, jaghar den slutliga skrivningen av
fördelningseffekterna reformförslaget diskuterades vid det extraav som
slutsammanträde hölls den 21 maj.som

Kritik dagens skattesystemmot

En genomgripande skattereform Denödvändig. decenniernasär senaste
skattepolitik inneburithar allt andel skattebördan lagtsstörreatt en av

Dede lönearbetande. med höga inkomster skatteplaneringhar genom
undgå beskattning i allt grad. Bolag kapitalägarekunnat högre och svarar

mindreför allt andel det Skatten förmö-samlade skatteuttaget.en av
%genheter exempelvis inte för 0,5 samhällets totalaänsvarar mer av

skatteintäkter 5 %.och bolagsskatten för ca
Sedan mitten 1970-talet faktiskahar den progressiviteten sjunkitav

Dåkraftigt. utgjorde den statliga inkomstskatten, den del i skattesystemet
där högre inkomst belastades med högre andel skatt knapplägre,än en
tredjedel den offentliga sektorns samlade skatteintäkter. Till slutetav av
1980-talet har denna andel sjunkit till %13 och med utredningensca
förslag sänks denna del ytterligare till 5 %.baraatt stanna ca

Under tid har belastningen väsentligt.kommunerna ökatsamma
åtaganden samtidigtDeras har ökat de statliga bidragen minskat.som

nivåKommunalskatterna tillhar ökat kanske kan betraktasen som som en
smärtgräns.

Proportionella och regressivt verkande skatters andel har Inteväxt.
minst detta kännbart nödvändighetsvaror där prisökningarnaär matsom

tillåtits slåvarit högre genomsnittet momseffekten till fullooch igenom.än

Principer för skattebördans fördelning

Enligt vpk:s mening tjänaskall skattesystemet syftet till viss delatt vara
inkomstutjämnande. Arbetarrörelsens ideal eftergamla skatt bärkraftom

fortfarande vägledande. Medbör skatt efter bärkraft de medattvara avses
inkomster skallhöga betala andel inkomsten i skatt denstörre änen av
lågamed inkomster. Dessutom skall kapital spekulationskatten och
väsentligen högre arbete.sättas än
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Redan i förarbetena årstill 1928 kommunalskattelag uttalades att skatten
bör efter de skattskyldigas bärkraft. Det bör beaktas vid dennatas ut att
tid hade arbetarrörelsens värderingar inte slagit igenom i lagstiftnings

såarbetet. Därför det mycketär anmärkningsvärt det förelig-attmer nu
gande utredningsförslaget, för övrigt har socialdemokratisk majoritet,som
angriper frångårdessa principer och idén progressivitet i beskattningenom

instrument för inkomstutjämning.ettsom
Olika avdrag, framför allt ränteavdrag, bidrar till minimera verkanatt
progression i skatteskalan. Utan ränteavdrag skulle den faktiskaav

beskattningen överensstämma bättre med den formella.
ståndpunkterMarknadsliberala och teorier ligger till förgrund fler av

de skattereformer igenomförts utlandet där sänkta marginalskattersom
utgjort huvudinslag. Med det förslag URF, KISett RINKochsom

tillåts dessa tillåtitsmarknadsliberala teorierpresenterar ävengenomsyra
det svenska skattsystemet. Detta medverkar till tempoförlust i kampen för
social, kulturell och ekonomisk demokrati.

Förslaget från RINK i praktikenär proportionellt förett system
såvälbeskattning tjänste- kapitalinkomster. frånFörslaget KISav som

minskar betydelsen punktskatternas styrningseffekter och vidgar deav
slår hårdareregressiva effekterna, dvs. lågadem med inkomster änmot

dem med höga inkomster. URF:s förslag till bolagsbeskattning innebär
breddad skattebas samtidigt minskad skattesats till i principettmen
oförändrat skatteuttag. Till detta bör den ävenledes proportionella
kommunala inkomstskatten tjänsteinkomster läggas vid bedömningen

vilken karaktär erhållerskattesystemet med dessa förslag genomförda.av
harProgressiva inslag bådehittills funnits, formellt faktiskt,ochsom

förmågaSkatt efterutmönstrats. eller skatt efter bärkraft efter dettaär
endast historia. Arbetarrörelsens principer utjämning fallit förharom
marknads- och nyliberala idéer och teorier.

Likformighet lågaoch skattesatser

I lågaavsnittet Likformighet och lågaskattesatser förutsätts skattesatser
för möjliggöra likformig beskattning. Likformigheten fåratt enligt min
bedömning inte självändamål ståroch inte iett motsättning tillvara
progressiva såoch högre skattesatser antyds. Den eftersträvansvärdärsom

utgångspunkten måsteför beskattningen vilket syfte olika reglermen vara
tjänaskall det finansiella förutöver bekosta olika offentligarent att

verksamheter och nyttigheter. Vill syftet medgemensamma attman
inkomstskatten skall inkomstutjämnande måsteeffekter det havara
progressiva inslag. Vill inkomster kapital och spekulation inteattman av
skall beskattas lindrigare inkomst måsteän arbete reglerna härförav

bådeinnebära formellt faktisktoch högre beskattning för arbete.än
Inget dessa kriterier uppfyller majoritetens förslag. Därför stämmerav

inte heller de åtgärdernaföreslagna vissamed formuleringaröverens i
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textavsnittet. utgångspunktExempelvis för förslagetsägs äratt att,en

inkomstskatten skall utformas för rättvisa iskatteintäkter ochatt ge
form inkomstutjämning min i formkurs. och medattav av personer

faktiska inkomst målbetalar övrigaskatt medan i förstasamma samma
hand skall tillgodoses skattesystemet.sätt änannat genom

Förslaget förvisso skatteintäkter kan knappast betecknasger men som
rättvist och inkomstutjämnande. De inkomstutjämnande effekterna för

nivåerolika små någraförvärvsinkomster avsnittetseärav om ens om
kritik fråganskatteskalan. Vad medmot attavser om personer samma

ocksåfaktiska inkomst tvåskall betala finns framförskatt alltsamma
invändningar. såDet riktigt tillvida förvärvsarbetandeär tar utanom man
eller med mängd ränteavdrag och förvärvsinkomst ochsamma samma

i uppgåboende kommun. Däremot kan skillnaderna till 10änsamma mer
på000 kr. beroende i vilken kommun likabor, välman som om en person

lånhar ränteavdrag till följd för omedelbar konsumtion medanav en annan
väljer och uppskjuta konsumtionen. Vidare betydandeatt kanspara
skillnader uppkomma beroende inkomsten förvärvsinkomstärav om en

då såkapitalinkomst förmån.eller och inte sällan till det senares
Utredningsuppdraget borde inte tillbegränsats statlig inkomstskatt utan

omfattat de kommunala inkomstskatterna.även

Grundlinjer för rättvis skattereformen
Skattepolitik klasspolitik. Dess utformningär viktig del i denär en
ekonomiska politiken. Den kan användas för existerandeöka redanatt
sociala ocksåoch ekonomiska skillnader, till utjämningmen en av

måsteinkomstskillnader och orättvisor. Den nödvändighetav genomsyra
hela skattesystemet inteoch enbart inkomstskatterna.beröra Det finns

minenligt mening skäl belysa kommunalskatternas betydelse jagochatt
väljer därför i det följande principiella avsnittet beröra dessa.att även

Grundlinjerna i vpkzs skattepolitik minskade bördor förär lönearbetare,
barnfamiljer och pensionärer frånoch i stället ökat skatteuttag stora
inkomster och förmögenheter bolags- och spekulationsvinster. Vpksamt
vill rättvisha fördelning skatterna med efterskatt bärkraft. De meden av

ståinkomsterhöga skall för lågaandel och de med inkomster förstörreen
mindre andel skatten. Arbete skall beskattas kapitallägre ochänen av

spekulation. Miljön skall skyddas.
Det nödvändigt med godaär samhällsinkomster för skapa utjämningatt

rådandeinom det ekonomiska Annars framtvingas privatiseringarsystemet.
viktiga funktioner bör ombesörjas den sektorn.av som av gemensamma

För alla skall möjligheter till bra utbildning, sjuk-att god ochges en en
hälsovård, barn- och äldreomsorg, socialt acceptabel bostad, tillrättenen
jobb, kollektiva färdmedel och i övrigt god social och kulturell serviceen
krävs stark sektor. Inte åtgärderheller kan nödvändiga vidtasen gemensam
för säkra åtgärdergod miljö samhälleliga insatseratt och via dennautanen
sektor.
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Vpkzs skattepolitik skattepolitik för solidaritet, för social och kulturellär en
rättvisa, för ekologiskt samhälle.ett

Kommunalskatten

För majoriteten skattskyldiga kommunalskatten den ojämförligtutgörav
delenstörsta erlagd skatt. Ett slopande den statliga skatten förav av

inkomster lågatill 200 000 intekr. tillräckligt. För demär medupp
inkomster bör skatten väsentligt lägre nuvarande kommunalskat-änvara
tenivå. Stora skillnader i ocksåuttaxering mellan kommunerna skapar
orättvisor. Skillnaden uppgåi disponibel inkomst kan till 20 000 kr. mellan
dyraste och billigaste kommun tvåbarnsfamiljför normal skatter ochnären
avgifter Huvudparten denvägts nuvarande kommunalasamman. av
inkomstskatten bör därför sikt ersättas skattebas, skattenav ny en
direkt ocksåi produktionsledet. Det nödvändigt för finansierin-är klaraatt

åtagandenade kommunala inför och in 2000-talet. En rättgen av
utformad produktionsbeskattning skulle kunna högre potential änge en
den utredningen föreslagna beskattningen inkomst tjänst. Detav av av
föreslagna slopandet kommunal beskattningsrätt kapital liksom denav av
tidigare slopade beskattningsrätten juridiska riskerar attav personer
ytterligare kommunernas inkomstmöjligheter.utarma

Med vpkzs förslag till produktionsbeskattning skulle arbetsinkomster
träffas endast liten del kommunal skatt statlig inkomstskattochav en en

samtidigt skulle progressiv. Med tyngdpunkten överförd tillsom vara en
produktionsbeskattning skulle helt andra styrmedel för samhället ges,
samtidigt teknik kan beskattas till skillnad Den nuvarandesom mot nu.
utformningen arbetsgivaravgiften, särskilt drabbar arbetsintensivaav som
företag till skillnad högautomatlserade, skulle förändras inom dettamot
system. .

En ocksåproduktionsbeskattning kan nyttjas till minskaatt uttaget av
råvara och hög energikonsumtion återanvändninoch stimulera till högre gs-
grad och energisparande beskatta resursslöseri. Dessutomattgenom ges
möjlighet frånproduktion mindre nödvändig till nödvändigatt styra
produktion. Graden samhällsnytta i produktionen kan differentieras i ettav
sådant Omsättningen i produktionen skullesystem. kunna huvud-utgöra
basen i denna beskattningsform skulle införas successivt efterochsom
hand, nämnts huvuddelenersätta de kommunala skatterna.som ovan, av
Ett med detta syfte bör enligt min meningsystem utredas.

Anpassning till omvärlden

I utredningen diskuteras den svenska ekonomins ökande internationaliser-
framhållering. Finansministern bl.a. i direktiven skillnader mellanatt stora

de i Sverige gällande skattesatserna och omvärlden medför risk för kapital-,
produktions- och arbetskraftsflykt till länder med lägre skattesatser. Därför
skulle det nödvändigt nedåtmed anpassning med hänsyn till detvara en
trendmässiga ökade internationella beroendet och den minskade valutareg-
leringen.
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frånDiskussionen förs enligt min mening nationell uppgivenheten
förakapitalets transnationalisering. Det finns stark oviljagentemot atten

förpolitik den transnationaliseringen ochmotverka snabbaatten
frånutflyttningen verksamheter Sverige i sin förlängning utarmarav som

många områden.det svenska kunnandet och skicklighetenl inom
En orsakerna till utflyttning tillämpning valutaregleringenlösärav en av

politiska beslut fortsatt full avreglering. I föroch och stället attom
tillmötesgå multinationellade företagens helt fria kapitalrörelserkrav om

tidigareborde tillämpningen regleringar Denstramats ytterstaav upp.
transnationaliseringen kapitalet hemlöstkonsekvensen ochgörav

får också åter-nationell anknytning obeñntlig Dettaeller betydelselös.
verkningar möjligheterna föra skattepolitik sin udd riktadharatt en som

marknadsliberala lösningar för solidarisk rättvis fördelningoch ochmot en
med skattepolitiken instrument. Olika för till EGbl.a. anpassningstegsom
ökar dessa problem.

Direktivens utformning förslagets huvudinriktningoch signärmar
genomförtsmycket starkt de skattereformer Reagan i USA ochsom av

England.Thatcher i Utjämning inkomstklyftor hjälpmed bl.a.av av
formellt hänvisning tillskattesystemet med omvärlden ochävenges nu upp

beslutade avregleringar. Det möjligheterna föraär att attge upp en
Änfriståendenationellt ekonomisk politik. dockoch beslutadsuveränt är

slå vårför nationella möjlighetinte vakt integritet och ochatt rättsent om
beslut ekonomitill och skatter.egna om

Skatteskalan

Ett problemen med i praktikennuvarande regler deär attav som anges
någon utjämnandeinte har effekt den formella avsikten. Genomsnitt-trots

ligt betalar inte höginkomsttagaren andel inkomstskatt den medstörre än
låga Ränteavdrageninkomster. bedöms den anledningenstörstavara

Menhärtill. den utredningen föreslagna skatteskalan, där statlig skattav
%betalas med 20 för tjänsteinkomsterskall kommunalskattenutöver över

får000 tillsammans200 kr., med ränteavdragen effekter somsamma
slårDen formelladagens skillnaden i inte heller härskattesatsersystem.

vid beräkningigenom genomsnittlig skatteandel.av
framgår inkomstnivâerDetta följande med olikaexempel treav av

årsinkomstförvärvsarbete med 100 000 200 000 300 000 ikr., kr. och kr.
låg-,30 kr. i kommunalskatt. Dessaoch kan betecknas mellan-som resp.

Dethöginkomsttagare. kan goda grunder utnyttjandetantagas att av
ränteavdragen stiger i grad med inkomster. redovisashögre I tabellen

bådeeffekterna medoch ränteavdrag. Ränteavdrag förutan antagna
läginkomsttagaren till noll, för mellaninkomsttagaren 20 000 förochär satt
höginkomsttagaren 60 000 Grundavdragkr. och schablonavdrag beräknas

sammanlagt 13 000till kr.
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Bruttoink. Skatt %i bruttoinkomstenav

ränteavdr. med ränteavdr.utan antagna

100 000 26 26
200 000 28 25
300 000 35 28 25
400 000 39 31

Siffror inom nedan.se

Med fullt utnyttjat ränteavdrag 100 000 kr. för höginkomsttagare,
vilket sådanfullt möjligt medär inkomst, blir den genomsnittliga skatten
mindre 25 %, ellerän exakt 24,5 %, för den med 300 000 ikr.mer
bruttoinkomst och med 400 000 kr. och förutsättningar 31 %.samma

Eventuella utjämningseffekter ökad förskatt inkomster övergenom
alltså200 000 kr. lika obefintligaär med gällande regler.som nu

Skatten inkomster, tjänste- och kapitalinkomster, bör enligt vpkzs
och min mening progressiv. Beträffande beskattning kapitalvara av
återkommer jag i avsnitt.senare

Som jag anfört under avsnittet Grundprinciper för beskattningen bör
principen skatt efter bärkraft gälla. Detta förutsätter beskattning meden
utjämnande struktur, dvs. progressiv beskattning. Däremot den iären
utredningen föreslagna lägsta skattesatsen för tjänsteinkomster, enbart
kommunalskatt, för hög för dem med lägre inkomster. föreslåsDetta

medersättas skatt i produktionsledet i huvudsak kom-en ersättersom
munalskatten. Tills detta genomförtär kan i stället skattereduktionen ges
med exempelvis 10 procentenheter, motsvarande tredjedel nuvarandeen av

På såkommunalskatt. skulle densätt lägsta sammanlagda skattesatsen av
statlig och kommunal inkomstskatt i praktiken bli 20 % istället för 30ca
% med 30 kr. genomsnittlig kommunalskatt utredningenssom som

föreslår.majoritet
Med produktionsbeskattning genomförd och där endast 5 ikr.en ca

kvarståkommunalskatt skulle kan den statliga skatten träda in direkt efter
gjorda avdrag i likhet med gällande Enregler. lägsta statlig inkomstskat-nu

15 % och högsta 65 %tesats skulle enligt min meningen ge en
rättvisare beskattning och medverka till utjämning de inkomstskill-storaav
naderna. Den högsta skattesatsen skulle inträda årsvid 300 000 kr. i 1991
penningvärde. I kombination med slopade ränteavdrag förändradeoch
regler för kapitalbeskattningen minimeras möjligheterna till skatteplanering
och skatteundandragande.
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I jämförelse med tabellen effekternaskulle förslaget bli följande:ovan av

Bruttoink. %skatt i bruttoinkomstenav

med med vpkzsutan antagna
ränteavdrag ränteavdrag förslag

100 000 26 26 17
200 000 28 25 28
300 000 35 28 25 37
400 000 39 31 44

Siffror inom ovan.se

förespråkasInom utredningen olika former för hur skallsystemet
fråninflationsskyddas. Erfarenheterna regeringsårende borgerliga med en

skatteskala inflationsskyddad de allmänna prisökningarna förödande.ärav
Då undergrävdes beskattningen inflationen högre löneök-att änav var

sådanDe tjänadeningarna. lösning främst högavlönadesom en var
samtidigt finanser urholkades.statenssom

lösningenDen andra avsiktsförklaring socialdemokrater-som ges som av
påi utredningen bygger inflationsskydd löneutvecklingen.ett styrtna av

Den medför brytpunkten där statlig inkomstskatt inträder förflyttas iatt
förhållande till löneutvecklingen. Den lösningen enligt min meningär mer
tilltalande. Dock finns anledning till invändningar. Löneutvecklingen är
aldrig lika i olika inkomstskikt verksamhetsområden. såoch olika Inte

ökningensällan generellt i högre inkomstskiktär i lägre. Ettstörre än
automatiskt verkande inflationsskydd baserat genomsnittligen
löneutveckling kan därför komma favorisera dem ligger i absolutatt som

brytpunktennärhet och däröver. Automatiskt verkande ickesystem tarav
till skillnader någothänsyn endast i förväg bestämt genomsnittutan styrs av

jämförelsetai. Enligteller min mening bör beslut skatteskalansannat om
nivåerutseende och det kan överblickasgöras hur löne- inkomstut-när och

varit.vecklingen

Finansiering

Förslaget till progressiv skatteskala med sänkta skattesatser slopandeoch
föreslås vpkzs i utredningenmat, representantav moms som av om

indirekta skatter, finansieras i huvudsak ökad skatt högregenom
inkomster tjänst, kapital, förmögenheter och bolag delvisävenav men

basen för inkomstbeskattningen breddas, dvs. fler inkomsteratt attgenom
skattepliktiga samtidigtgörs ränteavdragen slopas.som

På sikt tillkommer den i reservationen förordade produktionsbeskattnin-
samtidigt skall avlösa huvudparten de kommunala inkomstskat-gen som av

terna.
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Grundavdrag schablonavdrag-
föreslåsGrundavdraget höjt till 12 000 kr. samtidigt schablonavdragetsom

under inkomst föreslåstjänst sänkt till 1 000 Det finns enligt minkr.av
mening skäl diskutera grundavdragets utformning ioch storlekatt ett
vidare perspektiv det i utredningen. Det riktigtän snäva görs ärsom som
påpekas grundavdraget kan första i skatteskalan. Attatt ett stegses som
det lågadäremot syftar till reducera för medskattenatt personer
arbetsinkomster endast del sanningen. Faktisktär generellaen av gynnar
avdrag med nuvarande och föreslagen utformning dem med högre
inkomster.

Grundavdrag statlig inkomstskatt medför värdet avdraget bliratt av
högre högre marginalskatten Med utredningens förslag till skatteskalaär.
innebär grundavdraget 12 000 kr. enligt förslaget 3 600 ikr. lägre skatt

årför de inkomstermed till 200 000 1991 %kr. och 30 kommunal-upp
Förskatt. dem med inkomster 212 000 kr. blir det 6 000däremot kr.över

förhållandelägre skatt. Detta diskuteras inte. Enligt min mening dennaär
effekt inte acceptabel. Om grundavdraget, utredningen skallsäger,som
syfta till lågareducera skatten för har arbetsinkomsteratt personer som

försörjningsansvar såoch borde grundavdraget detkonstrueratseget att
åtminstone inte utfall förhögre dem med högre inkomst för demänger
med lägre inkomst.

uppnåEtt fårlikformig effektsätt grundavdraget endastatt är atten
vid erhållerkommunal taxering. Härigenomgöras det värde oavsettsamma

inkomstnivå inom kommun. En omformuleraväg är attresp. annan
frångrundavdraget till avdrag skatten skattereduktion. Här kanett -

exempelvis den genomsnittliga kommunalskatten, avrundad till jämna
kronor, läggas Dettagrund. skulle medföra värdetattsom av grun-

inkomstnivådavdraget blir lika och hemort.oavsett
På såkan schablonavdrasätt konstrueras detävengetsamma ger samma

inkomstnivå.utfall oavsett
Med anledning min uppfattning hur skatteskalan och reseavdra-av om

bör utformas jag grund- och schablonavdragens nuvarandeattgen anser
nivåer kvarhållasinte skall ändras, dvs. 10 000 3 000 Däremotkr.resp.

såbör de konstrueras de likformigasätt attsom anges ovan ger
effekter.

Køstförmân

Den allmänna föreslåsoch skärpningenöversynen skattereglernaav
omfatta lunchsubvention och liknande. Jagäven vill instämma i kritiken om

förmånerundervärderade utnyttjats för minska beskattningen.att att
områdenDäremot finns jag måttfortfarande bör uppbära visstsom anser

subvention det för sådant områdeden skull Ettskall beskattas.utan attav
kostförmån.utgörs av

De gällande reglerna medger skattefrihet för subventionerad lunch om
priset den anställde betalar understiger 60 % genomsnittsprisetsom av

lunchmåltid.för erhållsnormal Subventionen dels atten genom ar-
tillhandahållerbetsgivaren lunch inom företagets lokaler elleregna genom
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fårs.k. rikskuponger där den anställde 60 % förbetala kupongvärdetav en
lunch.

Med förslaget till skärpning innebär detta skillnaden detmellanatt
fårgenomsnittliga priset och det pris den anställde betala skall tassom upp

förhållandetill beskattning. I till nuvarande innebäraregler skulle det att
anställd beskattas för skillnaden 37 50mellan genomsnittspriset, kr. öre,en

%och 60 detta, 22 50 Skillnaden 15 %kr. kr. 30öre. och skattav ger
alltså frånbeskattning med 4 50 Kostnadenkr. för lunchenöre. ökaren

22 50 till 27 Detkr. kr. kan tyckas marginellt jagöre attvara men anser
denna fördyring, med den sannolika prishöjningäven sammantaget som

frånföranleds förslagen KIS breddad höjdochav om moms moms
många mathåll-innebär risk för kan börja slarva medrestauranger, att

ningen. Detta riskerar folkhälsan.överatt ut
ocksåFörslaget innebär väsentligt administrativa insatser istörre

hålla förmånen.företagen för reda vilka utnyttjar Mycket talaratt som
för anpassning till de innebärareglerna skulle subven-att atten nya
tionerade luncher vilketupphör skulle fördyra kostnaden för 15lunch med

i förkr. stället den begränsade skattefördyringen med 4 50kr. öre.mer
Ett problem inte beaktats vid utformningen deannat som av nya

påreglerna priset lunch företagär lägre genomsnitts-är änettom en
priset beroende företaget inte det nödvändigt lunchmat-ansett attav om

går med vinstsalen baserar priset efter självkostnadsprincipen. Detutan
dåkan knappast subvention det inte säkert alla lunchres-är attses som

gårutanför företaget vid alla tidpunkter med vinst. En del fallertauranger
Menför konkurs. lägre pris med anledning endast självkostnadenett attav

inte föranledabör beskattning för den anställdetas ut sättsamma som
påkvaliteten påtagligtlunchen i företagets matsal lägre änom var

genomsnittet.
Det finns dessutom ätande inte diskuterats itypen annan av som

Detutredningen. plastkortsätandet ofta drabbarär högresom
något frågatjänstemän och företagsledare m.fl. Detta subven-ärom om

Härtionering. gäller inte de ätande skall 60 % självabetala lika litetatt att
det sig luncher eller middagar för 37 50rör kr. öre.som om

ovanstående,Jag med anledning framför folkhälsoaspekten,alltanser av
de föreslagna inte tillreglerna läggs grund för lagstiftning. Luncher,att

såvälsubventionerade företag,skatteregler finnas ibör ävengenom som
fortsättningen.

Avtabférsdkringar

Avtalsförsäkringar TGL, AGB, AGS, TFA och andra enligtskallsom
utredningen beläggas med full beskattning. Premiekostnaden för TGL skall

inkomstbeskattas hos den anställde medan i de övriga fallen isom
föreslås helhetfhuvudsak de utfallande beloppen ibeskattas sinatt

Avtalsförsäkringar inte förmånerjämförbara med andraär där
utnyttjande desamma kan frivillig karaktär. Desägas knutnaärav vara av
till avtal träffats arbetsmarknadens och dessutom skat-som parterav

itebelagda viss omfattning redan dag.i Med detta följer avgörandeettatt
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motiv för skattebeläggning faller, nämligen den anställda lockas väljaatt att
löneförmånerskattefria i stället för Dessutomlön. avtalsförsäkringar-utgör

ingen Iöneförmånsärskilt hög eller enbart riktad till vissa Ina grupper.
ingåstället kan det i socialt skyddsnät.ettanses

Begränsningen löneförmånervalmöjligheterna beträffande i formav av
avtalsförsäkringar, någontalar dessutom för ytterligare skattebelastningatt

den redan existerarän inte införas. Förslagetbör awisas.börsom

Stipendier

Enligt utredningens uppfattning bör den nuvarande skattefriheten för
stipendier föreslårslopas. Man frågordock dessa utreds stiftelse-att av

föreningsskattekommittén.och
Jag delar uppfattningen stipendier generellt Undantagbör beskattas.att
dock befogade. Ettär undantag enligt min uppfattningär stipendier som

utgår för deltagande i fackliga Skattefrihetenkurser. för stipendier för
deltagande i fackliga kurser motiverade. Det förär underlättar dem som
inte bibehållenhar möjlighet till ledighet frånmed lön sitt ordinarie arbete

deltaga i fackliga studier. Detta berör främst inomatt anställda privata
sektorn.

Ett skattebeläggande försvåradessa stipendier skulle rekryteringenav
fackligt aktiva och riskera minska fackligaden utbildningen. Deattav

fackliga stipenderna främstbör betraktas stimulans för studier isom
fackliga frågor.och politiska Enligt min mening utredningensär slutsats att
stipendierna avsedda täcka inkomstbortfallär felaktig. För dettaatt är
nivån låg.generellt alldeles för

Så fråganlänge fackliga studier betald arbetstid inte löstärsom om
områdenavtal för samtliga bör enligt min mening inte hellergenom

stipendierna frågakomma i för beskattning. Detta bör de utredningenav
förordade tilläggsdirektiven hänsyn till.ta

Bära, och kottplockningsvamp-
Utredningen diskuterar, jag tidigare inte skattesystemetnämnt,som som
möjligt styrinstrument mål.för vissa önskade Ett slopande skattefrihetenav

till 5 000 kr. för plockning bär, och kottar motiveras medupp av svamp
åstadkomma såatt neutral beskattning inkomster möjligt.en av som

Jag mej slopandetmotsätter denna gällande skattefrihet. Detav nu
finns enligt min mening kvarhålla sådanskältvärtom asymmetri.att en
Plockning innebär tillvaratas i hög gradatt naturresurser skullesom annars

förlorade. föreslårJag därför skattefriheten till 5 000 kr. enligtatt upp
gällande bibehållsregler årtilloch utökas 6 000 kr. 1991. Detta medförnu

troligen inget skattebortfall för samhället tillför i stället medelutan genom
ökad handel med bär, och kottar, inte skulle ha blivitsvamp som annars
utnyttjade.
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Egen bil i tjänsten

Majoritetens förslag till ersättning vid användande bil i tjänstenav egen
utgår fråndelvis felsyn. Vid nivånframräknandet avdraget milen av per
har förutsätts uppgårprivat körning år.till 5001 mil Iatt dettaca per

fråninräknas körning till och arbetet.
Min kritik beräkningen den skattskyldigeär ställer sinmot att om egen

bil till förfogande i tjänsten förutsätter fråndetta rimligen bilenatt tas
bostaden till arbetsplatsentjänstestället. dåDetta bör betraktas som
tjänsteresa och privatresa. Av detta följer det föreslagnasom att
schablonbeloppet 10 mån.kr. mil bör räknas i motsvarandeom per upp

Avdrag för mellan bostad och arbetsplatsresor
föreslåsI betänkandet avdrag för mellan bostadatt och arbetsplatsresor

skall tillbegränsas 6 kr. mil 6 mil dagutöver kommunika-oavsettper per
tionsmedel. Detta förklaras med kostnaderna betraktaatt är att som
privata levnadsomkostnader.

Jag det kan diskuteras till arbetetatt betraktaäranser attom resa som
privat levnadsomkostnad. En vanlig till arbetetär delutgörattsyn resa en

arbetsinsatsen. återfinnsI flera fall denna i kollektivavtalävenav syn
mellan fackförbund och motsvarande arbetsgivareorganisation där reseer-
sättning för mellan bostadutges och arbetsplats under vissa förutsätt-resa
ningar, oftast geograñska. Vidare eventuellautgör kostnader för dessa
arbetsresor nödvändighet för inkomstens förvärvande och har ävenen

såhittills bedömts i skattelagstiftningen.
mångaFör innebär arbetsresor Främstkostnader. berör dettastora

landsbygden i långa avstånddär vanligt. Men detär gäller iävennorr
storstadsområden, främst Storstockholm, enligt tillgänglig undersökning
från PåSCB. långalandsbygden kan sträckor regel awerkas fortaresom

i storstaden och därför finnsän det skäl inrymma tidsaspekten vidävenatt
bedömningen.

En i samhället kommer drabbas i högre utsträckningattgrupp änsom
andra utredningsförslaget handikappadeär behöver bil för överav attsom
huvud hand frånkunna sig tilltaget och Dearbetsplats. hartaegen en
ingen valmöjlighet. För dem bilen nödvändighetär intede kanen som
avstå från de i fortsättningenäven skall kunna deltaga i arbetslivet. Enom
rätt skattesystem inte börett för. Effekternytt sätta gränser dettasom av
slag helt måsteoacceptablaär och justeras exempelvissätt,annat

ökat ekonomiskt stöd, förslaget med kraftigt begränsadegenom om
reseavdrag genomförs.

Att flytta bostaden arbetsplatsennärmare eller vice attversa genom
söka arbete kan fungera i vissa fallannat rotfastheten till bostadsortmen
eller arbete oftast.överväger Därför kommer det fortsättningsvisäven att
förekomma omfattande arbetsresor. Där dessa nödvändigaär skall de
också beaktas i högre grad vad majoriteten förordar.än

Majoriteten mångamedger även skattskyldiga har avsevärdaatt
förkostnader mellan bostad mångaoch arbetsplats. För därförharresor

avdragsrätten ekonomisk betydelse. Men fråndet anförsstor även
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åtskilliga tillämpnings-utredningen nuvarande tillregler upphovatt ger
svårigheter. Jag detta inte de demedger är större än attattmen anser
kan bemästras i fortsättningen.även

fem milsDet tröskeleffekten för harexempeläven ettges en som
i fallet tjänar timme 55 minuter ochmed bil och ochresa egen ena en

får månadskort förenbart för kommunikationsmedel medavdrag allmänna
därför2 000 3 000 fem minuter ochkr. och med längreannan resaen-

uppstår fårmedges 18 000 tröskeleffekter inte ledaavdrag med kr. Attca
sådanttill inga för de medregler ändras avdrag alls medgessättatt att

enligt exempletresor ovan.
För inkomstarbetsrcsor 10 mil dag för med normalom per en person
lönearbete gällande medför dessa skattesänkning medoch reglerav nu en

år.500 till 5008 Med majoritetens förslag reduceras detta 1kr.ca caper
kr. Värdet skatteavdraget för 10 mil med majoritetens förslag innebärav

förutslaget mil 72 eller totalt 7,20 resdag nämndakr.öre resa.per per
någonSkulle tjänadet gälla med inkomst beräknashögre och änmersom

år200 000 1991 blir 12 1,20 mil.kr. värdet avdraget kr. eller kr.av per
reseavdragDetta talar för, diskuterade avdragsregler, attoavsett ovan

så gällandeendast skall beräknas det kallade grundbeloppet ellermot
förHärigenom värdet skattesänkningen bli likakommunalskatt. skulle av

inkomstnivå.oavsettsamma resa
Det hävdats miljöskäl förhar i debatten bl.a. reseavdragenäven ettom

Vare till reseavdragslopande desamma. sig totalt slopande rättettav av
får någonför bil kraftiga försämring utredningen förordareller den som

lågapositiv effekt Däremot framför de medmiljön. skulle del, allten
ekonomiska tvingas till tidsmässigt väsentligtinkomster, skäl längre resorav

fråntill och arbetet.
föreslår i fortsättningenJag därför gällande regler skall ägaävenatt nu

tidsvinst förgiltighet inberäknat den regel minst 2 timmars avdragattom
bil Detta medför i fortsättningen medgesmed skall medges. ingen helleratt

m.fl.avdrag för bil vid till storstadskärnor Stockholmsarbetsresa som
Fortfarande huvudregeln för beräknasskall avdrag kostnad skallattvara

kostnad för kollektivt färdmedel. Däremot avdragets värde bli likabör
inkomstnivåoberoende enligtav ovan.

skattereduktion fackföreningsavgifter kostnaderför och arbetsgivarens
för organisationsverksamhet

såvälUtredningen diskuterar finns arbetsgivaresdet skäl begränsaattom
avdragsrätt för kostnader för organisationsverksamhet anställdassom

utifrån två utgångspunk-skattereduktion för fackföreningsavgift. Det görs
dels basbreddning likformighet i behandlingenoch delster; en en av

avgifter till fackförening arbetsgivarorganisation. Utredningenoch stannar
något förändradeför regler för skattereduktionen oförändradeoch

förhållanden i övrigt.
utifrån någonFör min del kan jag inte diskutera formacceptera att av

Ävensålikformighet mellan organisationer med vitt skilda intressen. i
års1972 skatteutredning fördes diskussionen liknande Isätt. en
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reservation skrev vpkzs representant:
En de anförda motiveringarna härför avdrag för avgift till fackligav
organisation, min anm. likställdhetär skall skapas med arbetsgivare-att
organisationerna. Resonemanget formellt. Iett kapitalistisktär samhälle
kan aldrig likställdhet skapas mellan produktionsmedelägarna och deav

enbart sinäger arbetskraft och tvingas sälja den till kapitalisterna.som
Denna sanning fortfarande tillämplighet.äger Inget ihar sak förändrats

i skillnaderna mellan dessa klasser.
Fram ârtill 1983 någonsaknades form avdrag liknandeeller förav

fackföreningsavgifter i beskattningen. Däremot har alltid företagens
kostnader för organisationsverksamhet varit avdragsgill. Det enbartär sex
år under 1980-talet erhållitde lönearbetandeäven skatteminskningsom
för sina organisationskostnader.

Enligt min mening bör dels justering skattereduktionen fören av
fackföreningsavgifter och dels börgöras begränsning i avdragsrätten fören
företagens organisationskostnader sådaninföras. En begränsning för
arbetsgivareorganisation har diskuterats formuleratsoch inom utredningens
sekretariat och har kortfattat följande utformning:

Den främsta nackdelen med denna lösning allmänna ombudets i
mål,mellankommunala AO, min våranm. enligt meningär just detatt

krävs särskilt bolag bildas ändmål.att förett detta Vi har därför stannat
för alternativ vårenligtett bedömning ligger den A0närasom av
förordade lösningen där i stället för medge avdrag tillattmen man ett
särskilt bolag medger avdrag för viss del avgift till arbetsgivareor-en av
ganisationer uppfyller vissa krav.som

En schablonmässig avdragsrätt ocksåövervägdes i departementspro-
memorian Ds B 1980:3 dåawisades med motiveringen denmen att
andel avgiften tillgänglig för konfliktändamålärav högst olikaärsom
inom de olika organisationerna ocksåoch årandelen från årolikaäratt
och det svårtdärföratt tillämpa schablonregel. Vidareattvar en
anfördes schablonregel detta möjligenatt slag kunna medföraen av att
avgifter för närvarande inte avdragsgillaär skulle berättiga tillsom
avdrag.

måsteAv praktiska skäl avdraget bestämmas till viss andelen av
avgiften oberoende föreningstillhörighet. En schablonregel dettaav av
slag kommer givetvis liksom alla schablonregler fåratt medföra vissaatt

lågtför avdrag fårmedan andra för högt. Nackdelarna härmed och de
svårigheter framhållits i departementspromemorian bör dock enligtsom
vår bedömning kunna motverkas tillfredsställandeett sätt attgenom
avdrag bara sådanamedges för avgifter till organisationer enligtsom
sina stadgar har vid arbetskonflikt lämnaatt delägare i föreningen
ersättning för skada t.ex SAF och där betydande del medlemsav-en av
gifterna används eller konfliktändamål.föravsätts Med betydande andel
bör ungefär andel avdragsgill. Vissaär variationeravses samma som

årenmellan bör dock kunna Enligt erhållitsuppgifteraccepteras. som
från SAF uppgick denna årenandel för 1984 1988 till drygt 45 % för-arbetsgivarförbund anslutna till SAF. Enligt Ds B 1980:3 uppgick
andelen vid den tiden till %.40 En schablonregel detta slag börca av

restriktiv. Schablonen tillämpas andravara att även arbetsgiva-avses
reorganisationer SAFän och dessa ofta ha väsentligt lägresynes en
andel konfliktmedel SAF. Förän inte obefogat avdragsutrymmeatt skall
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uppkomma för organisationerna utanför SAF vi avdragsgil-denattanser
la delen skäligen kan till 25 % avgiften. Därvid bör hänsynsättas tasav
till det sammanlagda avgiftsuttaget till arbetsgivareorganisation ochen
dess eventuella medlemsförbund. För underlätta för arbetsgivareatt att
bedöma avgift till förening avdragsgill eller bör RSVärom en en
årligen kunna vilka organisationer enligt RSV:s bedömningange som
uppfyller kraven för avdragsrätt förskall medges medlemsavgifteratt
enligt den här beskrivna regeln.

Med modell enligt för övrigt under tid preliminärten ovan, som en var
alltsåmajoritetsförslag, bör begränsning införas. Dettakunna skulle,en

också årligenenligt sekreteriatet, inbringa 250 milj. tillkr. staten.ca
Beträffande skattereduktionen för fackföreningsavgifter jag attanser

förslaget med 20 % lågt.avgiften i reduktion för Skattereduktionenärav
uppgåbör till den genomsnittliga marginalskat-procentsatssamma som

tenivån Bådeför de flesta berörda. mitt förslagmed till hur skatteskalan
bör utformas och utredningens förslag till skattesatser borde därför
reduktionen %bestämmas till 30 avgiften.av

Något förtak reduktionen bör inte förekomma. Enligt uppgifter som
erhållit uppgår mångautredningen avgifterna i fall till väsentligt högre än

de 2 000 kr. majoriteten bedömt skäligt. Bl.a. redovisar flerasom som
Årförbund %avgifter till 2 bruttolönen. 1991 kan det godaupp av

lönenivångrunder för flera uppgårdessa förbunds medlemmarantas att av
till 200 år.000 Dettakr. skulle innebära avgifter till 4 000 kr.per upp ca
Ett skäl till inte tak för reduktionensätta denannat tröghetatt är som
finns justera detsamma i framhållastakt med avgiftshöjningar. Det kanatt

riksdagen inte biträtt förslag höjaatt taket sedan skattereduktionenatt
årinfördes 1983 år.avgifterna ökat väsentligt under dessatrots att

påpekasDet bör kanska de likformighetssträvanden utredning-att som
majoritet föreslår någotuttalar inte konsekventa. De inteär avdragstakens

för arbetsgivareorganisations kostnader vilket medför olikformigen
förhållandebehandling i till avgifter till fackliga organisationer.

Kapitalbeskattningen

föreslårUtredningen inkomstslaget kapital skall beskattas endast medatt
påstatlig proportionell skatt 30 %. Detta skulle symmetriutgöraen moten

underskott skattereduktion likaledes 30 %. Reaförlusteratt ger en
föreslås kvoterade till 70 %.

gångUnder fråganutredningens diskuterades symmetrisk ellerom en
asymmetrisk progressiv modell för kapitalbeskattning. Majoritetenen

fastnade för den symmetriska modellen, kallad separatmodell, där allaäven
kapitalinkomster beskattas med statlig skatt.separat en

tvåDet finns framför invändningarallt Vägvalet. Den förstamot är att
föreslåsbeskattningen proportionell hänsyn till kapitalin-utan tagen om

komsten liten. Den fråntasellerär andra kommunerna tillstor rättenatt
beskattning kapital fråntagitstidigaredesätt tillrättenav samma som
beskattning juridiska och fastigheter slopandetav personer genom av
garantibeskattningen. Den justering inkomster eller underskottav som
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uppstår vid skatteomläggningen skapar neutralitet mellan ochstaten
Påkommunerna endast vid tidpunkten för omläggningen. sikt berövas

härigenom kommunerna framtida möjligheter till ökade inkomster.
Det finns enligt min mening betydande skäl sig denmotsättaatt

föreslagna modellen. Personer med höga inkomster tjänst har regelav som
kapitalinkomsteräven större genomsnittet. Med iän stort setten

proportionell beskattning tjänsteinkomster det ytterligare stötandeär attav
kapitalinkomster beskattasäven proportionellt.

Ett skapa progressiv beskattningsätt i likhet med nuvarandeatt är att,
regler, lägga inkomst kapital med inkomst tjänst. Att därtill,samman av av

föreslårjag i avsnitten skatteskala och ränteavdrag, utformasom om
bådeskatteskalan progressivt formellt och reellt skulle skapa eftersträ-en

vansvärd rättvisa och inkomstutjämning.
För minimera möjligheterna för med enbart inkomstatt en person av

lågkapital träffas lågabeskattning avsedd för inkomsteratt ärav som-
fårarbete kapitalinkomst aldrig träffas lägre skattesats i dagetc. änav av-

gällande kommunal Dettaskatt. sker kapitalinkomstattgenom
berättigar till den föreslagna skattereduktionen ieller skede närett senare

fårproduktionsbeskattnin genomförts, aldrig beräknas skattesatserg som
understiger angivna procentsats.ovan

Förslaget möjligheterna dåökar till skatteanpassning kapitalinkomst
överföraskan till med lägre ingen inomsteller tjänst. Dettaperson av

motverkas dock inte medge grundavdrag för kapitalinkomstattgenom
tillgångaravkastning exempelvissamt att är äktaav som gemensamma,

ocksåmakar, skall beskattas hos innehavare. Förslaget medför attresp.
kapitalinkomster totalt individuelltoch beskattas väsentligen högresett än
utredningsförslaget.

Ett under utredningsarbetet angivet skäl för separatmodellen gentemot
asymmetrimodellen det minskadeär för skatteplaneringutrymmet genom
så enhetliga skattesatser möjligt. Med de begränsningar tillförtssom som
beträffande kapitalbeskattningen enligt förslagetoch till slopadovan
avdragsrätt för har möjligheternaräntor till skatteplanering väsentligen
minskats. Det för övrigt otillfredsställande föreslåsär skatteplaneringatt

lågmedbemötas och proportionell Det möjligtskatt. bemöta dettaär att
i önskad omfattning restriktiva Enskatteregler. rättvis fördelninggenom
måste det överordnade intresset.vara

Kvoterat avdrag för reaförluster

föreslåsAvdraget vid reaförluster till 70 %kvoterat i inkomstslaget kapital.
Där Kvoteringen 70 % tillräckligtsägs restriktiv förår förebyggaatt
skatteanpassning flertalet falli långtgående...min kurs.. I analysen av

gångdetta problem under utredningens föreslogs huvudregel atten om
avdrag borde hälftenmedges för tillgångar.reaförluster för olika Jagav

den analysen riktigare tilllägga föratt är grund beslutetattanser om
kvotering den anpassningän tillkommit och utgörsom senare som

l7-RlNK l
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utredningens %förslag. Med 70 i kvot alltför medstort utrymme attges
skatteplanering plocka russinen kakan.ur

Allemanssparandet

Tillväxten i föreslåsallemanssparandet liksom pensionssparande beskattas
%.med 20 För närvarande avkastning allemanssparande skattefritt.är av

Allemanssparandet subventionerad frånsparform skiljer sigär en som
sparande. Insättning maximerad till för 800annat är närvarande kr. per

månad. Detta begränsning ochutgör motverkar sparandet utnyttjasatten
spekulativt.

Det bibehållafinns skäl de förreglerna allemanssparan-att gynsamma
det. Ett skäl stimulerardet tillär sparande, vilket Ettönskvärt.att är annat

Ägarutredning-det ökar det kollektivaär ägandet. Vpkzs iatt representant
SOU 1988:38 anför i reservation följande:bl.a.en en

Löntagarfonder, fjärde AP-fonden, aktiespar- och allemansfonder utgör
andra former institutioner innebär kollektivt ägande inomettav som

för det kapitalistiska produktionssystemet. Deras utveckling börramen
enligt min mening befordras och gynnas.

Jag delar denna uppfattning. Med det förslag utredningen läggersom
riskerar allemanssparandet väsentligt minska i omfattning och betydelse.att
Därför bör avkastningen i allemanssparandet i fortsättningenäven vara
skattebefriat.

Reavinstbeskattning aktier

För reavinstbeskattning föreslåsaktier s.k. portföljmetod. Dennaav en
skall nuvarande liberalaersätta regler. Jag anslutithar mig till denna metod

fårdär framtiden utvisa den kommer medföra väsentligt skärptattom en
såsomreavinstbeskattning såaktier jag förordat. Därest inte blir falletav

måste metoden eller Den råttskärpas. släpphänthetomprövas hittillssom
i detta avseende kritiserats hårthar mycket vpk.av

Övergångsreglerna dock enligt min mening inte tillräckligtär restriktiva.
föreslåsDär att

när avdragskvoten gången årskall beräknas för första för 1991
ingåendeberäknas anskaffningsvärde %40 portföljens mark-som av

nadsvärde den 31 december 1990 eller

Nu gällande vidregler bestämning anskaffningsvärde är änav mer
tillräckligt. Här finns schablonmetod medför maximalt %25atten som av

får ingåendemarknadsvärdet övergånganskaffningsvärde. Vidtas upp som
åtminstonetill portföljmetod borde inte reglerna frikostigare deänen vara

nuvarande allra helst avsikten skärpning gällande beskattning.ärsom en av

Pensionssparandet

Gällande skatteregler i hög grad sparande individuellagynnar genom
förhållandepensionsförsäkringar i till sparande. Skälen ärannat som anges

långsiktigtstimulera och bundet sparande. De tjänatatt ett mestsom
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de med höga inkomster marginalskatter.är och därigenom högresystemet
Detta orsakas premien dras till skillnadhögsta skattesatsen,att motav av

exempelvis avdrag för endast grundbe-medges s.k.räntormot motsom
för %.lopp, närvarande 47 Normalt premier till basbeloppär ettupp

gångeravdragsgilla. För dem med särskilt höga inkomster, 20 basbeloppet,
två påtalasmedges avdrag för premier till basbelopp. Som i utrednin-upp

25kap. det under vissa förutsättningar skattemässigtär lönsamtt.0.m.gens
låna belopp betala pensionsförsäkringspremie med.att attupp

föreslåsDen skärpning reglerna i utredningen nödvändig.ärav som
Beskattning avkastningen har tidigare i form realränteskatt.utrettsav av

engångsskattDetta ledde inte till lagstiftningtyvärr änannat att togs uten
försäkringssparandet. Jag stöder bl.a. det skälet införandetav av en

beskattning avkastningen. Däremot jag beskattningen bordeattav anser
% föreslås.30 i stället för 20 Skälen för attvara som som anges pen-

sionssparandet skall beskattas lindrigare, 20 %i stället för 30 för avkast-
ning sparande inkomstslageti kapital, det i tiden bundetär äratt ettav

Jag sådansparande. kan instämma i det kan finnas skäl hänsynatt att ta
det bör med denräcka avdragsrätt för premien tillkommermen som

pensionssparande. Denna avdragsrätt bör för övrigt maximeras till ett
nivåbasbelopp inkomst. Dessutom bör avdraget endastoavsett göras

På såskattesats motsvarande nuvarande grundbelopp. blir utfalletmot sätt
likformigt för alla och inte särskilt gynnande för mindre antalett personer
i marginalskatteskiktet.högsta

Bostadsbeskattningen

Bostaden social rättigheten-
måsteVpkzs grundsyn bostaden betraktas social rättighetär att som en

vårdomsorgprecis och utbildning. Alla ska ha till bra ochrättsom en
ändamålsenlig bostad till rimlig måste såkostnad. Bostadsförsörjningen
långt hållas fråndet möjligt fri inslagär alla spekulation, skojeri ochav
marknadsekonomi. Bostäder fördelasskall efter behov denoch spekula-

upplåtelseformen,tionsfriaste allmännyttig prioriteras.hyresrätt, skall
Samtidigt skall de boendes rättigheter utifrånoch möjligheter till inflytande
besittningsskydd och bytesrätt betonas.

Uppfattningen vad rimlig förkostnadhyra bostadenärom som
sammanfaller med hyresgäströrelsens, %dvs. högst 15 genomsnittligav en

tvårumslägenhetindustriarbetarlön för nyproducerad 60 kr.kvm.en om
ovanstående följerAv det inte kan bostadspolitikenatt accepteras att

bostadens kostnaderoch behandlas konsekvens skattepolitiken.som en av
fårBostaden inte utgåunderordnas Däremotskatterna. bör skattepolitiken

från hänsyn tilloch bostaden social rättighet. Boendet i sig inteta skallsom
Däremot hårtbeskattas. kan och bör spekulation bestraffas även—

skattevägen.
fårBostadsrätt inte förväxlas med ägande. Visserligen har spekulationen
tillåtits spårai bostadsrätter totalt. Men bostadsrätten skall i grundenur

jämställas med hyresrätten. Bägge dispositionsrätt. Jämförger en
blandformen kooperativ måstehyresrätt. Problemen med bostadsrätt
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sikt lösas införande hembudsskyldighet och priskontroll.genom av
Den ökning boendekostnaderna blir fallet skatteförslaget kanav som av

inte rättfärdigas marginalskatter sänks. De väsentligt ökadeattav
förhållandeboendekostnaderna i till inkomst efter skatt kan sikt

får ståmedföra storlek och standard boendet tillbaka jämfört medatt
det egentliga behovet grund kostnaden. Dessa intekonsekvenser ärav
heller acceptabla.

årligaDen föreslåsavskattning 1,5 %med marknadsvärdetav som
utredningen awisas med bestämdhet. Investering i boende enligt minär,av

uppfattning och enligt redovisade pricipiella inte jämförbar medovan syn,
marginella investeringar i Sverige. Den beskattningen boendetsyn av

i utredningen i felaktigt. Ingengrunden hänsyn tillär tas attsom anges
bostaden har social funktion i till investeringar i allmänhet.motsatsen

dettaAv följer jag awisar höjningen den löpande beskattningenatt av
förespråkarboendet vidavskattning försäljning, realiserandetstörremen

bostaden. Samtidigt såledesbör alla fastigheter träffas fastighetsskatt,av av
industrifastigheter.även

Vpkzs i KIS har dessutom awisat den breddning höjningrepresentant -
föreslår.majoriteten där Flera förslagen innebärav momsen som av-

ökade kostnader för boendet.
Utöver de kostnadsökningar belyses i tabellerna 8:3 8:6 ärsom som-

påvisagenomsnittliga för hela riket finns skäl konsekvenserna därävenatt
småhusprisbilden storstadsomrädengenomsnittet. Förär änstörre

beräknas exempelvis de taxeringsvärdena %öka med 100-110 motnya ca
50 % i genomsnitt i landet. Dessutom kostnadsbilden väsentligenär högre
på dessa bl.a. med anledning bostadsbrist och ekonomiskorter av
överhettning.

Vid beräkningarna såbör dessutom tillhänsyn hus ärtas ettom pass
små utgårgammalt inga eller räntebidrag och huset nyförvärvat iatt är

andra hand. Jämförelsen i tabellen 8:6 för äldre hus i huvudsak baraärett
relevant det innehas den ursprungliga eller ägarskiftetägaren attom av
åtminstone år10 eller tillbaka iär tiden. Marknadspriset äldreettmer

tillgånghus efterfråganbestäms delvis och förkostnadenävenav men av
nyproducerat lånekostnaderhus med viss avräkning värdetett lägreav av

med anledning räntebidrag.av
Därför blir konsekvenserna skatteförslaget för äldre husettav men

relativt nyligen förvärvat kr.månadökning med 2 000 i storstads-en ca
områden årenicke övergångs-räknar med den under 1991-1992om man
vis föreslagna nedsättningen fastighetsskatten. Den avseddärav mer som
kosmetika övergångseffekternaför dämpa de skärpta skattereglerna.att av

tvåEfter övergångsårende kr.månadblir det real ökning 0001en ca
år 1993 under förutsättning det inte sker andra prisökningar, vilketatt
knappast troligt. Den höjning föreslåsär boendekostnaderna inteärav som
socialt acceptabel.

Som konsekvens småhustill de ökade föreslåsboendekostnaderna för
räntebidragen till såhyresrätter minskas utvecklingenatt hyrorna iatt

skall följa småhus. ovanståendeförstort mönster Av följersamma attsom
denna neddragning räntebidragen inte heller accepteras.av
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Med de kraftigt ökade kostnaderna för främst egnahemsboendet blir det
betalningsförmåganalltmer inteoch behovet byggande ochstyrsom

fördelning bostäder.av
Konsekvenserna påtaladeskostnadsstegringen i boendet ävenav av

utredningsmajoriteten vid Dåslutsammanträdet. diskuterades eventuelltett
behov ökade låginkomsttagarebostadsbidrag för kompensera ochattav
pensionärer för de kraftiga höjningarna förslaget innebär. Huruvida detta
återfinns i den revidering betänkandet i avsnittet fördelningseffekterav om

skulle ovisst. Intill dessgöras är reservationen skulle avlämnassom att
hade inte detta avsnitt distribuerats.

beskattningLöpande fastigheterav
Som föreslåstidigare redovisats ökningar i den löpande beskattningen av
bostäder. Dels följd höjd fastighetsskatt medävensom en av en men
anledning den fastighetstaxeringen. Det progressiva inslag finnsav nya som
med schablonbeskattningen föreslås med proportionell fastighets-ersatt
skatt.

Utöver diskussion löpande beskattningen borde diskuterasävenav
automatiken i ökat fastighetsskatt med anledninguttag ökadeav av
taxeringsvärden. måste ifrågasättasDet förhållandedetta automatiskaom

råda.skall Förändring fårboendekostnaderna påtalatsinte, i denav som
principiella inledningen till bostadsbeskattningen underordnasovan,
skattepolitiken måste underställas bostadspolitiska värderingar.utan Av

måsteden anledningen konsekvenser fastighetsskatt och andra skatterav
värderas och behandlas uppstårde tillåtas slåoch intenär igenom med
automatik.

föreslårUtredningen den småhuss.k. schablonintäkten föratt slopas
och med fastighetsskatt. Utgångspunktenersätts skattenär attsom anges
inte skall olika beroende vilken inkomst den har ägervara som
detsamma. Skatten neutral.görs

Det skäl jag tidigare anfört skattesystemets formellasom emot
proportionalisering gäller här. Enligt minäven uppfattning bör den som

småhus erlägga förhållandeäger ökad andel iskatt tillett husets värde och
utförande och ökad bärkraft inkomst. Jag mej därförmotsätteren -
slopandet schablonbeskattningen förhållandedels progressiv i tillärav som
småhusets värde i vissa fall tilläven inkomstens storlek.men

uppnåFör progressivitet kanatt andraäven lösningar diskuteras.
Fastighetsskatten skulle kunna progressivt utformad med värdetvara som
utgångspunkt med hänsyn till regionala skillnader. Däreftertagenmen

påförasskulle den kvotdel erlagd skatt för Påövriga inkomster.som en av
så vis skulle lyxbetonade hus beskattas högre andra och skatten träffaän
hårdare för dem med höga inkomster därpåoch följande högre skatt.
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Fastighetsskatt för hyreshus

föreslårUtredningen fördubblad fastighetsskatt s.k.i stort setten
från % taxeringsvärdet. Jaghyresfastigheter 0,77 till 1,5allmännyttiga av

jag anförtmej denna höjning de skälmotsätter som ovan.av
föreslås i fastighetsskattDet samtidigt de nuvarande skillnadernaatt

föreslåsDetprivatägda fastighetermellan allmännyttigt och skall upphöra.
med1,5 %, fallen. Detta motiverasfastighetsskatten blir lika, i bäggeatt

påverkassåfastighetsskattenom hyran höjs med beloppatt samma som
fastigheter.inte beskattadeden skattepliktiga inkomsten för konventionellt

medMotivet endast till fullo och hyran ökardock skattennärstämmer
motsvarandeOm fastighetsskatten höjsbelopp. däremot utansamma

Omvänt fastighetsskatten sänks,hyreshöjning reduceras densamma. om
påverkar vinsten.i förslaget, detta endast med hälften i skattsom ca

privat-De nuvarande skillnaderna i fastighetsskatt mellan och allmän-
bestå. Ett för detta bostadennyttigt ägda hyreshus bör skäl ärannat att

utgångs-få spekulationsobjekt vilketbör betraktas tvekan ärutan ensom
punkt för privat ägande hyreshus.av

industrifastigheterFastighetsskatt för

MedIndustrifastigheter undantagna fastighetsskatten. detär resonemang
innefattautredningen för vad borde dengäller hyreshus ävensom

målet enhetligaindustrifastigheter. Nämligen likformiga regler...ochom
industrifastigheter formellt företagsskatteutred-Visserligen behandlas av

gångutredningens varitningen, URF. Men det har under näraett
båda utredningarna detsamarbete mellan de bland gällernärannat

frågannäringsfastigheter. det bordebehandlingen Av skälet även omav
industrifastigheter framläggas i samband medfastighetsskatt för kunnat

behandlingen bostadsbeskattningen.av
ovanståendeMed hänvisning till beträffande fastighetsskatt konven-

innehåller inslagbeskattade för övrigt oftationellt hyreshus, stora avsom
andra industrifastigheter beläggaskontor och lokaler lägenheter, börän

innebärafastighetsskatt Detta statsfinansielltmed dessa. skullesamma som
2 3 miljarderförstärkning med kr.en -

Reavinstbeskattning fastigheterav
föregåendehänvisning till det beträffande awägningen löpandeMed mellan

beskattning reavinstbeskattning fastigheter reavinstskatt träffaoch börav
hårdareväsentligen beskattning.löpandeän

DettaFörslaget till reavinstbeskattning nominell karaktär.är gör attav
sådantförhållandevis låga blir Ettnominella skattesatser realt högre.

ocksåförs i 19. Jag i mig till detta.kap. kan anslutastortresonemang
Däremot diskuteras och dekan hur höga skattesatserna bör vara om av
något skäl bör olika.vara

Beträffande beräkningen till tagitsunderlaget skattesatsen har hänsynav
till den vid permanentbosättning. Vpkgällande uppskovsregeln harnu
aldrig vid reavinstberäkning permanentbos-uppskovsregelnaccepterat av
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Vårtad. uppfattning utgått frånhar avskattning realisationsvinstatt av
skall i sambandgöras med varje avyttring. Av detta följer vid be-att
stämmande skatten intebör dessa hänsynav tas.

I föreslåsschablonregeln fåranskaffningsvärdet 70 %att tas upp som
försäljningsintäkten för permanentbostäder till %och 40 för övrigaav

privatbostäder. Denna ifrågasättas.skillnad kan utgångspunktBl.a. med
från vår beträffande uppskovsregeln enligt bör det intesyn görasovan
skillnad vid reavinstbeskattningen. Någon sådan skillnad inte hellergörs
beträffande den föreslås.grundregel I praktiken innebär detta vidsom att

årlig fastighetsprisökning 4 alternativt 8 % gälleren reglersamma upp
årstill 10 5 innehavstid. Att därefter tvåmissgynna denresp. typerena av

privatbostäder förefaller ologiskt. Om skillnader finnasskallav bordenu
såskilda regler i fall föreslagits innehavstid.oavsett

Jag alltsåkan inte förorda olika reavinstregler för permanent- resp.
fritidsboende. De valt, eller ekonomiska skäl endast kunnat väljasom av
fritidshus och hyreslägenhet i stället för permanenthus bör behandlas
likformigt Nivånmed övriga. ibör bägge fallen, och med hänsyn till den av
mig föreslagna skatteskalan och beskattningen kapitalinkomster,av vara
lika denmed föreslagits för permanentbostäder. Det innebärsom att stora
reavinster i kombination med höga inkomster hårtandra beskattas vid real
beräkning.

Vad reavinstbeskattning bostadsrätter finns skäl diskuteraavser attav
utformning.dess Som jag fårinledningsvisnämner inte bostadsrätt

förväxlas med ägande. Bostadsrätt dispositionsformär i grundenen som
jämställd med hyresrätt. Däravär följer problemen med prisökningenatt

i storstadsområdenaframför allt inte bör lösas villor.sättsamma som
På måstesikt dessa problem lösas med hembudsskyldighet och priskontroll.
Därför bör reavinstbeskattningenäven lösas sätt änannat genom
likställande med fråganägande. Till dess hembud sålöstsetc.om

jag reavinstreglerna för bostadsrätteraccepterar att jämställes med dem för
småhus.

Räntebidragen

föreslåsRäntebidragen sänkta med 1,7 miljarder kr. Detta föranledsca
neutralitetbl.a. uppnåsskallatt kostnader för olika dispositionsfor-av av

Genom boendekostnaderna kraftigt höjsatt föreslagnamer. genom
åtgärder vad äganderätt utredningsmajoriteten räntebidra-avser anser att

justeras nedåt.skallgen
Jag delar inte uppfattningen kostnaderna för småhusboende iatt skall

höjas föreslagits och har därför inte föreslåheller skälsom sänktaatt
räntesubventioner. Bostadspolitiska skäl talar dessutom sänkning.mot en
Skäl vpkzs i reservation tillrepresentant bostadskommitténssom en
betänkande redovisat SOU 1986:6.
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Ränteavdragen

Ränteavdragen bidragande till skattesystemetsstarkt orsakär atten
fårformella progressivitet inte effekt. Den nuvarande kapitalbe-avsedd

skattningen skattelättnader för med inkomsterhögastorager personer som
följd ränteavdrag. Ränteavdragen underminerar skattesystemetstoraen av

från inkomsteroch medverkar till övervältra skatt med högaatt personer
lågatill dem med inkomster.

Bland i in-nämnda skäl bör till ränteavdragrättenannat av ovan
föreslåskomstbeskattningen För förlustslopas. kompensera dennaatt en

lånutvidgad bostadsfinansiering medför till med räntesubven-rättsom
beståndet.tioner idet Detta subventionerna tilläldre skulle begränsaäven

låneñnansieradendast omfatta boende inte konsumtion.och allatt
Begränsningen %värdet 30avdraget till och räntetakettav av om

förespråkar100000 kr. utredningen inte problemen medlösersom
låneñnansierad konsumtion Föroch skapar samtidigt problem. relativtnya

måttliganyblivna egnahems-, bostadsrätts- eller fritidshusägare med
såinkomster kan det kraftigt minskade värdet medföra kraftigavdragetav

rådökning boendekostnaden de inte sig ha bo kvar.att attav anser
lånadeSamtidigt konsumtion fortsättakan medel medtypannan av av

skatteavdrag för räntekostnaderna. De effekternaprogressiva utred-av
ningens förslag statlig inkomstskatt för tjänsteinkomster överom en
200 000 elimineraskr. till ränteavdrag.rättengenom

Genom helt slopa till ränteavdrag rättvisare fördelningkanrättenatt en
erhållas uppnås. Iåneñnan-skatterna och sundare Samhällsekonomiav en

sierad konsumtion skulle minska och samhällets skatteinkomster Deöka.
privilegierade övervältring skattebördorna vanligagruppernas av

försvårasIönearbetande skulle och skattemässiga vinster s.k.genom
skatteplanering minskas.

Även den fackliga huvudorganisationen SACOSR har i skriften om
åtgärder.den framtida skattepolitiken förordat liknande I Realrapporten

förespråkarkapitalinkomstbeskattning, bilaga 10, till utredningen professor
Gustaf Lindencrona subventionering för utanförboendet böratt göras

Han skriver Fördelningskattesystemet. under avsnittet räntekostnaderav
bostadslån lånoch följande:andra
Det exempelvis förtänkbart avdragsrätten nominellaersättaattvore

bostadslån sådanmed räntesubventioner. Fördelen medräntor en
ordning skulle innebära möjlighetenskall inte underskattas. Den införaatt

hållbartkonsekvent uppbyggt, skattesystem...min kurs.ett
bostadslånFör särbehandling vid beskattningen talar dessutomen av

sådan håll.den omständigheten förekommer andra Jag har häratt en
tidigare refererat reglerna Island i Finlandoch och ursprungligen

Ävenföreslagna USA Treasuryi den slutligen genomförda skatterefor-
villalånUSAi har kommit innebära permanent residenceatt attmen

förmånligare lån.interest behandlas andraän
Underskottsavdragen i inkomstbeskattningen har ökat starkt de senaste

årtiondena. årenUnder 1973 till 1982 sjudubblades de totalanära
underskottsavdragen. Det framför 1970-allt under och börjanär av
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stagneradeUtvecklingenökningen1980-talet den markanta ägtsom rum.
åter öka.tenderaravdragsbegränsningen infördesförst efter attatt men nu

tvåuppgå tredjedelarår 50 000 milj. Catill kr.För 1989 beräknas de att
för boende.underskottsavdragen beräknas räntorsomav

Gustaflikhet med vadföljer, iMed slopande ränteavdragenett av
iförespråkar, tillräntesubventioner inte begränsasLindencrona attatt

lån,utgålån till allaomfatta statliga till nybyggda hushuvudsak utan
fastigheten gammal elleroberoende är ny.av om

räntesubventionerademöjligheten till utnyttja dessaFör begränsa attatt
lånför statligalån reglernatill konsumtion boendet börän varaannan

belånaalltså fastigheten medmöjligtnormgivande. Det skall inte attvara
vissaägarskifte undereller tillbyggnad ellermindre än att om-ny-,

omfatta fritidshus ochDock deförutsättningar skall ävenägt rum.
sådant förinte höja kostnadernaEtt behövaskullebostadsrätter. system

småhus Däremotstandard. skallbostadsrätter normalboende i och enav
bostadslånför statligt lyxlik-nuvarandeboendestandard reglerutöver

fårför detta bärasför kostnadernanande inte subventioneras räntorutan
något uppskärpningförändringsubvention slag. En viss ochutan avav

nödvändig.räntebidragen till dockregler för egnahemnuvarande är
Även lånefinansieraduppnås. Exempelvis skulleandra fördelar annan

subvention viakonsumtion belastas med de verkliga kostnaderna utan
skat-det möjligt draskattemedel. Förslaget skulle inte heller göra att

lån aktier, obligationerför spekulation ifördelartemässiga att ta uppav
låneräntorför dessa skatten.samtidigt kunna avdragoch göraetc.

också gällandebli nödvändiga. Medövriga begränsningar skulleVissa nu
avdragtillåts låneräntor fastighets-antalför obegränsatettt.ex.system

infördes begränsningskattereformen i USAVid den äveninnehav. senaste
fråga.två från Enifastigheter till där avdrag skatt kommerför antalet

fråga redovisati Det skulle medbegränsning bör komma här.även ovan
lånerhålla subventioneradefinansiering endast möjligttillförslag attvara

småhus, fritidshus.privatbostad, antingen bostadsrätt ellerhelägdför en
privatbostad, ellermaximering till endastDetta innebär permanentenen

tvåexempelvis privatbostäderFör hälftenägarskap ifritid, ärperson.per
erhålla subventionerad i fallen,möjligt bäggedet härigenom räntaatt men

föreslårdå 0,5 fallet. Utredningen antaletmed i varderaendast att
tre! privatbostäder.maximeras till

förstärkningslopande till ränteavdrag skulleGenom rättenett avenav
medföraMed försiktig beräkning borde dettaskatteinkomsterna göras. en

besparing 7-8 miljarder kr.för samhället meden

Ackumulerad inkomst

iPå redovisas i reservationen finns skälgrund de förslag störreattav som
behållamajoritetens förslag,utsträckning motiverat medän ärsom

beräkning statlig inkomstskattregler i 1951:763nuvarande lagen avom
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för ackumulerad inkomst. De bör behållas föröver inkomstses men av
tjänst och kapital i det avseendet reavinstbeskattningrör fastighet.som av

Beskattning pensionärerav
Det finns skäl diskutera fler inslagenatt i de föreslagna reglerna förav
pensionärernas beskattning. Ett dessa konstruktionenär detav extraav
avdraget och den reducering marginaleffekterna uppnås i jäm-av som
förelse med nuvarande. Lösningen med folkpensionengöra skattefriatt
löser del problem samtidigt framkallas andraen problem. Ett dessamen av
är pensionärer inteatt medges grundavdrag. Detta komplikationutgör en
då kopplingen skattefri folkpension, de flesta avdragetextrasom genom
upplever det existerar redan iatt dag, och slopat grundavdrag inteett är
självklart. Allrahelst kommer ifrågasättasdetta de pensionäreratt av som

också någonpensionutöver har form förvärvsinkomst. Därför börav trots
allt pålösning problemet med avtrappningenen annan det extraav
avdraget sökas de berörda kan uppfattas logiskt.som av som

Ett inslag inteannat heller invändningsfrittär förslagetär tillsom s.k.
grundavgift utbetalad ATP-pension den delutöver motsvararsom
pensionstillskott. För det första jag inteär överens socialavgifterattom
skall belasta förmåner tillkommit socialavgifter. Att den lönsom genom

grundar avgiften för ATP och redan belastatssom med social avgift
belastas gångytterligare med avgift förefalleren samma mest vara en
konstruktion för klara problemetatt med basbeloppshöjningen som
framtvingas förslaget höjd och breddadav om moms.

Förslaget till höjd och breddad har awisats vpkzsmoms representantav
i utredningen, KIS. Jag har uppfattning beträffande dessa förslag.samma
Det inte fördelningspolitisktär acceptabelt öka beskattningenatt av
konsumtion, allrahelst nödvändig konsumtion energi,vatten,som resor,
byggande för finansieraetc., att sänkta marginalskatter mestsom gynnar
höginkomsttagare.

Av detta följer jag awisar förslagetatt införande grundavgiftom av
ATP-pension och kollektiv avtalspension jag redogör förannan isom
följande avsnitt.

sådanaOm korrigeringar ändå måste därförgöras majoritet sluteratt en
bakom förslaget, borde i stället lösning sökasupp sikteen tar attsom

direkt övergångenvid klara motsvarande korrigeringsbehov, exempelvis
beräkna särskiltatt pensionsindex.genom ett

sådanEn lösning flerhar fördelar. Den främsta i framtidenär detatt
inte behöver förklaras varför grundavgiften skall utgåendetas ut
pensionsbelopp ATP. Detta blir ständigt pedagogisktav ett och reellt
problem säkerligen kommer uppfattassom orättvist.att Dessutom ärsom
förslaget jag pekat i det ovanstående tvivelaktigt.som

Effekterna förslaget pensionärernas beskattning,av betecknatom
huvudförslag, har dessutom oacceptabel fördelningsproñl. Denen
disponibla inkomsten ökar i takt med högre pension och pension.extra
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Tvärtom borde i disponibla inkomsten för pensionärerstället den öka mer
låg förmed de med redan hög pensionsinkomst.än

Sociala avgifter

föreslårUtredningen sociala avgifter avgiftereller skattedelen socialaatt av
förmåner.träffaskall alla I flera fall det befogat i vissaärtyper av men

förmånerologiska.andra fall Att sociala avgifter fri bilut etc.tas som
pensionsförmånerlogiskt ITP, STP, ATP liknandeochär att typmen

också drabbas ologiskt. I princip blir det här sociala avgifterär även
sociala avgifter.

följerAv detta jag mej socialavgifter ellermotsätteratt uttag av
påskattedelen därav kollektiva försäkringar, de s.k. avtalsförsäkringarna,

pensioner STP,kollektiva ITPtyp etc.
månI den de skall belastas med sociala avgifter bör detta vidske

inbetalning premien och utfallande belopp. Redan inbetaldaetc.av
åtagandenutfästaoch därav bör belastas.

Beträffande socialavgifterna ATP se ovan.

Åtgärder avseende kommunalskatten

uppstårföreslagnaGenom de förändringarna de förskjutningar ioch som
föreslåsfördelningen mellan vissa korrigeringar.och kommun Detstat

dåmin del ingenfinns för anledning ställning för dessa korrigeringaratt ta
föreslåri vissa avseendenjag helt annorlunda Bl.a. förordar jagregler.

införandet produktionsbeskattning skall huvuddelenersättaav en som av
de nuvarande kommunalskatterna.

åtgärdernaBeträffande för motverka kommunala skattehöjningaratt
jag mig dem. För det första det enligt min mening kommuner-motsätter är

självklara besluta förändringar den kommunalarätt attnas om av
Iuttaxeringen. skede med omläggning skattesystemetett störreen av

borde den hittills förda statliga utarmningspolitiken kommunerna kunnatav
förmån.till åtagandenavändas kommunernas De kommunala har ökat

samtidigt dragit in olika bidrag tillsammans flera tiotalsstatensom
Behovet frånmiljarder kr. ökad skatteutjämning borde dessutom görasav

statliga medel i stället för fortsatt ökning den särskilda skatteutjämnings-av
avgiften.

mångaI det läge framstårkommuner befinner sig i inte skat-som
tesänkningar reellt alternativ. Tvärtom fordras detett störresom resurser
för klara utbyggnaden vårdenbarnomsorgen, kollektivtrafiken,att av av
gamla och sjuka Av den anledningen borde sig förslaget tillm.m. vare
straffbeskattning eventuella kommunala skattehöjningar eller denav
fullständiga korrigeringen fråntasgenomföras. Kommunerna genom
reformförslaget dessutom beskattningsrätten inkomstslaget kapital iav

fråntagitslikhet med de tidigare beskattningsrätten för juridiskaatt
dvs. bolag etc.personer,
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effekterEkonomiska

Dynamiska effekter ökat arbetsutbud diskuteras utredningen.ettgenom av
Detta utifrån tvåbl.a.görs skilda studier gjorts utredningenssom genom
försorg. En Sören Blomqvist Steinaroch Ström m.fl.av en av

Studierna leder fram till skillnader i bedömningenstora ökatav
arbetsutbud med sänkta marginalskatter. Sören Blomqvist redovisar ett
väsentligt ökat arbetsutbud medan Steinar Ström m.fl. försiktiga.är mer
Tolkningar dessa studier någramycketär osäkra och slutsatserstörreav
i eller andra riktningen svårtär dra.ena att

Enligt tillgänglig statistik sysselsättningsgraden kan konstateras attav
bland dem ocksåmed inkomsterlägre är sysselsättningsgraden väsentligt
lägre bland dem med högreän inkomster. Skillnader mellan 60-95 % i
sysselsättningsgrad redovisas vid borträknande de högsta och lägstaav
intervallerna. I inkomstintervaller överstiger genomsnittet försom
heltidsarbetande industriarbetare redovisas 90 % i sysselsättningsgrad.över
I dessa intervaller kan knappast potentialen för öka arbetsutbudetatt vara
särskilt stort.

I de lägre intervallerna, där bl.a. den återfinns,mängden kvinnorstora
det sannoliktär valt lägre sysselsättningsgradatt olika Ettskäl.man en av
troligenär valt kortare arbetstid därföratt har Ettbarn.man att man

skäl kan heltidsarbete inte finnsannat tillgängligtatt ellervara att man
inte sig orka med arbeta full Ytterligaretid. skälatt kan detanser attvara
avtalats kortare arbetstid 40 timmarän vecka för vissaom per grupper av
anställda eller valt fritidatt t.o.m. personliga skäl.man mer av

Det påståvanskligtär arbetsutbudet kommeratt öka väsentligtatt att
i dessa intervall där de skälen tillstörsta lägre sysselsättningsgrad har andra
orsaker skattesystemet.än De flesta i dessa intervalllägre berörs dessutom
inte särskilt mycket de sänkta marginalskatterna. Möjligen kanav
arbetsutbudet öka nödvändighet därför det ekonomiska utfalletattav av

sådanaskattereformerna medför försämringar och fördyringar att
inkomsterna inte räcker till.

De slutsatser dras i utredningen dynamiska effekter 5som om om
miljarder kr. osäkra.är ytterst

Fördelningseffekter

Fördelningseffekterna genomgripande skattereform kan beräknasav en
olika studier. Beträffandetyper utredningsförslaget sådanahargenom av

studier gjorts. Dessa visar olika resultat kommer desammatagetmen
flesta hushållstypergenomsnittliga studerats tjäna reformen.attsom

Det finns anledning diskutera vilka förutsättningar uppnåvillatt man
med skattereform likaväl alla teoretiska studier endasten att typersom av
kan och genomsnittligagöra beräkningar skiljer förmycket olikagrova som
individer i verkligheten.

För det första det tveksamtär alla kategoriernästan kan tjänaom
totalfinansierad sådantreform. Ett uppnåsresultat kan endast s.k.en om

uppstår,dynamiska effekter dvs. arbetsutbudet ökar i samtligaatt
kategorier. Detta tvivelaktigtär och definitivt gäller det inte samtliga
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faktiska individer.
måste ifrågasättasFör det andra det önskad effekt samtligaär attom en

kategorier skall tjäna omläggningen. Enligt min mening borde de
tjänat skatteförändringarna under 1970- ochmestgrupper som

1980-talen inte tjäna den reformen. De borde tjänanya som en
reform, den skall låginkomsttagarerättvis, de m.fl.ärom vara grupper av

fått betala tidigare reformer.som
För det tredje finns ifrågasättadet skäl resultatet rättvisatt av en

skattereform förnär klara barnfamiljerna nödgasatt näraattman nog
fördubbla barnbidragen. Dessa utgår hushållgenerella och till samtligaär

inkomstnivå. De med höga inkomster tjänaroavsett skat-mestsom
fårtesänkningarna dessutom ökade barnbidrag därför ickeandraatt

högavlönade missgynnas måsteskattereformen och kom-grupper av
Dessutom diskuteras inte måstebostadsbidragen höjasävenpenseras. om

för lågakompensera dem med särskilt inkomster.att
Fördelningseffekterna lågaborde visa positiva utfall för arbete i och

normala inkomstskikt medan det för de högre skikten borde negativtvara
utfall. För rättvis fördelning ståndskall komma tillatt bör ävenen

slopas finansierasoch i huvudsak ökad beskattningmatmomsen av av
kapital. Ett ökat företagsbeskattningen bolagsskattenuttag börgenom - -

finansieringbidra till sådanainkomstskattereform. Med inslag kanav en
skattesystemet komma uppfattas rättvist det flertaletatt storasom av
skattebetalare.
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Bo Lundgren m

1 Inledning

Moderata samlingspartiet långhar under tid krävt omfattandeen
skattereform med syfte minska det höga skattetrycketatt och sänka de

höga marginalskatterna.extremt Flera länder har under 1980-talet
genomfört betydande marginalskattesänkningar vilket har fjärmat Sverige

frånalltmer omvärlden. I partimotion i januari målet1984 vien attangav
för varaktig skattreform borde avskaffa den statligaen inkomst-attvara
skatten för höga inkomster.utom

Utredningen reformerad inkomstbeskattning tillsattes regeringenom av
efter överläggningar övrigamed riksdagspartier våren 1987. Trots att
arbetet inleddes redan i åraugusti dröjde det till 1988novembersamma

efter riksdagsvalet innan utredningen började diskutera inriktningen- -
och utformningen skattereform. Genomförandet de angelägnaav en av
marginalskattesänkningarna har därför försenats.

För reform skall kunnaatt genomföras i fall den januarien 1 1991vart
har arbetet i utredningen bedrivits mycket skyndsamt. Det innebär att
förslag och frånsynpunkter minoriteter i utredningen inte kunnat belysas
i den omfattning hade varit önskvärt. Inslagen i den genomgripandesom
skattereform jag förordar har denna bakgrund därförmot inte kunnat
utvärderas exempelvis vad gäller följdändringar.

Sammanfattning2

Sverige har världens högsta skattetryck och höga marginalskatter.extremt
tvåNästan tredjedelar industriarbetares gårarbetsersättning i skatt.av en

Utrymmet för marknadsekonomiska lösningar har minskat i takt med det
ökade skattetrycket. De problem därmed uppstår inte enbartärsom av
ekonomisk art.

Det höga skatteuttaget, bl.a. finansierar de offentliga monopolensom
vårdinom och medför kraftig inskränkning medborgarnasomsorg, en av
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minskar. DenDeras valfrihetdisponera sina inkomster.rätt överatt
för deför exempelinkomst efter skatt räckerblir kvar ettatt gesom --

vårdefterfråga denochtill för änallra flesta inte att somannan omsorg
Den bristoffentligaerbjuds subventioneras deoch systemen.av

uppstår utnyttjastilldärmed leder dessutomkonkurrens att resursernasom
sämre.

också kilar värdet arbets-Det driver in mellanskattetryckethöga enav
erhålls. Motsvarande gäller förinsats den ersättning efter skattoch som

erhålls sparande.den avkastning ettavsom
de marginalskatterna,Dessa skattekilar, främst orsakas högasom av

för entreprenörskap ochsparande. Intressetminskar arbetsutbud och
mindre.nyföretagande blir

Målet jag förordar öka degenomgripande skattereformför den är att
välfärdsförlustersamtidigt deenskilda medborgarnas frihet somsom

utformningskattesystemetstill följd skattetrycket ochuppkommer attav
uppfylla dennakraftigt. Försnedvrider ekonomiska beslut minskar att

nivåmålsättning måste tillsuccessivt sänkasskattetrycket motsvararen som
måsteSamtidigt ekonominjämförbara länder.vad gäller i andrasom

tillåtas ochoffentliga monopolalternativ till existerandeavregleras och
stimuleras.

föreslår huvudsakliga inslag:följandeDen skattereform jag har

därefter1991. Det2,5 procentenheter börSkattetrycket sänks med ca
år.sänkas med 1 procentenhetca per

understigerförslopas inkomsterDen statliga inkomstskatten som
% 1991till 15 för1991. statliga bestäms200 000 kr. Den skattesatsen

dåmarginalskatten blir% 1992. Den sammanlagdaoch 10 fr.0.m.
%% 40 1992.% 45 1991 ochnormalt 30 och högst caca

Skattesatsenkapital statlig skattI det inkomstslaget bara ut.tasnya
efter indexuppräkning%. Storleken kapitalvinst beräknasblir 30 av en

anskaffningsvärdet.av
inflations-statlig inkomstskattDen föreslagna förgränsen uttag av

Den dessutomanknytning till konsumentprisindex. skallskyddas genom
reallöneutvecklingen.särskilda i medbeslut uppjusteras taktgenom

Grund-inkomstbeskattningen höjs till 12 000 kr.Grundavdraget vid
inte för inkomst kapital.avdrag medges av

15 vid den kommunalaEtt särskilt grundavdrag 000 kr. barnper
beskattningen införs i 1991-1993.tre steg

så denSkatten förvärvsarbete för pensionärer sänks motsvararatt
avdraget inteför andra detvad gäller extra avtrappasattsom genom

förvärvsinkomster.mot
förmåns-årför 65 ochPensioner, förvärvsinkomster överpersoner

mednäringsverksamhet skall inte belastasgrundande inkomster av
återinförsFörmånsanknytningen avgifternasocialavgifter. för de sociala

successivt.
bibehållaDet schablonavdraget För bl.a. kunnanuvarande slopas. att

Detinförs omvänt schablonavdrag.nuvarande reseavdragsregler ett
får mån 000dras i den de överstiger 1 kr.innebär kostnaderatt av
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‘ Fastighetsskatten skall inte till följdöka de taxeringsvärdenav som
fastställs vid fastighetstaxeringen så1990. Den slopas detsnart
stabiliseringspolitiska läget medger det.

småhus fårSchablonintäkten för inte baseras taxeringsvärdes-högre
århöjningar 1990 %.50 Genom skatten schablonintäktenän att

från %sänks i dag 47-48 för %de flesta till 30 inteökar skatteuttaget
småhus.

Nuvarande bibehållsuppskovsregler vid reavinstbeskattningen och
ocksåutvidgas till gälla för bostadsrätter och mellan bostadsrätt ochatt

småhus.
Den föreslagna, skatten pensionssparande awisas.permanenta
Beskattningen riskvilligt kapital mildras och till omvärlden.av anpassas
Reavinst vid försäljning aktier och motsvarande värdepapperav som

årinnehafts längre fem blir skattefri. Dubbelbeskattningenän av
aktieutdelningar slopas successivt.
Det föreslagna ränteavdragstaket awisas liksom förslaget attom
begränsa avdragsrätten för reaförluster till 70 % förlusten.av

‘ Rätten kvitta underskott i förvärvskälla iöverskottatt moten en annan
liksom kvitta underskotträtten överskott i andra inkomstslagatt mot
bibehålls.
Mervärdeskatten höjs inte för delñnansiera den sänkta inkomst-att

Denskatten. basbreddning blikan aktuell för anknytningsom senare en
till dåEG:s inre momspålägget frånmarknad utnyttjas för sänkaatt

%.23,46 till 19ca
Energiskatterna höjs inte för delfinansiera den inkomstskat-sänktaatt

Inom för oförändrat skatteuttag bör emellertidten. huvud-ettramen
delen de nuvarande energiområdetpunktskatterna ersättasav av en
koldioxidrelaterad skatt.

Det statiskt beräknade skattebortfallet uppgårtill följd mina förslagav
1991 till 58,5 Frånmiljarder kr. jämfört med 1990. detta kan avräknasca
ökade skatteintäkter till följd ökat arbetsutbud och andra dynamiskaav

påeffekter 8 miljarder kr.
För undvika alltför hastig konsumtionsökning kompenserasatt en

återstående skattebortfall basbreddningar 21,1 miljarder kr.,genom
13,7besparingar miljarder kr. skatteintäkteroch ökade 10 miljarder

8 miljarderkr., kr. tillfälligt, fråntill följd förslagen utredningenvarav av
reformerad företagsbeskattning URF. Det återstårskattebortfallom som

uppgår till knappt 6 miljarder kr.
Den mig förordade skattereformen kommer tillleda ökningav att en av

hushållssparandet uppgå åtminstonekan beräknas till 20 miljarder kr.som
några års sikt. För 1991 kan uppgåsparandeökningen beräknas till

minst 6 miljarder Ikr. stabiliseringspolitiskt hänseende kan ökningen av
hushållssparandet jämställas med offentligtökat Ingasparande.ett
ytterligare besparingar således.eller skattehöjningar behövs

Den skattereform jag förordar medför skattetrycket 1991sänks medatt
2,5 procentenheter. Utredningsmajoritetens utgår frånförslagca ett

oförändrat skatteutta De förslag lagts utredningen reformeradsom av om

IS-RINK l
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företa gsbeskattning leder emellertid kombination RINK-majoritetensi med
förslag till ökning skattetrycket med procentenhet.en av ca en

Till någotföljd skattetrycket sänks och den marginalskatte-att störreav
sänkningen torde ökningen arbetsutbudet bli mittmed förslagstörreav
jämfört med majoritetens.

Mitt förslag innebär boendebeskattningen inte skärps, särskildatt att en
skatt pensionssparande awisas och beskattningen det riskkvilllgaatt av
sparandet uppgång hushållenstill omvärlden. En kraftig ianpassas
sparande kan därför förutses. Majoritetens förslag innebär Sverigesatt

förhållanderedan i till omvärlden höga kapitalbeskattning Detskärps.nu
finns hushållensdärför uppenbar risk sparande minska.kanatt t.o.m.en

förhållandeSkärpningen i till omvärlden medförakan kapitalutflöde ochett
leda till det utländska ägandet det svenska näringslivet efteratt handav
ökar.

Utredningsmajoriteten utgår fråntidigare det totalasagts attsom
skatteuttaget till följd deras förslag skall oförändrat. Det innebärav vara

skattesänkningar för Påvissa kommer betalas andra. siktatt kortatt av
torde ungefär tredjedel skattebetalarna komma höjd skatt.atten av

3 Bakgrund

3.1 Inskränkt valfrihet

Sverige det i frialand den världenär där människor beroendeär mest av
politikers värderingar och politiska Detbeslut. innebär det svenskaatt

ocksåsamhället har den fria världens högsta skattetryck. Ingen annanstans
såhar del medborgarnas inkomster socialiserats. Ingenstor annanstansav

har marknadsekonomin såundanträngts mycket i Sverige. Ingensom
för såär enskilt sparandeannanstans och enskilt ägandeutrymmet

begränsat i Sverige.som
Den genomsnittliga inkomsttagaren fåri Sverige för förfogadelegen

ungefär tredjedelöver vad han eller hon har arbetat ihop. Mer bliren av
inte kvar sedan arbetsgivaravgifter, inkomstskatter konsumtionsskatteroch

Politikerbetalats. i tvåoch kommun ungefär tredjedelarstat överstyr av
ekonomin, medan medborgarna själva direkt kan bestämma denöver
resterande tredjedelen. Skatteuttaget sker huvudsakligen formeri som

låg-drabbar och medelinkomsttagare. Detta gäller särskilt de skatte-
höjningar årgenomförts efter 1982.som

rekordhårdaSveriges skattetryck vuxit långvarigthar fram under ett
socialdemokratiskt regeringsinnehav. Den enda period under efterkrigstiden
då årenskattetrycket varit oförändrat 1977-1982. Skatteutvecklingenär
avspeglar medveten socialistisk politik. Kollektiva lösningar haren

Vård,prioriterats. inkomstomfördelningaroch livscykelnöveromsorg
handhas offentliga huvudsakligen skatteñnansierade Tillmonopol.av - -
detta kommer den bedrivna konjunkturpolitikenatt konsekvent har

såutformats åtstramning efterfrå-skett skattehöjningar medanatt genom
stimulerats offentliga utgiftsprogram.gan genom
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således efter hand inskränktsvalfrihetDe enskilda medborgarnas har
medborgarnapolitikernas inflytande Staten beskattarkraftigt medan ökat.

vårdhårt välja ellerså flesta möjlighet exempelvisde inte har attatt annan
till denerbjuder. De utlämnasden och kommunernaän statenomsorg

sjukvården, ellerden offentliga barnomsorgenpolitiska sektorn när-
demöjliga alternativ. Det barainte fungerar finns inga äräldreomsorgen

vårdråd för icke subventionerad ochsjälva betalahar att omsorg somsom
slippa köer och välja fritt.kan

utformning, offentliga monopolDet skatteuttaget, skattesystemetshöga
felaktig fördelning ochvalfrihet leder dessutom tilloch inskränkt etten

våra avgifter och subven-utnyttjande totala Skatter,sämre av resurser.
enskilda sitt fria valtioner minskar möjligheterna för de avgöraatt genom

offentligaproduktionsresultatet fördelas. Irögheten i dehur skall stora
dålig effektivitet. I nyligenbristen konkurrensochsystemen enger

svensken borpresenterad internationell undersökning konstateras att
invånarna i flertaletväsentligt väsentligtbättre änäter sämremen

regleringar subventioner.jämförbara länder. Det följden ochär av
DN 2212 1988 beskriva vad skettMan Assar Lindbeckkan somsom

följande vis:

tjänsteproduktionenoffentligaDe höga marginalskatterna och den
åt vård föremål,utsträckning sigbidrar till familjen i ökad ägnaratt av

vårdoffentliga människor, vilketmedan institutioner allt övertar avmer
uppgift i samhället.tidigare familjens speciellaansetts vara

Han fortsätter:

välfärdsstat det inte företagen socialiserats,I svensk ärtypav somen
många funktioner.familjen, familjens traditionellaeller rättareutan av

socialism socialiseringKanske kan medan klassisk betydersäga attman
så socialiseringföretag, innebär välfärdsstat svensk typ en avav en av

vårdhushållens människor.traditionella och omsorg av

Skattetryck skattestrukturoch3.2

förhållandei till inkomsternaDet totala skatteuttaget de samlade
skattetrycket i Sverige i internationellt perspektiv.högtär extremt ett

går%S6 de samlade inkomsterna till skattetrycketNästan skatt. ärav
20 genomsnittet för OECD-län-därmed procentenheter högrenästan än

diagram Det innebär vi betalar drygt 200 miljarderderna, totaltattse
50 000 ieller kr. yrkesverksam svensk skattkr. uppemot per mer--

%,jämfört med skattetrycket i Sverige hade varit 37 vilket ärom
OECD-genomsnittet.
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Skattetrycket 1955-1987
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Källa: Skattctryck och skattepolitik, Danne Nordling 1989.
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Även inte hela skatteuttaget har formen direktaom skatterav
hushållens inkomster, ändå hushållendetär får betala alla skatter isom
form högre priser och lägret.ex. löner. Den personligaav inkomstskatten
är och förstörst 20 %nästan BNP. dennaAvsvarar kom-utgörav
munalskatten den dominerande delen 15 % BNP.av

Även inkomstskatternas andel BNP inte ökat sedanom 1970 harav
ändåSverige de högsta skattesatserna bland industrialiseradede västländer-

En inkomsttagare med 100 000 fårkr. i inkomst i Sverigena. betala 48 %
i skatt inkomstökning marginalskatt, vid denen genomsnittliga
kommunala påskatten 31 kr. Till detta kommer inkomstökning oftaatt en
leder till avtrappade bostadsbidrag och höjda daghemsavgifter samt
marginaleffektcr andra indirekta skatter och arbetsgivaravgifter. Omav
dessa effekter erhållesadderas den totala marginaleffekten, i normalasom
inkomstlägen uppgåkan till mellan 70 och 80 %. I vissa fall kanextrema
den totala marginaleffekten bli 100 % eller t.o.m. mer.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna 1965 7,3 %. Dessa avgifter harvar
fram till 1989 femdubblats uppgåroch till 38 %nästan bruttolönen.nu
Den starkaste ökningen skedde under 1970-talets första hälft. För 1990
ökar avgiftsuttaget till %.40nästan

Egenföretagare erlägger s.k. egenavgifter är motsvarighet tillsom en
arbetsgivaravgifterna. De beräknas företagsinkomsten och ökar därmed
marginaleffekten för företagaren. Om marginalskatten beräknad endast

inkomstskatten %,48är blir marginaleffekten 70 %nästan om
effekterna egenavgifterna medtas.av

Den januari1 1969 infördes mervärdeskatt i Sverige. Den denen ersatte
tidigare omsättningsskatten. Mervärdeskatten, sedan införandet höjtssom

gånger,flera har förutom för finansiera offentliga ocksåatt utgifter använts
i konjunkturpolitiskt syfte. Mervärdeskatten uppgår, efter den höjning som
genomdrevs socialdemokraterna hösten 1982, till %19av priset inkl.av

vilket för konsumenterna innebär påslag prisetmoms, 23,46ett med %.

Negativa3.3 verkningar höga skatterav

Sedan mitten 1960-talet har tillväxten varit lägre i Sverigeav jämfört med
genomsnitt de västliga industriländernaett OECD. Det ocksåav är under

denna period skattetrycket i Sverige har skjutit i höjden. Sesom diagram
2 för jämförelse utvecklingen skattetrycken och tillväxt i Sverigeav ochav
för OECD-länderna i genomsnitt. Hade tillväxten i Sverige under dessa
decennier varit densamma i andra industriländer isom genomsnittsom-
har väsentligt lägre skattetryckett skulle Sveriges totala produktion, ha-
varit 200 miljarder kr. större.

framhållsDet frånibland socialdemokratiskt håll det höga skatte-att
trycket skulle förutsättning för välfärden. I självavara en verket är

nivånuvarande skatteuttaget i stället hot välfärden, eftersomett mot
skattetrycket medverkar lågatill den alltför tillväxttakten.



1989:33SOULundgren278 ledamoten mReservation Boav

tillväxt 960-11 989Skattetryck och
OECD-genomsnittetSverige relativt

Procent-
enheter av
BNP

15 ~

10 —

Relativt skattetryck5 ~

100

Index
1960

10095

90 -
Relativ tillväxt

85 ~

80 -
Är

Nordling 1989skattepolitik, DanneKälla: Skattetryck och

viljan ochnegativ inverkan arbeta,Höga harskatter att sparaen
snedvridningarallvarligaleder tillinvestera. De höga skatterna av

ochsammanhängande effektivitets-därmedresursanvändningen och
ekonomi.välfärdsförluster för svensk
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ocksåDen internationaliseringen effekternaökade innebär de negativaatt
vårtdet i Detta beskatt-höga skattetrycket land tilltar. gällerextremtav

bådeningen kapital Internationaliseringen inneburitoch arbetskraft. harav
såväl arbetskraften, företagsledare, tekniker, forskareatt t.ex. samt

välutbildade blivitarbetare och tjänstemän, kapitalet harsom mer
Genomlättrörligt. de skattereformer genomförs i allt flersom nu

våraindustriländer kommer blide negativa effekterna höga skatter attav
än större.

Den relativt goda privatekonomisk ochöverensstämmelsen mellan
samhällsekonomisk avkastning för enskilda individers arbetsinsatser och

förelåg rådersparande fram till slutet 1960-talet inte längre.som av
slår åSkatterna in bred kil mellan sidan produktionsresultatetnu en ena

å andra sidanoch ersättningen för det utförda arbetet. Denna kil kan
fårskillnaden företagen för ytterligaremellan vad betalamätas som en

arbetsinsats eller för disponera ökat sparande och vadatt ett ar-
får behållabetstagaren för efterdel alla skatter.resp. spararen egen
såsomAlla skatter, inkomstskatter, mervärdeskatter ochtyper av

någonlöneskatter, dvs. den del arbetsgivaravgifterna inteav som ger
förmån,motsvarande leder till marginaleffekter och därmed sammanhäng-

ande skattekilar.
många kommitDe skattekilarna medförthar tjänster harstora att att

svartautföras i den sektorn. Ett tiotusentalsexempel barnär att tas
svarta dagmammor. Verksamhetenomhand sker med myndigheternasav

rådandeDetgodkännande. föräldrarskattetrycket varken ellergörtysta att
råddagmammor har betala arbeta för de det bliskulleatt resp. summor

frågan verksamheten skulle bedrivas skattemässigt legalt.om, om
områdeEtt där svarta marknader drivs fram till följd skatte-annat av

underhålltrycket och reparationer villor. Om hantverkare kräverär av en
måsteersättning 0001 kr. efter skatt för utföra visst arbeteatt etten

småhusägarenden vanlige ihop 7 000-15arbeta 000 kr. före skatt för att
kunna betala hantverkaren.

hushållenDet lätt inse marknadssektorn för tjänsterprivata tillär att att
svårt sådanthar utvecklas och expandera med skattetryck.att ett

Höga marginalskatter och skattekilar minskar arbetsutbudet ochstora
benägenheten välja fritid. Denökar enskildes kostnad för ökadatt mer

lågfritid mycket jämfört med den totala kostnadär produk-motsvararsom
tionsbortfallet. Om sänkning arbetstiden med timmaen av en ger en
minskning lönekostnaden och produktionsbortfall med exempelvisettav
80 kr., vilket den samhällsekonomiska förlusten, minskar skatteintäkter-är

till och kommun med drygt 60 vidkr. heltidsarbete. Kostnaden förstatna
såledesenskilde förden timmes fritid till följd deärextra storaen av

skattekilarna endast knappt 20 kr.
Anpassningen till fritid kan ske deltid förvalt.ex.mer genom av en

i fall skulle ha heltid,valt individuella ellerannatperson som genom
kollektiva avtal kortare veckoarbetstid eller längre semester,om genom

kompensation i form ledighet för övertidsarbete etc.genom av
också MångaHöga skatter snedvrider resursallokeringen. investeringar

därförbara de skattemässigt fördelaktiga. Andra investeringargörs äratt
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blir inte de samhällsekonomisktär lönsamma,trots att eftersom skattenav
dem privatekonomisktgör olönsamma. Den höga marginalskatten för

svenska företag har medfört de i behållautsträckning valtatt stor att
vinstmedel inom det företaget. Resultatet blivithar förändringaregna att
i näringslivets såstruktur inte skett snabbt önskvärt. I stället försom vore

vinster förs tillatt över expansiva sektorer har de i alltförmer stor
utsträckning blivit kvar i de företag gångdär de uppstod.en

De höga skatterna hämmar småutvecklingen och medelstora företag.av
Skillnaden mellan vad företaget tjänar fårbrutto och vad företagaren kvar

betydande.är Dettanetto särskilt allvarligt eftersomär dessa företag i
framtiden kan förväntas spela roll för den ekonomiskastörre tillväxtenen
och sysselsättningen.

De höga skatterna i Sverige leder dessutom till höga lönekrav. Diagram
3 visar löneutvecklingen för genomsnittlig årenindustriarbetare mellanen
1960 1988.och Den delenövre staplarna visar den reala arbetskrafts-av
kostnad företaget betalar den anställde och den helsvarta delen varjeav
stapel visar den nettolön får behålladen enskilde efter skatt. Avsom
diagrammet framgår nettolönen, i fasta måttligt.priser,att ökat mycket

års1988 reallön efter skatt dessutom både årlägreär den 1975än ochvar
1980. Kraftigt stigande arbetsgivaravgifter, ökad progressivitet i den statliga
skatteskalan och höjda marginalskatter ligger bakom denna utveckling. Det
höga och ständigt stigande skattetrycket har därför i betydande omfattning
försämrat nåmöjligheterna rimliga uppgörelser iatt avtalsrörelserna.

Reallöneutveckling för industriarbetare

tkr, års pris87
180

160

140 Arbetsgivaravgifter

120

100 ‘ Inkomstskatt.
80 q

40 Reailön efter skatt-
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Källa: SAF
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också Erbjudan-De medför arbetsmarknaden.höga skatterna stelheten
ofta alltför liten utdelning förden jobb eller högre befattningarnya gerom

enskilde. I sin situation förblir eller honden stället för förändra hanatt
vid smidiga överföringenhellre det gamla. Den successiva och av

frånarbetskraft mindre till lönsamma arbetsuppgifter ochlönsamma mer
näringslivets struktur-företag förhindras fördröjs. Därmed bromsasoch

omvandling.
samhällsekonomin. Detskatter snedvridande effekterAlla har är

progressivitet särskiltemellertid uppenbart inkomstskatten sinatt genom
påverkar viljan ytterligare arbetsinsatser, produktivatill sparande och

förkapitalplaceringar, vilket medför allvarliga konsekvenser samhällseko-
nomm.

vårUtvecklingen i3.4 omvärld

såtill följdTill de problem i sig uppkommer högt skatteuttagettsom av
så höga marginalskatter i Sverige kommer effekternaoch storaavsom

följd den ökadeskillnader omvärlden. Dessa problem ökar tillgentemot av
integrationen sin valutaregle-världsekonomin i förutsättertur attav som
ringen avskaffas.

framgått långtSom tidigare Sveriges skattetryck högre änär genom-
Till övrigasnittet i Detta i sig problem. detta kommeromvärlden. är attett

utgångslägetredan i haft lägre skattetryck och lägreländer, mar-som
såvälytterligare. Om Sverige integinalskatter, sänker skattesatsernanu

successivt till vadmarginalskatten sänker skattetrycket somanpassar som
vår fördjupasi omvärld kommer de problem redan finnsgäller attsom

ytterligare.
kapitalbeskattningen den ökandeTill följd den höga svenska ochav -

skatteområdetvilka spelregler gäller ökar deosäkerheten om som -
Även arbetskraf-investeringarna i utlandet kraftigt. vad beträffarsvenska

forskare,flnns, vad gäller exempelvis kvalificerad personal, tekniker ochten
tendens till utflyttning tid. Behovetlängre eller kortare enaven

framgåranpassning det skatteuttaget till omvärlden bl.a. dentotala avav
pågår fårdiskussion vilka effekter breddad moms-bas försom om ennu

turistnäringen. Företrädare för näringen har kritiserat förslaget om
restaurangomrâdet.borttagande de särskilda reduceringsreglerna förav

inte reduceringsregelnKritiken skall emellertid riktas borttagandetmot av
såsåskatteuttaget En enhetlig blir därvid höghögt.ärmot attutan moms

med för i Sverige i sin blirjämfört omvärlden kostnaderna turisteratt tur
prisnivånTill detta kommer i sig blir till följd högahöga. högreatt av

inkomstskatter arbetsgivaravgifter.och

Utredningsarbetets uppläggning4

utgångspunktMajoriteten i inkomstskatteutrednin hafthar ettsomgen
oförändrat omläggning därmedtotalt skattetryck. Den skattebördanav man

fårleder med automatik till vissa inkomsttagare sänkt skattförordar att om
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måste den betalas framgårandra. Som genomförda studier tordeav av
ungefär tredjedel inkomsttagarna komma förlora omläggning-atten av

Frågankort sikt. vilken disponera sinarätt inkomsteren attom egna
medborgarna skall ha inte alls Restriktionen oförändrattas upp. om
skattetryck också åtgärdautesluter möjligheten de snedvridningaratt av
olika slag uppkommer utgiftssidan till följd utformningen ochsom av av

påstorleken skatteñnansierade subventioner, regleringar och monopol
m.m.

I inledningen till utredningens betänkande majoritetenanger
följande syften med den föreslagna skatteomläggningen:

Högre välstånd reducerade snedvridningar och ökadgenom
flexibilitet arbets- och kapitalmarknaderna.

‘ Reducerat och mindre förlönsamhet skatteplaneringutrymme och
skattefusk.

‘ Internationell harmonisering avseende marginalskatter.

Jag delar majoritetens uppfattning målsättningar.vad beträffar dessa De
måste emellertid målkompletteras med ökad valfrihet för medborgarnaom

därmed ocksåoch internationell harmonisering vad skatteuttaget.avser
Majoriteten har tydligen inte heller målsättningarnainsett de angivnaatt

motstridiga såär särskilt vid högt skatteuttag i Sverige. De harett som-
i sin prioritering valt lägga utomordentligt vikt vidatt reduceratstor ett

för vad skulle kunnautrymme kallas överdriven skatteplanering. Mansom
frånbortser lönsamheten sådanoch därmed intressetatt för verksamhetav

minskar betydligt kraftigt sänkta skattesatser. Majoritetensgenom
inställning har därför lett till förslag bl.a. motverkar riskvilligt sparandesom
och nyföretagande.

Som exempel kan förslagetett pånämnas ränteavdragstakettom
100 000 kr. Det kommer försämra riskkapitalförsörjningen. Detatt
motiveras med det skulle möjligtatt kvitta bortattannars storavara
ränteinkomster låna belopp medföratt ränteutgifterettgenom upp som

ränteinkomsterna. sådantFörmotsvarar förfarande skallsom att ett vara
måstelönsamt belånadeemellertid det såbeloppet placeras avkast-att

ningen efter skatt med säkerhet kommer överstiga denatt nettot av
ursprungliga ränteinkomsten efter skatt. Med tanke skattesatsen föratt
kapitalinkomster kommer %30 torde inte benägenhetenatt vara att
genomföra den transaktioner i skatteplaneringssyftetypen särskildav vara
stor.

För förebyggaatt problem med sannolikhetett inte längrestorsom
existerar såledesförsämrar majoriteten förutsättningarna för tillfreds-en
ställande riskkapitalförsörjning.
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genomgripandeUtgångspunkter för5 en
skattereform

skallinkomstskattereformmålet genomgripandeföröverordnadeDet en
välfärdsför-desamtidigtfrihetmedborgarnasde enskildaöka somattvara

snedvrider ekono-skattesystemetföljdtilluppkommer attluster avsom
tillväxtenochekonominDå bättrekraftigt. fungerarminskarmiska beslut

välfärden.stiger ökartillväxttaktenblir ochfrihetenNär störreblir högre.

utgångspunkter gälla:börFöljande

efterinkomstersinafå behålla andelskall störreMedborgarna aven
förvärvsarbetande ochför alladärför sänkasSkatten börskatt.

pensionärer.
ekonomi tillsinhushållenmåste hartill anpassatHänsyn atttas

drastiskt.får förändrasintedärförspelreglernalagstiftning.nuvarande
minimeras.skallnuvarande skattesystemieffekternaskadligaDe mest
skattensänkningkraftigblir därförinslagetviktigasteDet aven

marginalskatten.inkomstökningar -
nödvändigadenmålet tillväxt ochså långt ökadBeskattningen skall om

likformig.omvärldsanpassning medger vara
hushållensså tillhänsynutformas tasInkomstbeskattnlngen bör att

försörjningsbördor.olika
internationellaSverigestillmåste med hänsynutformasReformen

EG.inomutvecklingenmåste tillSärskild hänsynberoende. tas
moderata1990 bör,Redangenomföras snabbt.börReformen som

omfattandeförstariksdagen, steg tas.föreslagit isamlingspartiet ett
motverkas.skallskattefuskSkatteflykt och

och brutnaavregleringskattetryck,Sänkt6

monopol

successivtmåste skattetrycketmålsättningenangivnauppfylla denFör att
jämförbaraandranivå igällermed vadidet kommertill desssänkas som

tillalternativavregleras ochmåste ekonomindettaParallellt medländer.
förstärksDärigenomtillåtas och stimuleras.offentliga monopolexisterande
medför.marginalskattesänkningarnaarbetsutbudetökningden somav

offentliga sektornieffektiviteten denförbättrasökad konkurrensGenom
olikafår välja mellanmöjlighetdärsamtidigt de verkar attsomsom

initiativförmåga tilleget. Derasstarta tagesarbetsgivare och varaatt
bättre sätt.ett

skattetrycksänktochskattereformkombinera ettviktigtDet är att en
i denproduktivitetenHademonopol.avregleringar och brutnamed

oförändrad i ställetvarit1970-1980 baraperiodenunderoffentliga sektorn
skattetrycket kunnatårligen genomsnitt hade% i1,5minska medför att ca

1980.lägreprocentenhetersexvara
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Det baraär skattetrycket sänks medborgarna får behållaom som en
delstörre sina inkomster efter skatt. Enav minskningegna skatte-av

trycket kombineras med avregleringsom och avmonopolisering ökar
deras möjligheter för sig självaatt ta och de sina. fårDeansvar möjlig-
het välja mellan olikaatt alternativ.

‘ Det baraär skattetrycket sänks och ekonominom avregleras desom
snedvridningar uppkommit kan minskas i tillräckligsom omfattning. En
skatteomläggning inom för oförändratett skattetryckramen barager
begränsade effekter.
Det baraär skattetrycket sänks skattereformom kansom en genom-
föras någrautan att medborgare högre fårskatt betalagenom
skattesänkningar för andra.

7 Inkomstslag m.m.

Jag delar utredningsmajoritetens uppfattning attom
skattesystemets struktur bör förenklas omvandling nuvarandegenom en av

inkomstslag tillsex tre:

Inkomst tjänst.av
‘ Inkomst näringsverksamhet.av

Inkomst kapital.av

Inkomstslaget kapital bör föreslås beskattas medsom separat en propor-
tionell statlig skattesats. Underskott i detta inkomstslag avräknas i form av
skattereduktion den skattmot beräknas den sammanlagdasom
inkomsten tjänst och näringsverksamhet. Särskildaav föreslåsregler
emellertid för bostadsräntor, avsnitt 13.se

Majoriteten föreslår, inämnts avsnitt taksom föratt ett sätts rätten
dra ränteutgifteratt inom inkomstslagetav kapital. Mot bakgrund deav

redovisas iargument det tidigare avsnittetsom awisar jag förslaget.

8 Behandling underskottav

Utredningsmajoriteten föreslår nuvarandeatt uppdelning i förvärvskällor
bibehålls i princip. Rätten till avdrag för underskott i förvärvskällaen
begränsas kraftigt enligt majoritetens Sådantförslag. avdrag medges endast

överskottmot under kommande beskattningsår i förvärvskälla.samma
Någon kvittning mellan olika förvärvskällor eller olika inkomstslag får inte
ske.

Majoriteten frånbortser sänkningatt skattesatserna minskaren av
värdet underskottsavdrag i månav motsvarande den skattsom tas utsom
för överskott minskar.

Frågan vissa kostnader över huvudom bör ledataget till underskott
bör emellertid utredas i särskild ordning. Det beklagligtär den utred-att
ning hade denna uppgift ladessom den socialdemokratiskaner av
regeringen.
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Utredningsmajoritetens förslag förbud kvittning underskott iom om av en
förvårvskälla överskott i andra ieller inkomstlagmot försämrarannat
förutsättningarna för nyföretagande och entreprenörskap. Det oftaär
förekommande inkomstmed tjänstatt näringsverk-personer startarav som
samhet räknar med under den inledande tiden gåratt verksamheten med

I sådanaunderskott. de fall underskott framåtbara kan kvittas i tiden mot
eventuella överskott i förvärvskälla minskar benägenhetensamma taatt
sådana initativ kraftigt. Detsamma gäller den redan driver näringsverk-som
samhet i eller flera förvärvskällor och övervägeren att starta ett nyttsom
projekt blir förvärvskälla.som egen

föreslårJag avdrag för fårunderskott valfrittatt antingengöras det
utredningsmajoriteten föreslagitsätt vilket bl.a. innebär kvittningatt en

också sker vad beträffar socialavgifter, eller överskott i andramot
förvärvskällor eller inkomstslag beskattningsår.under löpande Därigenom
skapas symmetri eftersom överskott i förvårvskällor inkomstslagoch

föremåladderas bliroch för progressiv beskattning.

Skatteskala,9 grundavdrag och inflationsskydd

Skatteskala9.1

Utredningens majoritet föreslår statlig inkomstskatt inte skallatt tas ut
inkomstertaxerade under 200 års000 kr. i 1991 Påpenningvärde.

inkomster däröver skall statlig inkomstskatt utgå med skattesatsen
20 %. Det innebär den högsta marginalskatten 50 %att blir vid kom-en
munalskatt 30 %. Det bör emellertid observeras den genomsnittligaatt

årenkommunalskatten de årstigit uppgåroch 1989 tillsenaste nästan
%.31

framgårSom utredningsbetänkandet sänkning denär högstaav en av
marginalskatten långtgåendetill 50 % förhållandenför svenskaca men

normalisering internationelltsnarast perspektiv. Medett tankeen ur att
socialavgifterna höga i Sverigeär blir emellertid det totala skatteuttaget
arbetsinkomster fortsättningsvisäven Sverigehögt i vid internationellen
jämförelse.

Som i inledningen till reservationen föreslog moderataangavs sam-
lingspartiet redan januarii målet1984 för varaktig skattereformatt en
borde avskaffa den statliga inkomstskattenatt förvara högautom
inkomster. Den förgräns statlig inkomstskatt föreslåsuttag av som nu
innebär %90 inkomsttagarnaatt enbart kommer betalaca av att
kommunal inkomstskatt.

föreslårJag i likhet med utredningsmajoriteten statlig inkomstskattatt
inte taxerad inkomst 1991tas ut understiger 200 000 Ikr.en som vart
fall i skiktet till inkomst 500 000 kr. bör den statligaupp en ca
skattesatsen till 10 %.sättas De intäkter uppkommer till följdsom av en

%skattesats 20 för högre inkomster emellertid försumbara. Denär
sammanlagda marginalskatt normalt 50 % följdenskulle bli tillca som
vilket kommer löneskatterna kan leda till fortsatt skatteanpassning med
tanke den lägre skattesatsen i inkomstslaget kapital. Behovet av
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fåmansbolagen bli mindre med lägre skattesats.för skullespärregler en
föreslår %. Förfastställs till 10därför den statliga skattesatsenJag att

beskattningsâret tillfinansieringsskäl bestämmas1991 den dockbör av
%.15

kapitalSkattesatsen i inkomstslaget9.2

kapitalinkomster ochi huvudsakI det inkomstlaget kapital beskattasnya
anskaffningsvärdet. Vidintlationsuppräkningkapitalvinster efter enav

såfår intenominell beskattning kapitalinkomster skattesatsen sättasav
Bedömningenblir negativ.avkastningen efter skatthögt den realaatt av

påverkas Den ekono-inflationstakten.hur skattesatsen kanhög vara av
utbuds-kostnadssänkande ochpolitiken bl.a.miska bör genom en

hålla %.inflationen under 4skattereform inriktasstimulerande att
utgångspunkt förslagbiträder jag utredningensMed denna om en

Denna% kapital.30 för inkomstslagetproportionell skattesats
bliinflationsutvecklingen förväntasemellertid för kanskattesats högär om

vadsämre än angetts ovan.som

Inflationsskydd9.3

måste inflationsskyddasför statlig inkomstskattGränsen uttag genomav
Utan automatiskt verkandetill konsumentprisindex.anknytning ett

fårautomatiskt. Efter handökainflationsskydd kommer skatteuttaget att
då statlig inkomstskatt med högrefler inkomsttagare betalaallt mar-
ginalskatt följd.som

med reallöne-successivt uppjusteras i taktSkiktgränsen dessutombör
så statlig inkomstskattinkomsttagare betalarutvecklingen, andelenatt som

realinkomster.ökar ökadeinte genom
medjustering skiktgränsenavsiktsförklaring regelbundenDen avom

föreslår Förbrister.majoriteten har uppenbaratill inflationenhänsyn som
månråda i vilkenosäkerhetförsta kommer detdet att stor om av-

Erfarenheterna socialdemokra-siktsförklaringen fullföljas.kommer att av
frånvarit Till skillnaddetiska regeringar har motsatta.snarast en

avsiktsförklaringautomatisk justering skiktgränsen innebär inte attenav
underlättas.avtalsrörelserna

Grundavdrag och schablonavdrag9.4

föreslår inkomstbeskattningenvidUtredningsmajoriteten grundavdragett
vidschablonavdrag12 10 000 kr. och000 kr. det nuvarande är ett

3 000 Samtidigt000 det nuvarande kr..tjänst 1 kr.inkomst ärav
föreslås minskningen schablon-förutsättning förvilket avanges vara en-

mellan bostadkraftigt begränsade avdragsregler vad gälleravdraget resor-
arbetsplats.och

000ökning grundavdraget till 12 kr.Jag tillstyrker förslaget avom en
också motiverad bl.a.till 000Minskningen schablonavdraget 1 kr. är avav
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någraråttviseskäl. Ett högt schablonavdrag innebär den inte haratt som
fårkostnader i samband med sitt skatt medan den redanarbete sänkt som

uppgåendehar kostnader till minst schablonavdraget därmedoch lägre
skatteförmåga får någoninte sänkt Schablonavdraget inteskatt. gäller
heller pensionärer eller egenföretagare. Jag emellertid inte,kan som
framgår avsnitt, kraftiga försämringendenett accepteraav senare av

föreslås.nuvarande regler för mellan bostad och arbetsplatsresor som
föreslårJag därför omvänt schablonavdrag. Det innebär föravdragett att

får månkostnader i samband tjänst 000med dras i den de överstiger 1av
bibehållaGenomkr. denna basbreddning förskapas utrymme att

frånnuvarande avdragsregler för till och arbetet.resor

9.5 Ett grundavdrag för barnnytt

En flestade omfattad skattepolitisk princip skatteuttaget skall skeär attav
tillmed hänsyn bärkraft. Detta innebär inkomstbeskattningenbl.a. böratt

såutformas skatteuttaget till inkomsttagarnas försörjnings-relaterasatt
Familjer förmågabörda. med olika olikaantal barn har betalastor att

skatt, eftersom familjens varierar med Dentotala kostnader antalet barn.
beskattningsbara inkomsten därför reduceras medbör beloppett som

kostnaderna för barn.motsvarar
föreslårJag därför grundavdrag för införs. Dessbarn storlekatt ett

utgångspunktberäknas med i nödvändiga kostnader för barnensatt
frånkonsumtion med avräkning direkta bidrag skall undantasav

beskattningen.
Eftersom den statliga inkomstskatten avskaffas för flertalet inkomst-

reformenbör genomföras inom för den kommunala beskatt-tagare ramen
ningen.

Förslaget, bör genomföras i lika innebär följande:tre stora steg,som

års ålderGrundavdrag med 15 000 till 18 införskr. barn vidper upp
ocksåden kommunala beskattningen. omfattaAvdragsrätten skall

år gårhemmavarande barn mellan 18 och 20 i gymnasieskolan ochsom
studiestöd.uppbär

lågaså så mångaDe inkomster‘ har ocheller barn de inte kanattsom
utnyttja grundavdraget fullt kompenseras negativ skatt.ut genom en

innebärDetta belopp motsvarande nettoeffekten den inteatt ett av
utnyttjade delen grundavdraget utbetalas kontant. Alla kommerav

inkomstförhållandendärigenom, och antal barn, kunnaoavsett att
utnyttja avdragets effekt fullt ut.

10 Inkomst tjänstav

I samband med omfattande marginalskattesänkning förbör reglernaen
så löneförmånerinkomst tjänst ändras alla likabeskattas huratt oavsettav

utgår. Därigenom blirde beskattningen rättvis samtidigt delmera som en
inkomstbortfallet föreslårUtredningsmajoritetenkompenseras.av
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emellertid vissa ändringarpunkter jag inte Dekan acceptera.som
redovisas nedan.

bilförmån10.1 Högre värdering av

Riksdagen något årbeslöt för sedan ändrade regler för värderingom av
förmån förmånenfri bil. Den tidigare syftade tillregeln beskattaattav som

det faktiska privata utnyttjandet bilen med schablonregelersattesav av en
bilförmåninnebär värdet till 22 % nybils-skall bestämmasattsom av av

åretpriset beskattningsåreti årsmodellslutet före för senasteav av
förmånsbilen. årsmodell årFör äldre reduceringskerär än tresom en av
procentsatsen.

Moderata samlingspartiet sig ändringdenna vid riksdagsbe-motsatte
Våra förmånsvärdethandlingen. skäl borde beräknas efter faktisktattvar

förhållandenföreliggande och schablonregeln stimulerade anpass-att
ningsåtgärder. För omfattandemed körning i tjänsten ochen person
förhållandevis liten privat körning innebar regeländringen det blevatt
förmånligare inte tjänstebil. Förha den därmot körde lite i tjänstenatt som

mycket privat blev det intressant skaffa tjänstebil.attmen
föreslårUtredningsmajoriteten förmånsbe-kraftig skärpningnu en av

skattningen höjning till 30 %. Därmedschablonen förstärksgenom en av
de redovisade orimliga effekterna.ovan

föreslår återgångJag awisar föreslagnaden skärpningen och till deten
tidigare förhållandena.gällande med värdering efter faktiskadesystemet

Reseförmåner10.2

löneförmånerPrincipen skall beskattas kontantatt sättom samma som
också reseförmåner.lön skall gälla När det utformningengäller dessaav

måsteregler upprätthållaemellertid till möjligheternahänsynta attman
föreslagna måste förmånenden lagstiftningen. Dessutom värderingen av

utgångspunktske med i de restriktioner olika kringgärdarslagav som
förmånen.

Anställdas10.3 förvärv värdepapperav

Förmånen från arbetsgivaren förvärva värdepapper till prisatt ettav som
understiger marknadsvärdet I fallskall beskattas. de det föreligger
tidsmässiga restriktioner för förvärvadede värdepappren böratt avyttra
inte beskattning förränske avyttring möjlig.är

från10.4 Resor till och arbetet

föreslårUtredningens majoritet kraftig begränsning till avdragrättenen av
för mellan bostad och arbetsplats. Avdrag skall bara medges för denresor
del körsträckan överstiger mil dag tidsvinst. Avdragoavsettav som sex per
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medges med kr. mil vilket kommunikationsmedelsex oavsettper som
används, dock högst år.15 000 kr. per

Förslaget motiveras bl.a. med mellan bostadatt och arbetsplats iresor
princip räknas privata levnadskostnader vilka inte avdragsgilla.ärsom

Man kan emellertid fråninte mångabortse skattskyldiga inrättatatt sig
efter gällande regler. De har främjat rörlighetennu arbetsmarknaden
och varit positiva i den mening de möjliggjort ökad förvärvsfrekvens.att en
Med påtanke dessa mångaavdrag föratt skattskyldiga i glesbygd ioch
vissa områden,andra bl.a. Stockholms-området, får kostnadanses vara en
för inkomsternas förvärvande bör särskilt med hänsyn till det höga-
skatteuttaget nuvarande kvarstå.regler-

Jag migmotsätter inte förändringar skulle kunna leda tillsom en
förenklad tillämpning Någonnuvarande regelsystem. utredning dettaav om
har emellertid inte varit åstadkomma.möjlig att

10.5 Traktamentsbeskattningsreglerna

Utredningen föreslår alla traktamenten bliratt skattepliktiga och avdragatt
medges faktiskamed kostnader eller vissa schablonbelopp. Avdrag för
endagsförrättningar medges inte. Tiden för avdragsrätt begränsas till

månadernormalt under vilken tidtre avdragsschablon 150 förkr.en
dag bör gälla. För tiden därefter skall dispensmöjlighcter finnas och ett
schablonavdrag 75 kr. medges.

uppnåFör rättvisa mellanatt traktamentsersättningar utbetalas isom
privat och offentlig tjänst godtar jag förslaget allagöra traktamen-attom

skattepliktiga. Principenten avdrag skall medges föratt den ökadeom
levnadskostnad uppkommit självfallet rimlig.är Den föreslagnasom
avdragschablonen för flerdagsförrättningar tremånadersperiodeninom bör
emellertid fastställas riksskatteverket justeras årligenoch i takt medav
kostnadsökningarna. Reduktionen tremånadersperiodenefter till avdragett

75 kr. förefaller alltför Möjlighetenstor. sina utgifter vidatt anpassa
tjänsteförrättning begränsadär varför avdragsschablonen bör 23vara av
vad gäller tremånadersperioden.undersom

10.6 Avdrag för ökade levnadskostnader i övrigt

I konsekvens med mitt förslag avseende traktamentsbeskattningsreglerna
bör avdragsschablonen för ökade levnadskostnader vid tillfällig anställning
och dubbel bosättning 23 den avdragsschablon vidgällervara av som
traktamentsbeskattning för tjänsteförrättningar inom tremånaders-en
period.

Avdrag10.7 för kostnader för i tjänstenresor

Utredningsmajoriteten föreslår begränsning avdragsrätten för denen av
använder bil i tjänsten. Avdrag medges enligtsom egen schablonregelen
utgår från den anställde skulle innehaftatt bilsom den användsoavsett att

l9-RINK l
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i tjänsten.
helai tjänsten böranvänder bilenorimligt. För denFörslaget är som

kvarstå i nuvarandeavdragsgill. Reglerna börfaktiska kostnadenden vara
skick.

avdragVissa allmänna11 m.m.

underhåll hemmavarande barnicketillAvdrag för11.1

underhåll ickeföreslår till avdrag förUtredningsmajoriteten rättenatt av
nedsättningbestämmelserSamtidigt införshemmavarande slopas.barn om

underhållsbidrag särskildi lag.enav
underhållskyldighet hemmavarande barn harför ickePersoner harsom

i vissDetta beaktassituation.ekonomiskofta ansträngdmycketen
underhållsbidragsbeloppet. Man börvid fastställandeutsträckning av

underhållsskyldig ökarockså förkostnadernatillemellertid hänsyn attta en
för barnet ellerlevnadskostnadernafaktiskadevadutöver som avser

skatteförmåga börtill vilket hänsynfråga. medför lägrei Dettabarnen en
därföravdrag börnuvarande tillDenvid skatteberäkningen. rättentas

bibehållas.

fackföreningsavgift ochskattereduktion för11.2
organisationsverksamhetförarbetsgivares kostnader

fackföreningsavgifter harförFrågan skattereduktionelleravdragsrättom
tillmedlemsavgifterförfrågan avdragsrättarbetsgivarestillkopplats om

viss begräns-underlagutredningen harIarbetsgivarföreningar. ett om en
till skatte-i samband medavdragsrätt rättenarbetsgivarensning attav

tagits fram.fackföreningsavgift slopasförreduktion
bibehålla tillemellertid för rättenUtredningsmajoriteten har stannat att

200nuvarande 1till 2 000 kr.underlagetskattereduktion och utvidga mot
emellertidmedgesredaktionenmed vilken sättsDenkr. nerprocentsats

marginalskattesänkningarna.föreslagnasymmetri med deför skapaatt
fackföreningsavgifterskattereduktionen förmeningEnligt min bör

föreningsavgifterförarbetsgivarnas avdragsrättSamtidigt börslopas.
avgifternaden delfortsättningenbör iAvdragsrättenbegränsas. avavse

konfliktändamål.som avser
konfliktändamål olikatillgänglig för äravgiftenandel ärDen somav

från år.år Enockså olikaAndelen kanorganisationerna.inom vara
medföra vissagivetvisbakgrunddenna attschablonregel kommer attmot

får för avgiftermedgesför Avdraglågt högt.får medan andraavdragför
arbetskonfliktvidstadgar harsådana enligt sinaorganisationer atttill som
SAF och därexempelvisför skadaersättningi föreningendelägarelämna
användas föranvänds ellermedlemsavgifternadelbetydande avsesaven

årförfrån andelSAF uppgick dennakonfliktändamål. uppgifterEnligt
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1984-1988 %till drygt 45 för arbetsgivareförbund anslutna till SAF. Den
%avdragsgilla delen bör därför efter avrundning till 40 avgiften.sättas av

Skatteregler12 för pensionärer

föreslårUtredningens majoritet förändringar i beskattningenstora av
pensionärer. Det främsta motivet för detta pensionärerna inteär att
påverkas föreslår.denhuvuddelen finansiering majoriteten Det berorav av

pensionärerna inte berörs basbreddningarna under inkomstatt av av
fårtjänst de automatisk kompensation för prisökningaroch de bliratt som

föreslår.följden bl.a. det höjda majoritetenmervärdeskatteuttagav
såledesMajoritetens förslag kan i viss utsträckning tekniskses som en

frågaförändring i syfte likställa pensionärer inkomsttagaremed andra iatt
effekterna förordade Förslagetden skatteomläggningen. innebär attom av

folkpensionen blir skattefri, pensionstillskottet blir förskattefrittatt
låg ATPeller med avdrag allautan ett extra samt attpersoner genom

pensioner förutom folkpension, pensionstillskott ATPeller motsvarande
% föremåltill 48 basbelopp blir för den grundavgiftens.k.upp av

skattedelen de sociala avgifterna 22,5 %.drygtav
fårFörslaget innebär emellertid pensionärer i fortsättningenävenatt

påverkarrelativt högre marginaleffekter. Detta givetvis deras möjlighet att
Genomarbeta. förslaget förvärvsinkomster uppbärsattom som av

års ålderefter 65 skall beläggas med skattedelen socialapersoner av
drygt 22,5 %avgifter i för minskarstället avgiftsfriaatt som nu vara

års ålder.arbetsgivare förintresset hos anställa 65överatt personer
framgårSom det följande awisar jag höjningtankenav en av

mervärdeskatten, höjning fastighetsskatten höjning energibe-samtav en av
skattningen. Det eventuella prisgenomslaget andra mig förordadeav av
åtgärder månblir marginellt. I den detta till ökningskulle leda vissen av
pensionärernas standard jag det vidta kompenserandeaccepterar utan att
åtgärder enligt utredningsmajoritetens förslag.

Det emellertid väsentligt försöka lindra pensionärernas marginal-är att
effekter för dem möjlighet själva välja fortsätta Detarbeta.att att attge

detskulle öka totala arbetsutbudet.
föreslårJag den bakgrunden avtrappningen detmot att extraav

avdraget för pensionärer, syftar till folkpension pensionstill-ochattsom
skott inte skall beskattas, inte förvärvsinkomster. Förvärvs-avtrappas mot

förinkomster pensionärer kommer därmed marginaleffekthaatt samma
såvälgäller för övriga löntagare. Detta inkomst tjänstskall gällasom av

inkomst näringsverksamhet.avsom
framgårSom det följande jag inte heller den breddningaccepterarav av

föreslås.för socialavgifterbasen Det innebär arbetsgivareuttag attav som
år.inte skall erlägga arbetsgivaravgifter för anställda 65över
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13 Beskattning bostäder ochbostadssparandeav

Utredningsmajoriteten föreslår skärpning bostadsbeskattningen. Manen av
föreslår skärpning den löpande beskattningen skärpningochen av en av
realisationsvinstbeskattningen.

framgårSom avsnitten jagnedan awisar den föreslagna höjningenav av
fastighetsskatten. föreslår årJag effekterna fastighetstaxeringen 1990att av
motverkas progressiviteten %slopas och tak 50att sättsatt ettgenom
för fårhur ökning taxeringsvärdet läggas till grund förstor av som

ocksåberäkningen schablonintäkt. Jag awisar förslagen skärpningav om en
realisationsvinstbeskattningen Jagprivatbostäder. godtar denav av

minskning räntesubventionerna för flerfamiljshus skapar kostnads-av som
småhusneutralitet med med tanke den minskning underskotts-av

avdragens värde automatiskt följer med sänkta marginalskatter.som

13.1 Underskottsavdrag och räntesubventioner

Den skatteomläggning blev följden uppgörelsen mellan mitten-som av
partierna och socialdemokraterna 1981 innebar underskottsavdragensatt
skattemässiga värde begränsades medan överskott alltid beskattadesen
fullt För närvarande det skattemässiga värdetär underskotts-ut. ettav
avdrag maximerat till kommunalskattesatsen 17 %-47 %plus vid en

på föreslåskommunalskatt 30 %. Kapitalinkomster i fortsättningen bli
beskattade påmed proportionell statlig 30 %. Detskattesats innebären
i sin det skattemässiga värdet underskott kapital vilkettur att av

småhusinkluderar också uppgåunderskott %.bör till 30 Detav
skattemässiga värdet kommer i vissa fall understiga skatteuttagetatt
positiva inkomster tjänst eller näringsverksamhet. Detta kan skapaav
likviditetsproblem.

sådanaFör undanröja problem bör den del underskott iatt ettav
fråninkomstslaget kapital övergångs-härrör bostadsräntor undersom en

period dras fullt den sammanlagda inkomsten tjänst ochut motav av
näringsverksamhet. Det innebär enligt mitt förslag det skattemässigaatt

uppgåvärdet underskott till följd bostadsräntor i vissa fall kan tillav av
%45 1991 40 % femårsperiodoch 1992. Värdet bör underavtrappas en

uppgåoch därefter till %.30 Det lämpligensker samtidigt med fortsatten
På såsuccessiv sänkning uppnåsmarginalskatten. vis symmetri iav

beskattningen kapitalinkomster samtidigt tagits tillhänsyn harav som
likviditetsproblem övergångenunder till den skattestrukturen.nya

Genom det skattemässi värdet underskottsavdrag minskar krävsatt ga av
neddragning räntesubventionerna för flerfamiljshus i syfte skapaatten av

kostnadsneutralitet mellan boendeformerna. Jag godtar de förslag
utredningen i detta avseende fram.lägger

13.2 Löpande beskattning boendeav

föreslårUtredningsmajoriteten den nuvarande schablonbeskattningenatt
småhus slopas och med höjt fastighetsskatteuttag. Fas-ersätts ettav
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föreslåstighetsskattesatsen bli 1,5 % det taxeringsvärde fastställsav som
årsvid 1990 allmänna fastighetstaxering. För undvika förallt kraftigatt en

omedelbar föreslås övergångsvisskatteskärpning fastighetsskattesatsen
åren1,2 % 1991 1992. För årgångarnaoch de fem föreslåsbyggdasenast

halvering fastighetsskatteutaget. Utredningsmajoriteten föreslår ocksåen av
fastighetsskattenhöjning för schablonbeskattade konventionelltochen av

Ävenbeskattade hyreshus bostadsrätter %till 1,5 taxeringsvärdet.samt av
föreslås övergångsregler.här särskilda

Jag awisar varje höjning fastighetsskatten. såDen bör detsnartav
statsñnansiella så medger slopas.utrymmet

föreslår ocksåJag nuvarande för schablonbeskattningatt system
bibehålls påi awaktan moderata samlingspartiet sedan längeatt ett av
ställt krav utredning alternativ förmånteknik för beräknaom attav en av

boende tillgodoses. Den nuvarandeeget progressiviteten vid beräkningen
schablonintäkt bör emellertid ocksåslopas. Ett tak bör för hursättasav

förändring årtaxeringsvärdet få1990stor skall ligga till grund förav som
schablonintäktsberäkningen. Detta På såtak bör till 50 %. vissättas
undviks kraftig områdenskatteskärpning i där taxeringsvärdet stigiten

Det storstadsområdenännu gäller exempelvis flertalet och eftertrak-mer.
fritidsområdentade skärgårdarna.inte minst—

årIaxeringsvärdet 1990 beräknas stiga med i genomsnitt för hela landet
%.50 Som tidigare emellertid de regionalaär variationernasagtsca

betydande vilket motiverar det tidigare föreslagna taket. Den schablonin-
såledestäkt skall beskattas kan öka med högst 50 %. Samtidigt sänkssom
fråni normalfallet skattesatsen %47-48 till %.30 Det innebär att

skatteuttaget inte kommer öka.att

Realisationsvinstbeskattning13.3 privatbostäderav

Utredningsmajoriteten föreslår skärpning nuvarande realisationsvinst-en av
småhus föreslåsbeskattning. För den nominellt beräknade reavinstenatt

beskattas med 30 %. Nuvarande indexuppräkning årenefter de första fyra
alltså.innehavet slopas Den skärpning skatteuttaget blir följdenav av som

skall begränsas schablonregel innebärgenom en attsom man som
fåralternativ 30 % försäljningsintäktenta vad gällerupp permanent-av

bostäder till beskattning. För fritidshus fåroch övriga privatbostäder man
60 % vinsten till beskattning.ta upp av

Även med hänsyn till de föreslagna schablonreglernataget ökar skatte-
intesätt acceptabelt. Rent nominellauttaget ett är vinster kansom

föranledakomma inlåsningseffekterbeskattning. De uppståratt blirsom
i dag eftersomännu större än föreslåsnuvarande uppskovsregler av-

skaffade.
föreslårJag reavinster vid försäljning småhus såvälatt permanent-av -

bostäder fritidshus beskattas i inkomstslaget kapital med skattesat-som -
30 %. Vid vinstberäkningen får emellertid anskaffningsvärdet index-sen

från året.uppräknas första Nuvarande alternativregler skall även
fortsättningsvis kunna tillämpas. Motsvarande regler införs för bostadsätter.
Det bör övervägas slopa årsskatteplikten föratt reavinster efter tio
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innehav.
inlåsningseffekter finnas kvaruppskovsreglernaFör undanröja böratt

också flyttningvid mellanbostadsrätter ochoch i fortsättningen gälla för
småhus eller omvänt.bostadsrätter och

i fallavdragsgillarealisationsförluster fulltEventuella skall vart motvara
behandlashyreshusRealisationsinstbeskattningenrealisationsvinster. av

näringsverksamhet nedan.Beskattningunder rubriken av

pensionssparande14 Beskattning av

föreslår Skattesatseninförs.pensionsskattUtredningsmajoriteten att en ny
kollektivtenskilt%. skall tillämpas för och20 Skattenskall pen-vara

ipensionstryggandeförförsäkringsbolag, bank ochsionssparande i
kontoavsättning-pensionsstiftelser ochförföretagens regi dvs. ävenegen

ar.
uppgår till 400Behållningen pensionssparandeolikai de typerna caav

den majoritetenBeskattningen avkastningen med1989.miljarder kr. avav
7,9 miljarder% skatteintäkter20föreslagna beräknasskattesatsen ge

kr.
minskningofrånkomlig förslag blir antingeneffekt majoritetensEn enav

premierna. I dethöjningpensionsutbetalningar ellerframtida avenav
arbetskraftkostnader.fallet ökar företagenssenare

långsiktigt. effekternabedömningVidPensionssparande mycketär en av
måste till den realahänsynenskilde pensionstagarenför den atttaman

Äventidsperioder.olikavariera kraftigt mellanavkastningen kan om
avkastningen varitnärvarande god har den realaavkastningen för är

frånutgår denbeskattningenEftersomnegativ under tidigare perioder.
framtida pensioneravkastningen den leda tillberäknade kannominellt att

värdesäkras.inte kan
Devisst risktagande.underPensionssparandet bundet och skerär

betydelse förtillgångar pensionsfonder hari olika formerfinns storavsom
synvinkel detsamhällsekonomisknäringslivet. Ur ärinvesteringar i ett

positiva effekter.sparande mycketgersom
pensionssparande.beskattningJag awisar förslaget om av

sparanderiskvilligt15 Beskattningen av

Sverige isparande högre ibeskattningen riskvilligt änRedan i dag är av
vidgasskatteskärpningarnaGenom de föreslagnaomvärlden. gapet

ekonomifakta skulleutredning för Näringslivetsytterligare. Enligt en
bli i världen 1991.kapitalbeskattning högstsvensk

den ökade in-valutaregleringen ochavskaffandetMed tanke av
upprätthållaomöjligtvärldsekonomin i längdentegrationen i det ettär att

negativakraftigti omvärldenkapital i Sverigehögre skatteuttag än utan
effekter.



295Lundgren mBoReservation ledamoten1989:33SOU av

avkastningLöpande15.1

aktieutdelningdubbelbeskattningföreslår nuvarandeMajoriteten att av
föreslås utredningenbibehålls. Den sänkning bolagsskattesatsen avsomav

medinnebär tillsammansURFföretagsbeskattningreformeradom
dubbelbeskatt-% nuvarande30kapitalinkomsterför attskattesatsen

ning lindras.
ningenavskaffat dubbelbeskattutsträckningiländerEftersom andra stor

beskattningen hos aktieägarenviderlagd bolagsskattavräkning avgenom
ändå jämfört omvärlden.medför högbeskattningensvenskablir den

Det bör skeaktieutdelningar bör slopas.Dubbelbeskattningen genomav
inom EG.länderi flertaletgällermotsvarande denavräkning somen

1991.i fallinledassuccessivt, börSlopandet kan ske vartmen

Reavinstbeskattning15.2

på aktierreavinsterföreslår beräknadenominelltUtredningsmajoriteten att
i sin helhet.beskattasskallvärdepappermotsvarandeoch

motsvarandeaktier ochföreslår marknadsnoteradevidareDen att
s.k.reavinstbeskattasvissa undantagmedvärdepapper genom en

anskaffningsvärdegenomsnittligainnebär detportföljmetod. Den att som
beräknasskattepliktiga reavinstenfår beräkning denviddras som enavav

fårförsäljningsintäkternaandelförsäljningsintäkterna. Denandel somavav
meddivideratanskaffningsvärdeportföljens helaberäknasdras somav

värdepappertillämpasMetodenmarknadsvärde. närportföljens hela
genomsnittsmetod.årsskifte. fall tillämpasVid andrainnehafts över ett en

uppnåsförenklingsvinstersannolikt vissaportföljmetoden kanGenom
effekter förnegativaemellertid fleraMetoden harskattemyndigheterna.för

exempel fåranskaffningsvärdedetEftersomEtt kanenskilde.den somges.
enskild aktieportföljen kanhelaförsäljningen beräknasviddras enav

faktisk förlust.medsäljsbeskattning denföranleda även enom
frånutgåttmajoritetenhar attbestämmande skattesatsenVid av

Så emellertid intekapitalinkomster. ärdetsammakapitalvinster är som
längreunderunder riskoftastKapitalvinster uppkommerfallet. en

densamtidigtinnebär,föreslagna skatteuttagettidsperiod. Det nuvara-som
vidskatteuttagetslopas,aktierochmellan äldre attnde gränsen yngre

beskattningenlindrigare medanbeskattasförsäljningar korttidsinnehavav
låg-iinkomsttagarelång för allatid mestinnehafts skärpsaktier somav -

skatteuttagha högreSverige kommer ännumedelinkomstlägen. ettattoch
iomvärlden.gällerkapitalvinster vadän som

värde-motsvarandeaktier ochvinsterReavinstbeskattningen av
på Beskattningenföljandeuppfattning utformas sätt.enligt minbörpapper

får anskaff-vinstberäkningenVidaktieslagsmetod.skall ske genom en
innehaftspå änVinst värdepapperningsvärdet indexuppräknas. mersom

länderi flertaletgällermed vadår överensstämmelseblir ifem som
skattefri.

allemansfonder ochivinster andelarförtillämpasSamma regler bör
31 decemberdenvärdetallemansfonderräknasFör iskattefonder. andelar
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1990 anskaffningvärde.som
Majoriteten föreslår 70 % reaförlustatt skall avdragsgill.av en vara

Syftet undvikaär skattekrediteratt därmedoch följande räntevinster till
följd tidigt realiseraratt förluster skjuterav beskattningenman men upp

vinster. Enligt måstemin mening reaförlusterav fullt avdragsgilla motvara
reavinster. Reglerna måste emellertid till mitt förslaganpassas om
beskattning reavinster.av

16 Beskattning näringsverksamhetav

Reglerna för inkomstberäkning i det inkomstslaget näringsverksamhetnya
har huvudsakligen utarbetats inom utredningen reformerad företags-om
beskattning URF. Frågor rörande kvittning underskott i förvärvs-av en
källa eller i inkomstlag behandlasett emellertid RINK fråganliksomav om
beskattning realisationsvinster näringsfastigheter. Dessutom behand-av

i ocksålas RINK frågan breddning basen för socialavgifter.om en av

16.1 Underskottsavdrag

fråganI underskottsavdrag har jag tidigare redovisatom enligt minatt
måstemening underskott i förvärvskälla ocksåavdragsgillten vara mot

överskott i andra förvärvskällor. Underskott i näringsverksamhet skall
också avdragsgillt överskott inkomstmot tjänst. Denvara lösningav av

förespråkas majoriteten innebär avdragsrättensom begränsas tillav att
framtida överskott i förvärvskälla. Detta innebärsamma att entrepre-
nörskap och nyföretagande missgynnas.

16.2 Realisationsvinstbeskattning näringsfastigheterav

Utredningsmajoriteten föreslår den nominellt beräknadeatt realisations-
vinst uppkommer vid försäljning näringsfastighetsom skall redovisasav en
i inkomstslaget näringsverksamhet och beskattas med progressiv in-
komstskatt och skattedelen de sociala avgifterna. Genom schablon-av en
regel begränsas skatteuttaget iviss utsträckning. Schablonregeln innebär att
det avdragsgilla omkostnadsbeloppet får beräknas 40 % skillnadensom av

försäljningsintäktenmellan och utnyttjade avdrag för reparationer under
årende fem skogsavdragsenaste och andra substansminskningsavdrag.

Förslaget innebär, även med hänsyn till schablonregeln, kraftigen
skärpning reavinstbeskattningen näringsfastigheter. Denav nominelltav
beräknade vinsten kommer beskattas med sammanlagdatt skattesatsen
43 eller 59 %. Schablonregeln innebär skatten kan beräknas 26att som

%eller 36 försäljningsintäkten.av
De föreslagna reglerna leder till alltför högt skatteuttagett och är

oacceptabla bl.a. till följd inlåsningseffekterde stora uppkommer.av som
Jag föreslår realisationsvinster vidatt försäljning näringsfastigheterav

beskattas i inkomstslaget kapital. Vid beräkningen den skattepliktigaav
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vinsten från året.skall omkostnadsbeloppet indexuppräknas första
Värdeminskningsavdra återläggasskall i inkomstslaget näringsverksamhet.g

fåmansbolagSärskilda16.3 förregler

påMed tanke beskattningen reavinster aktier i vissochatt av -
utsträckning beskattningen utdelningsinkomster blir lägre beskatt-änav -
ningen fåmansföretaglöneinkomster kan vissa förspärregler krävas. Deav
kan emellertid bli mindre omfattande enligt majoritetens förslag bl.a.än

föreslårmed hänsyn till jag statlig skattesats 10 %.att en

17 Uttag Socialavgifterav

utgårSocialavgifter bl.a. för finansiering den allmänna försäkringen. Deav
två slag, arbetsgivaravgifterär och egnavgifter och betalas huvudsakligenav

arbetsgivare och egenföretagare. påArbetsgivaravgifter beräknas denav
lön de naturaförmåneroch skattepliktiga till anställda.utgessom
Egenavgifter beräknas med den taxerade statliga inkomsten grund.som

För arrendeinkomster, upplåtelseinkomster awerkningsrätter ochav av
andra passiva utgårs.k. rörelse- jordbruksinkomsteroch inga avgifter.
Detta gäller inkomster fastighetsförvaltning, pensionsförmåneräven ochav
försäkringsersättningar. För år utgårfyllt 65 varkenpersoner som ar-
betsgivar- eller egenavgifter. uppgårFör närvarande de olikasumman av
arbetsgivaravgifterna till 37,47 % egenavgifternaoch till 34,19 %.av

Utredningsmajoriteten föreslår förvärvsinkomsteralla skall beläggasatt
någon utgåsocialavgifter. då frågaDe skall fullt inkomsten ityp av utav
förmånsgrundande. I andra fallär skall inkomsten beläggas med s.k.en

grundavgift drygt 22,5 % motsvarande vad kan benämnassom
skattedelen de totala socialavgifterna.av

Bakgrunden till förslaget den ursprungliga ordningenär med klartatt
samband mellan socialförsäkringsavgifter förmåneroch har tunnats ut.

förmånsanknytningenEfterhand försvagatshar har avgifterna alltmersom
fått karaktär skatt.av

Majoriteten det efter hand försvagade sambandet avgiftertar mellan och
förmåner till intäkt pensionsförmåner,för belägga passiva rörelse- ochatt

frånjordbruksinkomster inkomster fastighetsförvaltning medsamt den nya
grundavgift den andel socialförsäkringsavgifternamotsvarasom avses av

någoninte förmånsanknytning.har också utgåGrundavgiften skall försom
förvärvsinkomster år.för fyllt 65personer som

Enligt min mening bör återinförai efterstället hand detman ursprung-
förmånerliga sambandet mellan och socialförsäkringsavgifter. De

arbetsgivaravgifter inte förmånerhar samband med sociala börsom
successivt slopas. Genom det förmå-ökade sambandet mellan avgifter och

minskar behovet särskilda regler för exempelvis delägare iner av
fåmansbolag.

Löneförmåner förmånsgrundandebör och beläggas med socialavara
månavgifter i den de inte tillfällig karaktär. Motär den bakgrundenav
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skall förmånligtexempelvis inte vinstandelar och värdet förvärvav av
förmånerkonvertibla skuldebrev grund för social-eller beläggas medvara

avgifter.
Jag awisar förslaget breddning för socialavgifter.basenom en av

Övriga frågor18

18.1 Allemanssparandet

Utredningsmajoriteten föreslår den skattefria avkastningenatt nu
sparandet allemansfondkonton Manallemanssparkonton slopas.resp.
föreslår emellertid lägre skattesats vad gäller övriga kapitalinkomsteränen
och kapitalvinster.

Eftersom föreslås frånreglerna för beskattning avkastning skärpasav
den 1 januari 1991 tillgång-bör de möjlighet disponeraattsom sparar

erlägga avgiften %1 belopp. Denna börutan att rättuttagetarna av
i fall föreslårgälla till den 30 juni 1991. Jag vidare avkastningenvart att

allemansfondsparande föreslårbeskattas enligt jagde regler för beskattning
aktievinster. Som anskaffningsvärde bör värdet den 31 december 1990av

gälla.

18.2 Begränsningsregeln

Utredningsmajoriteten någraintehar föreslagit förändringar den regelav
begränsar det totala skatteuttaget inkomst- förmögenhetsskatt.ochsom av

Begränsningsregeln bör justeras i samband med marginalskatten sänks.att
såDen bör dessutom utformas hänsyn till arbetsgivaravgift.att tas

18.3 Reavinstbeskattning lös egendomav

föreslårUtredningsmajoriteten reavinstbeskattning lös egendom.en av
svårkontrolleradSkatten någraoch lär inte medföraär nämnvärda

skatteintäkter. Jag awisar därför förslaget.

Mangårdsbyggnad på18.4 jordbruksfastighet

föreslår mangårdsbyggnaderMajoriteten jordbruksfastigheter skallatt
småhusbeskattas med lägre schablonintäkt och avskaffad tillrättsom

reparationsavdrag. underhållKonsekvenserna för exempelvis och skatte-
flyktsmöjligheter emellertidhar inte belysts. Mot den bakgrunden awisar
jag förslaget.

Beskattning18.5 skuldebrev, fordringar och skulderav
utländsk valutasamt

Det intehar varit möjligt utreda hur reavinstbeskattningenatt av
skuldebrev kan till mina förslag. Jag har emellertid i principanpassas
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fråga.majoriteten i dennasyn somsamma
vadförslageneffekternasvårt värderavaritvidareharDet att av

falletI detskulder.fordringar ochutländsk valutabeträffar senaresamt
erfordras.lagregleringifrågasättasdetkan enom

Åtgärder kommunsektornbeträffande19

påverka kommunaladetförordar kommerskattereform jag attDen
utgångs-medutredningsmajoriteten,medI likhetskatteunderlaget. enmen

tillåtgärder lederföreslår ettjagfrån mina förslag, attpunkt som
fårdettaFörslagvidtas.för kommunsektornskatteunderlagoförändrat om

ordning.särskildiframläggas
inkomstbeskatt-statligadensänkningenkraftigaföljd denTill avav

höja sittlandstingochutrymme för kommuner attskapasningen ett
jagskattereformmed densyftetmotverkaDetta skulleskatteuttag.
deGenomdärför införas.bör attskattestoppEtt kommunaltföreslagit.

bortkommunala sektorndenindirekt tasdirekt ellerregleringar styrsom
självmöjligheterlandstingens attochkommunernasminskar ökareller

lämpligt awägasättochekonomiskasina ettförfoga över resurser
insatser.nödvändiga

också förutsätt-sektornkommunala ärsådan avreglering denEn enav
jagtillstatsbidragen kommunernaneddragningdenning för somav

skattereformen.finansieringenföreslår samband medi av
tillfår kostnaderlägre änkommunsektornpersonalintensiva annarsDen

följdblirlönekostnadsutvecklingendämpningden avföljd ensomavav
skattetryck.och sänktmarginalskattersänkta

Finansiering20

utgångspunkt haftutredningsmajoriteten atttidigare harSom nämnts som
läggerDet innebärsänkas.inte skulleskattetrycket atttotaladet man

skattehöjningarfrämsttotalfinansiering somförslag genomom en
räntesubventioner förbesparing vadbegränsadkombineras med avseren

63omfattarmarginalskattesänkningföreslårManbostäder. casomen
motsvarandeskattehöjningarfinansierasDennamiljarder kr. genom

20 miljarder kr.,höjs medenergiskatternaMomsen och enbelopp. ca
boendetbeskattningen8 miljarder kr.,pensionsskatt avpermanent ger ca

beskattningförBasen15 miljarder kr.övrigt medkapital i skärpsoch caav
i ökademiljarder kr.13vilkettjänst breddasinkomst ger caavav

Övriga Tilluppgår 6 miljarder kr.tillskattehöjningarskatteintäkter. ca
räntesubven-vadbesparingennämndatidigaredendetta kommer avser

tioner.
följdenblirskattebortfallfinansiera detBehovet av enatt somav
statsfinansiellhandi förstaemellertid inteinkomstskattesänkning är en

föroffentliga sektorni den äröverskottetfråga. sparandetfinansiellaDet
nivådennaligga kvarberäknasDet kan35 miljarder kr.närvarande ca

år.kommandeunder
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Finansieringen syftar i stället till kompensera denatt ökning köpkraftenav
blir följden skattesänkning.som Det är jag tidigareav en har anförtsom

önskvärt hushållensökaatt disponibla inkomster sänkt skattetryck.genom
Sker detta alltför hastigt uppkommer emellertid stabiliseringspolitiska
problem. Det är den bakgrunden finansieringenmot den skattereformav
jag förordar har utformats. Sammantaget innebär mitt förslag att
skattetrycket sänks med 2,5 procentenheter 1991.ca

I tabellen återfinnsnedan översikt mitt finansieringsförslag.överen
Åren 1991 och 1992 jämförs med 1989.

Sammanställning finansiering miljarder kr.:av

1991 1992

1 Skattebortfall, sänkta marginal 64,5 67,0- -—
skatter

Avgår2 aviserad marginalskatte- 9,0 9,0
justering 1990

Ökade3 skatteintäkter till följd 8,0 15,0
dynamiska effekterav

4 Skattebortfall, grundavdrag 3,0 6,0- -
för barn

5 Basbreddningar 21,1 21,1m.m.

6 Besparingar 13,7 18,7

7 URF, uthålligt 2,0 2,0

8 URF, avskattning 8,0 5,0

Netto 5,7 2,2- -

Ökat hushållssparande 6,0 10,0

Ytterligare skattesänkningsutrymme 8,0

Skattebortfall sänkta marginalskatter och grundavdragav för barn
Enligt beräkningar i finansdepartementet blir det statiskt beräknade
skattebortfallet slopa den statligaatt inkomstskattenav till taxeradupp en
inkomst 200 000 kr. med statlig skattesats i övrigt 10 %en 67ca
miljarder kr. För inkomståret 1991 föreslår jag emellertid skattesatsen
15 %. Det innebär skattebortfalletatt blir 64,5 miljarder kr.ca
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år.Det föreslagna införas stegvis undergrundavdraget för barn skall tre
För varje blir skattebortfallet 3 miljarder kr.steg ca

Marginalskattejusteringen 1990

marginalskattejusteringarRegeringen har inte lagt fram förslagännu om
Man 1989.för 1990. har emellertid i aviserat förslag till riksdagen hösten

revideradeI den finansplanen följande:sägs

Den statliga inkomstskatten 1990 förändringarbör sänkas genom av
skatteskalan med ungefär inriktning utformning förochsamma som

år.innevarande Värdet underskottsavdragen minskas ibörav samma
omfattning. Regeringen riksdagen förslag denbör förelägga om- - - -

årsutformningen 1990 avtalsförhandlingarskatteskalornärmare närav
slutförts arbetsmarknaden.har delstörreen av

föreslåDet alltförinnebär regeringen i och för sigkommeratt att -
marginalskattesänkningar 1990blygsamma för medför skatte-ettsom-

tvåbortfall 9 detta ungefär tredje-mellan och 10 miljarder kr. Av är
skiktgränserna i intedelar kompensation för skatteskalanatten ren

ijusterats takt med inflationen.
Den marginalskattejusterin genomfördes för 1989 kompenseradesg som

Skulle emellertid delvis finansierasinte. förslaget för 1990 helt eller genom
något åtgärderinslagen i min finansiering inte kanellerav genom som
godtas ytterligare finansiering mitt förslag till skattereform. Detkrävs av

i första hand ytterligare besparingar genomförs.bör ske attgenom
samlingspartietModerata föreslog i januari 1989 besparingar drygt 21

helår.miljarder kr. räknat I föreliggande finansieringsförslag utnyttjasper
13,7 miljarderenbart kr.

Ökade skatteintäkter följd dynamiska effektersom av
framgårSom flera för inkomstskatteutred-presenteratsrapporterav som

leder marginalskatter positiva effekter förningen sänkta till betydande
samhällsekonomin bl.a. i form arbetsutbud. studierökat Av deettav som

påredovisats i utredningen positiva effekterkan den har visat lägstsom
ifrågasättas. Utgångspunkt varitför studien har nämligen materialett som

anställningstid. Uppgifter arbetstidenvisar löntagarnas saknas.om
Eftersom positiva effekter tillarbetsutbudet delen uppkommerstörsta

erhållesförändring arbetstiden och inte anställningstidengenom en av av
felaktigt resultat.ett

några årsPå sikt kan de dynamiska effekterna bliberäknas mycket
årRedan efter borde medföra ökade skatteintäkterde kunnatrestora.

storleksordningen 20 miljarder Därefter ytterligare ökning tilli kr. sker en
sannolikt 40 miljarder effekternakr. De dynamiska växeruppemot
emellertid fram tiden. Vid genomförandet marginalskatte-över storav en

engângseffektsänkning positivkan förväntas uppkomma.en
En försiktig beräkning ökning skatteintäkterna följdhur tillstorav av
dynamiska effekter kan uppkomma den mig förordadeav som genom av

åtta årskattereformen innebär miljarder för 1991 ytterligare sjukr. och
årmiljarder kr. 1992.
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Basbreddningar m.m.
Som framgår reservationen invänder jag flera de förslag tillmotav av
finansiering och basbreddningar läggs fram utredningsmajoriteten.som av
Jag ställer mig emellertid bakom de övriga budgetförstärkningar som
föreslås. De innebär främst löneförmåner skall beskattasatt kontantsom
lön till betydligt lägre skattesats. De förslag till beskattningmen nu en av-
kapitalvinster jag lagt fram kan tillsammans med det slopande av-
omsättningsskatten jag i sammanhang förordat leda till ökadannat -
omsättning till följd inlåsningseffekter.bl.a. minskade Detta ileder sinav

till ökade Sådanaskatteintäkter. påvisatstur effekter har i andra länder
sänkt kapitalvinstbeskattningen.som

Jag godtar förslagen slopat avdrag för inkomst kapital ochextraom av
slopat grundavdrag för inkomst kapital. Under basbreddningarpostenav
redovisas också den minskning räntesubventionerna för hyres- ochav
bostadsrättshus jag i likhet föreslårmed utredningsmajoriteten försom

skapa kostnadsneutralitet småhus,att med där avdragsvärdet minskar till
följd de sänkta marginalskatterna.av

uppgårSammantaget denna till 21,1 miljarder kr.post

Besparingar

Moderata samlingspartiet ihar riksdagen föreslagit första, omfattandeett
skattereform 1990. Skattebortfalletsteg har kompenseratsav en genom

förslag besparingar. Riksdagen såvälhar awisat förslaget sänktaom om
marginalskatter för 1990 den helt övervägande delen de be-som av
sparingsförslag lagts fram.som

föreslårJag den skattereform jag förordar tillatt del finansierasen
besparingar. Den totala omfattningen för 1991 13,7 miljarder kr.genom är

Fördelningen olika departement framgår tabellen nedan.av

Besparingar miljarder kr.

Utrikesdepartementet 1,0
Socialdepartementet 1,7
Kommunikationsdepartementct 0,3
Kommunsektorn 6,0
Utbildningsdepartementet 0,5
Jordbruksdepartementet 0,7
Arbetsmarknadsdepartementet 2,5
Industridepartementet 1,0

Summa 13,7

Inom utrikesdepartementets område föreslås anslagstilldelningen inomatt
biståndsanslagen minskas i främst de fall där det finns reservationerstora
dvs. anslagna medel har Biståndetförbrukats. till Vietnam bör
avvecklas helt.

Inom socialdepartementets område det tidigare förslagetupprepas om
begränsad minskning ersättningsnivån i sjukförsakringssystemet.en av

Ersättningsnivån sänks under frånde första 89 dagarna 90 till %80 denav
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ocksåföreslåsförändringarMotsvarandesjukpenninggrundande inkomsten.
delpensionsförsäkringenErsättningsnivån iföräldraförsäkringen.för

minskar.
omfattande skatte-delfinansieringbegränsadförslagDessa är enaven

enskildadetförhushållen Resultatettillgodo.kommersänkning som
disponibladenökningblirinkomsttagarenhushållet den enskildeoch aven

blirskattesatsernasänkningenkraftigadenTill följdinkomsten. avav
föräldrapenning-ochsjukförsäkringssystemetiersättningendessutom

förslag.med mittefter skatthögresystemet
utbildningsdepartementensochkommunikations-Besparingarna inom

ii riksdagenredovisatsförslagdeområden medöverensstämmer som
1989.januari

neddragningåterfinnskommunsektorn sammantagen avInom en
besparingDennamiljarder kr.till kommunernastatsbidragen sex

kommunalaavregleringenförordademig tidigaredenförutsätter avav
ocksåÄven förutsätterpåpekas besparingen atthär börverksamheten. att

får effektsinigenomförs. Denförordat turskattereform jagden
positivt för kommunervilket kommerlönekostnadsutvecklingen att vara

landsting.och
föreslår besparingarområde jagarbetsmarknadsdepartementetsInom

moderatamed deDe2,5 kr. överensstämmerpå miljardertotalt som
januari 1989.ii riksdagenframsamlingspartiet lagt

föreslås awecklingområde fortsattindustridepartementets avInom en
utförsäljningkontinuerligföretagssubventionernaselektiva samt avde en
bidrar till ökatskeUtförsäljningen skall sättettföretag.statliga som

återfinns besparingarñnansieringstabellenhushållssparande. I renaovan
statliga företag.utförsäljningenränteeffekten avsamt av

URFföretagsbeskattningreformeradUtredningen om
framföretagsbeskattning lagtreformeradutredningenförslagDe omsom

två miljarder kr.skatteintäkternauthållig ökningtillleder caaven
iskerobeskattadeavskattningdenkommerTill detta somreserverav

den föreslagnaochbolagsskattesatsenmed sänkningensamband av
uppgår till 18beloppetDet totalareserveringsutrymmet.minskningen av

femårs-normaltunderinbetalasBeloppetmiljarder kr. är att enavsett
tidigtillså stimulerarutformade deemellertidReglernaperiod. att enär

underskatteintäkternavisarKalkylerrabatterin attavbetalning engenom
år fem1992 tillåtta undermiljarder kr. ochår tillberäknas ca1991 kan ca

kr.miljarder

Ökat hushållssparande

stimuleraskattereformenmålen ärföreslagna attmed denviktigadeEtt av
medförslag innebärUtredningsmajoritetens storhushållssparande.ökatett

detEffektensparande.hushållens finansiellauppgång isannolikhet en
bli negativemellertidbostad kanexempelvissparandet somreala egenen

boendebeskattningen.skärpningentankemed av
skatteökningkraftigmedför intejag förordarskattereformDen en

sparandetfinansiellasåväl detrealadetDärmed kommerboendet. som
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På någraöka. års sikt hushållssparandettorde i dag negativtärsom- -
öka med i fall 20 miljarder kr.vart vilket höjningmotsvarar en av
sparkvoten med drygt procentenheter. Genomtre hushållsspa-ökatett
rande kompenseras fullt motsvarande minskningut finansiellaen statensav
sparande, till följd skattesänkning. I ñnansieringskalkylenav jagen har
gjort synnerligen försiktig bedömning hushållensen årsparandeökningav
1991. Den ändåblir tillfyllest för skapa balans. Till följdatt ökatettav
hushållssparande och högre skatteintäkter år 1992 framgårskapas, som av
fmansieringstabellen, för ytterligareutrymme skattesänkningar. Detta bör
självfallet utnyttjas. Förslag fårskattesänkningar läggas fram i särskildom
ordning.
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cThurdinGörel

från RINK,reformerad inkomstbeskattningutredningenFörslagen om
kommittén förURFreformerad företagsbeskattning ochutredningen om

genomgripandeKIS innebär tillsammans mycketindirekta skatter
i detförändringar svenska skattesystemet.

fullföljs utvecklas bl.a.gäller den personliga beskattningen ochNär det
tankegångar låg 198182.inkomstskattereformentill grund förde som

Avdragsmöjligheterna begränsas.sänks arbetsinkomster.Skatten
heltäckandekapitalvinster underkastasKapitalavkastning och en mer

beskattning.
med denförslag rörande företagsbeskattningen ligger i linjeURF:s

näringslivet. KIS’ förslaginternationella skatteutvecklingen och kravnya
kraftig breddningbeträffande den indirekta beskattningen innebär bl.a. en

mervärdeskatten.av
från kapitaltotala skattebördan omfördelas arbete till ochDen

konsumtion.

utgångspunkteroch kap.Bakgrund allmänna 3

råder Intlations-,enighet behovet skattesystem.Det stor ett nyttavom
förhållandenatillväxtproblemen i skat-kostnads- och bottnar bl.a.

svåröverblickbarateområdet. utfalletLapptäcket skattereglerna ochgör
många Skatteplaneringen -iblandför skattebetalare.slumpartat gränsen

nått tidigare omfattning. Klippekonomintill olagliga har oanaddet samt-
ocksåinlåsningar produktionsfaktorer förkapital och andra uttryckärav

offentligadagens Den verksamhetens tillväxt det högabrister i ochsystem.
ytterligare Sverige kan inte itotala skattetrycket problem. hellerreser

hållautsträckning tidigare sig med Skatteregler utan attsamma som egna
till kapitalflykt, företagsflykt utflyttning ochdet leder och vetenskapsmänav

specialister.Sammanjämkningen olika länders skattesystem utgör ettav
karakteristiskt inslag i internationaliseringen. Stora delar detav nu

förslaget till skattereform liknar genomfördaföreliggande redan eller
reformerplanerade i andra länder.

Målsättningar

fåutredningarnas förslag syftetDe har det övergripande dentre att
ekonomin fungera bättre och modernare skattesys-svenska att ettossge

20—RINKl
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åstadkommaSträvantem. är bättre utnyttjandeatt produktionsresurser-av
förbättrad produktivitet och effektivare fördelningsmekanismer. Stärktna,

konkurrenskraft och begränsningar de intlations- och kostnadsdrivandeav
inslagen i mål.skattesystemet viktigaär

Förändringarna kommer stimulera arbete och sparande. Samtidigtatt
Åtskilligabör den fördelningspolitiska träffsäkerheten öka. förändringar

riktar sig direkt snedvridningar, spekulationmot och skatteundandragande.
En skattereform med denna inriktning kommer underlätta kapital-att

bildning och fådet lättare områdengöra fram arbetskraft där detatt
sådan: vårdensaknas industrin, Den blir därmed viktig förutsätt-osv. en

ning för kunna säkerställa välfärden ochatt sysselsättningen i dentrygga
hårdnande internationella konkurrensen.

Systemförândringar

Systemförändringarna framför allt inriktadeär

sänkta skattesatser och breddad skattebas jämbördigt skatteuttagmer- -
för arbetsinkomster och kapitalinkomster minskad skatt arbete och
skärpt skatt kapital principiell likabehandling löpande kapitalav-av-
kastning och kapitalvinster mindre för skatteplaneringutrymme -
likformig företags- och ägarbeskattning för alla företagstyper enklare-
deklaration och uppbörd bättre anpassning till internationella skat--
teförhållanden.

Villkor

Jag kan i allt väsentligt migställa bakom målsättningardessa övergripande
för den årskattereformen 1991.stora

Villkoret förändringarnaär inte genomförsatt till priset ökade klyftorav
i samhället. Alla folkgrupper måste känna sig delaktiga i reformen av
denna omfattning. måsteMänniskor känna det ekonomiska utbytetatt
ökar deras produktionsinsatser anställda företagare,eller alternativtav som

möjligheterna förbättras försörja Låginkomsttagar-att sigatt sätt.annat
skall inte behöva betala skattesänkningar för höginkomsttagarna.na

Majoritetsförslagen i de utredningarna riskerar sådanadelvistre att ge
resultat. Majoriteten RINKi har enligt min uppfattning gjort delvisen
överoptimistisk tolkning utredningens fördelningspolitiska studier. Detav
finns risker med grunda sin uppfattningatt genomsnittsdata.

Skatteförslagen måste dessutom harmoniera med andra viktiga
samhällsmål. De kommande förändringarna måste stimulera bättre
hushållning med och energi. bl.a. KIS’ förslagnaturresurser införaatt
mervärdeskatt stårenergi i uppenbar konflikt med de energipolitiska
målsättningarna. sådana målkonflikterAndra också uppstå.riskerar Enatt
del förslagen kan komma främja koncentration iställetatt förav att
medverka till spridning näringsliv och bebyggelse. måsteSkattereformenav
stimulera decentralisering och personliga initiativ. Nyetableringar och
tillväxt småföretagssektorninom måste främjas.
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såfårFörenklingarna inte drivasoch schabloniseringarna i skattesystemet
långt de inkräktar skatterättvisa. RINK:s förslaggrundläggandeatt

ibeträffande bl.a. realisationsvinstbeskattningen riskerar kommaatt
konflikt den principen.med

Mina avvikande förslag jämfört majoritetens i RINK försökermed
framför allt tillgodose de här berörda synpunkterna.

Utredningsförslagen

från två ocksåFörslagen RINK och de övriga utredningarna lider attav
inte alltid tillräckligt utredningsup-genomarbetade. Orsaken bl.a.ärvara
pdragens mycket omfattning, tidspress utredningarnasoch sättstora att

Det inte alltid försök gjorts för jämka ihop majoritets-arbeta. harär att
såminoritetssynpunkter. Somoch ofta har oppositionens företräda-annars

fått diskutera med tjänstemän istället för med regeringspartietsre
Därmed har den ideologiska diskussionen kommit irepresentanter.

bakgrunden.
Den socialdemokratiska majoriteten RINK sigi har dessutom motsatt

gång tankegångarunder arbetets ventilera grundläggande iöppetatt
Denreformarbetet. offentliga skattedebatten det kommithar sättet att

handla lösryckta delar inte Hemlighetsmakerietoch helheten. harom om
fört med sig utredningsarbetet inte under hand tillförts denäven att

Mångapraktiska skattekunskap hade delförslag,behövts. bl.a.som
område,kapitalbeskattningens bär tydlig skrivbordspro-prägel attav vara

dukter.
Dessa brister delvis tillbör kunna under remissarbetet och denrättas

ändåfortsatta beredningen. Men varitdet har misstag försökaett att
hemlighålla ståndpunkter huvudfrågorna,utredningens preliminära i i den

årRiskenomfattning har skett. skattereformen 1991är stor attsom
mångaprovisoriskkommer betraktas och kräva kompletterandeatt som

i efterhand. Detförändringar gäller desto RINK lagteknisktrentmer som
någotfortsatt lappverket, välskrivet, inteoch utarbetat förslag tillänom

års frånlagstiftning 1928 kommunalskattelag och lagen 1947ersättaattny
skatteområdet beståstatlig inkomstskatt. Osäkerheten riskerar attom

långainförandet i stycken skattesystem.trots ett nyttav-

Skatteskala och finansiering kap. 4

Jag biträder RINK:s förslag det gäller det framtida skattesystemetsnär
uppbyggnad medallmänna beskattning arbetsinkomster ochseparat av

friståendefärrekapitalinkomster, inkomstslag, fastighetsskatten m.m.
måsteNär det gäller skattebelastningen olika målsätt-skatteobjekt

få ståndningen till kraftigt sänkt skatt arbetsinkomster.attvara
lägre marginalskatt bådeAvsevärt arbetsinkomster behövs för att
för flerunderlätta försörja sig själv, öka arbetskraftsutbudet ochatt göra

mindre inflationsdrivande.lönerörelserna
fördelningspolitiskaAv skäl kan jag dock inte fullt biträda utrednin-ut

förslag till skatteuttag arbetsinkomster inkomst tjänst ochgens av
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sånäringsverksamhet. En kraftig sänkning inkomstskatten i riktigt högaav
inkomstlägen ikommer alltför hög grad höginkomsttagare.att gynna

Lönebildningen några årskommer visserligen sikt iverkaatt motsatt
riktning. Jag förutsätter dessutom arbetsmarknadens visaratt parter

återhållsamhetmycket med förbättringar för destor högavlönade i
samband med skattereformen genomförs. Den valda finansieringenatt med
bl.a. höjd påmervärdeskatt känsliga delar konsumtionen utgörav
antagligen fördelningspolitisktstörre hot marginalskattesänkningar-ett än

fådessutomoch kan inflationsdrivande effekter.na,
föreslårJag enbart kommunalskatt inkomster tillatt tas ut upp

180 000 kr. 1991. Statlig arbetsinkomstskatt ibör inkomstskiktettas ut
180 000 500 000 kr. med 20 % och med 25 % däröver. Högsta mar--
ginalskattesatsen då 55 %blir kommunalskatten 30när kr.är

När det gäller kapitalbeskattningen biträder jag utredningens förslag
påskatteuttag %30 i huvudsak nominelltett beräknade inkomster.om

Fastighetsskatten och beskattningen återkommerpensionssparandeav m.m.
jag till.

Separatmodellens skattesats 30 % har anknytning till sin nominella
skattebas. Jag detta det olyckligt hel del människortrots äratt attanser en
kommer ha högre skattesats arbetsinkomstenatt kapitalin-änen
komsten, medan andra kommer ha liten eller lägre skattesats.att

Schablonavdrag

Utredningen föreslår grundavdraget i fortsättningen skall 12 000att vara
kr. och den har inkomst tjänst dessutomatt skall ha tillrättsom ettav
schablonavdrag 0001 kr. Summan grundavdraget och schablonav-av
draget blir därmed oförändrat 13 000 kr. jämfört med I samband mednu.
inflationsskydd skatteskalan nivåbör framför allt grundavdragetsav
skyddas.

Finansieringen reformenav
När det gäller finansieringen skattereformen har majoriteten i RINKav
under delen utredningsarbetetstörre förutsatt sänkningarnaattav av
skatten arbetsinkomster skall finansieras fullt Det kalkyleradeut.
bortfallet borde med andra ord inkomstförstärkningarmotsvaras av

håll.andra
Det frånbortser fåsynsättet huvudsyftet med reformen detatt är att

ekonomiska fungera bättre. Lyckas det ökar skatteinkomsternasystemet att
fårautomatiskt. Man k dynamiska effekter.s

Totalfinansiering tillleder ökat skattetryck. Det jag intekan acceptera.
måsteFrukterna skattereformen delas rimligt mellan detsättettav

allmänna och enskilda ocksåskattebetalare. Det förutsättning förär atten
skattereformen skall kunna rimlig fördelningspolitisk profil.

Utredningsmajoritetens starka betoning finansieringen har tilllettav
denna tidvis framståhar kommit huvudfråga,att denatt trots attsom

centrala uppgiften bör hitta bra systemlösningar. Först i slutskedetattvara
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till vissautredningsarbetet har majoriteten hänsynaccepterat att taav
dynamiskadynamiska effekter. Majoriteten räknar i sina kalkyler med

5effekter miljarder kr.
svårt RINK:sHur kraftiga de dynamiska effekterna blir bedöma.är att

åt håll. sigexpertundersökningar olika En kommer visapekar delvis del att
år. just reformenförst efter Andra kommer starkast närett attpar vara

genomförs.
enligt RINK:s beräkningarFinansieringsbehovet vid full finansiering är

Jag62,6 miljarder kr., exkl. den föreslagna barnbidragshöjningen. har
utgångspunkt från dynamiskamina förslag med 10 miljarder kr. iutformat

Även fåreffekter. den kalkylen betraktas försiktig. Antagligen kommersom
dynamiska effekterna bli betydligtde starkare.att
Effekterna avskattningen företagen, föreslagits i URF,hosav som

två åren. ingårligger 5 miljarder Dessa i dekanske kr. de förstaca
fåreffekterna Beloppetdynamiska vi beräknat till 10 miljarder kr.som

försiktigt beräknat.därmed mycketvaraanses
vidare omläggningen den indirekta beskattningenJag räknar med att av
bidra till finansieringen skattereformen med 9,1kommer att nettoav

miljarder kr. Jag har därvid tagit fasta de alternativ har lagts framsom
frånKIS Förslageni reservationen till betänkande Gunnar Björk c.av

KIS finansieringsbidrag 19,5 miljarder i 1989majoriteten i kr.ettger
års priser. Beträffande URF jag med ekonomiska utfallräknar samma som

återkommer olikamajoriteten. Jag i det följande i detalj till demera
konsekvenser för det allmännas inkomster.förslagens

Barnbidragen bostadsbidragen-
ocksåiRINK detta sammanhang behovet kompletterandetar upp av

åtgärder, åtgärderfördelningspolitiska barnfamiljer-framför allt riktade till
na.

från i KIS tillgodoser betydligtFörslagen centerrepresentanten ett
barnfamiljernas kommitténs majoritetsförslag. Iintressenbättre sätt än

ingår icenterförslaget bl.a. sänkt mervärdeskatt ochmat stort sett
oförändrad boende. Behovetmervärdeskatt byggande och komplet-av

sådanainsatser vid sidan skattesystemet blir omständig-terande underav
mindre. Majoriteten i RIN K har dessutom föreslagit barnbidrags-heter att

till del mjölksubventionerna.höjningen skall de nuvarandeersättaen
föreslår frånlinjeJag i med tidigare ställningstaganden attcentern

bibehållsmjölksubventionerna barnbidragshöjningenoch i konsekvensatt
något Fråganblir mindre. intedärmed mjölksubventionernas ellerom vara

torde för övrigt inte ligga inom RINK:s utredningsuppdrag.vara
bostadsbidragen. DärDetsamma gäller kommer boendekostnadsutred-

föreslå förhållandeningen tvingas lämpliga i till framför alltregleratt
ocksåpropositionen i 1990. Jag förslagen barnbidrag hörattmars anser om

Atill skede.ett senare
framgårI mitt fördelningspolitik Centerpartietsattresonemang om

olikaförslag i de utredningarna ställer betydligt lägre krav ökade
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utgår ifråntransfereringar. Jag barnbidragen kan höjas andrabehövaatt av
utifrånskäl prisutvecklingen.t.ex.

Inkomst tjänst och vissa allmänna avdrag kap. 5av m.m.
När det gäller den skattemässiga behandlingen inkomster tjänstav av
biträder jag i utredningens förslag. Den utvidgade skatteplikten förstort
naturaförmåner eller fringe benefits innebär enligt min uppfattning att

uppnår ökad skatterättvisa mellan olika skattebetalare.man grupper av
framhållaJag vill dock det nödvändigt olikaäratt att se gruppers

förmåner. Dessa kan visa differenser i sina utformningar. Det skastoraupp
förmånerhandla fritt disponibla och det bör helst utnyttjadeom vara

förmåner.
I avseenden jagkan dock inte godta utredningens förslag. Detett par

gäller inskränkningarna fråni dra kostnader för till ochrätten att av resor
arbetet avdragsrätten för den använder bil i arbetet. Jag harsamt som egen
dessutom vissa invändningar det gäller utredningens förslag beträffandenär
allmänna avdrag m.m.

Resor till arbetet

Inskränkningar eller totalt avskaffande avdragsrätten förrent ettav av
fråndagliga till och arbetet skulle medföra orättvisor. Föränd-storaresor

påverkaringen skulle sikt hela samhällsstrukturen, öka koncentrationen
försvåratill och boende itätorterna glesbygden. Avdragsrätten för

ocksåarbetsresor har allmän fördelningspolitisk betydelse. Istor motsats
till exempelvis avdragsrätten för hotellkostnader betyder den överlägset

låginkomsttagarna.förmest
föreslår behållsJag avdragsrätten för resekostnader överstigeratt som

år.3 000 kr. Den skattskyldige bör ha använda bilrätt attper egen
villkor gäller i dag, möjligt förbättrade.samma som om

Egen bil i arbetet

Utredningens förslag det gäller kostnader för bil inär arbetet riskeraregen
tillleda ökade utgifter så lågtför bl.a. mindre företag. Medatt ett

avdragsbelopp 10 föreslår, mångakr. mil, RINK kommersom attper som
avstå från använda den bilen och i utnyttjastället dyrare färdsätt.att egna
Många arbetsgivare skulle tvingas anskaffa tjänstebilar ialldelesatt
onödan. Privatbilarna skulle samtidigt utnyttjas samhällsekono-ett ur
misk synpunkt sämre sätt.

föreslårJag det avdragsgilla beloppet i detta fall till 15att kr.sätts per
mil. Jag utgå ifråndet oskäligt 5001 mils privat körning.attanser vara

ocksåJag förslaget inte kommer belasta min finansieringatt attanser
eftersom avdragen i majoritetens förslag flyttas företagen.över
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medlemsavgifterFackféreningsavgifter och arbetsgivares

föreslår fackföreningsavgifter skallförUtredningen avdragsrättenatt
det intebehållas, anförsmodifikationer. Det skäldock med vissa är attsom

förgått någon avdragsrättsamtidigt utesluterhitta bra regel,har att som
arbetsgivareföreningar.medlemsavgifter tillarbetsgivares

fackföreningsavgifterbehandla ochbörJag delar uppfattningen att man
bjuder därvidKonsekvensenmedlemsavgifterarbetsgivares sätt.samma

basbreddningen. Jag villled ii fallenavdragsrätten slopas bägge ettatt som
grundavdragetpåminna i allmänna avdragalla utomatt stort settom

någonföreslås lösningar kan knappastslopade. hitta tekniskaAtt vara
viljan finns.omöjlighet om

bådeföreslår alltså fackföreningsavgifter ochförJag avdragsrättenatt
bort och reglerför organisationsverksamhetarbetsgivares kostnader atttas

skattereformen.fortsatta arbetet meddetta utformas under detför

avdragAllmänna m.m.
föreslår RINKinskränkningarna i till grundavdragUtöver rätten att
underhållskatteförmåga till ickeochslopas för nedsattavdragsrätten

skattereduktionen förhemmavarande Dessutom avskaffasbarn. en-
jämkasamstående Möjligheternaoch för hemmamakar.med barn att

existensminimum bort.med tillpreliminärskatten hänsyn tas
Åtminstone ensamstående bli kom-med barn förutsättssjuka och

Någon sådan kompensation däremot knappastpenserade bidragsvägen. är
ii detta fallSkattereduktionen harmöjlig hemmamakar.att numerage
ihemarbetande kvinnor leverbetydelse för litet antalförsta hand ett som

sådana siktsmå insatseromständigheter. Behovet kommer attav
enligt minhemmamakeavdragetTills vidare dock det s.k.försvinna. bör

ocksåbehållas. bidrag till försörj-litetuppfattning Det kan ettses som
arbeteinte möjlighet sökaför de människor harningen att ettsom

förhållande arbetstillfällen.i tillbostadsortens belägenhetgrund av

kapitalinkomster kap.Beskattningen 6av
utformnin-principproblemen viddeKapitalbeskattningen har störstarest

andra kapitalvinsterRealisationsvinster ochdet skattesystemet.nyaavgen
år. inteuppstår likviditetsskäl kan de dockofta under flera Av bl.a.t.ex.

svårtdessutom beräknaförrän vid avyttringen. Det kanbeskattas attvara
hårdAlltför beskattningkapitalvinst.exakta storlekenden aven

företagandet.kapital i företag skadar omedelbartarbetande
kapitalbeskattningenUtredningen har eftersträvat göraatt mer

ståndvarit tillAmbitionen har samtidigtheltäckande och effektivare. att
första hand bedömt resultatetregler. Majoriteten har ienkla ur myn-

för den enskilde harHur verkadighetsperspektiv. kan väntassystemet
mindre uppmärksamhet.ägnats

både löpande avkastning ochändras tillInkomstbegreppet att avse
föreslås i utsträckning grundadkapitalvinster. Inkomstberäkningen stor

realisationsvinstbeskattningen villor ochDet vidschabloner. gäller bl.a. av
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andra fastigheter. hållitUtredningen har fast vid i allt väsentligt nominella
beräkningsmetoder. Samtidigt fortsätter utredningsarbetet det gällernär
förutsättningarna öka det reala inslaget i kapitalbeskattningen.att

Det intehar varit någonmöjligt i utsträckning utnyttjastörreatt
utredningens kansli för undersöka alternativ. Allt detta förutsätteratt stor
öppenhet under remissarbetet för utifrån påsynpunkter kapitalbeskattnin-

inkl. bostadsbeskattningen. bådeDet gäller utformningen självagen, av
utfalletoch i Minasystemet övergripande synpunkter bos-pengar.

tadsbeskattningen redovisas längre fram.
Förslaget beträffande räntetak 100 000 kr. för i inkomstslageträntor

kapital hör till de inslag i kapitalbeskattningen behöver analyserassom
innannärmare definitiv såställning. Reglerna har utformatstarman att

vanligt villaboende och boende i bostadsrätt inte drabbas. Eventuella
verkningar företagsamheten svårare förutse. Detär samtidigtatt är
möjligt räntetaket i såpraktiken inte kommeratt ha verkningar.att stora
Särskilt fåtaket skulle verkningar företagsamheten, hållabörom man
möjligheter för omprövning.öppna en

Personliga investeringskonton målsparandeför

Grundavdraget slopas för kapitalinkomster. Detta har i princip betydelse
för inkomsttagare med endast kapitalinkomster.

Borttagandet sparavdraget 6001 kr. innebär bl.a. viktigattav en
sparstimulans bortfaller. Expertutrednin visar skattereformen ävenattgarna
i övrigt kan komma vissa negativa verkningaratt sparandet.
Avkastningen föreslåsallemanssparandet bli beskattat med 20 %.

Borttagandet åtgärdersparavdraget måsteoch övriga därför enligtav
min mening kombineras med inför skattefriaatt rätt göraattman
avsättningar till personliga investeringskonton enligt de riktlinjer som
centerpartiet tidigare har motionerat Sådanai riksdagen. investerings-om

ocksåkonton påverkaskulle positivt nyföretagandet. Dessutom kan en
övergång till kapital i långstörre boendet Detske. skulleeget sikt öka
det reala sparandet och inskränkningarmotverka i till kvittningrätten
mellan underskott i näringsverksamhet och tjänsteinkomst.

Något konkret förslag till sparande personliga investeringskonton
har utredningen inte tagit fram. Detta bara beklaga.är att

Pensionssparandet

Förslaget beskatta frånavkastningen försäkringsbolagensatt pensionsfon-
der betingas framför allt önskan beskatta direkt och indirektm.m. attav en
sparande lika. Samtidigt har enligt min uppfattning det allmänna all
anledning långsiktigtstimulera pensionssparande.att ATP-systemet ger
otillräckligt pensionsskydd mångaför bl.a. kvinnor.

Den föreslagna skattesatsen %20 enligt min uppfattning förär hög.
fårSparformen inte mista sin attraktivitet. föreslårJag skattesatsenatt

15 %,blir dvs. hälften vad gäller för direkt Därmedsparande.av som
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förmånligarekommer pensionssparandet fortfarande bli betydligt änatt
banksparande.

påRealisationsvinster aktier

Realisationsvinster börsaktier skall enligt RINK:s förslag beskattas enligt
sådantportföljmetod. Motivet börjans.k. för systembyte tillett angavs en

enkelhet förutsebarhet beträffande skatteutfallet. Senareochstörrevara
gårundersökningar har visat det inte använda portföljmetoden vidatt att

föreslåraffärer. Utredningenkorta i det sammanhanget skallatt man
använda s.k. genomsnittsmetod, dvs. ungefär Skattereglersamma som nu

uppräkning anskaffningskostnaden.utan av
De ursprungliga motiveringarna portföljmetodför till haröveratt

försvagats.därmed Enligt min uppfattning det slutliga ställningstagan-bör
anstådet till skall realisationsvinstbeskatta till efterhur börsaktierman

förhållanden måsteremissbehandlingen. Under alla utredningens beskat-
år.kombinerastningsregler med viss till skattefri omsättning varjerätten

föreslår får uppgåJag den skattefria omsättningen maximalt till 20 000att
år.kr. ett

Förmögenhetsbeskattningen

Förmögenhetsbeskattningen ligger utanför RINK:s utredningsuppdrag. Jag
dåprincipielltdetta felaktigt inkomstbeskattningen i dag kopplasanser vara

såihop med förmögenhetsbeskattningen den kallade begränsnings-genom
En särskildregeln. genomförs för närvarande inom finansdepar-översyn

måsteDen enligt min uppfattning sikte kraftig reduktiontementet. ta en
förmögenhetsskatten bakgrund bl.a. de skatteskärpningarmotav av som

med omläggningenföljer kapital- och bostadsbeskattningen. I fallvartav
måste för skatteplikt höjas. De kommande höjningarnagränsen av
taxeringsvärdena för bostäder med normalstandard bör inte leda till höjd
förmögenhetsskatt.

Beskattningen näringsverksamhet kap. 7av
för beskattningenReglerna näringsverksamhet utformatshar gemensamtav

RINK URF.ochav
Jag biträder i all huvudsak de föreliggande förslagen beträffande bl.a.

breddadsänkta skattesatser, skattebas, ändrade konsolideringsregler och
ökad överensstämmelse mellan skattereglerna för olika förctagsformer.

framhållerSom i URF, Rolf Kenneryd, icenterns representant en
reservation till utredningensden betänkande har dock utredningsmajorite-

småiinte alla avseenden varit tillräckligt lyhörda för de företagensterna
egenföretagarnas problem. Jag instämmer Kennerydsoch i reservation till

småURF:s betänkande, där han konsolideringsreglernabl.a. förtar upp
möjligheternaföretag, kunna använda särskild redovisningsmetod,att
grundavdrag vid debiteringen egenavgifter.samt ett av
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Bostadsbeskattningen kap. 8

RINK:s förslag rörande bostadsbeskattningen innebär mycket stora
förändringar förhållanden.jämfört med bådedagens Det gäller själva

Bådeskattesystemet och skatteuttaget. den löpande beskattningen och
realisationsvinstbeskattningen läggs om.

Bygg- påverkasoch bostadskostnaderna dessutom starkt förslagenav
från KIS. fåHöjningen byggmomsen kan mycket negativa verkningarav
bostadsbyggandet. Utvidgningen mervärdeskatteplikten till omfattaattav

och ocksåavlopp, sophämtning, fastighetsförvaltning innebärvatten m.m.
höjda boendekostnader.

Med undantag för vissa inslag i realisationsvinstbeskattningen, jagsom
återkommer till, biträder jag de förändringar i själva försystemet
bostadsbeskattningen föreslår.RINK Däremot jag det heltsom anser

såoacceptabelt med kraftigt ökat skatteuttag byggandet och boendetett
RINK:s KIS förslagoch sammanlagt leder till.som

Olika analyser visar boendekostnaderna i del fall kan kommaatt atten
stiga Dåmed 10-17 årsvisserligen effekternaärprocent. nästaav

Ökningentaxeringsvärdehöjningar inräknade. ändå heltär Oacceptabel.
Majoritetens ocksåförslag innebär ökningen läggsatt ut sättett som

inte kan godtas fördelningspolitisk synpunkt bl.a. boen-attur genom
dekostnaderna kraftigt lågaökar för boende med eller inkomster.normala
I allmännyttans hyresfastigheter bor till del människor med relativtstor
låga inkomster, omgåendevarför deras ökade bostadskostnader leder till
höjda bostadsbidrag. Jag mig skattereform tillmotsätter lederen som
ökade transfereringar.

Majoriteten i RINK övergångsreglerhar föreslagit speciella för att
begränsa kostnadsökningarna för de boende. Det dock bara effektger

några få år. pålagornaunder Inte minst fåbyggandet riskerar mycketatt
återverkningar.allvarliga

Det behövs därför ytterligare lättnader jämfört med majoritetens förslag.
Det bästa därvid enligt min uppfattningär inte höja byggmomsen ochatt

låtadessutom fastighetstjänster förbli området.utanför det momsbelagda
Jag instämmer i dessa avseenden med reservationen Gunnar Björk cav
till KIS’ betänkande.

Enligt min mening bör de ökade boendekostnader uppkommersom
skattereformen läggas såvälenhetligt mellanut ett sättgenom

upplåtelseformer årgångar bostadsbestånden.i Mitt förslag medsom en
bibehållen lägre byggmoms och punkskatter energi utformade enligt
förslagen i KIS’, medför lägre kostnadsbelastning boendet ien
storleksordningen 3-4 miljarder Detta innebärkr. enligt min bedömning att
kostnadsökningen förhållandeför minskarboendet i till majorite-avsevärt

förslag och ökningen blir %ungefär 60 majoritetens förslagtens ellerav
45 år.kr. kvadratmeter och Detta ökning boen-motsvararca per en av

dekostnaderna %med 10 i genomsnitt, vilket betydligt lägreär änca
såvälmajoritetens förslag. Detta medför behovet bostadssocialtäven att av

stöd minskar liksom belastningen statsbudgeten räntesubven-attgenom
tionerna minskar.
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Modiñeringar förmögenhetsbeskattningen kommer enligt mitt förslagav
också bidra till ökningenbegränsa boendekostnaderna.att att av

Inkomstskatteutredningen har lagt energipolitiska synpunkter
utgår ifrån fårbostadsbeskattningen. Jag energipolitiken sin utformningatt

hållpå bl.a. KIS och MIA.annat genom
Däremot jag det nödvändigt särskiltbeaktaatt utsattaanser vara

områden då övergångsreglernadet fastighetsskattensgäller utformningnär
försvinner. Majoriteten i RINK har ändrat fastighetsskattens föruttag, att

ocksålindra effekterinte bara skatteomläggningen effektenutanav av
övergångs-fastighetstaxering.kommande Dessa utformaderegler är som

Närregler. de liknande styrmedel fortsättningsvisbör kunnaävenavtrappas
skärgårdskommuneranvändas för permanentboende i i vissa fjäll-och

kommuner.

Realisationsvinstbeskattningen

Realisationsvinster privatbostäder kommer enligt RINK:s förslag att
förhållandevis förmånligaenligt schabloniseradebeskattas regler.men

Avsikten bl.a. slippa det nuvarande uppskovsförfarandet. Jag harär att en
avvikande mening i samband härmed. Jag avdragen för reparatio-attanser

åren, föreslår år.de 15 utredningen 5ska senasteavse somner
Systemet bör i de flesta fall kunna fungera tämligen Detväl. behövs

enligt min uppfattning ventil fördock boende byter bostad inomen som
bostadsområde flerfamiljshus.eller inom Det skullesamma samma vara

sådanastötande alla byten utlöste beskattning. En folkpensionär medom
måste frånpensionstillskott flytta planet i bostadsrättsfastighetövresom en

på fär låntill nedre, grund hiss saknas, inte belastas med föratt attav
realisationsvinsten. Detta skulle enbart leda till ökade transfereringar.klara

föreslårJag särskild prövning realisationsvinstbeskattningen skallatt en av
sådanabeviljas i fall.kunna

Förhållandet det växande mindre företag behöverär när ettsamma
Även någon såi falletlokaler. det bör form prövningbyta kunna görasav

lindring realisationsvinstskatten ska kunna i vissa fall.skeatt en av

Skatte- och avgiftsberäkningen kap. 9

avgifterSociala

Omläggningen skattesystemet innebär förändringar i detävenstoraav
uppåtsociala avgiftssystemet. Uttaget socialavgifter beräknas öka medav

5 miljarder kr.
småSärskilt för egenföretagare med inkomster de socialautgör

förhållandevisavgifterna del skattebördan. Som jag tidigarestor av
framhållit motiverar det inför grundavdrag elleratt ettman annan

sådananedsättning avgiftsuttaget i fall.av
önskemåletTanken har awisats URFbl.a. med hänvisning tillav om

inkomstneutralitet mellan egenföretagare och löntagare. En reduktion för
egenföretagarna skulle enligt URF kräva motsvarande nedsättning av
arbetsgivaravgifterna anställdas löner.
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Jag delar inte den uppfattningen. Skattereglerna för löntagare resp.
egenföretagare blir inte heller i det likformiga. Egenföre-heltsystemetnya

kommer RINK:senligt förslag inte kunna tillgodogöra sigtagare t.ex. att
något schablonavdrag. URF:s förslag innebär därutöver tillrättenatt
uppfinnarkonto mångaoch upphovsmannakonto försvinner. Inte minst fria

hårtyrkesutövare idag pressadeär egenavgifterna. Upphovsmannakon-av
får enda möjligheten för kulturarbetaretot brat.ex. att ettanses vara
utjämna sina inkomster. Jagsätt ställer mig tilltveksam denna formatt av

utjämning bort.tas
föreslårJag därför viss del egenföretagarnas inkomster iatt en av -

första frånhand basbelopp fritas grundavgiften skattedelen i detett -
sociala avgiftssystemet vid debiteringen egenavgifter.av

Underskottsavdrag

Enligt de regler har tillåtsuppställts RINK URFochgemensamtsom av
kvittning underskott i inkomstslaget näringsverksamhet bara motav
framtida återförsöverskott i förvärvskälla inkomstslag. Förlustensamma
året därpå avdrag i förvärvskällan. uppståFortsätter det förlustattsom
skjuts Någonde samlade förlusterna ytterligare framtiden. kvittning mot
inkomster tillåtstjänst eller kapital principi inte annat i begränsadänav
utsträckning förvärvskällan har upphört.när

Systemet sådanakan fungera bra i fallväntas där goda grunderman
kan förlusten uppståbara tillfällig och detär skall överskottanta, att att

måstefram.längre I andra fall minskaträkna med risktagande. Detman
fåframförkan allt allvarliga verkningar för nyföretagandet.

Med hänvisning till Kenneryds reservation i URF jag attanser
möjligheten för lånebehovennystartade företag begränsaatt genom

kvittningeventuell mellan rörelse och tjänst bör prövas.

lnflationsskydd i skattesystemet

RINK någotlägger inte fram konkret förslag till inflationsskydd av
skatteskalan, avdragssystemet Utredningen uttalar samtidigt klart attm.m.
det behövs uppräkning inkomstgränserna och olika basbeloppsgränseren av
för någrainte reformen år.skall utholkasatt

Erfarenheten enligttalar min uppfattning entydigt för det behövsatt
automatiskt verkande inflationsskydd i skattesystemet. Detett behöver

bådeomfatta inkomstgränser, storleken grundavdraget och andra
beloppsgränser bl.a. eventuellt avdragstak för ränteutgifter. Förslagett
till automatiskt såverkande inflationsskydd bör därförett utarbetas detatt

träda i kraftkan samtidigt med reformen i övrigt januariden 1 1991.
Skatteregler för pensionärer kap. 10
Pensionärer kommer enligt RINK:s förslag beskattas enligt speciellaatt

regler med bl.a. särskild skatteskala och skattedelen socialauttag av av
avgifter nivå.viss Nackdelenöver med denna ordning är attpersoner
marginaleffekterna i fortsättningen blir mycketäven starka.
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Skälet till pensionärernas beskattning har utformats dettaatt sätt är
har eftersträvat ungefär ekonomiska utfall efter skatt iatt man samma

sådantalla inkomstlägen idag. Ett villkor leder till dagensattsom
marginaleffekter i princip något nivå,blir kvar, lägreänom om man
inte förändringar i själva pensionssystemet.gör

Samtidigt gångdet olyckligt byggde in starkaänytterstvore om man en
marginaleffekter för pensionärer i skattesystemet. RINK:s alternativ 1.

bådeDet samhällets och individensär synpunkt angeläget skattesys-attur
vissi utsträckning stimulerar människor kvar i arbetslivettemet att vara

pcnsionsåldern.efter Vidare ligger det egenvärde i haett att samma
Skatteregler för pensionärer och yrkesverksamma.

Uppgiften blir lättare förändringarlösa i pensionssystemetatt om
kombineras med vissa förbättringar för de ställda pensionärerna.sämst
Representanter för ihar anslutning till den sittande pensionsbered-centern
ningens arbete visat hur det nuvarande pensionssystemet omformaskan till

med väsentligt högre grundpension och tilläggspensionett system än nu
enligt nuvarande modell.

sådantGrundpensionen i förbättrat pensionssystem skulleett motsvara
dagens folkpension, pensionstillskott, det skatteavdraget förextra
pensionärer, ATP-pension till 4,5 pensionspoäng delsamt statensupp av
bostadstilläggen. I förslaget utgåhar grundpensionen förutsätts %med 68

4,5 skatteförhållandenbasbelopp. Med dagens någotdettaav systemger
förbättrad ekonomisk situation vid inkomster till 4,5 pensionspoäng.upp
Pensionärer i inkomstlägena däröver förutsätts tilläggspension enligt
nuvarande %regler, 60dvs. den pensionsgrundande inkomsten.av

Systemet bör med vissa förändringar kunna till de Skatteregleranpassas
föreslår.RINK Mitt förslag därför försöker utformaär attsom man

pensionärernas beskattning efter dessa riktlinjer. Detaljreglerna kräver en
särskild utredning omgående.bör påI avvaktan dennastartassom

jag majoritetens förslag.accepterar
Majoritetsförslaget innebär folkpensionen och pensionstillskottetatt

blir skattefria inkomster.helt Det finns därmed all anledning prövaatt om
inte barnpensionen böräven skattefri inkomst.ses som en

Åtgärder avseende kommunalskatten kap. 11

Skatteinkomsternas fördelning mellan och kommunstat

När det gäller skazteinkomsternas fördelning mellan och kommunstat
någraleder inte mina förslag till nettoändringar jämfört medstora

avståttmajoritetens. Jag frånhar därför några detaljberäkningar.göraatt
Kommunernas skatteunderlag ökar effekt främst schablon-attsom av

vid inkomstavdraget tjänst och avdragsrätten för fackföreningsavgifterav
Minabort. förslag det gäller avdragsrättennär för arbetsresortas verkar

i andra riktningen.
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Kommunal skatteutjämning

Skillnaderna olika landstingi kommunalskatt mellan olika kommuner och
innebär sedan orättvisor skilda landsdelar iblandlänge mellanstora men
också Centernmellan närbelägna kommuner. har i samband medsenast
behandlingen kompletteringspropositionen 1989 medverkat tillav en
fortsatt skatteutjämningssystemet. Men detutbyggnad det kommunalaav

långtgående åtgärder.behövs mer
I det blir skillnaderna i kommunalskatt tydligareskattesystemet ännya

hittills. De därmed bli styrande för människorkan väntas ännu mer var
ocksåbosätter sig. De kommer antagligen uppfattas ännuatt som

Direktivenorättvisare i dag. borde ha den kommunalaän angett att
ingå därförskatteutjämningen skulle del reformförslaget. Jag villsom en av

rikta kritik utredningen därmed inte behandlat den kommunalaattmot
såskatteutjämningen, intimt föreslagnahänger med desom samman

förändringarna.
föreslårRINK viss utjämning kommuner höjeratten somgenom

åren får1990-1993 inkomstökningenskatten under betala in 23 av
skattehöjningen till singrund Högskattekommuner skall istaten. turav
bidrag tillkunna skattesänkningar.

Jag kan inte mig till detta förslag. Det behövs enligt minansluta
långuppfattning för det första insatser sikt. För detverkar ävensom

andra behövs det undersökningar vad RINK har kunnatännoggrannare
företa skattereformenhur i kommer verka i olikastort att typerav av
kommuner.

föreslårJag bägge dessa uppgifter anförtros särskild utredning,att en
får Målsätt-årtillarbeta fram dess reformen träder i kraft 1991.attsom

ningen liksom hittills inte försöka detaljstyrabör kommunerna.attvara
Ytterligare specialdestinerade statsbidrag till bör därförkommunerna
överföras till Detta i sin idet allmänna skatteutjämningssystemet. bör tur
första sig skillnader skattekraften.hand grunda i den genomsnittliga

också âldersstrukturenLiksom hittills faktorerkan skillnader i behövasom
sådanin. Skattesatsen bör däremot inte avgörandevägas attsom vara -

fårkommunen själv tillhör grundvalen för detbestämma skattesatsen
självstyret.kommunala

Vilka insatser totalt behövs för den kommunala skat-göraattsom
går fårteutjämningen riktigt effektiv inte Detavgöra avgöras näratt nu.

bättre vilka verkningar skattereformen i hakommervet, attstortman
landets kommuner.

Ekonomiska effekter och fbrdelningsefiekter kap. 12-13

fårMina förslag innebär skattereformen rättvisare fördelningspolitiskatt en
profil. Skattesänkningarna för ihöginkomsttagare blir mindre majorite-än

små fårförslag. Inkomsttagare med inkomster samtidigt bäratens en
mindre finansieringsbörda avdragsregler förbl.a. generösaregenom

bibehåller Jagarbetsresor, hemmamakeavdrag och lägreavsevärt moms.
hållassärskilt viktigtdet ökningarna boendekostnaderna kanattser som av

och matkostnaderna kan sänkas lägreatt mat.nere genom moms
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Det enskilda sparandet stimuleras lägre skattesats pensions-genom
sparande och införande personliga investeringskonton.av

Den mindre ökningen Konsumentprisindex i reformenssamband medav
fårgenomförande flera effekter. Lonekraven kommer attgynnsamma

hållas tillbaka. Kostnaderna hushållen. fårmindre förökar Staten mindre
utgifter för basbeloppsrelaterade bidrag pensioner och studiemedel.som

I längre perspektiv kommer mina förslag främja decentralistiskett att en
samhällsstruktur. Bidragande faktorer till det blir bl.a. bättre kommunalen

bibehållnaskatteutjämning, reseavdrag och utformningen annan av
energibeskattningen vad majoriteten iän de skatteutredningarnatre
föreslår.
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tjänstTabell 4:4 Budgetförstårkning för inkomst av
GIl-IRINK

0,1 0,1uppsamlingspostInkomst tjänst utvidgas tillav en
0,8bilförmån 0,82. Högre värdering av
2,0måltidssubventioner 2,03. Skärpt beskattning av

lån frånförmånliga4. Skärpt skatteplikt för
0,30,3arbetsgivaren

0,3 0,35. Slopad 600-kronorsregel
6. Skärpt beskattning anställdas förvärv avav

0,8från 0,8arbetsgivarenvärdepapper
2,5försäkringsförmåner 2,57. Beskattning vissaav
0,30,3kostnadsersättningarBeskattning vissaav

och arbetsplats9. för kostnader för mellan bostadAvdrag resor
långa avstånd 1,6 0endast vid

3,0 3,0traktamentsbeskattning10. Skärpt
1,01,0ersättning för i tjänsten11. Skärpta regler för resor
0,10,1skattefria inkomster12. Beskattning vissaav
1,70,413. Slopade skattereduktioner m.m.

13,2 12,9Summa
miljarder socialavgifter.4,6 kr.Av summan avser ca

Tabell 4.5
genomsnittBudgetförstärkning för kapitalinkomster m.m.
1991-1993

GTHRINK
0,8 0,8Beskattning allemanssparandeav m.m.
5,0 5,0aktier2. Skärpt beskattning av m.m.
1,9 1,9Ckad löpande beskattning egnahemav
1,7 1,7Okad reavinstbeskattning egnahem4. av

småhusHöjd fastighetsskatt för övriga
0,30,3och inom jordbruksfastighetbostadsrätt

1,4 1,4för inkomst kapitalSlopat avdragextra av
0,50,5kapitalSlopat grundavdrag för inkomst av
5,97,9láikformig beskattning pensionsfonderav

Andrad fastighetsskatt för hyreshus
-0,4 -0,4inkl. bostadsrätt

för och10. Reducerade räntebidrag hyres-
3,4 3,4bostadsrätt
0,2 0,2Okad reavinstbeskattning bostadsrätt11. av

Skärpt beskattning vid uthyrning12. av
0,6 0,6privatbostad

23,3 21,3Summa
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4:6Tabell
Sammanställning finansieringav

RINK GTH
Basbreddningar avseende arbetsinkomster 13,2 12,9
Basbreddningar avseende kapitalinkomster 23,3 21,3
Nominell reavinstbeskattning för
näringsfastigheter 0,3 0,3
Ovriga breddningar avseende näringsverksamhet 0,7 0,74.

5. Ränteavdragstak 2,0 2,0
6. Grundavgift för passiv näringsverksamhet

äldreoch 1,4 1,4
restriktiva7. Mera regler för underskottsavdrag 1,0 1,0

avrundning8. Slopad 0,1 0,1
Ovriga budgetförstärkningar 1,09. 1,0

10. Pension -0,5 -0,5
Studiemedel 0,6 0,611.

frånBidrag KIS12. 19,5 9,1
från URF13. Bidrag 2,8 2,8

Summa 65,4 52,7
Avgår:
Skattebortfall sänkta skattesatsergenom
enligt tabell 4:7 -62,6 -59,2
Kommunal skattesänkning -0,7 0
Sänkta socialavgifter 0,68 % -2,8 -2,8
Höjt barnbidrag och slopade
mjölksubventioner -3,7 1
Automatisk höjning bostadsbidrag ochav
pensionstillskott -0,5 1

Differens -4,9 -9,3
Tillkommer: Dynamiska effekter 5,0 10,0

differensSlutlig 0,1 0,7 2

rundgång.Inget behov kompenserande höjningar.1 Mindreav
2 Användes eventuellt till höjt barnbidrag.

21—RINKI
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Reservation ledamotenav

fpWibbleAnne

Kapitelindelningen i reservationen densamma i betänkandetär som

Utredningsarbetets uppläggningKap.

råkatKommittén vilkethar i slutskedet utredningsarbetet i tidsbrist,av
försvårat inte minst oppositionspartiernas möjligheter verkligen trängaatt

sparlågamaterial. Orsaken härtill främst bedrevsin i allt arbetetär att
från kommittén tillsattes ijuni 1987 till efter valet 1988. Under heladet att

frånperiod inga besked socialdemokraternas sida. Det förstdenna gavs var
november 1988 utredningens socialdemokratiska majoriteti slutet av som

frågor.sin viljeinriktning i grundläggande Tidsschemat därefterharangav
mycketvarit pressat.

stårinnebärDetta jag i vissa fall, jag i princip bakomäven näratt
inte har haft möjlighet i detalj granska motiveringen ochförslagen, att

sådanaDet kan därför i avsnitt finnas formuleringarlagtexten. ochäven
jag inte där jag delvis andrakan acceptera,somresonemang men

grunder kommit till slutsats vad gäller det förslaget.konkretasamma
reformeramed det svenska skattesystemet har underArbetet att senare

någraår någrabedrivits i flera olika utredningar, med och parlamen-utan
representation. Den effekten olikatarisk samlade de utredningarnasav

i begränsad omfattning Det innebärförslag har bara kunnat bedömas. att
ställningstaganden enskilda punkter justerasmina kan behöva när

från utredningarna blivitförslagen alla har kända och kunnat vägas
samman.

beklaglig följd fördröjningen iEn utredningsarbetet det inteär attav
varit möjligt fram förslag i tid direktivenlägga den förutsätter. Därhar att

från årsdet skall gälla med 1991 taxering,kunna ochsägs systemetatt nya
från inkomstårmed det börjar januari 1990. Ibetänkan-dvs. och den 1som
föreslås årsi stället det skall ske med fördröjning.det att ettnu

Jag det olyckligt hela genomförandet skat-attanser vore om av en
såtereform skulle Folkpartiet ilänge. har riksdagen föreslagitvänta att

skall redan januari 1990. Enligt min uppfattningden 1stegett stort tas
alltjämt förutsättningarfinns det.göraatt

bör tredjedel hela reformen. Marginalskat-Detta steg motsvara ca en av
såför de flesta bör i 7-15detta sänkas med procentenheter,steg attten

Ävenfår 40 46 %flertalet marginalskatt. för dem med lägst inkomstresp.



324 ledamoten Wibble fp SOUReservation 1989:33Anneav

automatiska inflationsskyd-bör marginalskatten sänkas. Samtidigt bör det
återinföras.det

kombinationFinansieringen detta första bör skesteg genom en avav
minskade höjningar varvid främstoffentliga utgifter och andra skatter,av
sådana från råderförslag de olika skatteutredningarna det relativtvarom
bred enighet genomföras.bör

utgångspunkterBakgrund och allmänna för reformenKap.

iBristerna i dagens skattesystem utförligt beskrivna och analyseradeär
Jag ingen invändning det anfördabetänkandet. har mot resonemanget,

väsentligt den kritiksärskilt det i allt medöverensstämmer somsom
många år.folkpartiet har framfört under

Ett skattereformviktigt skäl till nödvändigheten behovetärav en av
många iför avhjälpa de brister för det svenskaävenattresurser som

påtagliga. Det Sverige,välfärdssamhället gäller särskilt det glömdaär
sjukvård,till olika former social service äldreo-köerna barnomsorg,av

bistånd.m.m., dessutommsorg

långFolkpartiet under tid skattereformhar krävt meden

kraftigt marginalskattersänkta-
återinfört automatiskt inflationsskydd-
enhetlig kapitalbeskattning-

i beskattningen kapitalökad rättvisa arbeteav resp.-
finansiering kombination minskade utgifter och ökade andragenom av—-
skatter, dvs. viss minskning skattetrycket.av

Vid bedömningen vilka kompenserande utgiftsminskningar ochav
skatteskärpningar erfordras för finansiera inkomstskattesänkningar-attsom

måste hänsyn till skattereformens dynamiska effekter, dvs. tilltas attna
reformen leda positiva ekonomiskakommer till effekter denatt

ocksåtillväxten och därmed inkomstutvecklingen för och kommun.stat
Möjligheterna sänka det totala skatteuttaget, vilket jagatt anser vara

både nödvändigt,önskvärt och ökar med den tillväxt och utvecklingskraft
i ekonomin blir resultatet skattereform med den inriktningsom av en som

redovisas.här
kommitténsDet skattesystem beskrivs i betänkande ansluternya som

viktiga punkter till vad folkpartiet har föreslagit. Detta jag storser som en
framgång mångårigför liberal opinionsbildning.en

På några punkter kan jag emellertid inte instämma i majoritetens
frånförslag. Jag till skillnad utredningsmajoriteten attanser

återinförasautomatiskt inñationsskydd skatteskalan skallett av—
överfmansiering 6 miljarder kr. skall avvisasca-
möjligheten till med reavinstskatten föruppskov bostäder skall finnas-

dessutom utvidgaskvar och till bostadsrättslägenheter
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från iskall medgesför kostnader för till och arbetetavdrag resor—
enligt nuvarande reglerhuvudsak

uppgå %.på på 15pensionssparande bör till högstavkastningenskatten-
ochnödvändiga justeringar i skatteskalorDessutom förutsätter jag att

småhus itaxeringsvärdena förmed till deskattesatser hänsyn tasnya
genomförande.särskild ordning före reformens

nominella principer. Medkapitalbeskattningen byggerFörslagen om
hushållensönskemålet sparande kunde dettill stimulerabl.a.hänsyn att

sammanvägningbeskattning. Vidskäl realfinnas övervägaatt avenen
sådant jag emellertid skälenför ochskälen att emotemot ett system anser

frågan får påPrincipiellt tanken intressant ochhittills prövasövervägt. är
inkomstbeskattningutredningen inllationskorrigerad harnärnytt om

sitt slutbetänkande.redovisat
mål hushållens sparandeutredningsdirektivens stimulansFör att om av

måste förmö-förslag kombineras med sänktuppfyllas utredningensskall
transaktionsskatter för värdepapper.och avskaffadegenhetsskatt

föreslåsfrånTvå kapitalbeskattning,enhetligde avsteg som avav
förslagetutredningsmajoriteten, jag inte Det gäller delskan acceptera. om

iför ränteutgifter att 100 000 kronoravdragsgilla högstbeloppstakett
kvoteringränteutgifter avdragsgilla, förslagetskall dels avvara om en

% realisationsför-för realisationsförluster att 70baraavdragsrätten av en
avdragsgill.lust skall vara

någon enligt minbegränsning avdragsrätten skall ske börOm manav
skattereduktionenmening begränsa den totalaöverväga attsnarare som

till. Ickei inkomstslaget kapital skall kunna upphovunderskott ge
år.så tillunderskott i fall kunna kommandeutnyttjade bör sparas

inte mig aktiebeskattning enligt portföljmeto-Jag velathar motsätta att
diskuteras i remissbe-till viss skattefri omplacering, seriöstmedden, rätt

vissa Den slutliga avvägningenhandlingen. Metoden har dock nackdelar.
fårportföljmetoden genomsnittsmetodoch nuvarande s.k.mellan göras

remissbehandlingen.efter
föremålBostadsbeskattning bostadsfinansiering föroch är en mer

för boendekostnadsutredningen. Dessaanalys inomdjuplodande ramen
såledesfrågor RINK. Förslageninte behandlats i i detta betänkandehar

frånutgår därför i nuvarande finansierings- och bidragssystem.huvudsak
fram förslagFolkpartiet har bl.a. i motioner i riksdagen fört om

stegvisgrundläggande förändringar i detta Ett syfte har varitsystem. att
Min grundläggande kritik bostadsfinan-minska bostadssubventionerna. mot

frågakvarstår. implikationer försieringssystemet Hela denna och dess
ocksåfår boendekostnadsutredningensbostadsskattesystemet prövas när

föreligger.förslag
i betänkandet innebär förvärvs-Förslagen det här föreliggande allaatt

förmånsgrundan-Ombeläggs med sociala avgifter. inkomsteninkomster är
de socialafulla sociala avgifter, den s.k. skattedelende uttas avannars

avgifterna.
Min principiella uppfattning de sociala avgifterna bör knutnaär att vara

utgående förmåner. Då Dettabortfaller den s.k. skattedelen.till är
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emellertid förändring RINK har varit förhindrad utreda.atten som
Jag inte anställdas vinstandelarbundna skall betraktasattanser som

På alltsåförvärvsinkomst. utgå.dessa bör inte sociala avgifter
Ett särskilt inkomstslag bör inrättas för konstnärlig verksamhet.

sådanInkomster verksamhet folkpartiet föreslagitbör, har i motionav som
fråntill riksdagen, helt eller delvis befrias sociala avgifter.

föreslåsDen finansiering i RINK innefattar majoritetens förslag isom
KIS utredningen indirekta Jag hänvisarskatter. vad gäller invänd-om

frånningar dessa förslag till reservationen folkpartiets imot representant
denna utredning.

Därutöver awisar jag frånförslaget indragning 23 intäkternaom av av
kommunala skattehöjningar, liksom förslaget s.k. avskattningom av
anställdas konvertibler i samband med konvertering till aktier.

Slutligen jag skattereduktionen för fackföreningsavgift börattanser
avskaffas och begränsning bör ske arbetsgivarnas avdragsrätt föratt en av
bl.a. kostnader för organisationsverksamhet.

De motiveringarna till de redovisade ställningstagandenanärmare ovan
i följande avsnitt.ges

SkatteskalaKap. och finansiering

Jag utgådelar majoritetens uppfattning statlig inkomstskatt bör förstatt
såvid inkomstdelarhöga inkomsttagareendast tio behöveratt en av

sådan Deterlägga skatt. innebär, grundavdraget inkluderas i skattes-om
utgårkalan, statskatt för inkomstdelar 200 000 kronor i 1991att över ca

års dåMarginalskattenskatteskala. blir 30 % för nio inkomsttagare tio.av
Den högsta marginalskatten 50 %, fårblir vilket innebär alla alltidatt
behålla åtminstone hälften inkomstökning eller extrainkomst.av en

mål uppnåsFör detta år dåskall inte bara det den skatteskalanatt nya
måsteinförs framöver återinfö-automatisktäven inflationsskyddutan ett

Detta bör ske särskild lag reglerar den inkomstgränsattras. genom en som
från utgårvilken statlig skatt justeras i takt med inflationen förändringen

konsumentprisindex.av
Därutöver krävs justering skatteskalan i takt med realinkoms-atten av

höjs. Annars kommer fler fler inkomsttagareoch successivtterna att
betala statlig inkomstskatt. I samband med reformen riksdagenbör

sådanalämpligen uttala avsikten justeringar skall iär ske takt medatt att
fårrealinkomsterna stiger. Det sedan ankomma regeringen vidatt att

föreslålämpliga tillfällen dessa.
Även grundavdraget inflationsskyddas.bör

föreslårMajoriteten grundavdraget höjs till 12 000 kr. ochatt att
schablonavdraget sänks till 0001 kr. Jag biträder detta förslag.
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Finansiering
-62,6Skattebortfall sänkta skattesatsergenom
-2,4inflationsskyddat grundavdrag-

-65,0skattesänkningSumma
13,2Basbreddningar avseende arbetsinkomster enligt

majoriteten
-1,6oförändrade reseavdrag- 1,7avskaffad skattereduktion för fackförenings-- avgift begränsning för arbetsgivarnasamt

Basbreddning arbetsinkomster mitt förslag 13,3-
Basbreddningar avseende kapitalinkomster

23,3majoritetenenligt
med reavinstskatt —0,9uppskov- —2,0skatt pensionsfonderlägre av—

Basbreddning mitt förslag 20,4kapitalinkomst -
Övriga enligt majoriteten 28,9poster

reavinstskatt näringsfastigheter -0,1lägre- —2,0ränteavdragstak—— tidningar —1,0moms——
25,8övriga mitt förslagSumma poster -
59,5Summa

Avgår enligt majoriteten barnbidrag m.m. -7.7
kommunal skattefond 0,7-Avgår -7,0mitt förslag-

5,0enligt majoriteten dyn. eff.Tillkommer
5,0dynamiska effekterstörre— mitt förslag 10,0Tillkommer -

Sammanställning finansieringen enligt mittav
förslag:
Basbreddning arbetsinkomster 13,3
Basbreddning kapitalinkomster 20,4

25,8Ovrigt
3,0Besparingar

Dynamiska effekter 10,0
72,5Summa

Skattebortfall sänkta skattesatser -65,0genom
Barnbidrag, sänkta socialavgifter, kultur -7,2m.m.
Skattebortfall diverse förslaggenom som

beräknas —0,3kunnat
—72,5Summa

framgår ovanstående.förslag till finansiering JagMitt kommenterarav
förhållandeawikelserna i till majoritetens förslag.nedan

någotSkattebortfallet blir enligt mitt förslagsänkta skattesatsergenom
jag förordar intlationsskyddeftersom grundavdraget.ävenstörre ett av

jag 65 miljarderTotalt räknar med kr. sänkta skattesatser ochgenom
återinfört inflationsskydd.

tvåfråga föreslårbasbreddningar avseende arbetsinkomster jagI om
skatteintäktsförändringar. förslagawikelser beräknas medföra Mittsom om

reseavdrag innebär 1,6 miljarder i ökade skatteintäkteroförändrat kr.att
Förslaget avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgiftbortfaller. om

begränsning för arbetsgivarnas avdragsrätt för kostnader föroch or-
ganisationsverksamhet innebär 1,7 miljarder kr. i ökad finansiering.

fråga basbreddningar avseende kapitalinkomster jag denI görom
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uppskattningen skatteskärpningen för reavinstskatt för bostäderatt
reduceras med knappt 1 miljard kr. mitt förslag bevarad tillrättgenom om

Denuppskov. lägre skattesatsen för pensionsfonderna reducerar skatteök-
ningen någotmed 2,0 miljarder Jagkr. har inte kunnat beräkna bortfallca

skatteintäkter grund mitt förslag till viss skattefri omplaceringsrättav av
för aktier.

föreslårI övrigt jag lägre reavinstskatt för fysiskaäven personers
näringsfastigheter och 0,1räknar miljarder kr. för detta. Eftersom jagav
avvisar förslaget tak för ränteutgifter bortfaller 2,0 miljarder kr.ettom

frånFör bidraget KIS har jag avräknat 1,0 miljarder kr. eftersom jag
awisar tidningar. Beträffande energibeskattningen jag detmoms anser
omöjligt beräkna vad förslaget dagens punktskatter medatt ersättaatt
miljöavgifter och därefter belägga energi med innebär för intäkterna.moms
Jag någondärförhar i brist bättre inte förhållanderedovisat avvikelse i
till majoriteten. Jag har räknat med momsbeläggning bio,att teater

kan komma kräva viss kompensation och 0,2 miljarderatt kr.avsattm.m.
för detta.

I majoritetens förslag finns avdragspost benämns kommunalen som
skattesänkning. Denna nettoberäkning förslaget dra inär atten av resp.
betala 23 kommunala utdebiteringshöjningar sänkningar.ut Jagav resp.
avvvisar det förslaget. Enligt min uppfattning det mycket osannoliktär att
några kommuner kommer utnyttja hypotetiskt skattesänkningsbidragatt ett
varför de 0,7 miljarder kr. i majoritetens förslag dold överfina-ärsnarare
nsiering.

Jag beräknar 10 miljarder ikr. dynamiska effekter under den förstaca
genomförandetiden, 5dvs. miljarder kr. majoriteten. Dettaän berormer
dels jag majoritetens förslagi sig innebär underskattningatt attanser en

såledesoch dold överñnansiering. Därtill kommer jag förordaratt atten
åri skattereformen redan 1990, vilket innebärett steg de dynamiskatas att

från år åreffekterna 1991 delvis 2-3 effekter årär 1-2.änsnarare
ocksåDärigenom har de hunnit bli I finansieringenstörre. detta förstaav

ingår också 3 miljarder minskadekr. i utgifter enligt det förslagsteg som
folkpartiet lagt i riksdagen.

Slutligen sådanahar jag uppskattat för frågaawikelser iposten om
skattereglerna jag inte har kunnat beräkna för sig. Det gällersom t.ex.var
slopade sociala avgifter anställdas vinstandelar, ingen avskattning av
anställdas konvertibler i samband med konvertering till aktier, till vissrätt
skattefri omplacering aktier, kvoterade avdrag för reaförlusterav m.m.

Kap. Inkomst tjänst, vissa allmänna avdragav m.m.
Rätten fråntill avdrag för till och arbetet bör enligt min uppfattningresor
finnas ikvar huvudsak enligt nuvarande bestämmelser. Detta angelägetär

bådemed hänsyn till behovet rörlighet arbetsmarknaden bristenochav
allmänna kommunikationer i delar landet. Majoritetens förslagstora av

till försämrat reseavdrag skulle drabba befolkningen hårt.i glesbygd mycket
Av likformighetsskäl jag skattereduktionen för fackförenings-attanser

avgift skall avskaffas. Detta frånomotiveratär den principett avsteg som
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i för beskattningen Iövrigt varit vägledande arbetsinkomster. konsek-av
också arbetsgivarensdärmed bör avdragsrätten för medlemsavgiftervens

Den till 40 %.begränsas. avdragsgilla delen bör sättas

Beskattning kapitalinkomsterKap. av
Utgångspunkten kapitalinkomsterför beskattningen och kapitalvinsterav

inkomstslag bildas. För dessa inkomster, nominellt beräkna-är att ett nytt
30 %.de, tillämpas enhetlig skattesatsen

inkomstslag minInom detta bör enligt uppfattning full kvittningsrätt
råda. innebärDet jag inte kan majoritetens förslag enbartatt acceptera att
ränteutgifter till 100 000 kr. avdragsgilla, liksom inteskall hellerupp vara
förslaget endast 70 % realisationsförluster skall avdragsgilla.att av vara

så påTaket för ränteutgifter skuldräntor normal villaär satt att en
fullt Onormalaskall avdragsgilla. villor existerar i emellertidvara

storstadsområden.framförallt i vissa Till det kommer ränteutgifternaatt
hushållför med s.k. normalvillor kan överstiga 100 000 till följdkr.även

åtaganden.fullt Jagandra legitima den begränsning liggerattanserav som
%i det skattemässiga värdet alla avdrag sänks till 30 tillräcklig.äratt av

ocksåförEtt tak ränteutgifter resulterar i rad andra olägenheter.en
Det skulle i praktiken bli effektivt hinder för privatpersoner deltaett att

tillgångari näringslivets riskkapitalförsörjning. Enbart sinaden har isom
fårlikvida medel, vilket torde synnerligen ovanligt, ekonomiskvara

bidramöjlighet till riskñnansieringen. I andra fallalla blir det nödvän-att
via Detdigt bolagsbildning. kan knappast önskvärtomvägenatt attvara

fråntvinga in allt företagande första början i bolagsform. Inte heller detär
sig nödvändigt eller önskvärt skapa skatteregler leder tillatt attvare som

hushållens lågaredan andel marknadsnoterade minskaraktier änav mer.
Vidare skulle kapitalkostnaden för inköp kapitalkonsum-t.ex.av

tillgångartionsvaror bli högre för den saknar andra för denänsom som
sådana. två utgångsläget,Omhar har ränteutgifter till itaketpersoner upp

bostadslån, båtoch vill köpa eller husvagn kan dent.ex. genom en
tillgångrealisera förförmögne betala köpet och därigenom slippaatten

tillgångens lånaavkastning. Denskatten andre är tvungen attpersonen
får någoninte avdragsrätt för skuldräntan varigenom blir dyrareköpetmen

förmögenhet.för utanpersonen
frågamajoritetenDen föreslagna begränsningen i avdragsrättenav om

realisationsförluster frågaför innebär principiellt olikformighetolycklig ien
behandlingen vinster och förluster. Eftersom förluster beräknasom av

nominellt ligger redan däri väsentlig begränsning. Den säljeren som en
fastighet i avfolkningsbygd inteskulle avdrag för denhelagöraen ens
nominella förlusten %bara med 70 därav, vilket jag omotiveratutan anser
hårt.

Majoritetens förslag i dessa avseenden utformade med hänsyn tillär
önskemålet försvårarskatteplanering,motverka enligt min meningatt men

förhindrar de orimligteller och välmotiveradenormalasättett
våldFörslagentransaktioner. innebär mera nöden kräver.än

önskemåletJag motverka skatteplanering detatt att utöveranser -
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bidrag automatiskt den likformiga beskattningen bättresom ges av mer -
skulle kunna tillgodoses begränsning den totala skattereduk-genom en av

får påtion grund underskott i inkomstslaget kapital.göras Ett taksom av
påför skattereduktionen årsexempelvis 60 000 i 1991kr. penningvärde

sådantunderskott 200 000 kr. Om införstak börmotsvarar ett ett man
återståendesamtidigt det möjligt underskottöverväga tillgöraatt att spara

år. Frågan fårkommande bedömas slutligt efter remissbehandlingen.
Utöver de synpunkter real beskattning jag anfört vill jagsom ovan

hushållenskommentera effekterna sparande mina förslag.av
Den enhetliga %skattesatsen 30 nominella kapitalinkomster

innebär i praktiken hög skatt den avkastningen,reala särskilten om
inflationen förblir hög. Förslagen i övrigt kan dock bidra tillväntas att
dämpa inflationstakten. Den likformighet i beskattningen olika typerav av

förslagetsparande innebär, jagoch önskvärd, leder tillsom attsom anser
vissa sparformer som i fårdag underbeskattade höjd beskattningär

fårmedan andra sparformer som i dag överbeskattade sänktär skatt.
Skatten skärps sparanderealt medan den sänks finansiellt. Den

hushållenseffekten sparande kan bli positiv.sammantagna väntas svagt
måletMed hänsyn till stimulera sparandet skulle därför lägreatt en
%skattesats 30 i för sigoch kunna motiverad. Dettaän skullevara

ocksåemellertid innebära värdet underskottsavdrag blev lägre 30att än
%, vilket enligt min uppfattning skulle resultera i alltför kraftigen
skärpning nivånboendekostnaderna. Jag kan därför %.30accepteraav

Med hänsyn till kapitalets internationella rörlighet, särskilt valuta-när
regleringen avskaffas, finns det emellertid skäl mycket följaatt noggrant

hushållensutvecklingen. Om sparande i utsträckning flyttar utomlands,stor
mångadär beskattningen kapitalinkomster i fall kommer lägreattav vara

måstei Sverige, den valdaän skattesatsen omprövas.
föreslår önskemålenMajoriteten med hänsyn till stimulera sparandetatt

och ha skattesats för isparande näringsverksamhetatt attsamma
på långsiktigtavkastningen bundet sparande i försäkringsbolag och bank

%.beskattas med 20 Jag denna skattesats för hög förordarochatt äranser
istället 15 %.

Eftersom det endast realiserade värdestegringsvinsterär beskattassom
deloch de utfallande pensionerna kan inkommandebetalas meden av

premier kommer den faktiska skattebelastningen %.bli lägre 15 Denänatt
mig föreslagna nominella skattesatsen kan därför innebäraantasav en

effektiv skattesats %10 den totala avkastningen sparande ica av
uppnåsP-försäkring. långsiktigtDärigenom bundet sparande fortfaran-att

förhållandede kommer i till sparande, vilket jagatt gynnat annatvara
motiverat. I samband med beskattning införs pensionssparandeattanser av
jag det välmotiverat avskaffa denär begränsning i dagatt attanser som
frågafinns i till avdrag för premier.rättenom

Mitt ocksåförslag innebär jag förordar den s.k. premieskattenatt att
för försäkringssparande i utlandet 15 %till i för %.sätts stället 20

gångUtredningen har under arbetets sådaninhämtat uppgifter attom en
några åtagandeninte strider frågaskatt Sverige gjort i kapital-mot om

såliberaliseringar ändåeller motsvarande. Om måstefalletskulle vara
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frågansjälvklart pensionssparandehela beskattning omprövas.om av
någotUtredningen diskuterat teknik förhar skapa denatten annan

önskvärda likformigheten för pensionssparande sparande. Ettoch annat
alternativ kunde därvid välja beskattning enligt reglerna förattvara
näringsverksamhet enligt förslagen i URF. Detta %skulle innebär 30 skatt

Utredningennettoresultatet. har avfärdat detta alternativ. Jag anser
emellertid remissinstanserna bör oförhindrade diskuteraatt attvara

sådanfördelar och nackdelar med alternativ metod.en
Som vill jag inte mig den portföljmetodennämnts s.k.motsatta attovan

för beskattning marknadsnoterade aktier remissinstanserna.prövasav av
måsteJag emellertid metoden kombineras med tillatt rättanser en

skattefri omplacering belopp i storleksordningen 20 000-30 000 kr.ettav
också frånDet visathar sig nödvändigt väsentliga undantaggöraatt

Såledesmetodens tillämpning. kan s.k. korta affärer dvs. köp och
kalenderårförsäljning inom inte in i portföljen. Portföljmetodenläggasett

ocksåhar nackdelar överbeskattning vid sjunkandeuppträderattgenom en
inlåsningseffekterDetta kan skapabörs. olyckliga. Det inte hellerär ärsom

småsjälvklart aktieägare med sparbelopp sina aktieratt ser som en
såportfölj aktier i olika företag. Om skulle falletutan snarare som vara

svårbegriplig,portföljmetodenkan mycket eftersom den resulterakanvara
i rcalisationsvinstskatt vid försäljning förlustaktie därför andraattenav
aktier i portföljen stigit i värde.

måsteFörslaget i betänkandet innebär portföljmetoden kompletterasatt
med nuvarande s.k. genomsnittsmetod för andra aktier marknadsnotera-än

måsteDetta innebärde. olika metoder existera sida vid sida, vilket inteatt
förståelsenheller öka förägnat reglerna.är att

Jag det slutliga ställningstagandet till valet beskattningsprin-attanser av
måste anståför aktiercip till efter remissbehandlingen.

framgått inledningsvis frågaSom jag förslagen iattanser ovan om
måstekapitalbeskattningen kombineras med sänkning förmögenhets-en av

och avskaffande transaktionsskattenskatten värdepapper för attav
undvika den totala skattebelastningen kapital blir oacceptabelt hög.att av

Beskattning näringsverksamhetKap. av
Jag realisationsvinstbeskattningen fysiska näringsfas-attanser av personers

hård såledestigheter alltför i majoritetens förslag. Denär bör nedsättas,
antingen fåromkostnadsbeloppet enligt schablonregeln beräknasattgenom
till högre andel försäljningspriset eller till uppskovrättatten av genom
medges.

Reavinstbeskattningen jordbru ksfasti gheter medger idag uppskovsrättav
vinsten in i schablonbeskattad villasätts eller jordbruksfas-om en en annan

nedanståendeItighet. konsekvens med förslag till utvidgad uppskovsrätt
ocksåtill bostadsrättslägenheter bör uppskov vidmedges försäljningenäven

jordbruksfastighet vinsten in i bostadsrättslägenhet.sättsav om en
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Kap. Bostadsbeskattningen

Folkpartiet ihar motioner i riksdagen fört fram förslag grundläggandeom
förändringar i bostadsbeskattningen och bostadsfinansieringen. Dessa
frågor behandlas emellertid boendekostnadsutredningen, inte RINK.av

måsteBostadspolitiken såläggas användningen regleringarattom av
minskar, behovet subventioner begränsas och valfriheten för de boendeav
ökar. Det grundläggande det s.k. paritetsproblemet. Kostnadernaär i
nyproduktionen medför bruksvärdesprincipen för hyressättning ettgenom

Ävenhögt avkastningskrav därmedoch högt taxeringsvärde. räntebidragen
kapitaliseras i höga taxeringsvärden. Min principiella kritik dettamot

kvarstår. frånFörslag till förändringar boendekostnadsutred-system väntas
får ocksåningen och de naturligtvis konsekvenser för beskattningen. Hela

fråga måstedenna fråndärför förslagen boendekostnad-omprövas när
sutredningen föreligger.

framgåttSom jag effekterna de taxeringsvärdenaattovan anser av nya
småhus måsteför beaktas i särskild ordning före skattereformens

ikraftträdande. Folkpartiet i bådehar riksdagen justeringarkrävt i
fastighetsskatten förmögenhetsskattenoch särskilt hänsynsta gande tillsamt
de väntade regionala variationerna i de taxeringsvärdena.stora nya

Bland de förslag RINK framlägger jag migmotsätter rättenattsom
till uppskov med reavinstskatten avskaffas. Jag möjlighet tillattanser

både småhusuppskov för och bostadsrättslägenheter i huvudsak enligt
måstenuvarande önskemåletregler finnas tillhänsyn motverkaattav

inlåsning påoch öka rörligheten bostadsmarknaden.
ocksåJag mig förslaget privatpersonmotsätter kan ha enbartatt treen

privatbostäder. Detta innebär fjärde fastighet innehasatt annaten som
erhållentillfälligt,än skulle komma klassificerast.ex. attgenom arv, som

näringsfastighet, vilket jag onödigt komplicerat.anser

Kap. Skatteregler för10. pensionärer

Förslagen i betänkandet innebär inkomstskattlägre och lägre marginalskatt
för pensionärer likaväl för löntagare. Därutöver jag att ettsom anser

förvärvsavdragsärskilt 10 000 kr. bör införas för pensionärer.t.ex.
Detta såskulle stimulans för den fortsättaönskar sittextra attge en som

uppnåddförvärvsarbete efter pensionsålder. Förvärvsavdraget kan
utformas särskilt avdrag inkomst tjänst näringsverksam-ochett motsom av
het.

ÅtgärderKap. 11. avseende kommunalskatten

åtgärdernaJag awisar föreslagnade indragningmed till kommunal fonden
från23 intäkterna eventuellt höjd kommunalskatt. Det självklartärav av

mycket angeläget bådeundvika höjningar kommunalskatten, iatt av
samband med skattereform ioch övrigt, jag intekan denaccepteraen men
inskränkning i den kommunala beskattningsrätten därmed självstyrel-och

förslaget i praktiken innebär.sen som
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någonTill det den praktiska effekten kommunkommer att om av
måstemåste höjastvingande skäl höja kommunalskatten blir dennaatt tre

gånger så erfordrasmycket kommunalekonomiska skälav omsom
gårmajoritetens förslag igenom. Det enligt min mening inte rimligt.är

Ekonomiska effekterKap. 12.

För den enskilde kommer effekterna skattereform enligt minaav en
påverkariktlinjer ekonomiskabli möjligheter själv sinstörreatt att

situation. Det sig arbeta och Det kommerkommer lönaatt att att spara.
löna sig utbilda sig företagande.ochatt att att satsa

För samhällsekonomin blir effekterna utnyttjandehela bättreett av
och ekonomi med utvecklingskraft. Därigenom kanstörreresurserna en

den ekonomiska tillväxten vilket realinkomster ökadeöka, högre ochger
sjukvård,för Sverige,bl.a. äldreomsorg, barnomsorg, det glömdaresurser

samtidigt skattetrycket kan sänkas.som
påSärskilt förtjänar effekterna avtalsrörelse intlationstaktoch att

åstadkommaunderstrykas. För nödvändig dämpning prisökningar-att en av
fårEnlägre marginalskatt avgörande betydelse. dämpad inflationärna av

både hushållsin positiva effekteri för enskilda och samhällseko-tur stora
nomin i stort.

I betänkandet förs de s.k. dynamiska effekterna,ett omresonemang
fördvs. de verkningar uppkommer enskilda och hela samhällsekono-som

så föreslås.min Enligt minskattesatserna sänks och basen breddasnär som
bådeuppfattning har majoriteten varit onödigt försiktig i uppskattningen

storleken de dynamiska effekterna den tid detoch kan tänkas taav av
innan de uppträder.

således bådeJag bedömer det troligt löntagarnas och företagensatt
påverkas relativt förslagen. medförbeteende snabbt Detta skat-attav

teintäkterna för och kommun kommer öka. Det mycketärstat att
tillåtsinte höjtangeläget detta leda till fortsatt skattetryck, det böratt utan

i stället utnyttjas för nödvändig sänkning de totala skatterna.en av
sådant åstadkommasEtt med fördelsänkt skattctryck kan genom en

uppnåssänkning Därigenom fleraden allmänna mervärdeskatten.av
fördelar:

sänkt bidrar till dämpad inflationmoms en-
fördelningspolitiskasänkt har fördelarmoms-

innebär anpassning till EG.sänkt angelägenmoms en-

Fördelningseffekter13.Kap.

betänkandet redovisas studier förslagens fördelningspoli-I antal överett
påJag fästertiska effekter. särskild vikt vid de beskriver effekternasom

hushållens disponibla inkomster efter betalning den ökade boen-av
dekostnaden.

Utöver den diskussion förs horisontell och vertikal rättvisa harsom om
jag vid mina ställningstaganden viss betydelse förändringsrättvisa.lagt

således måsteJag hänsyn till förändringarna för enskildaatt tas attanser
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hushåll inte kan Hushållenhur och snabba helst. harstoravara som
på erhållaberättigade krav viss anpassningstid för sin ekonomiskaatt

planering. Detta särskilt betydelsefullt vad gäller kostnadernaär för
mångaboendet, långsiktigtför innebär åtagande.ekonomiskt Somettsom

framgått tidigare har hänsynen till villaägarnas ränteavdrag varit avgörande
för valet skattesats inom inkomstslaget kapital liksom i valet mellanav
nominell och real beskattning.

De beräkningar i betänkandet visar effekterna majorite-som ges av
förslag. Av tidsskäl har det inte fåvarit möjligt för migtens beräkningaratt

utförda med de mig angivna reglerna. slutsatserna mina förslagav ovan av
torde emellertid i allt väsentligt bli positiva för alla inkomsttagare änmer

framgårvad tabellerna i betänkandet.som av
Jag vill särskilt understryka vikten fördelningsstudierna inkluderarattav

sånämnda dynamiska effekter. Om inte sker framkommer starktovan ett
missvisande någonresultat, enligt min uppfattning inte tillmätaskansom
betydelse eller läggas till grund för konkreta förslag.

Kap. Reavinstbeskattning24. övrig lös egendomav
Jag det skattefria beloppet bör högre de 20 000att kr.sättas änanser som
majoriteten föreslår, 40 000 kr.t.ex.

BeskattningsâtgärderKap. 28. för naturaförmânervissa

några frågaJag har invändningar i gränsdragningen mellan skatteplik-om
naturaförmånertiga personalvårdsförmåner.skattefriaoch De bygger i allt

på åsikterväsentligt folkpartiets vid riksdagsbehandlingeni november 1987.
Således bör kaffe teoch inte nödvändigtvis påbehöva intast.ex. arbetsplat-

för personalvårdsförmån.räknas skattefri Iatt konsekvens härmedsen som
bör kaffekuponger frånäven undantagna skatt. Inte heller finns detvara
någon sådananledning diskriminera motion sker utanföratt som ar-
betsplatsen med hjälp motionskuponger. alltsåJag sådanattav anser
motion den anställde betalar tillhandahållsmed kupongsom som av
arbetsgivaren omfattasbör personalvårdsbegreppet.det skattefriaav

Beträffande beskattningsreglerna för förvärvanställdas värdepapperav
jaghar invändningar.tre

För det första det orimligt betraktaär anställdas vinstandelaratt som
årbundna i fem ellerär lön. De bör därför inte beläggas medmer som

sociala avgifter.
För förmånsbeskattningdet andra jag utgåinte böratt näranser

anställda förvärvar aktier villkor allmänheten, dvs. övrigadesamma som
föreslårvillkor majoriteten jag onödiga.som anser

För det tredje jag s.k. avskattning anställdas konvertiblaattanser av
skuldebrev inte bör ske i samband med konvertering till aktier. Det krävs
ändå kontant betalning vid konvertering till aktier och beskattningom av
konvertiblerna utlöstes försvårasamtidigt skulle det eller omöjliggöra för
mångaanställda sådandelta i konvertering.att
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Särskilt yttrande expertenav

Lyngå mpGösta

I särskildadetta yttrande beskriver jag först de synpunkter vilkaur
miljöpartiet de skattereformgröna angelägen och därefterärattanser en
drar jag konsekvenserna för det önskade skattesystemets ochstruktur

måndetaljer, speciellt fråni den dessa awiker kommitténs betänkande.
Slutligen jag jämförelse finansieringengör mellan betänkandets ochen av
mitt förslag.

utgångspunkter1 Bakgrund och allmänna

för reformen

tillrefererar betänkandets kap. 3

Ekologiska1.1 och ekonomiska grundbultar

Miljöpartiet de arbetar förgröna samhälle lever i ekologisk balansett som
med miljön. Partiets konkreta handlingsprogram kan härledas fyraur
ideologiska solidaritetsbegrepp:

Solidaritet med och de ekologiskanaturen systemen-
Solidaritet med kommande generationer-
Solidaritet med inom Sverigeutsatta grupper-
Solidaritet med människorna i u-länderna-
Utgångspunkten för miljöpartiets ekonomiska politik vi människorär att

hushållamåste med inom för vad ekologisktärresurserna ramarna som
såmöjligt livsvillkoren såvälskall kunna för föratt nuvarandetryggas som

kommande generationer. Speciellt följande synpunkter viktiga detär när
beskattningen:gäller

Konsumtionen måste såändliga inteattav resurser avpassas nu-
förbrukar de framtida generationer skall levaresurser som av.
Föroreningen måstemark, såoch luft begränsasvatten naturenav att-
åter återvinnafungerakan i balans reningsförmåga.och sin naturliga
Livskvalitén såför alla människor bör hög möjligt; detta gällervara som—

vårtekonomiskt iäven och i andra länder.egetsvaga grupper
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tillväxtLivskvalité, inte ekonomisk1.2

mål befrämja fortsattEtt viktigt för skattereformen sägs att envara
målsådantekonomisk Miljöpartiet de ärtillväxt. gröna att ettanser
tillväxtekonomiskEn diskussionalldeles för oprecist och luddigt. om

måstemåste Denbli meningsfull.föras i preciserade förbättre termer att
produktionsvolymproduktivitetskilja ochgrundläggande begrepp som

innehåll, vadmåste tillväxtens dvs.framför diskuteraoch den allt som
eventuellt skall växa.

produktivitet, dvs.ökaduppfattningMiljöpartiet de ärgrönas att en
undergodo. Detta gällerproduktion arbetstimme i allmänhet är avper

arbetsorganisation,bättreförutsättning ökningen resultatetäratt nyav en
rovdrift människor.teknik, inte ökade.d. och av en

därmedkonstaterande leder inte automatiskt till slutsatsenDetta att
också produktionsvolym ivarje fall inteskall eftersträvas,ökad total aven

råvaruresurser eller orsakarmedför förbrukning knappa somvaror som av
förbättradfriställsmiljöförstöring. Den arbetsinsats som genom en

vårddels för inom ochproduktivitet bör i stället användas arbete omsorg,
inom denarbetsinsatserdels för förkortad arbetstid och uppmuntran aven

informella sektorn.
arbetesänkning den direkta skattenNär jag därför yrkar en av

ansvarsfulltmänniskor sigmed förväntan skall betedetär ettatten
förståelse livskvaliténs förutsätt-siggrundarsätt, sättett avsom

materielladriva sinI för öka sitt lönearbete förningar. stället attatt upp
många fritid ochvälja ökadstandard, jag nämligen kommeratt atttror

åtåt familj,tidinformella sektorn, dvs.ökade insatser inom den ägna mer
åt sysselsättningar. Dettamedmänniskor andra obetaldahjälpa ochatt

förmån värden. Denpenningekonomins betydelse till för andraminskar
då riktning vad utredningenseffekten idynamiska verkar motsatt mot

majoritet förutsätter.

för skattereformAndra motiv1.3 en

RINKreformerad inkomstbeskattningdirektiven för utredningenI om
tillingår mindre möjligheterrättvisare ochskapa skattesystematt ett

målsättningSå långt utredningens iskatteundandragande. överensstäm-är
ekonomiskmed rättvisamed miljöpartiets politikmelse om man menar

för ekonomisktgrundtrygghet även svaga grupper.
genomföra skatte-vidare följande starka skäl tillJag attatt enanser

föreligger:reform

styrmedel föri grad hittills, användasSkatterna bör, högre än attsom
misshushållning miljö utvecklatsmed ochmotverka den somresurser

ändligaHöjda indirekta skatterdecennierna.under de senaste
delvis denavgifter miljöfarliga börutsläpp ersättasamtresurser

inkomstskatten.direkta
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2. Skatterna bör, i likhet fallet varit hittills,med vad användas som
fördelningspolitiskt instrument. För detta krävs dels regelsystemett som
försvårar skatteundandragande, dels den totala skatteeffekten äratt

för de ekonomiskt för de rika, dvs.ängynnsammare svaga grupperna en
låglönestruktur. Det första tillgodosettkravet utredningensär av

låglönestrukturmajoritet medan god Mittsaknas. alternativa förslagen
låglöne-till skatteskala, nedan avsnitt 2.1, har bättrepresenterat en

också framgårvilketstruktur, den fördelningspolitiska ianalysenav
avsnitt 6.2.

Boendekostnad1.4
refererar till betänkandets kap. 8

Ett skattesystem ha inflytandekan mycket bostadssektornnytt stort
bådedet inverkar byggkostnader boendekostnader.ochattgenom

svårlöstaProblemen inom denna sektor speciellt eftersom fleraär
syftemål måstemotstridiga beaktas. Dels viktigtdet rimlig bostadär att en

räckhållinom för alla, dels det rättvisekrav subventioneratär är ett att
boende inte stödjes med 40 miljarder kr. skattemedel.närmaresom nu av

också dålig gårDet regionalpolitik huvudparten tillär detta stödatt av
Ävenstorstäderna. knappast kan sigtänka bostadspolitik utanom man en

måstesamhällsstyrning, den nuvarande styrningen olycklig.betraktas som
Boendestandarden skall rimlig väljeroch de högre standardvara som

själva förskall betala den. Nuvarande subventionsmönster för fastigheter,
fårvilket innebär måstehöga vinsterägare statsfinansierade stödatt genom

läggas om.

Skattesystemets2 struktur

Inkomstslag,2.1 grundavdrag och skatteskalor
till betänkandetsrefererar kap. 4

Förutom de utredningen föreslårdefinierade inkomstslagen, jag ettav
inkomstslag benämnt extra arbetsinkomst, beskrivet i detalj i mittmer
avsnitt 2.4.

För uppfylla de syftemålenkrav motiveras i mittatt avsnitt 1.2som av
måste innehållastrukturen skattcskalan väsentligt höjt grundavdragettav

progressiv föreslårskatteskala inom inkomstslaget tjänst. Visamt en
följande olika grundavdrag och avdrag inom olika inkomstslag:extra

Grundavdrag inom inkomstslaget tjänst 20 000 kr.
Extra avdrag inom inkomstslaget extra arbetsinkomst 10 000 kr.
Extra avdrag inom inkomstslaget kapital

inkomsttill 6 000 kr. %30upp en av

22-RINK l
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föreslårJag också följande skatteskalor:
Inom inkomstslaget kapital %30
Inom inkomstslaget tjänst under 170 000 kr. endast

kommunalskatt
års nivå1991 170 000-220 000 %kr. 20 +

kommunalskatt
%över 220 000 kr. 30 +

kommunalskatt
gränserna års nivå170 000 kr. och 220 000 kr. i 1991 150 000antages motsvara

års nivåkr. och 200 000 kr. i 1989
I mina uppskattningar reformens kostnader har jag räknat medav en

genomsnittlig kommunalskatt 32 kr.av

angående2.2 Kommentarer beskattningen
kapitalvinsterav

refererar till betänkandets kap. 6

Det bör observeras ingen indexuppräkning förutsättes, dvs. beskatt-att
ningen kapitalinkomst beräknas enligt det nominella Ombeloppet.av
exempelvis %den nominella 10 medan %inflationen 6räntan är motsvarar

så frånsettden verkliga, %.reala 4 I fallär skulle, deträntan extra
avdraget, kapital 0001 kr. 100 kr. i nominell inkomst, 30dvs. kr.ett om ge
i Eftersomskatt. den reala endast 40 kr. blir denräntan reala skatte-är

låga75 %. Den skenbart skattesatsen för inkomstslaget kapitalsatsen
alltså hög, verklig skattesats inflationen betydande.motsvaras ärav en om

Så långt jaghar följt betänkandets modell, dock enligt min meningsom
slår hårt småsparare.alltför föreslårDärför jag sparavdragmot ett om

%30 den del kapitalinkomsterna brutto, dvs. före avdrageventuellaav av
i inkomstslag Fråndetta understiger 6 000 kr. vinsten i 100exemplet,som

fârkr., enligt %mitt förslag dra 30 dvs. 30 kr. innan skattenman av
dåberäknas. Den %blir 30 70 kr., dvs. 21 kr. och i exemplet blir denav

52,5 %reala skattesatsen i för 75 %.stället

angående2.3 Kommentarer beskattningen inkomstav
tjänstav

refererar till betänkandets avsnitt 4.4

framgårSom tabellen jag grundavdraget bör högreattav ovan anser vara
det nuvarandeän och progressiv skatteskala nödvändig föratt är atten

åstadkomma låglöneproñlrimlig beskattningen. Vidare jag atten av anser
och brytpunkter skallgränser nominella inte automatisktochvara

inflationsskyddadc. Indexreglering tenderar nämligen inflationengöraatt
acceptabel för motståndetmänniskor och därmed minska den. Denmot av
kommitténs majoritet föreslagna avsiktsförklaringen här bättreär en
lösning.
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angående inkomstslaget2.4 Kommentarer
arbetsink0mstextra

till betänkandets kap.refererar 34

föreslår innefattar diversearbetsinkomst,inkomstslag, extraJag ett som
särskiltliknande. Inom detta börinkomster hobbyverksamhet eller ettav

10avdrag 000 kr. finnas.om
ekonomiska har dennaPersoner i dagens extratypsystem avsom

två dekategorier: Antingenarbetsinkomster hamnar i endera tar emotav
ocksådåhandlar olagligt, ellerbytestjänster utan kvitto ochellerpengar

måste då både sociala avgifter ochbetalade sin inkomst ochdeklarerar
inkomstskatt.

i självaoptimaltJag ingetdera dessa alternativ är attutanattmenar av
tillhör denpositivt dessa aktiviteter,samhället bordeverket somse

tidekonomin, aktiviteter för vilka inte ochinformella sektorn ärpengarav
förmånsgrund-Sådana inkomster inte helleravgörande mätetal. skall vara

liten eftersombedömer inkomstbortfall dettaande. Jag äratt statens enav
effektEn positivdenna verksamhet i dag troligen skerdel svart.stor avav

många behöva sigmänniskor inte skulle kännamitt förslag att somvore
för inte sin hobbyverksamhet.brottslingar de betalar skattatt

i utreda hur detta inkomstslag börRiksskatteverket bör uppdrag att
avgränsas.

årfemSkatteutjämning under2.5

förtjänster detför vissa inkomsttagare med tillfälligtvis högaEtt problem är
föreslårJag därförvilket marginalskatten drabba dem.kansätt att

inkomster tjänst ochmed inkomster sammanlagda extraav avpersoner
överstiger i mitt förslag 170 000 kr. kanarbetsinkomst brytpunktensom

erhålla till elleromfördelning överskjutande beloppefter ansökan ettav
inkomståret.årenföljande i för förde fem stället beskattasflera attav

tjänst vissa allmänna3 Inkomst ochav
avdrag m.m.

Förmånen fri bil3.1 av
till betänkandets avsnittrefererar 28.6.1

för beskattning fri bil i gradhittills tillämpade högJag att system avanser
miljöproblemprivatkörning med ñrmabil, vilket med dagensuppmuntrat

måste Höjningen beskattningen visserligenhelt felaktigt. kan göraanses av
måsteandelen privatkörningmindre attraktivt, för minskavaldetta attmen

fårföreslår riksskatteverketkonstruktion användas. Jag därför attannanen
införas.kilometer-relaterad beskattning kanuppdrag utreda huri att en

bensinsnålasmå bilar.ochbör dessutom belöna användandetSystemet av
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Måltidssubventioner3.2
refererar till betänkandets avsnitt 28. 6.2

Fria måltidereller subventionerade bör betraktas skattepliktigsom en
löneförmån eftersom det bör och ensak välja sin standardattvara vars ens

kosthållning. Som förmånskattepliktig bör dock inte betraktasav när ett
företag subventionerar luncher för sina anställda kostnadsfrittattgenom
upplåta kök och Intematsal. heller skall det betraktas skattepliktigsom en
förmån vårdanställd, inomnär måltideller deltar iskola,t.ex.en en
inom tjänstens ram.

från3.3 Resor till och arbetet
refererar till betänkandets avsnitt 32.5

Angående frånavdrag för måstetill och arbetet reglerna grundasresor
såvälhänsynstagande önskemålettill inte bilresor däratt uppmuntra

tillräckligt underlag för kollektivtrafik önskemåletfinns till värnaattsom
långaoch utveckla bygder där arbetsresor med bil inte tillfredsställ-ett

ande kansätt med kollektivaersättas transportmedel.
Det i betänkandet framlagda förslaget avdrag för skallattom resor

avståndmedges för det enkel resa överstiger 3 mil acceptabelt därärsom
allmänna kommunikationsmedel avståndtillgängliga. Förär 3 milöver är
schablonbeloppet 6 kr.mil adekvat och avdragstak 15 000 kr. tordeett om

acceptabelt i detta fall.vara
områdenI där det saknas underlag för tillfredsställande kollektivtrafik

föreslår jag minimigränsen i ställetatt skall 1,5 mil enkel resa ochvara
avdragstaket 30 000 Riksskatteverketkr. bör i uppgift utreda vilkaatt
områden ifråga.skall kommasom

Schablonbeloppet 6 kr.mil acceptabeltär med nuvarande bensinpriser;
det bör ändras i takt med ändringar bensinpriset.av

Genom avdraget knutet tillatt är till fortskaff-änperson snarare
ningsmedel, mitt förslag till användninguppmuntrar allmänna kommuni-av

samåkningkationsmedel och till i högre grad nuvarandeän skattesystem
gör.

skattereduktion3.4 för hemmamake
refererar till betänkandets avsnitt 33.2

Miljöpartiet vill informellt vården,arbete, bl.a. i hemmet och inomgynna
vill försvåraoch därför inte möjligheten tvåför den föräldrar attene av

välja arbete i hemmet. Därför yrkar jag det hittillsvarande avdraget föratt
bibehålles.hemmamake Ett ytterligare fåsstöd för arbete i hemmet genom

det förslag miljöpartiet de lagt fram, nämligengröna skallsom att man
kunna dagbarnvårdarlönkommunal vårdför barn.egetav
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3.5 Avdrag för fackföreningsavgift
och organisationskostnad

refererar till betänkandets avsnitt 33.3

Jag fackföreningsavgifter och motsvarandeatt kostnader föranser
arbetsgivare inte skall berättiga till avdrag i deklarationen.

4 Beskattning kapitalinkomsterav

Angående avdrag inom inkomstslaget kapital, avsnitt 2.2.extra se ovan

Allemanssparandet4.1
refererar till betänkandets avsnitt 17.4

Den råttskattefrihet har för ifrågasättas.allemanssparandet kan Detsom
hushållssparandetklarlagtär inte ökat sedan sparformen infördes,att

varför kan misstänka låneñnansieradeinsättningarna till delatt ärstorman
eller finansierade frånöverföring andra sparformer. Jag integenom anser

denna sparform skall småspar-skattemässigtatt däremotattgynnas men
ande bör enligt förslag i mitt avsnitt 2.2.uppmuntras

4.2 Beskattning frånvinster aktierav m.m.
refererar till betänkandets avsnitt 20.5

Den utredningens majoritet föreslagna portföljmetoden kan denav vara
behålles någonbästa för aktier längre tid. Dock bör det utredas hursom

metoden praktiskt skulle fungera i marknad vikande underären som en
lång sådantidsrymd. Utan kunskap kan jag inte ställning till metoden.ta

4.3 Reavinstbeskattning fastigheterav
refererar till betänkandets kap. 19

Det möjligt det förslagär betänkandet framatt lägger beskattningsom om
reavinster för fastigheter med tillägg vissa schablonregler välärav av

Borttagandetawägt. uppskovsregeln vid byte bostad kan dockav av
inlåsningseffekterinnebära bör sådanstuderas Innannärmare.som en

studie gjorts kan inte förslaget accepteras.

Fastighetsbeskattning,4.4 speciellt i
fritidsområdenpopulära

refererar till betänkandets kap. 19

Medan de i kommitténs betänkande föreslagna reglerna för beskattning av
fastigheter är acceptabla i de flesta fall, uppkommer särskilda problem i
fiskelägen o.d. också fritidsområden. föreslårpopulära Jagärsom att man
i dessa fall verkligen beaktar faktumdet tvåvarje hus har olikaatt
marknadsvärden, högt värde eftertraktat fritidshusett och lägreettsom
värde rådortsbor också tvåhar med; det finns distinkt olikasom
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alltsåsådana Taxeringsvärdet börfastigheter.marknader för vara
fritidshus.ortsbor detannorlunda för hus bebos ärän ettett omsom av

påFörhållandet två kom-taxeringsvärden bestämmasdessa börmellan
nivå.munal

pensionsförsäkringarBeskattning4.5 av
betänkandets kap.refererar till 25

på likapensionsförsäkringar skall beskattasJag avkastningeninte attanser
sparandedennakapitalvinst eftersomhögt andra typtyper avavsom

lång % mig20 tycksbinds för tid. En skattesatsinnebär kapitaletatt om
därför skälig.

detaljer i skattesystemet5 Diverse

i inkomstslaget kapitalAvdragstaket5.1

refererar till betänkandets avsnitt 9.1.2

ränteavdragjag tak förmed utredningens majoritetI likhet att ettanser
lån,så specielltvanliga människorsDetta högtbör finnas. bör göras att

försvåras så välbärgadedet förinom inte inte högtboendesektorn attmen
Jagskatteundandragande.väsentlig möjlighet tillmänniskor utgör en

tvåföreslår få avdrag till basbelopp.varje fysisk bör göraatt uppperson
föreslår takensamförsörjare jag dockFör den barn att ettär omavsom

påövergångsskedeI bör4 basbelopp gäller. räntorett personer vars
bostadslån avdragsrättligger detta belopphögt över extra somen

några år.fullständigt inomtrappas av

beskattning5.2 Pensionärers
refererar till betänkandets kap. 10

beskattningutredningen framtagna huvudalternativet förDet avav
jag rimligt fördelningssynpunkt. I första hand yrkarpensionärer anser ur

vanligakonstruktion pensionärer beskattasjag dock där somen
mån. Det funnitsi höjs i motsvarande harlöntagare och stället pensionerna

enligt de linjerna, försöktidigare försök genomföra reformatt somen
någonförsämra ekonomin förinte villattstupat grupp pen-man

fårEftersom skatteomläggningen innebär alla sänkt skatt,sionärer. att
sig för ändra strukturentorde dock idealiskt tillfälle haett yppat att avnu

beskattning.pensionärernas

energiråvaraSkatt5.3
fråntill betänkandet kommittén för indirekta skatterrefererar

felaktigenergi skälJag metoden med moms-belägga äratt att avmenar
Frick till kommittén förbeskrivits i detalj i särskilt yttrande Carlsom av

energiråvaran.föreslårindirekt beskattning. I stället jag läggesskattatt
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Dels detta effekten utvecklandet metoder förhar bättreatt uppmuntra av
återbetalningenergiomvandling, dels föreligger inte den vid export som

innebär.moms-systemet

Begränsning5.4 kommunernas beskattningsrättav
refererar till betånkandets kap. 11

föreslårUtredningens majoritet för begränsning kommuner-ett system av
möjlighet ändra skattesatsen. Visserligen förbjudes inte höjningattnas av

kommunalskatt, det mindre attraktivt eftersom delgörsmen en av
försbeloppet till vilken medel betalas tillöver potten gemensam ur

kommuner sänker sin skatt under viss Jag dettagräns. attsom en menar
ifrågasättande planeringsförmågainnebär kommunernas ochsystem ett av

kommuninnevånarnasekonomiskaderas kompetens självarättsamt att
besluta sina Som jagangelägenheter. i mitt avsnitt 2.1 haröver nämnts

någotmed genomsnittligräknat kommunalskatt 32 kr., dvs. högre änen av
dagens.

I stället bör de ekonomiska skillnaderna mellan olika kommuner
påutjämnas därvid beaktande de olika kommunernas skatte-sätt,annat

åldersfördelningkraft, geografiska faktorer. Miljöpartiet de hargrönasamt
motioneri förslag i denna riktning.presenterat

vården5.5 Sänkta arbetsgivaravgifter inom och i glesbygd

vården,Jag riktade insatser inombehövs dels där bristenattanser
arbetskraft skriande och dels, regionalpolitiskaär skäl, i Norrland,av
Gotland i delar Värmland, Dalarna Västmanland.och I dessa fallsamt av

arbetsgivaravgiften 10bör sänkas med procentenheter, dvs. med ungefär
Sådana erhållitfjärdedel. branscher i Norrland redan nedsättningen som

fårsociala avgifter, denna med den föreslagna sänkningenersattav avnu
arbetsgivaravgiften.

Ekonomiska effekter6

Möjliga effekter6.1 dynamiska

Dynamiska effekter uppkommer människors handlingsmönster ändrasom
vid reform. En reform, huvuddrag sänkning direktadenären vars av

två,och indirektaskatten motsvarande höjning skatter, kan väntasav
delvis motverkande effekter:

Människor kan välja fritid kortare arbetstid kanattmer genom en ge
oförändrad nettoinkomst samtidigt effekten höjningensom av av
indirekta skatter kan reduceras vid miljövänlig livsföringen som
hushållar med knappa resurser.
Människor2. kan det lönt sinöka insats lönearbete eftersomattanse av

behållafår upprätthållade extraförtjänsten. De därvidkanmer av en
konsumtionhög de högre indirekta skatterna.trots
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Där fården första effekten ökning livskvalitén, däröverväger, man en av
den andra effekten ökas den materiella förbrukningen. I vilketöverväger,
fall helst kommer valfriheten handlingsmönstrenmellan öka, vilketattsom
i och för sig förståelsevärdefullt. Det min förhoppning ökandeär är att en
för livets värden i själva verket innebär första effektenden överväger.att

Jag målsättninginser dock utredningsmajoriteten har ochatt en annan
i själva frånverket förväntar sig ökad produktionsvolym skall resulteraatt
reformen.

Handlingsmönstren hos miljontals individer kommer avgöraatt
utvecklingen.

6.2 Fördelningseffekter

Av de sänkta inkomstskatterna totalt 62 miljarder ikr. betänkandets
förslag tillfaller ungefär 25 miljarder % %kr. eller 40 de 10 inkomst-av

års nivå.har inkomster 200 000 1991kr. i Dettatagarna översom vore
acceptabelt också fårendast det kunde visas dessa inkomsttagareattom
betala minst lika mycket de skattehöjningar skall finansieraav m.m. som
sänkningen såinkomstskatten. Analysen i betänkandet visar dock attav
inte fallet.är

Det mig föreslagna alternativet delvishar kunnat analyseras medav nu
metoder betänkandets förslag. Kostnaden för mitt förslag tillsamma som

skatteskala och grundavdrag 2 miljarder kr. lägre kostnaden förär änca
huvudförslaget, inga dynamiska effekter medräknas.om

Dessutom någotkan förslagets profil 10 miljardersägas, överattom
från låginkomsttagarekr. omfördelas höginkomsttagare till i mitt förslag

jämfört med i kommitténs förslag. Gränsen mellan höginkomst- och
lâginkomsttagare kr.år års nivå.därvid till 170 000 i 1991sättes

ungefärligaDen sänkningen den direkta inkomstskatten enligtav
betänkandets huvudförslag RINK jämförs med motsvarande sänkning
enligt mitt framlagda förslag års nivå:mp i följande tabell 1991nu

Taxerad inkomst: 80 000 120 000 160 000 200 000 240 000 280 000
Sänkt inkomstskatt

enligt RINK -3 500 700-9 -17 900 -30 300 100-39 -47 900
enligt -5 300 -10 700 -18 100 -23 700 -29 700 -33 700mp

Inkomsttagare fårunder 160 000 kr. skattesänkning medstörreen
miljöpartiets förslag fårmedan höginkomsttagarna väsentligt lägre
skattelättnader i RINK-förslaget. Den effekten,än totala inkl. finansie-

fårringen, härigenom klart bättre fördelningsprofil med mitt förslag.en

6.3 Reformens finansiella struktur

svårtDet förutse de aktuella dynamiska effekternas jag villatt storlek, och
därför begränsa mig till jämföra mina förslag punktvis med förslagdeatt

lagts utredningens majoritet.som av
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föreslår ocksåDen skatteskala jag har högre grundavdrag högreett men en
progressivitet majoritetens. Jag räknar med jämfört med mittän att,

blir skatteintäkterna i majoritetsförslagetförslag, 10 miljarder kr. högre
låginkomsttagarnafrån frånmiljarder12 kr. lägre höginkomsttagarna,men

två kr.år.de kategorierna 170 Totaltmellan vid 000gränsen sättesom
alltsåskulle mitt förslag 2kosta miljarder kr. mindre.ca

En jämförande beräkning gjortshar handelshögskolan medav samma
metoder i betänkandets bilaga 17. Enligt skulle,dennaanväntssom

från dynamiska effekter,bortsett mitt förslag innebära underfinansieringen
4,4 miljarder 5,2med kr. jämfört med miljarder kr. för betänkandets

huvudalternativ, dvs. miljöpartiets förslag till skattesänkning skulle kosta
framhållits0,8 miljarder kr. mindre RINK:s huvudalternativ. Somän ovan,

svårbestämt. tvåutfalletjag dynamiska effekter Deärattanser av
fundamentala skillnaderna i förslagen ligger i grundavdragen margi-och

påverkanalskatterna och dessa kan mycket arbetsutbudet iväl mot-
riktningar.verkande

När det finansieringengäller inom inkomstslaget tjänst inkomstsla-och
extra arbetsinkomst, avsnitt mitt förslag in omkring2.4,get tarse ovan

0,5 miljarder majoritetens, huvudsakligenkr. änmer genom annan
förmånenkonstruktion beskattningen fri bil ochav av genom en annan

profil skattereduktionerna.av
frågaI kapitalbeskattningen mitt förslag in 2 miljarder kr.tarom

mindre majoritetens, huvudsakligen beroende bättre villkor förän
småsparare. frågaI övriga basbreddningar förslag inmitt 1 miljardtarom

majoritetens, främstkr. än lägre ränteavdragstak.ettmer genom
Eftersom de direkta enligt KIS miljarderskatterna 12 kr. medger mer

miljöpartiet de modell med majoritetens, kommer det totalagrönas än
utfallet omkring 13 miljarder finansiering för mitt förslag,kr. bättreatt ge

väl vad förbehövs täcka de sänktamot attsumma som svararen som
vårdsektornarbetsavgifter inom och i glesbygden, jag föreslagit iharsom

5.5.avsnitt
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