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Bilaga 1

KAN FINANSPOLITIKEN STYRA IN-
VESTERINGARNA I NARINGSLIVET

Villy Bergström Söderstenoch Janav

Inledning1

Den påverkarekonomiska politiken näringslivets investeringar i maskiner
byggnaderloch via olika kanaler: penningpolitik, skattepolitik och genom

den allmänna aktivitetsnivå summan av den ekonomiska politikensom
leder till. Penningpolitiken räntenivåbestämmer likviditet,och skatte-

påverkarpolitiken kostnaden för kapitalanvändningen och företagens
likviditet. Den aktivitetsnivånallmänna i efterfråge-ekonomin bl.a.avgör
utvecklingen för företagens produkter.

I Sverige har skattepolitiken påverkamedvetet föranvänts närings-att
livets investeringar åtminstone sedan andra världskriget. Under efterkrigs-
tidens början ändrades skattepolitiken företagssektorn förgentemot att
bromsa investeringarna i högkonjunkturer. Sedan början 1970-talet harav
skattepolitiken främst varit inriktad stimulera näringslivets investe-att
ringar. Se härom avsnitt 2.3 nedan.

Mycken ekonomisk åtforskning har fastställaägnats de viktigasteatt
bestämningsfaktorerna för investeringarna. Intresset har särskilt varit
inriktat undersöka betydelsenatt skattepolitiken. Den dominerandeav
forskningsansatsen sedan mitten 1960-talet har varit den s.k. neoklassi-av
ska investeringsteorin, har sitt i Haavelmos Jochsom ursprung orgensons
arbeten. [denna teori spelar kapitalkostnaden eller kalkylräntan centralen
roll och för kapitalkostnadens utveckling har räntepolitiken och skatte-
politiken dominerande betydelse. Den neoklassiska investeringsteorin iär
detta avseende fokuseringen kapitalkostnaden väl lämpad analyseraatt
den ekonomiska politikens effekter näringslivets vårtinvesteringar i
land.

Trots intensiv råderforskning det dock oklarhet investerings-stor om
funktionens utseende. Det oklart vilka variabler ingårär t.o.m. ochsom
oklarheten deär än större olika variablernas relativa betydelse forom att
förklara investeringsförloppet.

Sambandet mellan ekonomisk politik investeringsaktivitetenoch i
näringslivet komplicerat. frågaDetär bestämmaär effekternaattom av

1 Lagerinvesteringar, liksom investeringar i forskning, utveckling och mark-
nadsföring ligger utanför den här studien.
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exempelvis ränteförändring eller skatteförändring investerings-en en
rådervolymen under viss tidsperiod. I minst led det oklarhettreen om

Frågandetta samband. gäller hur exempelvis 1 eller skatte-ränte-en
påverkarförändring företagens kapitalkostnad, vidare 2 hur starkt en

påverkar efterfråganförändrad kapitalkostnad företagens kapital och
kapitalefterfråganslutligen 3 förändrad omvandlas till investe-hur en

ringsaktivitet i viss period.en
DetDet första sambandet teoretiskt oklart. inte givet hurär är en

påverkar kapitalkostnad företagen med.ränteförändring den räknar
företagsled-Osäkerheten gäller bl.a. hur förväntningar bildas, huruvida

aktieägarnas portföljerningarna söker maximera företagsvärdet i eller om
lånekapitalet.företagets inklusive Principielltde till hela värde,ser

råderlikartade oklarheter effekter avskrivningsregler,skattesatser,om av
investeringsfondsfrisläpp det fastställa kapitalkostnaden.gällernär attm.m.,

kapitalefterfrå-Det andra sambandet, det mellan kapitalkostnaden och
svårbestämt. lågempiriskt Kapitaldata kvalitet och deär ärgan, av

funktionssamband estimerats i olika stadier har iresulterat storasom
intervall för de estimerade elasticiteterna. Tidsseriedata ofta andrager

tvärsnittsdata.resultat än
Även råderdet tredje sambandet oklarhet. Den tidsutdräkt underom

vilken kapitalbrist fylls nettoinvesteringar eller förut storgenom enen
produktionsapparat desinvesteringar, tillbantas uppskattas heltgenom

någonolika tidsperioder olika forskare, kan talautan attav man om
frågakonvergens vad resultaten. Det dynamiskthärär ettavser om

råderanpassning under ojämvikt, fortfarandeproblem, och .det stor
teoretisk oklarhet den rätta dynamiseringen.om

De ioklarheter här bottnar bl.a.nämntstre ett gemensamtsom
övergripande problem, sammanhänger med investeringsbeslutenattsom
påverkar lång framåt från år,någraföretagen för tid det gällernär—
maskininvesteringar, till decennier det gäller byggnader och anlägg-när

långningar. Eftersom besluten för tid förvänt-har konsekvenser spelar
åtgärderningar framtiden avgörande roll. Detta gäller hur enskildaenom

påverkarränteförändring kapitalkostnaden, kapitalkostnadenhursom en
påverkar kapitalefterfrågan kapitalefterfråganoch hur viss iomsättsen
investeringar tidsenhet.per

ivårVi undersökning arbetat med förenklande antagandenhar ytterst
hur förväntningarna bildas. Vi föreställer förväntningarnaattom oss om

framtida priser kvantiteter respektive variabelsoch helt baseras
historiska förlopp backward looking extrapolative expectations. Det

framtidförväntade värdet i varje kvartal konstanta för allantas vara
Vi investeringsfunktioner för industrin och näringslivethar uppskattat

frånför 1960-talet till 1984. För industrins del har viperioden slutet av

2 något annorlunda förväntningsantagande,Vi har dock experimenterat med ett
kvartals kapitalkostnad. Tidpunktennämligen företagen förutser kommandeatt

dåjämfört med fall förvänt-för investering därigenom förändras detkanen
Våra kalkyler visar effektenbackward looking.ningarna uteslutandeär att av

komplikation försumbar.denna heltär
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funktioner för maskininvesteringar För närings-och byggnader.separata
livet, vi definierar hela ekonomin med undantag offentligsom som av

jordbruk försektor, bostadsnyttjande och har vi aggregerad funktionen
fasta investeringar, för Beräk-dvs. maskiner och byggnader.summan av

kvartalsdatafningarna gjordaär
Uppsatsen disponerad följande I avsnitt, avsnittär nästasätt.

redogörs för skattepolitiken näringslivet under efterkrigstiden.gentemot
åtgärders påKapitalkostnaden definieras ekonomisk-politiska effektoch

kapitalkostnaden diskuteras.
I avsnitt diskuteras3 de empiriska sambanden mellan kapitalkostnaden,

kapitalefterfrågan investeringsaktiviteten.och
I avsnitt 4 redovisas estimationer investeringsfunktionerresultat av av

och vissa räkneexempel, baserade de empiriska uppskatt-presenteras
ningarna, för verkningarna ekonomisk-politiskabelysa enskildaatt av
åtgärder investeringsaktiviteten.

Slutligen utvärdering i avsnitt 5 möjligheterna med främstgörs atten av
påverkaskattepolitik investeringsaktiviteten.

Skattepolitiken2 näringslivetgentemot

2.1 Bolagsskattens utformning

måsteFöre 1985 aktiebolagen, liksom privatpersoner, inkomstskattbetala
bådetill Denoch kommun. kommunala utdebiteringen densammastat var

för privatpersoner och företag. Företagens däremotstatsskatt var
proportionell årenoch utgick med 40 1960-83. 1984 sänktesprocent

till 32statsskatten Genom avdragsgill vidkommunalskattenprocent. att var
den statliga taxeringen 1984blev den totala skattesatsen för företagen
därmed 52 frånEnligt 1985de regler gäller betalarprocent.ca nya som
bolagen endast tillskatt 52och skattesatsen ärstaten procent.numera

Sverige har vad brukar kallas klassiskt för bolagsbeskatt-systemettsom
ning. Innebörden detta föreligger i behand-viktig asymmetriär attav en
lingen lånekapi-kostnaden för olika fmansieringsformer; kostnaden förav

förräntningsanspråktal, dvs. fullt avdragsgill, medan aktieägarnasräntor, är
fårinte frånviddras vinstbeskattningen. Ett visst dennaavstegav

huvudprincip infördes dock vid 1960-taletmitten det s.k.av genom
Annell-avdraget. Den versionen innebärgällande Annellreglerna attnu av

fåföretagen kan avdrag för utdelningar nyemitterat kapital motsvarande
årdirektavkastning 10 10 emissionstill-högst under efterprocenten

fället.
För bedöma det reella skattetrycket företagens inkomster,att gentemot

dvs. deras vinster, det interäcker med kännedom skattesatsen. Ettom
omfattande och komplicerat regelsystem i själva denverketgör att

3 vårDe sektorer har uteslutits för definition näringslivet betraktassom av
direkt styrda politiska beslut regleringar.ochsom av

4 Metoden finns redovisad i Bergström 1986.
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beskattningsbara vinsten bara i undantagsfall medöverensstämmerrena
den ekonomiskt korrekta nettovinsten. Den andel nettovinstenav som
faktiskt betalas i skatt är regel väsentligt lägre 52än ävensom procent om,
för vissa företag i vissaoch konjunkturlägen, skattetrycketgrupper av

kan överstiga 52 procentt.o.m.
Av sitt kassamässiga rörelseöverskott måstebruttovinsterna alla- -

företag delavsätta till avskrivningar hållaför kunnastor sinen att
förmögenhetsställning intakt. I genomsnitt det sig för industriföretagenrör

40-50 Att beräkna avskrivningsbehovet förprocent. maskinpark ochom
byggnadskapital svårmycketär uppgift för det enskilda företaget.en
Skattelagstiftningen innehåller därför mycket schablonmässiga förregler

fårhur företagen avdrag förgöra avskrivningar: Maskiner skrivaskan av
år5 och byggnader, användningsområde,beroende under 25-40ca

år. I allmänhet dessa avskrivningstiderär kortare vadän motsvararsom en
ekonomiskt korrekt fördelning tidenöver kapitalkostnaderna.av

Men bedömningen de schablonmässigt utformade avskrivningsregler-av
kompliceras inflationen Bergström-Södersten, 1981. Lagstiftningenna av

godkänner endast avskrivningar baseras de historiskt givnasom
Ävenanskaffningskostnaderna för kapitalföremålen. företagen lyckasom

placera avskrivningsmedlen värdebeständigt kan därförett sätt
erforderliga återanskaffningar till högre priser inte täckas.

Inflationens inverkan ocksåbetydelsefullär vad gäller företagens
lagerkapital, lagertillgângarna måsteatt enligt nuvarande reglergenom
värderas enligt den s.k. först in-först ut-principen FIFU. Detta för med
sig företagen blir ocksåatt skattskyldiga för den fiktiva vinstrent som

dåuppkommer inneliggande lager stiger i pris i takt med inflationen.
Inflationsbeskattningen lagerprisvinsterna motverkas emellertidav attav
företagen samtidigt har möjlighet bilda s.k. lagerreserveratt genom en
skattemässig undervärdering sitt lagerkapital. Enligt de reglerav nya som
gällt sedan 1985 kan lagernedskrivning ske med maximalt 50 procent.

Den dominerande filosofin bakom utformningen den svenskaav
bolagsbeskattningen har varit företagen skall stimuleras till konsolide-att
ring, dvs. till skapa finansiell stadgaatt plöja sinaattgenom ner av
rörelseöverskott. Medlet för detta har varit just beskattningshotet i form

höga skattesatser i kombination med vidsträcktaav möjligheter bildaatt
obeskattade bl.a. accelererad avskrivning och lager-reserver genom
nedskrivning. Konsolideringstanken återfinns också i utformningen av
investeringsfondssystemet IF, kan uppfattas förett systemsom som
omedelbar avskrivning framtida kapitalinvesteringar.av

Men för IF-systemets del har sålagreglerna utformats ocksådetatt
skulle möjligt uppnå kraftfull styrning företagensatt investe-vara en av
ringar. Ursprungligen hette investeringsfonder för kon-systemet
junkturutjämning. I början 1960-talet lagfästes rumsligäven aspektav en

investeringsstyrningen reglerna anpassades för utnyttjasattgenom att
i lokaliseringspolitiken. återkommerSom till nedan, tycks möjligheterna

aktivt inriktningatt och tidsfördelningstyra företagens investeringarav
IF-systemet gåttdock successivt ha förlorade under detgenom senaste

decenniet. Genom fondfrisläppen i praktiken 1975,att sedanpermanentats
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det konsolideringsaspektenär i stället kommit dominera.attsom
Inom bolagsbeskattningens ocksåfungerar renodlat investerinettram gs-

styrande medel, nämligen investeringsavdragen. Dessa möjlighet förger en
företagen få avdrag för del de investeringskostnader,att en av som
nedlagts under viss föreskriven tid och för vissa ändamål.särskilda
Investeringsavdragen kom till särskilt flitig krisåren frånanvändning under
mitten 1970-talet och avdragsprocenten höjdes successivt. En intressantav
modifikation dåkom 1981, investeringsavdragen delvis kom fungeraatt
även utanför den egentliga vinstbeskattningen, nämligen inomavdragsom

Subventioneringen investeringarnamomssystemet. kom därmed attav
utsträckas till de vinstlösa företagen,även dvs fungera investerings-som
bidrag. Fr.o.m. utgår1984 sådanaemellertid inga bidrag.

2.2 Bolagsbeskattningens effekter

Bolagsbeskattningen påverkakan företagens investeringsbeslut tvåvia
mekanismer, nämligen pådess effekter likviditet och räntabilitet.genom
Beskattningens likviditetsverkningar gäller det i föroch sig triviala faktum

skatt in till ocksåatt och kommuntar berövarstaten som pengar
företagen finansiella Det finns emellertid icke-trivial aspektresurser. en
denna likviditetseffekt. Det gäller de speciella likviditetsverkningarna av en
bolagsskatt medger accelererad alltsåavskrivning, skattemässigsom en
avskrivning kapitalinvesteringar i snabbare takt ekonomisktän ärav som
motiverad.

Vi kan föreställa statsmakterna alternativ till nuvarandeattoss som
skattesystem valde in bolagsskattebelopp tillämpaatt ta attsamma genom

lägre skattesats den ekonomiskt åtminstonekorrekta vinsten elleren -
bredare bas den sådanEnän nuvarande. intäktsneutral skatteom-en

läggning skulle innebära omfördelning de faktiska skattebetalningarnaen av
inom företagssektorn, till nackdel för de expansiva företagen. Förklaringen
till detta den kopplingär mellan skattebetalningar och investeringar som
följer med accelererad avskrivning.ett Konsolideringsmöjlighe-systemav

knuten direkt tillär investeringsverksamhetenten och företag intesom
investerar hållakan inte heller sin skattebelastning. I själva verket ärnere

årendet under de första investerings levnad de storaav en som
skatteavdragen kan ochgöras snabbare företag destoväxer,ett större
andel kapitalstocken just återståendenytt kapitalutgörs medav av
avskrivningsmöjligheter.

alltsåVi såkan det nuvarande Skatteregler med accelereradattse
avskrivning i olika former och hög formell skattesats, likviditetsmässigt

expansiva företag. I den tillgångenutsträckning likvidagynnar som
inverkarmedel investeringsbesluten återkommer frågatill denna i-
3avsnitt dennabör utformning bolagsbeskattningen verka investe-av-

ringsfrämjande.
Att analysera hur bolagsbeskattningen inverkar lönsamheten attav

investera flera skäl Frånkomplicerat.är tillgänglig statistik kanav mer man
visserligen studera hur andel företagsvinsterna faktiskt betalasstor av som
i skatt, dvs. den genomsnittliga skattebelastningen. Men för bedöma huratt
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marginella skatte-investeringsbesluten det deninverkar ärskatten
Dendenna kan inte direkt observeras.intresse ochbelastningen ärsom av

hjälpmedskattebelastningen emellertid beräknasmarginella kan av
Sådana det möjligtkalkylerinvesteringskalkyler. görtraditionella att

skjuter inkil bolagsbeskattningen mellandenstorlekenberäkna av
avkastning företagensnyinvesteringar och denavkastningen före skatt

får på investeringarnassparande erfordras fördetfinansiärer som
finansiering.

i viss mening dessaneoklassiska investeringsteorin vänderI den man
Utgångspunkten finansieringskostnader företagendärvid dekalkyler. är

lånekapitalmarknaderna för ochfinansiella marknaderna, dvs.demöter
Frågan då alltidñnansieringskostnader,vad dessafondbörsen. är som

förräntningskostnad förbolagsskatt, betyder i formefterbestäms av en
realinvesteringar före skattföretagens

investeringsbeteendeJ företagensI Haavelmos och analyserorgensons av
Bruttokapitalkostnadenkapitalkostnaden central roll.den s.k. ärspelar en

alltsåtidsenhet. Detproduktionsfaktorn kapital betingardet pris är ettper
också prisjämföras med arbetslönen,pris kan är ett persomsom

tidsenhet. Det gäller helt enkelt att

avskrivningskostnadBruttokapitalkostnad
förräntningskostnad+

måste hållamed för sittVilken avskrivning företag räknaett att
dåligt Det dockrealkapital intakt förmögenhetsmässigt, har vi ärgrepp om.

detspridd uppfattning avskrivningsbehovet ökat underatt senasteen
realkapitaletekonomiska livslängden fördecenniet, följd denattavsom en

undersökningar utnyttjar vi förminskat. I avsaknad empiriskaskulle ha av
våra implicitkapitalkostnadsberäkningar dock de avskrivningssatser som

Centralbyrån uppskattningar kapitalför-Statistiska i desstillämpas avav
publiceras. Dessa avskrivnings-slitning nettokapitalstockar vilka inteoch

byggnadskapitalet 7,7 för2,6 för ochär procentprocentsatser mas-
ekonomiska livslängder ungefär 38 och 13kinskapitalet,vilket motsvarar

år.
kapital-påverka företagensdirekta möjligheterStatsmakternas att

förräntningskostnaden, deni möjligheterna dvs.kostnad ligger att styra
måste investerings-företagen kräva sinanettoavkastning före skatt som av

några sifferexempeltabell illustrerar med hjälp enkla hurobjekt. I 1 av
möjligt omläggningar i bolagsskattenprincipdet i är ettatt genom

förutsätterförräntningskostnaden. Kalkylernadrastigt förändraganska sätt
såvälmarknadsräntan här bestämmaden nominella antasatt som—

lånekostnad avkastningsmöjlighetaktieägarnas alternativaföretagets som
den förväntade inflationstakten 4och12 är procent.är procent att-

5 1983 för utförligare diskussion.Södersten-LindbergSe en
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Tabell l

Avkastning före och efter skatt
Nominell 12%marknadsränta
inflation 4%

40%Agarens marginalskatt
Bolagsskattesats 50%

Företagets nettokapitalkostnad avkastningskrav skattföre
Lån KvarhållenNominellt Nyemission

realt vinst
EkonomiskaA 12 24 15,6
avskrivningar 8 20 11,6

B Omedelbar 6 12 7,8
avskrivning 2 8 3,8

C 30% avskrivning 5,7 13,6 7,8
20%och inves- 1,7 9,4 3,8

teringsavdrag

så lågtAktieägarnas marginalskatt 40har med hänsynsatts procent,som
hushåll,till det faktum aktiekapitalet inte bara högt beskattadeägsatt av

också institutioner i utsträckning skattemässigtärutan storav som
gynnade.‘

Med förräntningskostnaden,angivna förutsättningar kan beräknaman
måste uppnådvs. före företagetden lägsta avkastning skatt sina real-

Låt utgå fråninvesteringar. först företaget finansierar sinaattoss
lån. Frågan dåinvesteringar med gäller helt enkelt vilken avkastning som

krävs före för sinaskatt företaget skall kunna förränta ochatt amortera
lån. Låneräntor avdragsgilla vid vinstbeskattningen det därförochär är

såintuitivt klart 12 den lägsta nominellaräntan är äratt procent,om
avkastning efter avskrivning före skatt företaget kan accepteramen som
sina nyinvesteringar just 12 procent.

Antag sedan investeringarna finansieras hjälp nyemissionmedatt av
frånoch bortse för ögonblicket företagen vid nyemission i vissatt

utsträckning har till avdrag för utdelningar s.k. Annell-avdrag. Vidrätt
50skattesats vinstkrona i aktieägarens hand föreprocenten svarar en

personlig inkomstskatt vinst före i företagetskatt 2 kronor.mot en
behållningenDenna relation mellan före personlig inkomstskatt för

aktieägaren och bolagets vinst före skatt i självabestämmer verket
kostnaden företagets synvinkel för finansiera investeringsverksam-attur

frånheten med hjälp nyemission. Vid avkastningskrav aktieägarnasettav
måste alltsåsida 12 nytillskotten förräntas med 24 föreprocent, procent

skatt 2 12 procent.x
kvarhållnaDen avgjort viktigaste källan till kapital emellertidäreget

hållavinster. Beslutet inne del företagsvinsten för själv-att attaven

6 Se Södersten-Lindberg, 1983, för kartläggning beskattningssituationenen av
för olika kategorier aktieägare.av
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avstår frånfinansiera investeringarna innebär aktieägarnaatt motsva-en
dårande utdelning. Dethögre belopp aktieägarna uppoffrar blirsom

emellertid mindre eftersom utdelningen beskattas inkomst.avsevärt som
kvarhållnaBolagets förräntningskostnad för den vinsten blir därför i

månmotsvarande vid nyemission.lägre Men för acceptabelän att vara
från måsteaktieägarnas vinstnedplöjningsynpunkt i företaget resultera i

kursstegring för företagets aktier, uttryck för förväntanetten som en om
framtida utdelningsökningar. Kursstegringen beskattas hos aktieägarna
enligt gällande regler för realisationsvinstbeskattningen, och denna
beskattning innebär allt lika ökad förräntningskostnad.annat en- -
Kombinerar vi de motverkande effekterna utdelningsbeskattningen ochav
beskattningen värdestegringar blir resultatet förräntningskostnadenattav

gångervid självfinansiering 0,65med angivna förutsättning blir ungefär
procent.7förräntningskostnaden vid nyemission, 15,6dvs. ca

Ovanstående företagets förräntningskostnad vid olikaresonemang om
tinansieringskällor bygger emellertid den implicita förutsättningen att
bolagsskatten beräknas företagets verkliga vinst, dvs. efter avdrag för
ekonomiskt avskrivningar.korrekta I själva verket detta orealistiskär en
förutsättning. Bolagsskatten i Sverige flertalet andra industriländeroch i

åtminstone i tider stabila priser, företagen goda möjligheter tillger, av
accelerad avskrivning. Den senareläggning skattebetalningarna dettaav som
innebär, kan innebära möjlighet för företagensägas att taen upp en

lån frånskattekredit och denna kan tolkas räntefritt statsmakternaettsom
alltsåtill företaget. Skattekrediterna kan uppfattas finansierings-som en

källa för företaget.
dåEtt viktigt företagenspecialfall accelererad avskrivning medgesärav

s.k. fri eller omedelbar avskrivning kapitalinvesteringar. Vid friav
dåavskrivning denna möjlighet kan utnyttjas företagen kommerav- -

skattekreditñnansieringcns omfattning bestämmas bolagsskattesat-att av
alltsåVid 50 finansieringskostnadenbolagsskatt kan halvaprocentssen:

täckas med den räntefria skattekrediten. Det betyder endast hälftenatt av
upplåninginvesteringarna finansieras reguljär för vilkenbehöver med

måsteföretagen betala med kapital vilketeller kräverränta ägarnaeget
vårtFör seavkastning. sifferexempel innebär detta rad B i tabell 1 att

nivåföretagets förräntningskostnader halveras till lika med ellerären som
avkastningsanspråk finansiärernalägre det ställer före personligänt.o.m.

inkomstskatt.
uppnås ocksåEn reduktion i förräntningskostnadenmotsvarande kan

vid kombinerar olika specialregler.vinstberäkningen Ettattgenom man
exempel detta C Exemplet förutsätteri rad i tabell 1 delsges ovan. en
årlig avskrivning 30 den vanliga saldometoden,med enligt delsprocent ett
särskilt investeringsavdrag anskaffningskostnaden.20 procent avom
Liknande kombinationer i själva tillämpatsspecialregler har verket iav
Sverige för industrins maskininvesteringar vid flertal tillfällen under detett

decenniet.senaste

7 förklaring, Södersten-Lindberg,För ytterligare sid. 37.seen
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Slutsatsen de enkla räkneexempel alltsåvisas i tabell 1 ärav attsom
statsmakterna förändra förreglerna beräkning beskattnings-attgenom av
bar vinst, påverkaganska dramatiskt kan företagensett sätt förränt-
ningskostnad ocksåoch därmed kapitalkostnaden vid nyinvesteringar.-
Från det övergårenkla räkneexemplet i delavsnitt tillnästa attnu
försöka bedöma hur förräntningskostnaden eller nettokapitalkostnaden-

det vanligare faktisktär uttrycket- har utvecklats för industrisvensksom
sedan början 1950-talet med hänsyn till fördaden skattepolitiken.av

2.3 Den förda politiken

I mitten Figur 1 någraschematisk översikt viktiga skatte-överav ges en
åtgärderpolitiska sedan början 1950-talet. Under 1950-taletav var

stabiliseringspolitiken efterfrågeöverskotti tider med i utsträckningstor
på hållainriktad tillbaka privata investeringar. Medlenatt härför bl.a.var

investeringsskatter, successivt avskaffande den fria avskrivningsrättenett av
för maskiner och inventarier, skärpningar lagervärderingsreglerna ochav
gradvisa temporära höjningar bolagens skattesats. Mot 1950-slutetav av
talet successivtövergavs denna inriktning finanspolitiken. Genom bl.a.av
aktiveringar investeringsfondssystemet ärunder decenniets sista ochav
införandet frånomsättningsskatt 1960 kom bördan den stabilise-av av
ringspolitiska frånanpassningen förskjutas företagens investeringar tillatt
privat konsumtion. Inför frånhotande underskott i de utrikes betalningarna
mitten 1960-talet blev statsmakternas industrinssträvanav att gynna
investeringar särskilt tydlig. Man kan peka allt frekventare fri-ett
släppande investeringsfonderna, förbättrade avskrivningsregler förav
byggnadsinvesteringar och borttagandet investeringsskattekomponentenav
i varubeskattningen övergången från1969 tillgenom oms moms.
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Figur1
Nottokapiulkostnad 1950-34
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stimulera industrins investeringar. Det betydde bl.a. företagen underatt
1970-taletandra hälften början 1980-taletoch kunde räkna med attav av

fåfortlöpande Ocksåutnyttja sina investeringsfonder. tillfälliga investe-
såsomringsstimulanser, särskilda investeringsavdrag, utnyttjades i stor

omfattning.
framgår ocksåFigur vår1Av bedömning hur den förda skatte-av

politiken inverkat industrins nettokapitalkostnad. Den kurvanöversta
visar ett genomsnitt av nettokapitalkostnaden för maskinervägt och

1950, behållnabyggnader sedan vid finansiering med kapital i formeget av
vinstmedel. Kalkylerna har utförts med hjälp konventionella metoder förav
kapitalkostnadsanalys, bl.a. innebär nuvärdeberäkningar vinster ochsom av

frånskattebetalningar hypotetiska investeringsprojekt. Vi har förutsatt att
förräntningsanspråkaktieägarnas efter bolagsskatt före personligamen

gånger långaskatter 1,5 industriobligationer.räntanmotsvarar
Den streckade kurvan i den delen figuren visar nettokapitalkost-övre av

naden för hypotetiskt fall bolagsskatt. Skillnaden mellan denett utan
heldragna och den streckade kurvan därför kilstorleken denanger av

slårbolagsskatten in mellan den erforderliga nettoavkastningen före
bolagsskatt och den krävda förräntningen efter skatt. Kilens visarstorlek

hur mycket bolagsskatten driver företagets nettokapitalkostnadm.a.o. upp
nyinvesteringar.vid -

Det finns tydligt åtgärdersamband mellan de olika skattepolitiskaett
angivna i figuren och skattekilensär storlek. Avskaffandet de friasom av

avskrivningarna 1950-taletunder och utnyttjandet investeringsskatterav
påtagligadrev skattekilen, medan tidsmässigtoch väl avgränsadeupp

reduktioner i skattekilen vid de konjunkturpolitiskt motiveradenoteras
frisläppen investeringsfonderna under 1950- 1960-talen. Medoch deav

frånpermanenta fondfrisläppen mitten 1970-talet hölls bolagsskatte-av
påkilen låg nivå. ocksåVi hur avskaffandet detpermanent noteraren av

särskilda fråninvesteringsavdraget 1984 drev skattekilen och därmedupp
också kapitalkostnaden.

Bedömningen påverkathur skattepolitiken företagens kapitalkost-av
någonnader kompliceras det inte finns entydig uppfattning i denattav

vetenskapliga litteraturen företagen finansierarhur sina marginellaom
investeringsobjekt. Bör vid kapitalkostnadsanalysen räkna med attman

behållnanyinvesterin lånfinansieras med vinstmedel, nyemission ellergarna
tinansieringskällori79eller med kombination dessa Svarett.o.m. en av

frågan betydelsefullt, därför förkostnaden utnyttja olikaär att att

8 Beräkningarna förutsätter företagen s.k. statiska förväntningar.haratt
Innebörden denna vanliga förutsättning företagen förväntarär deatt attav
skatteregler år dågäller för visst investeringskalkyler genomförsettsom - -också bestående. ocksåblir Vi har beräknat kapitalkostnaden under det
alternativa andet företagen fullhar kännedom skattereglerna föranta attåret om

alltsådet kommande och i sina investeringskalkyler kan antecipera t.ex. ett
kommande investeringsfondsfrisläpp. Resultaten beräkningarna blir dock iav

sådanpraktiken oförändrade vid alternativ uppläggning.en

9 Se Stiglitz fråga.1986 för aktuell översikt iöver kunskapsläget dennaen
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påpekats,finansieringskällor, redan behandlas olika vid beskattningen.som
Lånefmansieringen intar särskilt ställning,gynnad atten genom

fullt Kombinationenräntekostnaderna avdragsgilla. ränteavdrag ochär av
accelererad avskrivning i olika former innebär i själva verket det foratt

lånefmansierademarginella investeringar möjligt avdragär göraatt som
överstiger nuvärdet förväntade framtida intäkter. Genom dennaav
mekanism medför bolagsbeskattningen nettosubventioneringen av
marginella investeringar. Subventionsgraden dessutom med stigandeväxer

ocksåinflation, därför ränteavdragen gäller för den del räntekost-att av
långivarnanaderna enbart kompensation till för minskningenärsom en av

realvärde.skuldernas
dåFigurDen understa kurvan i visar bolagsskattekilen,1 finansie-

ringen marginella investeringsobjekt med kombinationskerav en av
behållen lån. Lånemedlenvinst och ihar beräkningarna antagits motsvara
den faktiska genomsnittliga skuldkvoten för industrin under perioden.

slåendeDen viktiga och slutsatsen dessa kalkyler bolagsbeskatt-är attav
ningen sedan slutet 1960-talet tycks ha medfört nettosubventioneringav en

marginella investeringsobjekt. Subventioneringen förstärktes denav av
ofullständiga anpassningen marknadsräntorna till den accelererandeav

lågainflationen under 1970-talet, med och negativa realräntort.o.m. som.
följd.

Ett konventionellt antagande vid kapitalkostnadsanalyser deär att
avskrivnings- och avsättningsmöjligheter erbjuds i skattelagstiftningensom
också utnyttjas företagen. Flera empiriska undersökningar tyder dockav

åtminstone för svenskt vidkommande, detta tveksamt antagande.att, är ett
många gånger tillgångFöretagen tycks i själva verket tillha ochav-

inedskrivningsmöjligheter omfattning faktiskt utnyttja.kanstörre än man
förAvgörande hur mycket betalas i skatt blir inte begränsadesom

önskemåletavskrivningsmöjligheter uppvisa jämn vinstutveck-utan att en
långsiktigtling, förkanske finansiera utdelningenkunna medatt

vinstmedel. månbeskattade Men i företagstorasamma som grupper av
outnyttjat underlag förhar skattemässig konsolidering har statsmakterna

förlorat möjligheten Nytill-uppenbart deras investeringsbeslut.att styra
då dåkommande investeringar berörs inte bolagsskatten inteochav gagnas

förbättradeheller avskrivningsregler.t.ex.av
För investeringsfondssystemet effektivitetsproblemet annorlunda.är

Frisläppen då såunder andra hälften 1970-talet svarade för lite 20av som
industrins totala bruttoinvesteringar i maskiner byggnader.ochprocent av

âr45 investeringsvolymen under dessa skrevs med de reguljäraav av
avskrivningsreglerna.

Frisläppen medför kraftig subventionering berörda investeringar.en av

10 Slutsatsen inflationengäller samtidigt gröper skatteavskriv-trots att ur
ningarnas Se King-Fullerton 1984,realvärde. Södersten-Lindberg 1983 och

ingående lånefinansiering,Södersten-Ysander 1985 för analyser sambandetav
beskattning.inflation och

n får endast företas beskattade vinstmedel.Utdelning av
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Det finns därför skäl fondutnyttjandetatt tro att den ñnansieringsformär
prioriteras företagen. Om fondmedlensom inteav räcker för finansieraatt

hela investeringsverksamheten innebär detta de marginella investe-att
ringsobjekten skrivs med hjälp de reguljäraav avskrivningsreglerna.av
Fondfrisläppen då jämförbaraär med generella vinstsubventioner, harsom
begränsad betydelse för räntabiliteten den marginella investeringenav och
därmed för lönsamheten investeringsökning.av en

I studie Bergström-Söderstenen 1984 jämförsav ekonomet-genom
riska investeringsfunktionertest förav svensk industri flera alternativa
definitioner kapitalkostnadsbegreppet. Specielltav jämförs den konven-
tionella förutsätteransatsen, avskrivningsmöjligheternasom att för de
marginella investeringsobjekten heltär utnyttjade, med dels kapitalkost-en
nadsformulering innebär de marginella investeringsobjektensom att inte
påverkas bolagsskatten, dels nytolkningav investeringsfondssystemeten av
enligt de tankegångar redovisadessom ovan.

slutsatserna den ekonometriska prövningenav inteär helt entydiga.
Resultaten ändå visst fog förettger fleraatt alternativ väljaav en
formulering kapitalkostnadsbegreppet innebärav för periodensom att,
före 1975, konsolideringsmöjligheterna för byggnader och maskiner
utnyttjades företagen och fondfrisläppen fungeradeav kraftfullasom
marginella investeringsincitament. För perioden efter 1975, tycks de
permanenta fondfrisläppen i stället huvudsakligen ha fungerat som
generella vinstsubventioner. IF-systemet har dock inte i denna nytolkning—dess effekter helt saknatav betydelse för investeringsbesluten, eftersom—
företagen kunnat reducera sin genomsnittliga och marginella skattebelast-
ning fondavsättningargenom sedan omgåenderelativt kunnatsom-
utnyttjas för icke-marginella investeringar. Frisläppen har dessutom
förbättrat företagens likviditet se nästa avsnitt i denna förrapport en
diskussion likviditetens betydelse våri investeringsanalys.om

3 De empiriska sambanden

Vi har vårabaserat uppskattningar de empiriska sambandenav s.k.
neoklassisk investeringsteori. I denna teoriansats utgår från attman
företaget företagsledningen för aktieägarnaagent maximerarsom— -vinsten eller minimerar kostnaden. Kapitalinsatsen liksom insatsen av
arbetskraft och andra produktionsfaktorer optimaltett sätt.anpassas
Det kapitalinsatsenbetyder bl.a. den marginellaatt i varje period ettger
produktionstillskott lika stort kapitalkostnaden,som sättsamma som
arbetskraften marginalen den sist köpta arbetstimmen ettger- -
produktionstillskott lika stort reallönen.som

Redan framgårhär svårighet detnär gälleren teorinprövaatt
empiriska data. Innebörden nämnda optimala anpassningav produk-av
tionsfaktorerna företagenär inomatt beslutsperioden, vårti fall kvartal,ett
lika lätt kan öka det kan minska kapitalinsatsensom marginellt. Kapitalet

oftaär odelbart, vilket marginellagör förändringar omöjliga. Vidare detär
lätt föreställa sigatt anpassningen växande kapitalstock till optimalaav en
nivåer i ständigt växande ekonomi. Deten däremot svårtär ofta snabbtatt

2-URF2
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villkor fordrar det.optimalaföretagkapitalmängden i närminska ett
kapitalföremâl utvecklade.för de flesta är svagtAndrahandsmarknader

säljas.företaghelaanläggningar ochhelaDäremot kan
svårigheterkringgå dessatillämpningar sökerempiriska genomVid man

Detanpassningen.itrögheterantagandenvissainförai teorin omatt
ochkapitalstockoptimallåta mellanskillnadenenklaste ärsättet att en

visstnettoinvesteringar enligtlångsamt fyllas ettendastfaktiskaden ut av
Efter-kvartal.vissmed procentsatsanpassningsmönster, t.ex. peren

kapitalinstallationproduktion och tarberosläpningen kan att avanses
riktigt litarintedärför företagentid,anpassningenVidare kan atttid. ta

Ändrade förvänt-produktionsförändring.på prisförändring eller enen
produktionsförändringar kanbeståendelångsiktigt pris- och taningar om

delvis baserasendastframtidsförväntningarnatid etableras attatt genom
produktionsnivåer. Vad häntpriser ochförlöpta tidensden somnärmast

framtidsförvänt-långt influeraskeden kani tidigarelönerpriser ochmed
nedan.dettaMerningarna. om

säanpassningskostnader,införssofistikerade attI ansatsermer
fyllsexisterandefaktisktkapitalinsats och denoptimalmellanskillnaden en

längd berortidsperiodundernettoinvesteringarmed avvarsut en
minimerasanpassningensjälvaKostnaden förbeslut.ekonomiska

intekapitaletföljerkostnader, demed övriga atttillsammans t.ex. avsom
anpassat. produk-ikostnadenDetoptimalt termerattantas t.ex. avär

Våra modellerinvesteringsaktiviteten är.högretionsförluster störreär
införtsåtillvida inteförstnämndadock till detsig mönstret, attansluter

tidsutdräktenuppskattatnågon anpassningsprocess, utanoptimal utan
den bildas.någon optimeringsteori för hur

ingår produk-kapitalefterfrågan förklarande faktorerIvår teori för som
måttkapacitetsutnyttjandet ochkapitalkostnaden, etttionsvolymen,

förProduktionsvolymenstyrka. ärfinansiellaföretagetslikviditeten eller
vinstmaximeringvidgiven medan denkostnadsminimerande företagett
produktionsfak-insatsmängdernamedtillsammansbestämssträngt taget av

vidgivenförvåra produktionsvolymen ävendockI modeller tastorerna.
vidnågot viss försiktighetfordrarvinstmaximering,antagande ensomom

resultat.våra empiriskatolkningen av
kapitalefter-intresserade företagenshandi förstaNu knappastär av

lång sikt.optimaltkapitalbeståndalltså betraktasfrågan, vilket somsom
hjälp vi kanmellanvariabel medKapitalefterfrägan utgör snarast varsen

investe-blir tidsutdräktenDärvidinvesteringsaktiviteten.bestämma av
Vikapitalefterfrägan intresse.primärtvid givenringsprocessen aven --

investeringskurvan,profilentidsutdräkt ochdennavi kännerkan om
tillväxttaktproduktionensförändring ivissmycket t.ex.beräkna hur en

perioder ochvisst antalefterpåverkar omedelbart,investeringarna ett
sådana uppskattningar.Vi gjortharpermanent.

12 grundläggandetill dereferenser1987 för uppsat-Dargay ävenSe härom
serna.

13 1986 op.cit.BergströmSe härom
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Som våranämnts har vi i modeller utgåttinte från någon explicit teori
för hur eftersläpningarna i investeringsprocessen uppstår. Allmänt sett

sådanaberor eftersläpningar det tid spridaatt informationtar att och
fatta beslut i företagenatt decision lag och tid förflyter mellanatt order

och leverans delivery lag. Installation och intrimning produktions-av
utrustning också tid gestation Sådanatar lag. lags kan rimligen tas som
invarianta tiden,över även leveranstiderna kan variera inomom en
konjunkturcykel. De teknisktär och administrativt bestämda. Förändringar

dem torde på långske först siktav med förändrat tekniskt kunnande.
Däremot, eftersläpningarnanär vi påinne berorsom var ovan- -

förväntningarnaatt framtida priser, kostnader efterfråganochom är
formade med hänsyn till historiska erfarenheter har vi göra med lagsatt

inte kan betraktas likasom stabila nämnda tekniskasom ochsom ovan
administrativa lags. De sistnämnda eftersläpningarna beror den miljö
i vilka uppstår,de bl.a. rådandeden ekonomisk-politiska miljön, som
bestämmer reaktionsmönstren i den ekonomiska politiken.

Härmed det våraklartär modelleratt synnerligenär förenklade. Vi
uppskattar eftersläpningarna i investeringsbeteendet, förutsätter attmen
eftersläpningarna invariantaär tiden,över måstedessatrots uppfattasatt

resultat de olika fördröjningarsom typerav kort berörts.av som ovan
Förväntningarna bli bildadeantas med hänsyn till historiska förhållan-

den, förväntatett värde konstantmen förantas all framtid statiska
förväntningar. Alternativt kan modellerna såtolkas eftersläpningarnaatt
enbart beror tekniska och administrativa förhållanden och kapitalin-att
vesteringar alltid fullständigtär såreversibla. I fall spelar förväntningarna

investeringsbesluten.inte någon roll för
Vi avslutar diskussionen vår modells brister och begränsningarav med
kort motivering för de variableren införts förklaringsfaktor tillsom som

kapitalefterfrågan och investeringsaktiviteten. Modellen är modifieraden
neoklassisk modell. Denna baseradär enskilda företags optimering och
den förutsätter fullt båderesursutnyttjande i de studerade företagen och
i ekonomin i sin helhet. Under den period för vilken vårauppskattat
modeller awiker den svenska ekonomin i hög frångrad dessa förutsätt-
ningar. Vi har därför modifierat den neoklassiska såteorin, den kanatt

också till det 1970-talets förhållanden.anpassas sena
En viktig förklaringsfaktor till kapitalbildningen produktionsvolymen.är

Stigande produktion fordrar stigande insatser alla produktionsfaktorer,av
förutsatt kapacitetsutnyttjandetatt fulltär och faktorprisförhållandenaatt

givna.är Detta samband benämns ibland accelleratorsambandet. Vid ett
konstant förhållande mellan kapital och produktion leder produk-en
tionsökning till ökad kapitalefterfrågan alltså viss investeringsnivå. Enen-
accelleration produktionstillväxten däremotav leder till stigande in-
vesteringar.

Detta samband modifieras förändringar förhållandeti mellan fak-av

14 Som nämndes har vi erimenterat med fullständiovan förutseendeexP t8 avden kommande periodens kapitalkostnad, påverkades.resultatenutan att
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förhållandetkapitalkostnaden mellaningårvår ellermodellItorpriserna.
delförklarar denvariablerkapitalkostnaden. Dessaochlönekostnaden av

nämligensubstitution,med s.k. atthar görainvesteringsprocessen attsom
lönekostnadernaproduktionen,arbetskraft i närexempelvis kapital ersätter

förhållande kapitalkostnaden.tillstiger i
vilket harvariabel,konstrueradi gradhögKapitalkostnaden är en

fråga hyra företagetdenprincip2.1-2.2. Det iframgått avsnitt är omav
kapitalbeståndet i produk-detanvändandetmed vidbör räkna egnaav

står till buds.sälja kapitaletdärvid alternativetlänkentionen. är attatt
förklarings-neoklassiskatvå variablerna denämnda ärDe ovan

förklaringsfaktorer.rad andraviUtöver dessa harvariablerna. prövat en
baseradkapacitetsutnyttjandet. variabelnDen ärEn dessa ärav

tillfrågas deföretagenenkätundersökning, därKonjunkturinstitutets om
naturligtvislänkenej.kapacitetsutnyttjande eller är attfulltunderarbetar

produktions-då många ledigföretag harlågt kapacitetsutnyttjande,ett
dåProduktionen kaninvesteringsaktiviteten.negativt förkapacitet, är

kapacitetsutnytt-Vid högtbyggsproduktionsapparatenöka ut.utan att
produktionsapparat.många sinföretag helautnyttjarjande, däremot,

nyin-då kapaciteten vidgasinte ökaProduktionen kan utan att genom
vesteringar.

bruttosparan-nämligenad hoc introducerats,variabel harYtterligare en
kapitalefterfråganför företagensdet spelar rolldet. Vi föreställer attoss

situationfinansiellEn starkfinansiella situationen är.stark denhur egna
företagenföretaget innebärsparandeflöde attatt utanhögt genomgenom

produktions-svårigheter sinvidgafinansiella kaniriskera kommaatt
låneñnansieringexpansionnyinvesteringar. Enapparat genomgenom

åtaganden räntebetalningar ochi formfinansiella amorte-innebär av
i varje falllikvidation ellermån framtidarisken förviss ökarringar, isom

handlingsfriheten.framtidakringskär den
inte okontrover-vanliginvesteringsteorinformuleringDenna är menav
likviditetsflödetståndpunkten sparandet ellerneoklassiskasiell. Den är att

kapitalstocken. Den kapitalstockpåverka önskadedenaldrig kan som
detmedel börinvesteringskaffaföretaget berettär att egnaavgenom

neoklassiska teorin kanlånade Enligt denockså med medel.vilja satsa
såtidsprofil,för investeringarnasbetydelsedäremot ha attlikviditetsflödet

efterfrågad snabbarekapitalstock änmedförlikviditethög annarsatt en
investeringar.med företagetinförlivas genom

framgång. Det gällerockså variabler,andraVi har prövat utanmen
unitrelative laborkonkurrenskraftindustrins mättsvenskaden somt.ex.

ekonometriska prövningen,tecken vid denhade felDen variabelncost.
Det möjligtförsämrad konkurrens. ärså ökade medinvesteringarna attatt

i efterhand konstrueradetför detta,hittakan attargument voremenman
ursprungliga hypotesenden ärför variabel att ettmotivering närenen

investeringsaktivitet.leder tillkostnadslägehögt svag
kombinerainvesteringsmodellensig rimligt idet visatDäremot har att

15 för referenser.1986Bergström ävenSe
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kapacltetsutnyttjandet med sparandeflödet. Den konstruktionen innebär att
sparandet spelar roll i recessionerstörst kapacitetsutnyttjandet lågt,när är

någonför inte ha betydelse alls för investeringarna, råderatt det fulltnär
kapacitetsutnyttjande. Investeringarna då andra variablerstyrs ochav
finansieringsförhållandet påverkar inte kapitalbildningen. Märkligt nog
fungerar däremot inte kapacitetsutnyttjandet särskild variabel isom
förklaringsmodellen.

sparandetEftersom det föreligger stark korrelation mellan ochen
vinsten, kan det vinstförväntningarna fångas bruttosparan-vara som upp av
det finansieringslägetän i företagen. För renodla den finansiellasnarare att

ocksåaspekten har vi arbetat med alternativ variabelkonstruktion,en
förhållandetnämligen mellan företagens nettoräntebetalningar och

måttsparandet. Detta är hur mycket företagensett sparandeflödeav
bundet fasta alltsåär förpliktelser. frågaDet är skillnadensom av om

mellan intåkts- och kostnadsräntorna vi dividerat med bruttosparan-som
det. Den variabeln ocksåhar justerats för de kapitalvinstersenare
förluster företagen inflationens urholkninggör finansiella skuldergenom av

tillgångar.och

4 Empiriska resultat till belysning effekternaav av
ekonomisk påpolitik kapitalbildningen

kapitalefterfrågan4.1

Vi någranedan resultat till belysningpresenterar den ekonomiskaav
politikens effekter kapitalbildningen i det svenska näringslivet. I tabell 2

det sig elasticiteterrör frånestimerade kvartalsdata mittenom av
1960-talet 1984. I tabell 3 redovisas vissat.o.m. kalkyler effekternaav
investeringsaktiviteten ekonomisk politik.av

Värdena i tabell 2 elasticitetsuppskattningar.Dessaär styrkan ianger
förklarandede påverkanvariablernas på kapitalefterfrågan. Elasticiteten

för kapitalefterfrågan med avseende produktionsvolymen säger
mångaexempelvis med hur kapitalefterfrågan ökar produk-procent om

tionsvolymen medväxer procent.en
Värdena fråni tabell 2 härrör alternativa modeller. Uppgifterna i t.ex.

första från tvåraden i tabell 2 kommer olika modeller, i vilken denen
finansiella variabeln reala bruttosparandetär och i vilken denen annan

finansnettotfinansiella variabeln normaliseratår med bruttosparandet. Att
övriga elasticiteter med enbart värde innebär de stabilaett äranges att
mellan alternativa val finansiell variabel. Elasticiteterna i 2tabell hänförav
sig kapitalefterfråganalla till beståndet långsiktiga.och därförär
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Tabell 2
kapitalefterfrågan påElasticiteten i med avseende alternativa förklaringsfaktorer teknikfaktornsamt

kapitalefterfrågani näringslivet. Den procentuella förändringen vid förändring med procentav en en
variabler.förklaradeav

Produktions- Kapital- Relativa Cash flow Finansiella Teknisk Ren teknik-
volym kostnad faktorpriser utveckling faktornettot

arbetskraft-
höjande

Industrin
Maskiner 1,0 0,50 0,400 0,015 -0,010 - -Byggnader 0,20 0,30 -0,010- - - -
Näringslivet
Invest.-

0,80 0,25funktion 0,035- - -Produkt.-
funktion 1,0 0,18 0,027 0,016- - —

Tabell
påKalkylerade effekter efterfrågestimulans,bruttoinvesteringar kapitalkost-av

nadssânkning och förändrade bruttovinster.

år Bestående årMaximal Antal Antal
nivåeffekt nivåeffektefter efter

stimulans stimulansprocent procent

A Jämföreisenorm: på år.Tillväxt %produktion och bruttovinster 4av per
engångshöjning produktionsnivånEffekter medav en av

%.l
Industrin
Maskiner 3,0 4 61+ +
Byggnader +2,7 3 0,2 5+
Näringslivet
Fasta
investeringar +3,3 4 +0,8 7

B Jämförelsenorm: Tillväxt påproduktion och bruttovinster %.4 Effek-av
engångssânkning kapitalkostnadenten medav en av

%.10
Industrin
Maskiner 11,3 5 +4,5 8+
Byggnader 9,6 51 2,8 8+ +
Näringslivet
Fasta
investeringar +7,6 5 +2,4 8

C J påämförelsenorm: Tillväxt produktion och bruttovinster %.4av
engångshöjningEffekter utvecklingsbanan förav en av

%bruttovinsten med 10
Industrin
Maskiner 0,7 2 0,2 4+ +
Byggnader +1,5 +0,11 4
Näringslivet
Fasta
investeringar 2,4 2 0,3 4+ +
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framgårAv tabell 2 kapitalefterfråganelasticiteten för med avseendeatt
efterfrågelägetproduktionsvolymen relativt högär med undantag,ett

nämligen frågabyggnadskapitalet. För maskinkapitalet det likformigär om
tillväxt. Maskinkapitalet nämligen i taktväxer produktionen.samma som
För näringslivets totala fasta investeringar någottillväxtenär lägre än
produktionstillväxten. Vid produktionstillväxt 5 växerprocenten
kapitalinsatsen med 4 För byggnader i industrin däremotprocent. är
tillväxten betydligt lägre produktionstillväxten. förhållandeDettaän senare
återspeglar långsiktig omstrukturering fråninvesteringarna byggnaderen av

vårtill maskiner under undersökningsperiod.
Effekten kapitalkostnadsförändringar kapitalefterfrågan ärav

Förhållandetnumeriskt betydligt lägre. mellan de relativa förändringarna
kapitalefterfrågan och kapitalkostnad 0,25 0,50.mellan och Detär ärav

ocksåhär vi finner de längsta tidsutdräkterna framgåreffekterna, vilketav
tabellav
Effekterna finansiella frågavariabler, det bruttosparandetär ochav om

normaliseraträntenettot med bruttosparandet, mindre. Dessaär än
effekter helt enkelt negligerbara,är de redovisas här därför deattmen
uppenbart hör till investeringsfunktionen. Denna förbättras nämligen i sina
statistiska påtagligt, någonegenskaper de finansiellanär variablernaav
inkluderas.

När det gäller resultaten i tabell 2 finns vissa möjligheter bedömaatt
rimligheten. Elasticiteten med avseende stårproduktionsvolymen
nämligen i direkt relation till skalfördelarna i produktionen priselas-och

stårticiteten i direkt relation till substitutionselasticiteten i produktionen.
Det långföreligger rad studier produktionsfunktioner olikaen av

datamängder avseende olika tidsperioder och olika delar ekonomin.av
Resultaten i tabell 2 inte orimliga,är bedömda i ljuset dessa studier, iav
varje fall inte vad gäller maskininvesteringarna i industrin och näringslivets
fasta investeringar. Elasticiteten för byggnadskapitalet i industrin är mer
svårbedömd eftersom produktionsfunktioner ofta uppskattas antingen med
enbart maskinkapital insats eller med det fastatotala kapitalet.som

För näringslivet har vi redovisat uppskattning elasticiteten ien av
kapitalefterfrågan med avseende kapitalkostnaden, baserad direkten
uppskattning produktionsfunktionen i näringslivet. Den funktionenav
innehåller några lags. I stället kapitalinsatsenär anpassad till faktiskt
utnyttjat kapital multiplikation kapitalbeståndet med gradengenom av av
kapacitetsutnyttjande. Den produktionsfunktionen dockär uppskattad
under antagande konstant skalavkastning, eftersom möjligheternaom att
särskilja frånskalavkastnin den tekniska utvecklingen med produktions-gen
funktionsestimat mycket begränsade. Rimligenär bör uppskattningen
baserad produktionsfunktion lags resultera i lägreutanen en
elasticitet den erhållesän vid estimation investeringsfunktionsom av en

hänsyn till fördröjd anpassning. Produktionsfunktionenstar elasticitetsom
bör kunna uppfattas kortsiktig jämfört investeringsfunktionens.medsom
Den långsiktigbör kunna uppfattas i den meningensenare som att
hänsyn lags fulltill anpassning.tas genom

framgårDet tabell 2 sista raden framstårkapitalet i näringslivetattav
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mindre priskänsligt enligt produktionsfunktionsansatsen enligtänsom
investeringsfunktionen. fråga någonDet dock inte skillnad.är storom
Ieknikfaktorn, vilken knuten till arbetskraften effektivitets-är som en

Översatthöjning år.denna, tilluppskattas 2,7 till renprocentav per en
teknikfaktor, vilken den produktionsökning möjlig vidanger som vore
konstant frågainsats produktionsfaktorer tiden, det 1,6över ärav om

år.procent per

4.2 Investeringseffekter

För viss uppfattning vad dessa modellresultat betyder föratt en av
utvecklingen bruttoinvesteringarna vi gjorthar vissa överslagsberäk-av
ningar. Resultaten till för antydaär storleksordningar tidsförlopp,ochatt

de därförosäkra ekonomisk forskning,är vi redan diskuterat,attmen som
endast besitter mycket osäker kunskapännu investeringsprocessernaom

i ekonomin.
Utgångspunkten våraför beräkningar i tabell 3 effekternaav

bruttoinvesteringarna åtgärderolika ekonomisk-politiska stabilärav en
produktionstillväxt år.4 Denna produktionstillväxt drar medprocent per
sig lika tillväxt bruttosparandet och kapitaltillväxtstor ären av en som
förenad vårtmed viss investeringsbana, vilken referensalternativ.utgören
Effekterna alltså relativt den investeringsutveckling skulle haanges som
inträffat långsiktigvid stabil produktionstillväxt och tillväxten en av

år.bruttosparandet sådan4 Vid tillväxt maskin-procent växerper en
kapitalet i industrin med 4,06 byggnadskapitalet med 0,86procent, procent
och totala kapitalet i näringslivet vårmed 3,46 enligt investerings-procent

långsiktigamodell för näringslivet. Den tillväxten för bruttoinvesteringarna
i dessa kapitaltyper dåblir kapitalbeståndslika respektive tillväxt.stor som
Detta förhållandetföljer bruttoinvesteringarnamellanatt ochav
kapitalbeståndet konstant,är nämligen kapitales tillväxt ochsumman av
avskrivningstakten, där avskrivningarna konstant andelantas vara en av
kapitalet.

Vi i tabell 3 effekterna bruttoinvesteringarna Aanger av en
engångsökning produktionsnivån Föremed 1 efterochprocent.av
höjningen produktionenväxer och bruttosparandet med 4 Vidareprocent.
tänker vi B sänkning kapitalkostnaden 10medoss en procent.av
Sänkningen förutsätts engångssänkning förblir förpermanentvara en som
all framtid. Slutligen nivåhöjningtänker vi C bruttosparandetoss en av

återigenmed 10 Det fråga engångshöjning nivån,ärprocent. om en av
bibehållenmed nivåhöjningen.tillväxt 4 efterprocentmen

Beräkningarna kapitalbeståndetbaseras ultimo 1984. Vi anger
ökningarna investeringsvolymerna årde effekterna medär störstav

årangivande vilket detta Vidare effekten investerings-är.av anger
årvolymerna det effekterna beståendeebbar Detta den investerings-ärut.

alltså nivåförskjutningeneffekten, investeringsbanan.av

1‘ Åberg ÅbergJmf. 1981, 1985.samt
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Dessa numeriska experiment valda med vissär Referensba-omsorg.
för produktionen tillväxt industriproduktionenutgör och produk-nan en av

tionen i näringlivet kan långsiktigtänkas jämvikts-representerasom en
tillväxt under högt kapacitetsutnyttjande. Variationen produktionsbananav
tänkes därför produktionseffekter investeringarna,representera inte i
första hand variationer kapacitetsutnyttjande.stora av

utgångspunktenEftersom våraför jämförelser jämviktstillväxtär en
under högt kapacitetsutnyttjande måste den tänkta variationen i tillväxt-
banans läge alltsåliten. Vi tänker produktionsbanans lägeattvara oss
förskjuts med 1 produktionsnivån och tillväxtenprocent attav av
produktionen 4 nivåförskjutningen.före efterär ochprocent

Man nivåförskjutningenkan tänka sig ståndtillkommeratt genom
ekonomisk politik efterfråganökad förstärktt.ex. konkurrenskraftgenom-
parad med utbudsökning industriell arbetskraft arbets-en av genom
marknadspolitiska insatser. Detta någotvisserligenär oegentligt resonerat,

det gäller vinstmaximeringsmodellen,när däremot det gällernär
kostnadsminimeringsmodellen. Båda modellerna dock i stort settger

elasticiteter för de variabler med vilka vi arbetar.samma
Kapitalkostnadsförändringen förändringenoch bruttosparandet ellerav

nettoräntebetalningen 10 alltså frågaDetantas ärprocent.vara om
exempelvis sänkning frånkapitalkostnaden 20 till 18 elleren av procent
från Nivån10 till 9 för bruttovinsternas utvecklingsbanaprocent. förskjuts
i uppåträkneexemplen Sådanamed 10 förändringar liggerprocent. helt
inom åstadkommasför vad kan med ändringar i skatte-ramen som t.ex.
politiken.

När effekterna ekonomisk politik redovisas i tabell 3 berörs börav som
hållasdet i minnet den förändringentänkta kapitalkostnadenatt ochav

bruttosparandet gånger10 relativtär denstörre tänkta produk-av änsett
tionsförändringen. Skulle proportionellt lika förändring tänkas förstoren
produktionsnivån för kapitalkostnaden och sparandetlödet, skulle detsom

fråga starka förändringar i kapacitetsutnyttjandet, frånvara om ett extremt
lågt värde till fullt kapacitetsutnyttjande. dåDet skulle inteupp vara
möjligt tala renodlade produktionseffekter. Iatt stället skulleom man
behöva införa effekter ändrat kapacitetsutnyttjande kombinerade medav
produktionseffekter.

framgår3Av tabell de beräknade effekterna ekonomisk politikav
investeringsförloppet. Vi har angivit effekterna år nårdet dessa sin
maximala årstyrka med angivande vilket efter politikomläggningen detav

fråga 1:a och 2:aär kolumnerna. Vidare har vi angivit denom permanen-
nivåeffekten för investeringarna åroch detta denna kvardröjande effekt

inträder. 3:e och 4:e kolumnerna.
Relativt dominerar produktionseffekterna effekternasett över av

förändrad kapitalkostnad och förändrat likviditetsflöde, eftersom varia-
tionen produktionsnivån ekonomisk politik endast 110 deav ärgenom av
övriga politikvariablernas förändring. Detta gäller dock inte för byggnad-
sinvesteringarna. Genom elasticiteten för kapitalefterfråganatt med
avseende produktionen vad gäller byggnader lågi industrin 0,20är - -
blir referensbanans investeringstillväxt endast 0,86 Eftersomprocent.
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kapitalefterfrågans elasticitet med avseende kapitalkostnaden högreär
0,20 10-procentiga sänkningen0,30 jämfört med kommer den av

långsamteffekter relativt den växandekapitalkostnaden starkaatt ge
den anledningen blir den maximala effektenreferensbanan. Av av

kapitalkostnadssänkningen 20 och den kvardröjandenästan procent
effekten 3nästan procent.

påproduktionseffekten investeringarna ungefär 3Den maximala är
kvarstår,år. nivåeffekt ungefärDen inträder efter 3 å 4 Enprocent. svag

byggnadsinvesteringar, för vilken den obetydlig. Den1 för ärprocent utom
år.5 7inträder efter å

år.5Kapitalkostnadseffekten efter Den drygt 10är störst är procent
20 förmaskininvesteringar i industrin, byggnadsinveste-för nästan procent

fasta investeringarna näringslivet.ringar 8 för de ioch knappt procent
år effekten 2 a 5Efter 8 den tillfälliga ochebbar ut permanenten
kvarstår.procent

obetydlig förEffekten höjt bruttosparande maskininvesteringar iärav
låg övriga kapitaltyperna. Den maximalaindustrin, för deävenmen

år.efter a 3 Den kvardröjandeeffekten inträder snabbt, 1 effekten är
år.efterobetydlig inträder 4och

Avslutning5

investeringarna i näringslivetKan finanspolitiken Som ofta falletärstyra
frågor också svårtdet entydigtvid komplicerade härär att ettge svar.

slående vår påpekats, långaEtt resultat undersökning denär, somav
ekonomisk politik dröjer Dessatid under vilken effekterna kvar.av

låtit data tidsutdräktenresultat har framkommit bestämmaattgenom
översikten Bergström 1981 redovisas liknandeeffekterna. I resultatavav

också våradata. Nyare studier i USA stödjerandra studier svenskaav
långti utdragna effekter. Shapiro 1986resultat tiden uppskattarom

kvardröjande effekter investeringsaktiviteten förändringar iav
Ävenpåkapitalkostnaden inemot 50 ff.kvartal op. cit., 144 Clark 1979

långa eftersläpningar till främst förändringar i kapitalkostnaden.betonar
ocksåDet i detta hänvisa till Sato 1963.kan sammanhang värt attvara

Sato undersöker anpassningstiden i neoklassisk tillväxtmodell viden
ändringar sparande-investeringskvoten i ekonomin. Anpassningen tillav en

jämviktsbana vid ändring sparande-investeringskvoten ärny en av
lång år Vårutomordentligt 50 till 150 modell, bygger bl.a.som-

substitution, framkallad förändring faktorpriserna, baseras denav av
neoklassiska teoriansatsen. Satos simuleringar tillväxtbanor med denav

långneoklassiska tillväxtmodellen vidinte anpassningstidmotsäger extremt
investeringar.

Våra ekonometriska analyser investeringsfunktioner för industrinav
kapitalstocksefterfrågantyder elasticiteten i avseendemedatt

kapitalkostnaden ligger 0,3 0,5, siffran förmellan och med den lägre
alltsåEnbyggnadskapitalet. reduktion i kapitalkostnaden skulleprocents

efterfrågadeden optimala, kapitalstocken 0,3 och 0,5öka med mellan
För bedöma vad dessa elasticitetstal ibetyderprocent. att termer av
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investeringseffekter har konstruerat olika räkneexempel bl.a. visarsom
sänkningatt bruttokapitalkostnaden för industrinpermanent med 10en av

investeringsnivånskulle höja med drygtprocent 10 för maskinerprocent
och 20 för alltsånästan byggnader. Det fråganprocent är relativtom
kraftiga effekter, särskilt sänkning kapitalkostnaden med 10som en av

den storleksordning uppnåsär lättprocent kan ekonomisk-av som genom
politiska beslut. En reduktion i realräntan med 1,5 procentenheter eller ett
investeringsbidrag 8 motsvarande investeringsavdragprocent 16ett
procent skulle exempelvis förändringarna ha minskatpermanentatsom- -
kapitalkostnaden från års nivå1984 11 i genomsnitt förprocent
maskiner och byggnader till 9,8 dvs. med drygt 10procent, procent.

Inget hindrar i själva variationerverket i kapitalkostnaden genom
påekonomisk politik 50 eller Det därmed klartprocent är denattmer.

ekonomiska långsiktigtpolitiken har goda påverkamöjligheter att
kapitalintensitetens utveckling i ekonomin.

Men bedömningen den ekonomiska politikens möjligheter kompli-av
två viktiga omständigheter, vi diskuterat föregående.i detceras av som

För det första det dominerande våraär draget i långaresultat den
tidsutdräkten effekterna ekonomisk politik. I flera inledande kvartalav av

effekternaär helt obetydliga de byggs till sin maximala styrkamen upp
årunder 53 ä vad efterfrågangäller produktionen och kapitalkostnaden

för kvarstå så år.länge 6 a 8 Detatt klartär ekonomisk politik förattsom
utjämna konjunkturerna viaatt motkonjunkturella investeringar, styrda

ekonomisk framstårpolitik, intill omöjlignäst deav uppskattningarsom om
våravilka kalkyler baserade iär är överensstämmelse med verkligheten.

För det andra tycks bolagsbeskattningen i dess nuvarande konstruktion
i flera avseenden tämligen kraftlöst instrumentett förvara att styra
företagens kapitalkostnader. En orsak till detta det krav finnsär isom
lagstiftningen överensstämmelse mellan avdrag och avsättningar vid
beskattningen och de avdrag i företagensgörs redovisning. Isom externa
praktiken har denna koppling medfört mångaföretagen i fallatt har
tillgång till och nedskrivningsmöjligheter i omfattningstörreav- änen man
faktiskt kan, vill,eller utnyttja. Det blir därför tveksamt statsmakternaom

ändrade avskrivningsregler verkligen påverkat.ex. kan kapitalkost-genom
naderna nyinvesteringar.vid

Ett annorlunda effektivitetsproblem gäller för investeringsfondssyste-
då det vid 1970-talets mitt gick i IO-årigtmet, nästan skede iett med

praktiken ständiga frisläpp. Genom de frisläppen kompermanenta
fondmedlen täcka bara mindre del industriinvesteringarnaatt ochen av

vårdärmed, enligt nytolkning fondsystemet i praktiken subven-av att-
tionera investeringar skulle ha genomförts skatterabatter.ävensom utan
Fondsystemets betydelse för investeringsbesluten framstår därmed som
väsentligt begränsad vad förutsattsän i tidigare undersökningar.mer som
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Bilaga 2

PÅPRINCIPIELLA ASPEKTER

BESKATTNING AV KAPITAL-
OCH ARBETSINKOMSTER

Peter Englundav

I direktiven till företagsskatteutredningen talas det önskvärda iom en
neutral beskattning kapital- och arbetsinkomster. Det framhävsav

ocksåemellertid det kan finnas ifrånskäl för avvikelser sådanatt en
princip, och utredningen oförhindrad diskuteraatt är de grundläggandeatt

för och neutralitet. Syftetargumenten med dennaemot ärrapport att
diskutera vad kan med neutralitet huruvidaanalyseraman samt attmena
neutralitet i beskattningen kapital- och arbetsinkomster önskvärd.ärav
Finns bådadet skäl till slagen inkomster bör beskattas enligtatt av samma
skattesats, eller bör endera inkomst beskattas lindrigaretypen ellerav

frånhelt befrias skattrentav
utgår frånJag mycket enkel abstrakt modell stiliserat illustreraren som

påverkarhur skatter individernas valmöjligheter. Denna modell presenteras
i avsnitt I avsnitt 2 utnyttjas modellen till diskuteranärmare huratt
skattesystemet upphov till s.k. skattekilar, snedvrider individernasger som
beslut i olika avseenden och därmed minskar den samhällsekonomiska
effektiviteten. Eftersom den måsteoffentliga gårverksamheten finansieras

sådanadet inte undvika snedvridande effekter. Detatt gäller i stället att
välja skattestruktur balanserar olika snedvridningar varandra.en motsom

I avsnitt 3 vidgas perspektivet till innefatta inte bara de direktaatt
effekterna återverkningarnakonsumenternas val viaäven ändratutan
arbetsutbud och sparbeteende faktorpriser, lön kapitalavkastningoch i
ekonomin. Vissa internationella studier tyder kapitalinkomstskattatt en

långsiktigthar starka negativa effekter kapitalbildningen och därmed
lönenivån Sådanai ekonomin. effekter är uppenbart relevanta imest en
ekonomi med begränsad kapitalrörlighet över gränserna.

Att Sverige ekonomi där månär öppen kapital, och i viss arbetskraft,en
sigrör över gränserna har betydelse för skattesystemets effekter. Inte minst

innebär det väsentlig skillnad mellan den personliga beskattningenen av
kapitalinkomster, skatt svenskautgör medborgares kapitalin-som en
komster kapitalet verksamt, företagsbeskattningen,oavsett är ochvar som
beskattar avkastningen det i Sverige verksamma kapitaletav oavsett vem

det. Betydelsenäger denna distinktion utreds i avsnittsom 4.närmareav
En slutsats får återverkningarendast företagsbeskattningenär att
investeringarna det föregåendeslag diskuterades i avsnitt.av som
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frånI avsnitt 5 flyttas fördelningsfrågor.tyngdpunkten effektivitets- till
Är det kapitalägarna eller arbetstagarna bär den ekonomiskaytterstsom

Återbördan kapitalinkomstsskatterna visar det sig viktigav vara en
skillnad företagsbeskattningenmellan och den personliga beskattningen av
kapitalinkomster.

frågorDärefter diskuteras i avsnitt 6 vissa sammanhänger med attsom
risktagandesparande och i praktiken ofta oupplösligt förenade, ochär att

kapitalinkomster delvis ersättning för risktagande. Iär avsnitt 7 slutligenen
någratilldet hänsyn de observations-, och kontrollproblemmät-tas av som

långt frånverklighetens skatteproblem avlägsnar siggör derättatt mer
idealiserade världar i vilka vi tidigarei avsnitt. Hänsyn tillrört oss

hållamöjligheterna skatteundandragandet har kanske mycketatt nere
förbetydelse valet skattesystem teoretiskastörre slutsatser baseradeänav

antagandet alla inkomsterslag kan beskattas särskildaatt utanav
förkostnader övervakning och kontroll. Avslutningsvis jag i avsnitt 8söker

i punktform de viktigaste slutsatsernaange

1 En grundmodell

utgångspunktSom vi föraska modellresonemangenkelt baseratett en
rad fiktioner. Den tvågrundläggande fiktionen det endast finnsär att typer

skatter, skatt arbetsinkomster och skatt kapitalinkomster,av en en
båda hushållen.vilka direkt belastar Med dagens svenska skattestruktur

skulle vi skatt kapitalinkomster, förutom den personliga in-som
komstskatten kapitalinkomster, räkna bolagsskatten, förmögenhets-

gåvoskatterna,skatten, och reavinstskatterna övriga skattersamtarvs-
såsomegendom stämpelskatt och fastighetsskatt. Som skatter arbete

skulle vi räkna den personliga inkomstskatten arbetsinkomster,
arbetsgivaravgifterna, mervärdesskatten övriga varuskatter. Medsamt
denna indelning svarade skatter 1985arbete för 95 deprocentca av

Konjunkturrådetssamlade svenska skatteintäkterna 1986, SNS,rapport
sid. 50.

frånVi långbortser det finns kapital rad slagatt av en som ger
avkastning i olika formermycket somligt beskattas och inteannatvarav

I ofrånkomligabeskattas. själva vissaverket är asymmetrier deett storaav
för varjeproblemen för beskattning kapitalinkomster; vissasystem av

kapitalinkomster t.ex. räntor lätt mätbara, medan andra t.ex.är
frånavkastningen varaktiga svårarekonsumtionsvaror mycketär att

observera föroch taxeringsmyndigheterna.mäta Det just asymmetriernaär
vårti gällande skattesystem den viktigaste förklaringenär till deattsom

frånsamlade intäkterna så små.skatter kapital Man därförkan inteär
basis de obetydliga intäkterna sigsluta till kapitalinkomsterav att

generellt lindrigt beskattade.ärsett
frånVidare bortser vi tills vidare det finns olika skattesubjekt, ochatt

hushållenall skatt belastar alltsådirekt. Vi beaktar inteatt dettaantar
stadium förekomsten särskild företagssektor, där inkomsterna förstav en
beskattas innan de eller förs till företagets Viett sätt överannat ägare.

hushållentänker med andra ord direkt hela kapitalstockenatt äger ioss
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ekonomin, och de direkt disponeraratt den avkastningöver densom
efter avdrag skatter.genererar av

Vi också frånbortser inkomstfördelningsaspekter inriktaroch inu oss
påstället hur påverkarskattesystemet effektiviteten låteri ekonomin. Vi

därför ekonomin beskrivas representativ individ, välfärd berorav en vars
hur mycket han konsumerar och hur tidmycket hanav har till andraöver

aktiviteter avlönatän arbete fritid. Konsumtion kan iske nuet
period 1 eller i framtiden period 2. Genom avstå frånochatt spara
konsumtion idag ökar individen sina konsumtionsmöjligheter i framtiden.
Detta innebär samtidigt frigörs för investeringaratt ochresurser upp-
byggande kapitalstock i samhället.av en

Följande uttryck beskriver i förenkladstarkt form de ekonomiska
vårrestriktionerna för frånvaronrepresentative individ i skatter;av

C2 wL c11 r w1 r.+ +-
Detta säger för konsumtion i periodatt utrymmet C2, likaär med den

från period 1 sparade förmögenheten, W wL-C1, plus dess avkastning
den gångerrealaär räntesatsen, det sparade beloppet. Sparandetsom i

period 1 lika med denär reala arbetsinkomsten, wL, minus konsumtionen
i period C1. Arbetsinkomsten slutligen är uttryckt lönesatsen,som w,
gånger arbetsinsatsen, L. Det lättastär tolka variabeln Latt antaletsom
arbetade timmar, egentligen förståsska den i den vidare bemärkelsenmen

arbetsintensitet, karriärvalav etc.
Detta fångauttryck det allraatt väsentliga iavser mestupp samman-

hanget nämligen individen kan fritidatt awäga konsumtionmot genom
valet och konsumtion i dag konsumtion i framtidenmot valetav genom

sparande. Uttrycket skulle kunna realistisktgörasav ochmer mer
komplicerat införa fler perioder livet, tillåtaattgenom attav genom
individen välja arbeta under denatt att delen livet, samtsenare av genom

med kopplingar tillatt andra generationerta i form På det storaav arv.
hela sådanaskulle dock komplikationer någrataget inte tillföra viktiga

Tvåinsikter. substantiella antaganden ligger bakom detta uttryck skasom
dock För det förstapoängteras. förutsätter det arbetsmöjligheternaatt är

i början istörre slutet livet;än här uttryckt det sättetav extrema att
endast arbetar i period För det andra förutsätter det vissman graden

egoism i den bemärkelsen sparandebeslut inteav att uteslutande är
betingade kommande generationer åtminstone delvisav omsorger om utan
styrs omfördelasträvan konsumtionsmöjligheteratt tillav den ickeen
yrkesverksamma delen det livet.av egna

Om vi lägger in påskatter kapital- arbetsinkomster ovanståendeoch i
uttryck kan det skrivas

C2 1L’L C11+1rT),

där skattesatsenär arbetsinkomster och skattesatsenär
kapitalinkomster. Eftersom definieradär realräntan förutsätter vir som

realt skattesystemett där den reala skattesatsen.är
Vi kan någrabeskriva vanliga skatteformer i dettanu uttryck.termer av

Först vi innebär inkomstskattebehandling.att konsekventtLtr realser en
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fårOm vi avskaffar kapitalinkomstskatten, t.0, löneskatt elleren ren
ocksåvad brukar kallas se utgiftsskattekommitténs betänkandet.ex.som

konsumtionsbeskattning vid intjänande.
löneskatt också ekvivalentEn i denna med ochenkla värld,är, momsen

utgiftsskatt. Skillnaden mellan dessa ligger väsentligen i utgiftsskattenatten
fråntill skillnadoch löneskatten, kan progressiva, i ochgörasmomsen, men

med vi här begränsar till proportionella deskatter kan enderaatt treoss av
uttryckas skatt konsumtionen, motsvarigheten tillochtc,som en

Arestriktionen blirovan

wL-1+tcC1(1+r).1 +tcC2

bådaGenom dividera leden i detta med 1+tc viuttryck detatt attser
liktydigt med skattesystem konsumtionsskatt medär ett utan men en

löneskatt med skattesatsen tc1+tc.
kapitalinkomstskatt,Vidare vi konstaterakan där skattebasenatt ären

likvärdigr1-tLwL-C1 rW, med förmögenhetsskattheltär dären
skattebasen W.är

Skattekilars effekter2 arbetsutbud och sparande

Skattesystems förtjänster bristeroch analyseras ofta i olikatermer av
förståsneutralitet. Ibland med neutralitet helt enkeltsorters en

kapital-konsekvent inkomstbeskattning, dvs. och arbetsinkomsteratt
Sombeskattas med skattesats, vi kommernärmaretLt,.. attsamma

diskutera finns priorinedan det ingen anledning hävda detta skulleatt atta
tvåsig rättvist effektivt. Deeller inkomster berortypernavara vare av

två olika ekonomiska beslut och de olikaavspeglar slagtyper av av
ojämnt fördelade ikan samhället.resurser som vara

ocksåMed neutralitet kan beskattningen inte snedvriderattmenas
individernas eller företagens awägningar mellan olika aktiviteter. De

konsumtion jämfört med aktiviteterekonomiska incitamenten för utanför
arbetsmarknaden i Enuttrycks, avsaknad skatter, lönesatsen skattav av w.

arbetsinkomster snedvrider minska avkastningendetta val attgenom
åEnarbete. skatt kapitalinkomster andra sidan snedvrider sparandebe-

avvägningen konsumtion i dag och i framtiden.sluten, eller Utanmellan
kronorskatter varje sparad i möjlighetkrona dag konsumera 1att +ger r

i Skatten minskar till 1-t,r.detta 1utrymme +morgon.
Något tvåpreciserat finnsuttryckt kan vi det relativprisersäga attmer

kan snedvridas fritidskatterna: relativpriset mellan och konsumtionsom av
1-tLw och relativpriset konsumtion i dag konsumtionmellan ochärsom

tvåi 1 1-t,r. De icke-neutrala iskatterna denär är+morgon som
meningen snedvriderde endera dessa relativpriser därmedochatt av
påverkar såledesindividernas En inkomstskatt,val. inte neutralärtLtr,

sig med avseende avvägningen konsumtionmellan och fritid ellervare
påmed avseende den intertemporala awägningen imellan konsumtion dag

åEn utgiftsskattoch i framtiden. andra sidan i intertemporaltneutralär
avseende.
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Neutralitet i denna bemärkelse snedvridande individernas beslutav-
har koppling till samhällsekonomisken effektivitet. Lönen före skatt kan—

nämligen uttryck förett värdetses som det individen skulleav som
producera han arbetade utanför hemmet. Likasåom kan föreräntan skatt

uttryck förett avkastningenses som produktiva investeringar. Vid
neutralitet kommer därför individens uppoffring, han väljernär arbetaatt
eller något mindre,spara överensstämmaatt med det minskade produk-
tionsvärdet. Skatterna driver in kilar mellan de priser avspeglarsom
samhälleliga knapphetsförhållanden, och 1+r, och de priserw som
konsumenterna baserar sina på,beslut 1-tLw och 1+1-trr.

I detta avseende såledeskan skattesystemett inte någradriver insom
skattekilar, och därigenom är neutralt isom samtliga för individerna
relevanta avseenden, uppfattas önskvärt effektivitetssynpunkt.som ur
Denna slutsats är emellertid ointressant,rätt eftersom den bortser från
behovet finansiera denatt offentligaav sektorns verksamhet. måsteDetta
i allt väsentligt göras med skatter verkar snedvridande isom eller fleraett
avseenden. Det förvissoär lätt teoretiskt konstrueraatt skatter intesom
är snedvridande. Detta gäller för alla skatter är orelaterade någottillsom
ekonomiskt beslut, s.k. klumpsummeskatter. Ett exempel är rena
huvudskatter, utgår med belopp försom alla medborgare. sådansamma En
skatt strider emellertid elementäramot värderingar skattens relationom
till medborgarnas ekonomiska bärkraft.

För analys skattesystemets strukturen detav är därför fruktbartmer att
utgå från den offentligaatt sektorn har behov driva visstatt givetettav
belopp i skatteintäkter, och måstedettaatt ske med snedvridande skatter.
Med sådan utgångspunkt kanen inte generellt säga skattesys-man att ett

intetem snedvridandeär isom viss dimension t.ex. utgiftsskatten en
skulle föredraatt framförvara ett snedvriderannat alla viktigasom
relativpriser t.ex. inkomstskatt. Menen kan heller inte prioriman sägaa
att ett driversystem lika kilarsom stora mellan alla relativpriser detär

effektiva skattesystemet.mest Genom enbart tittaatt hur relativpriserna
påverkas kan inte någotsäga specifikt effekten den samhällseko-om
nomiska effektiviteten.

Med effektivitet vi, i dettamenar sammanhang, individernasatt
arbetsutbud och sparande påverkasska så lite möjligt förhållandei tillsom
vad de skulle i avsaknad skatter. Mervara preciseratav uttryckt det denär
ytterligare snedvridning den sist indrivna skattekronansom förorsakar som

hållasska Härav följer regelnnere. skatten i förstaatt hand bör läggas där
priskänsligheten låg. Låtär exemplifiera medoss individernaatt anta att
i allmänhet sänkta lönerreagerar med kraftigt minska sittatt arbetsut-
bud, medan sparandet är relativt okänsligt för räntevariationer. En skatt

arbetsinkomster då upphov till effektivitetsförlusterger större än en
påskatt kapitalinkomster den leder tillatt kraftigaregenom minskningen

produktionen och därmedav konsumtionsutrymmet. Skattestrukturen bör
sådanti fall såavvägas arbetsinkomsteratt beskattas relativt lindrigt och

kapitalinkomster hårt.relativt
Det i självaär verket generell sådanaregelen att eller produk-varor

tionsfaktorer där individernas utbud eller efterfrågan förhållandevisär

3-URF 2
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fråganFörskatteobjekt.lämpligaprisvariationer omärokänsligt för
praktiskavissadralättganskadetvaruskatter attärdifferentiering av

kandidaterlämpligatobaksprit och ärregel,denna attt.ex.slutsatser av
hård beskattning.för

aktuelladetregeldennatillämparättframtinteemellertid attDet är
också hakankapitalinkomsterskattärAnledningen attproblemet. en

förskattesatsenmöjligtdärförDetarbetsutbudet. attäreffekterstarka
förhållan-arbetsutbudet skullelågbör även varakapitalinkomster omvara

1986.Lindgren1980 ochKingselönevariationerförkänsligtdevis
känsligheterdessa ärstorleksordningenrelativadenVår kännedom om

några empirisktsvårt drautomordentligtsådan det attockså äratt
ocharbets-awägningen mellanlämpligadenslutsatservälgrundade om

ekonominså enkel modellförinom somkapitalinkomstskatter avenramen
fårutvärderinggrundadempiriskttillEtt försökhittillsvi använt.den

anstå avsnitt.till nästadärför

på ochlönEffekter ränta3

effektersnedvridandediskuterade vi skattesystemetsföregående avsnittI
kapitalavkastningenvi ochbetraktade lönenhushållens Därvid somval.

Men detta kan,och struktur.storlekopåverkade skatternasgivna och av
förutsättning. I slutenorealistiskalldeleslång sikt, ensärskilt vara en

ekonomin,denbeträffande öppnakapitalimport seekonomi utan
investeringar ochminskademedförasparandeminskatavsnitt 4 skulle ett

kapital-kapitalintensitetminskadkapitalstock ochmindresikt enen
förgränsproduktivitetenpåverkasHärigenomtimme.arbetadstock per

falla ochkommerlönenvarigenom attbåda produktionsfaktorerna,
stiga.före skattkapitalavkastningen att

från kanproduktionssystemetåterverkningarsådanatyderMycket att
sammansättningkonsumtionenseffekterdeviktigare somänvara

måste vitill demhänsynFör kunnaavsnittet.förra tadiskuterade i att
ekonomin, ochsamband ikompliceradeväsentligtemellertid betrakta mer

längreintetvå skatter kanmellan deavvägningenlämpliga typernaden av
variabler.ellerfunktionenkel ettuttryckas parav enensom

simulerings-numeriskaexempelårs fleraforskning finnsI senare
med hänsynverkningarskatternastill analyserasyftarmodeller attsom

lönenivå. modellerDessa ärkapitalavkastning ocheffektertilltagen
modellenkladen mycketväsentligt rikareavseenden änockså andrai flera

antalomkringuppbyggda stortDe ettbetraktat.har ärhittillssom
arbetaförutsättsålder, ocholikaindividerlevandesamtidigt envarsomav

konsumtionsutrymmehaförliv ochsittdelen attförstadenunder sparaav
generationer.kommandetilltillpensionsåren eventuelltplusför arv

sparande.föralltså livscykelhypotesenden s.k.grundasModellerna
totaladetgeneration, ochfödsår ochgammaldörVarje en nyen

frånsparbeslutensamtidiga stordeekonomin bestäms enisparandet av
såledeskapitalstockDagens ärgenerationer.samtidigt verksammamängd

På motsvarandesparande.generationerstidigareochdessaresultatet av
aktivai dagallaresultatetproduktivt arbetemängdentotala avdensätt är
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generationers samtidiga beslut.
Individernas påverkarbeslut således hur kapitalstocken frånutvecklas

år årtill och hur mycket arbetskraft årvarje finns tillgänglig försom
produktionen. tvåDessa grundläggande produktionsfaktorer bestämmer

årligadet produktionsresultat ska fördelas mellan konsumtion ochsom
sparande. Härigenom ocksåbestäms kapitalavkastning och arbetslön;
högre kapitalintensitet kvoten mellan kapitalstock och arbetsutbud desto
lägre kapitalavkastning och desto högre lön. Samtidigt påverkar dessa
faktorpriser i sin eftertur, skattnetto och med hänsyn till utbudet av
offentlig service och transfereringar, individernas sparande och arbetsut-
bud. Systemet kommer ha allmän jämviktatt där de priser liggeren som
till grund för individernas beslut överensstämmer med produktionsfaktorer-

gränsproduktivitet.nas
Med simuleringsmodell slag kan olikaen antytt skattesystem jämförasav

under antagande de årvarjeatt skaom visst belopp iettgenerera
skatteintäkter. Baserad aktuell översikt Kotlikoff 1984 kanen av ett
antal slutsatser dras. Jämförelsenormen är renodlad inkomstskatt dären
arbets- och kapitalinkomster beskattas enligt skattesats. Ensamma
övergång till utgifts- eller löneskatt, dvs.en avskaffande beskatt-ett av
ningen kapitalinkomster, dåleder tillav högre kapitalintensitet,en en
högre lönenivå före skatt, lägre föreränta skatt och högreen en
sparkvot. Detta allmängiltigtett resultat inomsynes förvara ramen
empiriskt sannolika specifikationer hushållens arbetsutbuds- ochav
sparbeteende.

Härav följer emellertid inte automatiskt löneskatt skulleatt en attvara
föredra framför inkomstskatt effektivitetssynpunkt. Fören det förstaur är
det inte säkert större kapitalstock någotatt är önskvärt.en Ju större
kapitalstock desto åtgårsparande bara förmer förslitetersättaatt
kapital till bibehållaoch kapitalintensitetenatt för kommande generationer.
När kapitalintensiteten så högär avkastningen efteratt depreciering inte
är folkökningstaktenstörre än kommer varje ytterligare ökning av
kapitalintensiteten minska konsumtionsutrymmetatt capita i ekonominper
kapitalbildningens gyllene regel. För det så måste,andra även om
ytterligare sparande skulle varje tillgångindivid till produktivastörrege

tack den högre kapitalintensiteten,resurser hänsynvare till detas
snedvridande påeffekter individernas val diskuterades föregåendeisom
avsnitt.

Man såledeskan inte någrakan dra helt entydiga slutsatser basis av
dessa studier. Sammantagna ändåtyder de frånrörelseatt en en
generell inkomstskatt i riktning löneskatt eller utgiftsskattmot i allmänhet
verkar välfärdshöjande.

De simuleringsstudier här refererats kan bäst beskrivassom som
kvasi-empiriska i den bemärkelsen utgårde frånatt antaganden om
hushållens sparbeteende och arbetsutbud grundade iär empirisksom
forskning, företrädesvis amerikanska data. dåKan lita deras
slutsatser Det lättär att mängd invändningar: den modellresa en av
ekonomin de bygger ofullständigär i rad avseenden, de empiriskaen
forskningsresultat ligger till grund för specifikationen hushållenssom av
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till denkalibrerade förmodellernaosäkra, ärbeteende attär anpassa
destudiermindre torde dessaIcke destoekonominamerikanska varaosv.

i resultatentillgå, tendensenpålitliga den allmännavi ochhar attmest
Detgrundantagandena.variationer iför rimligatämligen robustförefaller

effektivitetshänsynviss vikt vid slutsatsenfästadärför skälfinns attatt en
arbetsinkomster.lägreska beskattaskapitalinkomster änförtalar att

ekonomiEn4 öppen

ekonomi. Hänsyns-från Sverigevi bortsett är öppenHittills har att en
skattestruk-påtagligt vissändra slutsatsernatill detta kantagande om en

iså framför alltutsträckning blir fallet berorI vilkeneffekter.turs
inteDet tordeproduktionsfaktorer rörliga över gränserna.vilken grad är

såväl finansiellarealkapitalnågonråda kapital,tvekan att somom
arbetskraft. Dettatillgångar, sig äni allmänhet lättare över gränsernarör

länder i allmänhetlöneskillnader mellan ärklarastillustreras attav
kapitalavkastning.skillnader imycket änstörre

kapital sig heltalltLåt och rördärför renodla anta attresonemangetoss
arbetskraftenomvärlden, medan ärmellan Sverige ochfritt över gränserna

såLåt ekonomin litenden svenskavidare förutsätta ärorörlig.helt attoss
räntenivån.något internationellainflytande denhaden inte kanatt

Även uppfyllda idag kan räknaförutsättningar inte fulltdessa är manom
framtiden, derealistiska isig allt närde kommermed teattatt mer

med varandra.integrerademarknaderna blir alltfinansiella närmare
får effekternödvändigtvisekonomi skattesystemetI sluten sammaen

begårsådan därför troligeninvesteringar. I världsparande manensom
gjort,hitintillsvåld viverkligheteninget att,större genom som

ekonomini ochhushållen kapitalstockendirekt helaförutsätta ägeratt
I slutenavkastning kapitaletför dendirektbeskattas engenererar.som

abstraktionsnivåalltså, ingendärdenfinns det rörekonomi oss,
denläggsföretagsbeskattningen,skilja mellananledning att som

beskattningen,personligarealkapitalstocken och denavkastning ger,som
ocksåfår. Detfinansiärerersättning företagens ärdenläggs somsom
bådakomplicerat, integrera derättframt, teknisktprincipiellt än attom

kapitalavkast-effektiva skattesatsenberäkna den totalaochskatterna
1983 för Sverige.LindbergSödersten ochningen; t.ex.se

skillnad mellanekonomi däremot fundamentaldetI äröppen enen
varifråninhemska medborgarebelastarpersonliga skatter, oavsettsom

avkastningenföretagsskatter, belastarochinkomsterna härrör, som
alltså meddet. Man kanlandetrealkapital inom ägeroavsett envem som

inhemskaskattgeneralisering företagsskatten ärviss säga att en
inhemsktbeskattningen skattden personligainvesteringar och är en

sparande.
beskriveri avsnitt 2 välföljer analysenAv detta synsätt att ovan

ipersonliga beskattningen kapitalinkomster äveneffekterna den enavav
minska, dettaekonomi. Det inhemska sparandet kommer attöppen men

påverka efter skattavkastningskravinvesterarnasintekommer att som
påverkas kapitalin-Därmed inte hellerinternationellt givet.förutsätts vara
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tensiteten inom i Sverige verksamma företag. Härav ocksåföljer att
arbetsproduktivitet lönenivåoch blir oförändrade. sådan får alltsåEn skatt
välfärdseffekter påverkarden konsumenternas beslut vid givnaattgenom

fårpriser, den inga följdverkningar via effekter faktorpriserna.men
Eftersom det inhemska sparandet inte påverkasinvesteringarna fårmen
den personliga beskattningen kapitalinkomster också effekterav
bytesbalansen och därmed den andel det inhemska realkapitaletav som

i utländskär ägo.
Låt i stället betrakta effekterna företagsbe-skärpt inhemskoss nu av en

skattning. Eftersom kapital, via nyinvesteringar, rörligtär över gränserna
måste, någonför viljaska inhemskt realkapital,att äga avkastningen
nyinvesteringar såinom landet stiga efterden skatt alltjämtatt motsvarar
den internationellt nivån.givna Härigenom kommer skärpt företagsbe-en
skattning minska kapitalintensiteten i inhemskt näringslivatt därmedoch

lönenivån.den inhemska I detta avseende liknar såledesdess effekter dem
diskuterades i avsnitt får3 Samtidigt skärpt företagsbeskatt-som ovan. en

ning påinga effekter inhemskt sparande, varför den inverkar positivt
bytesbalansen medföroch det inhemska isparandet högreatt utsträckning
kommer placeras utomlands.att

Av vad följer slutsatsen effektivitetssynpunktsagts attsom ovan man ur
står inför awägning mellan den personliga beskattningen haren som
snedvridande effekter konsumenternas påverkarbeteende intemen
faktorpriser företagsskattenoch snedvrider faktorpriser lämnarsom men
konsumenternas opåverkade.beslut

5 Incidens fördelningseffekteroch i ekonomiöppenen

Så långt har fört diskussionen uteslutande i effektivitetstermer. Det är
emellertid dokumenteratväl kapitalinkomster mycket sneclför-att är mer
delade arbetsinkomsterän de utgör andel inkomster-samt att störreen av

för låginkomsttagare.hög- förän Detta gäller visserligen inte förna
hushållens beskattade kapitalinkomster, vilka i genomsnitt negativa förär
höginkomsttagarna, förhållandedetta avspeglar bara demen stora

rådandeasymmetrierna i för beräkning beskattningsbarasystem av
kapitalinkomster. Om kunde basera beskattningen korrektman
beräknade reala kapitalinkomster skulle emellertid kunna anföraman
fördelningsargument hårdareför beskattning kapitalinkomster änen av av
arbetsinkomster. Därför det naturligtvisär otillfredställande enbartatt
diskutera utifråndenna avägning effektivitetsaspekter.

Fördelningsargumentet för hög skattesats kapitalinkomsteren
förutsätter implicit det kapitalägarna,är höginkomsttagarna,att ytterstsom
drabbas skatten. Men har diskuterat i tidigare avsnitt kanav som man
i allmänhet räkna med skatt kommer påverka såvälatt kapitalav-atten
kastning före lönenivånskatt i ekonomin. Det därför inteär uppenbartsom
vilken incidens viss skatt har, dvs. vilken i samhället tilen grupp som

fårsyvende sidst bära den.og
När diskuterade effektivitetsfrågor betraktade den representative

individens arbets- och kapitalinkomster resultat hanssom egetav
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gårNärvilket beroende bl.a. skattesystemet.beslutsfattande, nuvar av
fördelningsfrågorna rättframttill diskutera det heltöver är mest attatt

hushåll, kapitalägare medanenkelt vissa grund ärt.ex.anta att av arv,
arbetskraft. Härigenom sammanfaller denandra uteslutande lever sinav

personliga inkomstfördelningen, rimligen den intressanta, med denärsom
produktionsfaktorernafunktionella inkomstfördelningen mellan arbetes.k.

Ikapital. Detta självfallet ganska begränsat mycketoch synsätt.är ett ett
långsiktigt perspektiv vilja familjen dynastinskulle kanskeman se som

kapitalinnehav för levandeden relevanta analysenheten och betrakta nu
frånfrukter todigare generationersfamiljemedlemmar sparandeavsom

arbetsinkomster.
Frågan kapitalinkomstskatternas incidens lättast behandla förär attom

vi gjorde i avsnitt 4. Denekonomi under de antagandenöppen somen
personliga beskattningen kapitalinkomster, skattärsom enav

justinhemskt sparande, kommer i huvudsak drabba dem betalaratt som
påverkarnämligen inhemska kapitalägarna. Eftersom den inteskatten de

avkastningskravet för investeringar i näringslivet den inte viakommer att
kapitalintensitet övervältras löntagarna. Det enda försänkt sätteten

frånkapitalägarna minska bördan emigrera,skatten, bortsett äratt attav
lönenivån.fårminska sitt sparande, detta inga konsekvenseratt men

på påföretagens vinster;Om beskattningen läggs dvs. det inom landet
kapitalet drabbas kapitalägarna inteverksamma är ägare,oavsett vem som

eftersom avkastningskravet efter internationellt givet. Därföralls skatt är
räntabilitetskravet före investeringar stigakommer skatt attnya

lönenivånvarigenom kapitalintensiteten och sjunker. Företagsskatten
alltsåövervältras löntagarna.

såledesVi under de renodlade antaganden karakteriserarattser som en
fårliten ekonomi företagsbeskattningen och den personligaöppen

beskattningen kapitalinkomster olika effekter. Den förra i sinhelt bärsav
helhet löntagarna, den i sin de inhemska kapitalägarna.helhetav senare av

Det ifinns detta sammanhang knappast anledning försöka redaatt ut
fråganväsentligt komplicerade incidens iden skatternas sluten,mer om en

delvis Norman 1979eller endast ekonomi se föröppen, t.ex. en
genomgång. Under förutsättning kapitalet sig lättarerör änattav
arbetskraften nationsgränserna rimligtdet emellertid räkna medöver är att

företagsskatten övervältras löntagarna i högre grad den personligaänatt
kapitalinkomstskatten.

Beskattningen risktagande6 av

frånHittills har vi bortsett väsentlig skillnad mellan arbets- ochen
kapitalinkomster. Sparande- investeringsbeslutoch vanligen förknippadeär
med Dettaosäkerhet avkastningen. gäller uppenbart förstor mestom
investeringar i näringslivet, svängningarna fastighetsmarknadenmen

årunder det investeringsbeslutdemonstrerar detärattsenare som
hushåll ocksåviktigaste för flertalet avkastning. Vidarehar osäker ären
påden reala avkastningen banksparande osäker grund osäkerhetav om

åinflationen. Arbetsinkomster, sidan, fattadeandra resultat beslutär av
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under mindre grad osäkerhet. Visserligen innebär somliga yrkesvalen av
betydande osäkerhet, beträffande arbetslöshetsrisker karriär-ocht.ex.
möjligheter. Den svenska välfärdsstaten med arbetslöshetsförsäkringar,
anställningstrygghet och sammanpressad lönestruktur har dock minskaten
den enskilde löntagarens risktagande.

Beskattning den faktiskt frånrealiserade avkastningen osäkerav en
investering förutsatt ocksåkan, förluster avdragsgilla, innebäraäratt sägas

med och bär delatt är risken. Den minskningstaten i förväntaden av
avkastning skatten upphov till därförkan visochsättsom ger ses som

försäkringspremie. Detta förhållande torde mildra skattens negativaen
effekter sparande investeringar. ocksåoch Det innebär såatt en
utformad skatt tenderar frånsparande investeringaröver ochatt styra
säkra till riskfyllda investeringsobjekt.mer

I den enkla grundmodellen i avsnitt där det förutsätts full säkerhet
avkastningen sparande, förmögenhetsskattär helt ekvivalent medom en
skatt förmögenhetens avkastning. Denna egenskap beroren att

jämvikt kapitalmarknaden medför alla placeringaratt ger samma
avkastning. I värld med osäkerhet det kompliceratär utrönaen attmer om

sådan ekvivalens gäller. Man kan emellertid räkna med den risken att som
förknippadär med marknadsplaceringar kommer till tillgångensiuttryck

marknadspris i form riskpremie; osäkerhet destostörre lägre prisav en
tillgångensgivet förväntade avkastning. Det finns därför ett moment av

riskdelning i förmögenhetsskatt. sådanHuruvidaäven skatt ären en
ekvivalent med skatt den realiserade fråga.avkastningen är öppenen en

Det har i olika sammanhang föreslagits kapitalinkomstskatten skaatt
sådantförmögenhetsskatt.ersättas Ett förslag uppenbarligenärav en

attraktivt inte minst det undanröjer olika asymmetrier, bl.a.attgenom
sådana sammanhänger med beskattningen kapitalvinster. Ettsom av
problem detta förslag många tillgångarmed är saknar tillförlitligaatt
marknadspriser, varför måstei praktiken antingen imputera värdeettman
till dessa eller basera beskattningen frånavkastningen. Om bortser

ändå,detta kan vi bakgrund diskussionenmot sluta till att ettav ovan, oss
sådant skulle iha egenskaper medsystem avseendestort sett samma
incitament till risktagande skatt den realiserade avkastningen.som en
Det skulle däremot väsentligt annorlunda effekter inkomstfördelning-

förmögenhetsskatt fråninnebär awikelserpost; förväntanatten ex en
hållethelt och bärs den enskilde placeraren.av

7 Kapitalinkomstbeskattning i verkligheten

Hittills har diskussionen baserats starkt idealiserad beskrivning deen av
skattesystem kan förverkligade.tänkas Vi frånhar nämligen bortsettsom
de observations-, och kontrollproblemmät- i såpraktiken viktiga.ärsom
Det sådana,framför alltär delvis överlappande,tre problem jag vill peka
på.

För undgårdet första del inkomsterna beskattningstor helt ochen av
hållet. Förutom skatteflykt gäller detta hemarbete och avkastningenren
från konsumentkapitalvaror såledesolika bådeslag. Det är arbets- ochav
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undgårkapitalinkomster beskattning. Mig veterligt finns det ingasom
åt bådastudier belyser andelen skiljer sig mellan de inkomstslagen.som om

För det andra har den skattskyldige för inkomster istoren grupp
praktiken frihetbetydande själv välja hänföra dem till inkomstatt att av
arbete eller kapital. Mest för egenföretagare.uppenbart dettaär

För det tredje varje känt, antagligen varje praktisktochär även
genomförbart, för beskattning kapitalinkomster asymmetriskt. Ensystem av

till detta betydande kapitalinkomster,orsak framför allt avkastningenär att
gårkonsumentkapitalvaror, inte observera för skattemyndigheterna.attav

En kapitalvinster,orsak enligt utbredd rättsuppfattningär attannan en
delvis hänger med mätproblem, inte bör beskattas denärsom samman

uppstår först de realiseras. Vid realisationstillfället beskattas denärutan
inlåsnings-emellertid vanligen enligt lägre skattesats rädsla fören av

effekter. En tredje faktor praktiska utformade problemen medär att
konsekvent reala skattesystem i kombination med den naturliga oviljan att

fullt till konsekvent nominell beskattning.stegetta ut en
Det första problemet har uppenbara konsekvenser för den allmänna

frågan skattetryckets höjd. Med mindre skillnadenkännerän attom man
i kapitalintensitet mellan den beskattade och obeskattade sektorn detär

svårt någraemellertid frågandirekta implikationer för awägningatt se om
mellan beskattning arbete och kapital.av

Det andra problemet för skillnaderhur kan hasätter gränser stora man
mellan skattesatserna för arbets- och kapitalinkomster skattebaser-utan att

urholkas egenföretagare löneinkomster tillgöratt, t.ex.,na genom om
utdelningar eller vice versa.

Det tredje problemet har flera konsekvenser. Om först tittar
rådande skattestruktur kan vi konstatera utomordentligtden äratt
asymmetriskt. Intäkts- och gäldräntor högrebeskattas, realt avsevärtsett,

arbetsinkomster. Samtidigt frånavkastningen konsumentkapitalvarorän är
väsentligen skattefri. Fastigheter ägarkapital i näringslivet liggeroch
någonstans fåttdäremellan. Detta har till följd den personligaatt
inkomstskatten för kapitalinkomster negativa intäkter. Om till denger man

gåvoskatternalägger förmögenhets-, och blir nettointäkterna i stortarvs-
Konjunkturrådetnoll detta 1985, 1986 50. Vinstbeskatt-sett avser se s.

ningen företagen däremot vissa intäkter, 1,7 BNP 1985.procentav ger av
I avsnitt 5 drog slutsatsen den personliga beskattningenatt av

kapitalinkomster i ekonomi väsentligen drabbar kapitalägarna,öppenen
och den därför skulle instrument för utjämningverksamtatt ettvara av
inkomster. Men denna undermineras helt dagens struktursyn om

svårtkapitalinkomstbeskattningen för given. Det därför denärtas att attse
någonpersonliga beskattningen fyllerkapitalinkomster positiv funktionav

i skattesystemet den inte väsentligt symmetrisk den ärgörs änom mer
idag. Detta innebär framför kraftigt lindrad beskattning intäkts-allt en av
och skuldräntor.

ocksåAsymmetrierna i kapitalinkomstbeskattningen tillupphovger en
utgå frånlönsamhet för olika arbitragetransaktioner. Manhög slag kanav

utbildningdessa med och höga inkomster.högatt gynnar personer
Eftersom asymmetrierna delvis oundvikliga dettaär ettsynes vara

låg kapitalinkomster.för generellt skattesatsargument setten
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Sammanfattande8 slutsatser

I punktform vill jag peka följande slutsatser:

Dynamiska effektivitetsskål torde tala för lägre skattesats kapital-en-
arbetsinkomster.an I helt ekonomiöppen gäller detta främsten

beskattningen inom landet arbetande kapital, dvs. företagsbcskatt-av
ningen.
Fördelningsskål torde tala för högre skattesats hushållens kapital-en-
inkomster på hushållensån arbetsinkomster.
Möjligheten mångaför skattskyldiga själva uppdelningenatt göra mellan-
arbets- och kapitalinkomster bådatalar för de inkomstslagenatt bör
åsättas någorlunda lika Skattesatser.
Oundvikliga asymmetrier i beskattningen olika slag kapitalin-av av-
komster talar för generellt lågrelativt skattesatssett allaen
slagskapitalinkomster.
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BESKATTNING AV BANKER

Av Claes Norberg

Inledning1

Utredningens uppgift bl.a.är undersöka möjligheterna sänkaatt att
bolagsskattesatsen och samtidigt bredda skattebasen för företag, under

bibehållenantagande intäktsneutralitet. Vad gäller bankerna och beskatt-av
ningen dessa frågoruppkommer fyra särskild betydelse vid undersök-av av
ningen hur detta kan genomföras.av

Vilka begränsningar kan ske i nedskrivningsmöjligheterna försom
närvarande finns för bibehållenbanker, med intäktsneutralitet

påverkan fårVilken förändrade nedskrivningsmöjligheter kapitaltäck-
ningssituationen för banker

3. Vad innebär dagens värderingsregler för bankerna och hur stora
nedskrivningsmarginaler finns enligt dessa

påverkarHur utformningen regler skattebelastningen bankerav nya
Denna främst frågabehandlarapport belysa vilkaattavser tre samt

faktorer kan begränsa möjligheterna ändra de nuvarande be-som att
stämmelserna. Dessa faktorer kan främst hänföras till bankernas kapitaltäck-
ningsbestämmelser fråga två. Rapporten genomgånginleds med deen av
Skatteregler möjliggör avsättningar till obeskattade i banker.som reserver
Framställningen koncentreras till skattereglerna värdering bankersom av
tillgångar avsnitt 3 och 4. Därefter genomgångföljer de riskeren av som

uppståkan i bankverksamhet genomgång frågorvissasamt rörandeen av
bankernas redovisning avsnitt 5 till 7. I avsnitt 8 analyseras de anvisningar
från RSV den skattemässiga utifrån fråganvärderingenstyr detsom ärom
möjligt vadavgöra nedskrivningutgör för befaradeatt förlustriskersom
respektive nedskrivning i konsolideringssyfte, tolkning dessa.genom en av
Slutligen översikt kapitaltäckningssituationengörs över för banker, främsten
utifrån sambandet mellan kapitaltäckningsreglerna och de skattemässiga
nedskrivningsmöjligheterna avsnitt 9 och 10.

‘ Rapporten presenteradesför kommittén i december 1987.
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Bakgrund2

flerafinansiella institutionernasärställning bland deBankerna intar en
särskilt vadföretagen kreditmarknaden,De de dominerandeutgörsätt.

tillgångarna balansräk-De i bankernaskrediter. dominerandegäller kortare
tillgångar,består fordringar ochvilka främstningar utgörsmonetära avav

betydandevärdepapper. Enobligationer, och andrainnehav statspapperav
valutatillgångar löper i utländskdel bankernasav

bestårtillgångarnaGenom den dominerande delen monetäraatt avav
tillgångar väsentligtför i sin verksamhetde risker bankerna utsättsär avsom

också dominerar risker koppladeföretag,i icke-finansiella elleränartannan
tillgångar i företag med blandadinnehav sätt äntill monetära annatav

verksamhet.
På särställning de deñnansieringssidan intar bankerna äratten genom

frånfår inlåning enligträkning allmänheten,företagenda ta emotsom
På antal och särställning finnsbanklagstiftningen. insättarnasgrund storaav

insättarnassärskildai banklagstiftningen regler attatt garanterasom avser
kapitaltäckning viktigBland intar reglernamedel skyddas. dessa om en

vissställs banken harställning. Dessa innebär lagreglerade krav attatt en
Någon reglering finns inte förmotsvarandekapitalbas i sin verksamhet.

finanssektornkontrolleradeföretag arbetar utanför densom

till obeskattadeavsättningarMöjligheter3 göraatt reserver

Frågan främst derasnedskrivningar företas i banker berörvilka kansomom
avsättningarvärderegleringskonton. Dessamöjligheter avsättningar tillgöraatt

sinaskattemässigt värdera flertaletmöjlighetergrundas bankernas att av
tillgångar 3 till § KL.lager enligt 41som anv p

avsättningar till vissamöjlighetBankerna har därutöver även göraatt
investerings-företag, framför alltfonder tillgängliga för icke-finansiellaärsom

tillgångarPå dessaringa innehav realafonder. grund bankernas är avav av
lagernedskrivningar.betydelse jämfört medunderordnad

resultatutjämningsfond. DettatillBanker avsättningarsaknar rätt göraatt
sådana främst motiverats detlagstiftningen fonderhar i motiven till attavom

svårt förnedskrivningar motiveras riskskiljai bankerna mellanär att som av
konsolideringsnedskrivningarprisfall och

I 25 % bank-utgjorde 1986 cirkavärdepapper i utländsk valutaFordringar och av
tillgångar, 50.Bankaktiebolagen1986 20 ochSOSsamlade s.seernas

2 fondkommissionärerKapitaltäckningskrav ställs, förutom banker, även Lex.
finansbolag.och

3 197879:210 95.Prop. s.
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skattemässig tillgångar4 lagervärdering bankersav

4.1 Utformningen lagervfirderingsregeln och dess förarbetenav
Bankerna har enligt skattelagstiftningen värdera flertalet sinarätt att av
tillgångar lager enligt 3 till KL.41 § Regeln säger att:som anv.

Vad i punkt 2 åttondetredje stycket första meningen sjätte ochsamt
angåendestyckena det lägsta värdesägs skattskyldigs varulager som

får ifrågagodtas vid inkomstberäkningen integäller skattskyldigs lagerom
lånefordringaraktier, obligationer, tillgångaroch liknande värdepapperav

frågainte tillgångar.och heller i lager fastigheter och liknandeom av
fårLager värdepapper inte till lägre belopp vad medäntasav upp som

hänsyn till risk för framstårprisfall skäligt ....m.m. som
Utformningen innebärregeln den allmänna regeln värderingattav om av

inte fårvarulager gäller för värdepapperslager. Inte heller supplementärregel
värdepapperslagerfÖverhuvudtagettvåeller tillämpas vid värderingenett av

saknas generella altemativregler vid värdering värdepapperslager iav
skattelagstiftningen.

Regeln sitthar i de begränsningar infördes i den friaursprung som
lagervärderingen 1955. Utformningen förregeln lager värdepapperav av
motiverades Företagsbeskattningskommittén med för vissa företagattav
kunde tillåtas.nedskrivning enligt den föreslagna huvudregeln inte Dettaen
gällde ansågbanker och andra penninginrättningar. Kommittén dockt.ex.
inte föreslådet gick fixerade vidlägsta beskattningen dessagränseratt att av

ansåg överlåtasföretag. Den utifråndet fick till praxis i lagstift-att att en
ningen angiven allmän princip skapa värderingsnormer, för olika typersom

varierande.5företag borde bli ganskaav
Kommittén sedan för värderingen borde gällaatt attangav som norm

denna skulle säker täckning för de risker, förknippade medge som var
lagerhâllningen den i övrigt inte borde föratt större utrymmemen ge
konsolidering frågavad kunde komma i för övriga företag.än Kommit-som

ansågtén riksskattenämnden borde utfärda anvisningaräven föratt att
riktning.‘påverka praxis i avsedd

Vid departementsbehandlingen uttalade departementschefen beträffan-att
de penningförvaltande företags eller försäkringsbolags placeringt.ex. medelav

lånefordringari aktier, obligationer, det uppenbart beträffandem.m. var
sådana lager de vanliga varulagerreglerna inte borde gälla. I dessa fallatt
ansåg departementschefen risken för prisfall i lagret mindre.att avsevärtvar
Han instämde dock i kommitténs uppfattning intedet gick ställaatt att upp
bestämda värdegränser i lagen. Det ñck i stället liksom tidigare ankomma
praxis fastställa för skälig nedskrivning. Enligtgränsen departementschefenatt

4 Däremot innebär utformningen regeln värdering värdepapperslagerattav om av
principen FIFO sådanavid värderingen tillgångar,lagret gäller förävenom av se

3 till1 41 § KL jämfört med 2 2 meningst. 1 till 41 § KL.anv. st.anv.

5 sou 1954:19 216.s

5 sou 1954:19 216.s.
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borde riktlinjen fullt betryggande täckning borde medges förattvara en
förlustrisker däremot svarande nedskrivning borde medgessamt att utanen

utredning.7specificerad
ståndpunktenDet inte i gickhelt klart vad det lag inteär att att ange

på. ansågsbestämda värdegränser grundades En möjlighet alltfördetär att
svårt identifiera och värdera riskerna i varför ingen bestämdbanker,att

Ennedskrivningsbas eller lägsta värde kunde förklaring är attanges. annan
då tillgångarnade nedskrivningsbara omfattning iavsevärt störrevar av

så svårtbanker jämfört med lager i tillverkande företag det att ettvar ange
påverkatlägsta värde grund detta. Dessa omständigheter kan haävenav

departementschefens uttalande nedskrivning risktäckningför bordeattom
medges specificerad utredning.utan

Några hållpunkter principer för bedömningen förlustriskereller hur av
någraborde lämnades inte i förarbetena. Inte gjordesske heller försök att

nedskrivning Någonidentifiera riskerde kunde till kopplingrättsom ge
dågjordes inte heller till redovisningsreglergällande för bankerna i banklag-

års årsstiftningen, 1944 aktiebolagslag 1929 bokföringslag. Därigenomeller
frånskiljer sig regeln värdepapperslager den vanliga lagervärderingsregeln,om

frågandär vilket företagsekonomiskt värde kunde korrektom som anses
förarbetenaingåendediskuterades i

fråganBevillningsutskottet diskuterade inte direkt värderingom av
angåendevärdepapperslager. Utskottet uttalade däremot bestämmandet av

värdet enligt huvudregeln vidlägsta lagervärdering denna borde utformasatt
så förhållan-fullt betryggande nedskrivning för prisfallsrisk under allaatt en

erhållas.den kunde
framgårSammanfattningsvis förarbetena Företagsbeskattningskom-attav

ansågmitten viss konsolidering medges vid värderingenbordeatt samt atten
Frågannedskrivningen risktäckning.skulle säker konsolideringge en om

berördes inte direkt sig departementschefen eller varför ingautskottet,av vare
detta.frågaslutsatser kan dras i inställningen till Beträffande principer-om

förelågför risktäckningen enighet. väsentligdock Av betydelse depar-ärna
tementschefens uttalande nedskrivning borde säker täckning förattom ge

ansågrisker specificerad utredning. Detta innebär förmodligenutan att man

7 Även1955:100 254 sig för riksskaProp. departementschefenuttalade atts.
ttenämnden borde utfärda vägledandeanvisningar för enhetlig tillämpningatt en

bestämmelserna.av

8 Den ursprungliga lagtexten uttryckte nedskrivning fick ske med hänsyntillatt
risk för förlust, inneburit förekom-prisfall Denna skrivning bör ha allaattm.m.

tillgångarnamande risker vid innehav omfattadesde aktuella regeln.av av

9 Se Thorell 1984 235 för för utredningen.redogörelses. en

1° 1955:45 62.BevU s.

u åtskillnadKommittén inte främmande för principiellgöra mellanattvar en
renodladevinstreglerandedispositioner utredningendriftkostnader och vid om

Dettautformningen huvudregeln. fullföljdes dock inte vid utformningenav av
1984 235.huvudregeln, Thorell s.se
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vissa marginaler kunde godtas vid nedskrivningen detaljeradatt utan att en
prövning gjordes. Den skattemässiga värderingen troligenbygger att
värderingen kan ske skapandet vissa buffertar nedskriv-genom av genom
ningar, storlek inte behöver i detalj.omprövasvars

Regelns utformning blev därför grundad skälighetsregel utanen
innehållstyrning dess i motiven.närmare Ordalydelsen förenaskan välav

fåmed de uttalanden gjordes vid regelns tillkomst.som
innehållRegelns tvådärefterhar behandlats vid framför tillfällenallt vid
företagsbeskattningen.översyn Inte heller vid dessa tillfällen harav mera

angåendeprincipiella överväganden diskuterats utformningen regeln.av
I samband med banklagstiftningen samordnades 1969 gjordesatt en

fråganbeskattningsreglema föröversyn bankinstitut. Vad gällerav om
tillgångarvärdering bankernas anfördes enhetliga anvisningar bordeattav

utfärdas, det liksom tidigare fick ankomma praxis fastställaatt attmen
gränserna.

Även Företagskatteberedningen fråganberörde värdering värdepap-om av
betänkande.perslager i sitt Beredningen inriktade sin utredning främst

frågan vilka nedskrivningar kunde godtas vid lager aktier. Bankerom som av
hade vid denna tid inte inneha aktierrätt egenlager i fondkommis-att av
sionärsrörelsen. Denna infördes dock Utredningenrätt hävdade attsenare.

fondkommissionärervärderingsprinciper borde förgälla banker ochsamma
Denna princip byggde praxis för fondkommissionärer innebar attsom

marknadsvärdet.aktier fick värderas till %lägst 60 Beredningenav
frånefterlyste anvisningar området.RSV

Departementschefen instämde i anvisningar borde utfärdasatt om
värdering värdepapperslager, inget uttalande gjordes vilkenav men om
värderingsnivå kunde godtas för aktier i banker föreller andrasom
tillgångar. Däremot gjordes redaktionell regeln i 3 tillöversynen av anv.
41 § KL. Förändringen frånbestod i lagtexten ändrades penning-att att avse
förvaltande företags lager värdepapper till skattskyldigs lagerattav avse av

tillgångar.dessa Lagtexten talade tidigare nedskrivning fick ske medattom
tillhänsyn risk för förlust, prisfall Ordet förlust uteslöts lagtexten.m.m. nu ur

Någon ändring i dock intesak avsedd den ändrade utformningenvar genom
regeln.av

visstAv intresse dock beredningens förslag till utformningär värderings-av

12 Prop. 1969:99 28.s.

13 sou 1977:86.

14 sou 1977:86 319-323 549 rr.samts. s.

15 Se RRK K75 1:2 gällde värderingen aktielager fondkommissionär.hos Isom avRÅnotismål från RR, 1957 Fi 2718, hade företag bedrevett värdepap-ett som
persrörelsemedgivits nedskrivning %med 30 marknadsvärdet aktier.

15 Prop. 198081:68 178s.

17 Prop. 198081:68 220s.
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regler för andra bedrev värdepappersrörelse banker, fondkommis-änsom
sionärer och försäkringsbolag. För dessa föreslogs värderingsregel somen

detinnebar värdepapperslager inte fick skrivas ned under lägstaatt av
anskaffningsvärdet verkliga angivna värderings-och värdet, medan den ovan

%principen anskaffningsvärdet 60 marknadsvärdet borde gällalägst eller av
företagstypema. Med verkligaför och de andra undantagna värdetbanker

avsågs Vid beräkningenbörsvärdet eller motsvarande värde balansdagen.
Ändringen avsågFIFO-principen tillämpas. möjligheternaborde begränsaatt

till lagernedskrivning m.fl.bankergentemot
Beredningen diskuterade innebörden den praxis gällde föräven av som

fondkommissionärer. Beredningen menade vid bedömningen nedskriv-att av
förlustriskerningsbehovet för borde beaktas fondkornmissionärers lageratt

avsedda för omsättning. Denna omständighetsnabb lagrensamt attvar var
mindre förlustriskema. Beredningen därförstorlek begränsade menadeav

någotnedskrivningspraxis medgav nedskrivning vadutöveratt som var
motiverat med hänsyn till förlustrisker. Beredningen anförde sedan att mot

önskemåletårbakgrund utvecklingen aktiemarknaden under ochav senare
överensstämmelse mellan skattemässig värdering och de kravom

värderingbetryggande ställdes civilrättslig synpunkt talade övervägandesom ur
praxis.bibehållaför dennaskäl Ställningstagandet gjordes sedanatt

utredningen citerat Fondbörsutredningens rörande förlustriskerbetänkande
fondkommissionärer. Fondbörsutredningenhos redogjorde framför allt för

förlustrisker aktier konjunktursvängningar kraftigarelaterat till och de
fluktuationer i kurserna kunde förekomma.som

Departementschefen awisade dock utredningens förslag främst grund
ansågsdess förslag nedskrivningsrätten jämförtbegränsa medattav

bokföringslagens värderingsprinciper. exempliñeradesDetta departements-av
100chefen aktie anskaffades för och balansdagenattgenom en som var

värd 98 inte fick, enligt förslaget, till lägre belopp det sistnämnda.äntas upp
sådanEnligt departementschefen värdering hindrakunde hänsynatt togsen

BFL.till risken för kursfall efter balansdagen, i strid medt.ex.
frågan kopplingenI samband med värderingen aktier har mellanomav
värderingsprinciperbokföringsmässig värdering och skattemässiga berörts i

Frågan värderingen i tidigareförarbetena. berör dock inte direkt banker, där
gäller. Företagsskatteberedningenspraxis fortfarande och departements-

chefens diskussion praxis koppling till bokföringsmässiga redovisningsprin-om
något FAR:sciper dock tveksam, vad gäller omsättningsaktier. Enligtär

vidrekommendation 12, Redovisning aktier och andelar, skiljer mannr av

13 550sou 1977:86s.

19 551.SOU 1977:86s.

2° sou 1976254 127.s

21 198081:68 179.Prop. s.

22 1984:23.Se RSV ot
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värderingen börsnoterade aktier omsättnings- och anläggningsaktier.av
Denna gränsdragning berör inte aktieinnehav i dotterbolag, där enligt
rekommendationen särskilda principer gäller för värderingen. Vad gäller
omsättningsaktier FAR att:anger

Enligt 14 § BFL skall omsättningstillgångar värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och verkliga värdet. För omsättningsaktier innebär
regeln dessa skall tillatt det lägstaupptas anskaffningsvärdet ochav
börsvärdet balansdagen. ... Om aktiepost nedskrivits grunden av

börsvärdet balansdagenatt understigit anskaffningsvärdet kan aktie-
ändock i balansräkningarposten till anskaffningsvärdetsenare upptas under

förutsättning börskursen stigit tillatt minst detta värde.
Om anskaffningsvärdet aktie 100är och verkliga värdet balansdagen

får150är aktien skattemässigt värderas till lägst 90, enligt praxis. Redovis-
ningsmässigt behöver dock ingen nedskrivning i detta läge ske under
anskaffningsvärdet grund befarade förlustrisker. Om däremot marknads-av
värdet 90 balansdagen måsteär nedskrivning ske enligt god redovis-en
ningssed med 10. Skattemässigt medges i detta fall nedskrivning till 54.
Nedskrivning under verkliga värdet kan dock inte utifrånmotiveras kraven
nedskrivning enligt bokföringslagen eller god redovisningssed.

överväganden4.2 vid utformningen anvisningarna från RSVav
4.2.1 Dokumenterade överväganden

Som efterlyste gångerlagstiftarensagts flera frånovan anvisningar RN eller
RSV för fâ enhetlig rättstillämpning.att Anvisningar utfärdades frånen

1964.23riksskattenämnden för sparbankernas gångendel första För affärs-
bankernas del utfärdades då inga anvisningar värderingen byggdeutan en

prövningsnämnden.tämligen fast praxis i mellankommunala Det dockär
i brist svårtmaterial vilkaatt överväganden denna på.grundadesange
Avgöranden från Regeringsrätten gäller tillämpningen regelnsom av om
värdering värdepapperslager i banker efter 1955 saknasav helt. Däremot linns
viss praxis gäller värderingen i andra företagsom bedriva värde-som anses
pappersrörelse. målAv dessa kan dock inga slutsatser dras rörande värde-
ringen problematik.dåi banker, de inte varit särskilt inriktade denna

De första anvisningarna för alla bankersom var typergemensamma av
utfärdades 1975. Detta berodde först införandetatt likartadgenom av
banklagstiftning för samtliga bankföretag ansågstyper 1969 det finnasav

23 RN 1964 2:3 och 1966 2:3.nr nr

24 Se angåendedenna praxis SOU 1967:64 235.s.
25 RÅ RÅSe 1978 1:76 ochLex. 1982 1:14.

26 En undantag dockutgör RRK K75 1:2 gäller nedskrivningsrätten aktiersomhos fondkommissionär. Den värderingsregel formulerades i rättsfallet överens-somstämmer med bankanvisningama.En motsvarandevärderingsprincip gällde dock
även tidigare för affärsbankemasomsättningsaktierenligt mellankommunala
prövningsnämndenspraxis, SOU 1967:64 235.se s.

4-URF 2
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anvisning. dessa,ändringarliksomAnvisningarna,sådanför avunderlag en
företrädarebankinspektionen ochRSV,mellanföregåtts överläggningarhar av

bankerna.för
någoninte störremotivuttalandena lämnarutformning ochLagtextens

vissatilllettvilket haranvisningarna,utformningenvägledning vid av
arbete. bakgrunds-dokumenteratGenomRSV i deras attsvårigheter för

detinnebär detta ävenutsträckning saknas attanvisningar imaterial till stor
utformningenförtill grundlegatövervägandensvårt vilkabedöma somär att

skall dockJagi anvisningen.sådana uttrycktagit sigoch huranvisningarnaav
såsom de dokumente-påverkat utformningen,vilka faktorerförsöka somange

Dettaanvisningarna.ifrån sammanhangRSV i olika samtuttalandenirats
nuvarandefrågan vad debedömningenförbetydelsehar omavstor

några konkretaintedå till lagregelnförarbetenainnebär,anvisningarna anger
nedskrivningsrätten.bedömningenförprinciper av

1975:53, de byggerRSV Dt sägsanvisningarna, attenhetligaförstaI de
Detpraxis.bedömning gällandeanvisningar ochmeddeladetidigare aven

affärsban-förfannspraxissyftar densistnämndadetoklart somär om
utgjortAnvisningen kan haprövningsnämnden.mellankommunala enikerna

affärsbanker.förpraxissparbanker ochföranvisningarnasammanvägning av
betydelsetillmättstill lagregelnmotivuttalandenakortfattadedeDessutom har

departementschefens uttalande attsärskilt gällervilketutformningen, omvid
specificeradförlustriskerförtäckning utanborde säkernedskrivning ge

utredning.
värderingsprinciperenhetligaanvisningen tillihänvisadesDessutom att

framgicktillgångar. principerDessafrån bankinstitutens1969 för avgällde
sparbankslagen48 §1955:183,bankrörelselageni 91 §värderingsreglerna

Detföreningskasserörelsen. är1956:216§1955:416 i 44 lagensamt om
redovis-bankinspektionensellervärderingsreglerdessaoklartdock om

anvisningar-påverkat utformningennågot konkretningsföreskrifter sätt av
na.

anvisningarna omfattatillsuccessivt byggts attutefterföljandeI de som
intevärderingengrunder fördessaföretag,finansiella harflera typer av
sininriktningföretagensberoendeåterupprepats. I stället sägs avatt

mellanskillnaderjämförelsevisplaceringssyfte finnsoch storaverksamhet
också olika kravifråga därmedrisktagande ochföretagen reser-om

lägstaberäkningenvidbeaktatsskillnader haDessaveringsutrymme. avanges
också utformatslagertillgångar. Värderingsreglerna harföretagensvärde

beskriv-Dennaanvisningarna.enligtföretag,olikaförolika sätt typer av
vilkavägledningingen konkretföretagmellan lämnarjämförelsening omom

27 738.SST 1985Roos s.

28 RÅ banklagsutred-RSV:s yttrande över1:76i 1978RSV:s yttrandeJfr samt
164.1978792190kapitaltäckningsregler,ändradeförslagningens s.prop.om

RÅ29 RSV:s yttrande1978 1:76iRSV:s yttrande1985 738, samtSSTJfr Roos s.
163197879:190i s.prop.

30 Dt 1984:23.1982:29 RSVochRSV DtSe
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principer utformningenstyrt reglerna försom sådanbanker. En formule-av
ring kan dock innebärat.ex. kraven kapitaltäckningatt tillmätts betydelse
vid utformningen anvisningarna.av

Om försöker kartlägga vilka faktorerman påverkatsärskilt densom
konkreta utformningen värderingsreglema utifrån täckning för jörlustriskerav
och överväganden konsolidering så bygger troligen RSV:s uppfattningom

den vanligaatt lagervärderingsregeln inte kunde utifrånanalyseras en
bestämning vad avsåg nedskrivning för prisfallsriskerav som konsolide-resp
ring. Detta påverkar även vid bedömningensynsättet regeln värde-av om
papperslager.

RSV dock givit uttryck för frånuttalandet Företagsbeskattningskom-att
mitten från 1954, viss konsolideringatt borde medges,om har beaktats, trots

departementschefenatt inte uttryckligen ställning frågan.tilltog RSV:s
uppfattning är lagstiftarenatt inte uttalat ingen konsolideringatt borde
medges utformningenutan att undantagsregeln värdepapperslagerav om
istället berodde tillämpningatt huvudregelnen skulle medföraav en
avsevärt konsolideringstörre och förlustriskemaatt kunde smårelativtanses

tillgångar.för dessa typer av
Enligt RSV innebar motiven till regeln värdepapperslager dessaom att

avsåg iatt stort konsolideringsmöjlighetersettge samma oberoende av
verksamhetens Storleken dennaart. konsolidering borde därför i princip

isättas relation till den konsolidering föreligger för de fall huvudregelnsom
och supplementärreglema tillämpliga.är RSV har dock anfört vissaatt

måsteskillnader godtas förmåntill för förenkling i tillämpningenen genom
schabloner.förhållandevisanvändaatt RSV hargrova även hävdat 1975att

års anvisningar medgav avsevärd konsolidering. Dettaen ledde bl.a. till att
RSV inte kunde tillstyrka banklagsutredningens förslag ytterligareom
utvggning nedskrivningsrätten vid införandetav kapitaltäckningsreg-av nya
ler.

Detta innebär konkretatt bestämning konsolideringsgraden inte kanav
bestämmas utifrån RSV:s överväganden vid utformningen anvisningarna.av

Vad gäller förlusmlskema kan först konstateras RSV innan de förstaatt
anvisningarna utfärdadesgemensamma 1975 gjorde analysen noggrann av

vilka faktiska konstaterade förluster beträffande olika fordringsslag fannssom
i bankerna. Analysen gjordes utifrån bankinspektionens statistiska material

detta. kreditförlusterna.rörande Undersökningen siktetog Det är

31 se RSV:s yttrande i 197879:190 163.prop. s.
32 RÅSe RSV:s yttrande i 1978 1:76 RSV:s yttrande i 1978791190samt prop.162 ff.s.

33 RÅSe RSV:s yttrande i 1978 1:76 RSV:s yttrande isamt 1978792190prop.164.s.

34 Prop. 197s79:190 164s.

35 Jfr Roos RÅSST 1985 738 RSV:s yttrande isamt 1978s. 1:76.
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nedskriv-påverkade utformningenmaterial främstmöjligt dettaatt av
allmänheten.utlåning tillavseendefordringarningsmöjlighetema

påverkade värdetkursförändringarstudiergjordes hurDärutöver över
obligationer. förpåverkat värderingsregelnutformningenDetta hakan av

banklagsutredningenstillgångar.sådana RSV dock i sitt remissvarhar
ändrade någon inteförlustriskreellkapitaltäckningsregler hävdattillförslag att

obligationsinnehav. vadDet oklartföreligga bankernas ärkunde sägas
anvisningarna.ståndpunkt utformningeninneburit vidkan hadenna av

förhållan-från 1975 byggdeanvisningarnaRSV vidare hävdathar att
nedskrivningsreglemavad förlustriskema ochdevis schabloner gäller attgrova

placeringar-olikamån förlustriskema detillmöjligaste bordei avpassas
na. medgesnedskrivning skulleursprungligenRSV:s förslag byggde att

vid tillämp-riskklasser skeddeinplacering i olikautsträckningi somsamma
då ansågs godtagbaravspeglakapitaltäckningsreglerna, dettaningen enav

förlustriskernaf docklösning avvisadesDennavad gällerschablon av
sådan placeringsvaldå gjorde enskilda bankensindelning denbankerna, atten

utsträckning.påverkade konsolideringsgraden i alltför hög
konstateradeundersökningen avseendeinnebär förutomDetta att

ingaobligationer finnsför kursförändringaroch principerkreditförluster
påverkat utformningenredovisade vadövervägandenkonkreta avom som

måste bedömasförlustrisk, förutom dessaavseendeanvisningarna att
schablonmässigt.

anvisningen visatutformningen harfinns vad gällerDe problem avsom
finansiella instrument.värderingsgränser förutformandetsig vid nyaav

skattskyldigsFrågan optioner delvärderingbl.a. enav som en avom
RSV. utredning redogörs bl.a.I dennavärdepapperslager har utretts av

hävdas regelnI utredningen bl.a.värderingsregeln iför attanv.
från samtidigtfall till fall,individuell prövning skall skeinnebär att somen

regeln.värderingen inedre föringendet konstateras gränsatt anges

35 1985SST 738.Roos s.

37 års nedskrivningentill 4 %1975 anvisningarutformningenVid sattes avav
RSV:s ikonsolidering, yttrandebeaktadevissvilket ävenbeviljat belopp, se

års4,5 % 1982nedskrivning höjdes till ivarför1:76. Det inte klart denna1978 är
anvisningar.

38 bankinstitutens lager ford-värderingTaxeringssektionen,PMRSV avavom
stencil.1975 odateradobligationerringar, m.m.

39 1978fl9:190 164Prop. s.

40 1978792190 164.Prop s

41 164f.Prop. 197879:190 s

42 197879:190 164.Prop. s

43 stencil.1987RSV, Beskattning optioner, juliSe av

44 20.optioner 1987RSV Beskattning sav
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Efter bådeha angivit regeln medgeratt nedskrivningatt för befarade
förlustrisker och konsolidering hävdas för konsolidering bordeatt utrymmet
ha minskat vid värdepappersinnehav till följd nedskrivningenattav

%.‘5frånvanligt lager minskades 60 % till 50
framhållerRSV sedan vad gäller bedömningen nedskrivning förav

någonförlustrisker tidsaspekt inte läggsatt problemet, medutan att
prisfallsrisk risk för prisfall ifrågavarandetypiskt detavses sett
värdepapperet. En jämförelse med supplementärregelnrå-görs för och

tioårigtstapelvaror, har perspektiv.ettsom
I diskuteras sedan vilka principerrapporten skall värderingenstyrasom
lager optioner. För bankernas del RSV Dt 1984:23av medgerattav anges

Övriganedskrivning kallad fårvärdepapper. Dessapost värderas tillen
det lägsta anskaffningsvärdet eller 95 % marknadsvärdet. RSVav av
hävdar dock denna anvisning inte bör dåanvändas för optioneratt riskerna

helt annorlunda förär dessa och mycket för destörre än värdepapper som
anvisningarna Rapporten redogör sedan för riskerna vid optionsin-avser.
nehav och pekar vissa faktorer kan relevanta vid bedöm-som vara
ningen utifrånnedskrivningen, främst förlustrisker. Rapportenav utmynnar
dock i ingen eller princip kan föratt nedskrivningen.procentsats anges
Någon bedömning konsolideringsramen inte.görsav

Det möjligtär den RSV hävdade uppfattningenatt tidsperspektivetav om
vid bedömning förlustrisker i samband med optioner haft relevansävenav
vid utfärdandet Någrabankanvisningarna. slutsatser kan dock inte dras iav
frågan. sådantI fall innebär denna uppfattning i fall den inte anslutervart att
sig till bokföringsmässig bedömning befarade framtida såsomförluster,en av
denna bl.a. kommer till uttryck i värderingsreglerna för omsättningstillgângar
i 14 § bokföringslagen.

Vid införandet års1982 anvisningar ändrades värderingsgränsernaav
flera liksom indelningensätt, de olika värderingsposterna, jämfört medav

års1975 anvisningar. svårtDet därförär jämförelsegöra mellan deatt en
olika värderingsgränsema. Följande väsentliga skillnader i värderingen kan
konstateras 1975 årsmellan och 1982 anvisningar:

Nedskrivning lånefordringarmedges för utlåning till allmänhetennumera- -
med 4,5 % tidigare %.4mot-
Svenska obligationer fåroch liknande värdepapper lägst tasnumera upp—

till 85 % anskaffningsvärden eller marknadsvärden. Enligtav summa summa
års1975 anvisningar fick de lägst 90 %till marknads-tas upp av summa

värden eller till värde motsvarande 3 % effektiv förräntningett utöver statens
normallåneränta.

Utländska fårvalutor till %lägst 70 anskaffningsvärdettasnumera upp av-
eller marknadsvärdet balansdagen. Tidigare fick de värderas till lägst
anskaffningsvärdet eller 90 % marknadsvärdet.av

Fordringar utländska fårbankföretag enligt anvisningarna fr.o.m 1982-

45 RSV, Beskattning optioner 1987 21.av s

46 RSV, Beskattning optioner 1987 21.av s

47 RSV, Beskattning optioner 1987 22ff.av s
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lånet15 % %skrivas ned med beviljat lyder i SEK 30belopp ochav om
sådana lånbeviljat i Tidigarebelopp det löper utländsk valuta. fickomav

%värderas till det lägsta anskaffningsvärdet eller 90 marknadsvärdet.av av

frånvärderingsgränsernaDe förändrade 1982 tyder nedskriv-närmast att
ningsmöjligheterna i viss omfattning. Det dokumenteratutökats saknas
material vilka grunder förändringar i värderingsreglernabelysersom

frånanvisningarna 1982vidtogs. Däremot föreligger inga skillnader mellan och
1984, för bankernas del.

Sammanfattning4.2.2

följande i utsträckningSammanfattningsvis kan Det saknassägas. stor
dokumentation vägledning för bedömningen bakgrunden tillsom ger av

samrådanvisningarnas utformning. Utformningen efter med BIhar skett och
företrädare för bankerna.

någonRSV har hävdat vid tolkning lagervärderingreglernaatt en av om
skillnad inte mellan nedskrivning förlustrisker konsolidering.kan för ochgöras

bådeDetta medfört enligt RSV, vidhar schabloner borde användasatt, grova
Någonberäkning förlustrisk möjligheter konsolidering. bedömningoch tillav

konsolideringvad nedskrivning för risktäckning respektive iutgörav som
utifrån RSV:s bedömningar.anvisningarna därför i princip intekan göras

frånRSV första anvisningarnahar dock i vissa sammanhang hävdat deatt
Även1975 för konsolidering. de anvisningarnaavsevärdutrymmegav senare

dåbör bygga uppfattning, nedskrivningsutrymmet ökatssamma genom
års1982 anvisningar.

utgångspunktSom anvisningarna bedöm-vid utformningen vad gällerav
ningen förlustrisker RSV de faktiska kreditförlusterna i bankerhar utrettav

obligationer. Dessa undersök-utfört studier kursförändringaröversamt
påverkatningar troligen utformningen vissa värderingsgränser, liksomhar av

tidigare prövnings-anvisningar för sparbanker och praxis i mellankommunala
sådanGenom anvisningarna praxis blivitnämnden. ändringar har alltmerav

I mätningenöverspelad. övrigt det oklart vilket perspektiv anläggsär som
förlustriskerna. Troligen inte med bokförings-synsättetöverensstämmerav en

mässig värdering innebär riskvärdering balansdagen. Dessutomsom en
tillmäts enligt anvisningarna olika företagens inriktning och risktagandede

vidbetydelse värderingen nedskrivningutrymme.behovetav av
månDet ioklart vilken värderingsregler i banklagstiftningen, redovis-är

ningspraxis i bankerna föreskrifter föreller bankinspektionens bankernas
årsredovisning, värderingsfrågor,innehållervilka ivissa uttalanden tillmätts
betydelse vid utformningen Anvisningenvärderingsgränserna. dockärav
troligen skattemässig där inga kopplingar gjorts till redovis-produktrenten
ningslagstiftning jämför vadeller god redovisningssed, med sagtssom ovan om

vad förlustrisker.gällersynsättet
Sammantaget innebär antal faktorer kan hadetta ansettsatt ett vara

någonDet möjligt inbördes viktning mellanrelevanta. dock inte göraär att
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dådessa, påverkatdel faktorer endast delar anvisningen, medan andraen av
så någonär generell konkret erhålls.vägledningnatur inteattav

4.3 Utformningen de nuvarande anvisningarnaav
De gällande anvisningarna utformadeär enligt följande. Anvisningarnanu
omfattar det omsättningstillgångarutgör i bankrörelse. Det oklartsom är

detta uttryck den bokföringsmässigamotsvarar klassificeringenom av
omsättningstillgångar eller de skatterättslig iutgör dettatermom en
sammanhang. Redovisningsmässigt betraktas tillgångarde flesta monetära

omsättningstillgångar i banker, oberoende löptid eller avsiktsom medav
innehav. Av de inte omsättningstillgångarnaräknas till kan främstsom

dotterbolag.aktier inämnas Detta innebär i princip allaatt typer av
penningfordringar omsättningstillgångar. Genom skatteanvis-anses som att
ningen lånefordringarde flesta omsättningstillgångarattanger anses som
föreligger ingen praktisk skillnad mellan det bokföringsmässiga och skat-
temässiga försynsättet bankernas del, oberoende hur skatteanvisningenav
tolkas.

Anvisningarna det lägsta värde kan godtas skattemässigt föranger som
tillgångarantal iett banker. Dessutomtyper fårnedskrivnvingav attanges

ske med högre belopp det utredning i det enskilda fallet visasom genom att
riskerna för förlust och prisfall onormalt höga. Dettaär innebär troligen att
utformningen anvisningen bygger motivuttalandet nedskrivning i detav att
enskilda fallet skall medges specificerad utredning förutan täckaatt
förlustrisker.

Eftersom troligen inte har lagt bokföringsmässigt värderingssyn-man ett
tillsätt grund för riskbedömningen det oklart vadär denna utredningsregel

innebär. Troligen innebär måsteden banken visa i fall nedskriv-att att vart
ning för schabloniserad risk inte utgångspunkternatillräcklig. Medär för
utformningen anvisningen svårti minne det dockär hur bankenav att ange
skulle kunna visa detta, inte skillnad kan mellan risknedskrivninggörasom
och konsolidering enligt de uppställda värderingsreglerna. Troligen har regeln
införts i anvisningarna frånefter 2mönster 12 till 41 § KL. Urst.anv.
bokföringsmässig sådansynvinkel dåregel övertlödig,är alla befaradeen
förlustrisker eller prisfallsrisker skall beaktas värdering enligt lägstagenom

princip.5°värdets
Enligt anvisningen godtas följande lägsta värden vid beskattningen.

Utlåning till allmänheten; fårnedskrivning ske med högst 4,5 % beviljatav—
belopp. lånenOm bundits till fast för minst år, fårränta högst fyraett men
lånen alternativt till lägst lånentas marknadsvärdet. Om bundits tillupp en
fast för får lånenränta längre tid, alternativt till det belopptas upp som
framkommer vid värdering enligt de regler gäller för obligationer.en som

43 Jfr BFFS 1986:17.

49 Se BFFS 1986:17 RSV Dt 1984:23.samt

5° Thorell 1984 237.s.
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tårSvenska obligationer %dessa till 85 antingenlägsttasmm; upp av-
anskaffningsvärden marknadsvärdeneller balansdagen.summa

fårUtländska obligationer och valutor: %dessa till 70lägsttas upp av-
antingen anskaffningsvärden eller marknadsvärdensumma summa
balansdagen.

Fordringar på fårutländska bankföretag och bankirer; nedskrivning medske-
% %högst 30 beviljat belopp i utlländsk 15valuta och med högstav av

beviljat i valuta.belopp svensk
—Aktier; får ifrågaaktieposter innehavet i varje enskilt företag tilltasom upp

anskaffningsvärdeantingen %eller lägst 60 marknadsvär-summa av summa
den balansdagen.

Övriga fårvärdepapper; dessa till antingen anskaffningsvär-tas upp summa-
%den eller lägst 95 marknadsvärden balansdagen.av summa

Garantiförbindelser; %reservering bör godtas med högst 2 detav-
utgången beskattningsåretsammanlagda beloppet de vid lämnadeav av

mångarantiförbindelserna i den de inte inräknats i underlaget för nedskriv-
lånefordringar.ning av

Fordringar närstående fårñnansinstitutsvenska och företag inte
skrivas ned det visas fordringen nedskriv-än osäker ellerannat äratt attom
ning påkallad.anledning kan Detta innebär bedömningenattav annan anses

nedskrivningen i detta fårfall i princip följer bedömningen fordringav av som
skrivas ned grund befarad förlustrisk. Det vilketoklartär synsättav som
skall anläggas vid riskbedömningen, dvs. bokföringmässigt börsynsättettom

Någongälla. konsolideringsnedskrivning dock enligt anvisningen intekan
ifråga.komma

Det oklart dessa fordringarär undantagits för förlustriskemaattom
smådessa eller det skett för begränsa nedskrivningsbasen.ansetts attsom om

dåFörklaringen sådanakan historisk praxis för värdering typervara av av
forgpngarsaknades i mellankommunala prövningsnämndcn för affärsbanker-
na.

utlåning närståendeVad gäller till företag det begränsnings-oklartär om
regeln omfattar kreditgivning obligationer förlagsbevisäven och ellergenom

lån, lånendast inte Omvärdepapperstyp, omfattas.ärom som av av
obligationstyp nedskrivningsbara, befarad forlustrisk visas,är kanutan att
innebär detta banken i princip välja vill skaffa sig möjligheterkan denatt om
till lagernedskrivning beroende vilket krediten utfärdas.sätt

I ingårövrigt troligen alla fordringar och värdepapper i Delagret.typer av
Övrigakan i princip alltid hänföras till värdepapper.postensenare

Av mycket betydelse anvisningen tillämpning deärstor att attanger en av
tillgångarskattemässiga värderingsreglema för olika bör ställastyper motav

den värdesättning gjorts i Enligt anvisningarna innebärräkenskapema.som
detta den i räkenskapema gjorda värdesättningen bör godtas detatt om

tillgångarnasammanlagda värdet inte understiger det sammanlagda lägstaav
erhållits tillgångarvärde skulle ha värdesättning de olika slagensom om av av

skett enligt de i anvisningen angivna grunderna. Detta innebär värderingenatt

51 Jtr sou 1967:64 235.s
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tillgångenden enskilda tillgångsgruppeneller såmindre betydelseav är av
länge outnyttjat nedskrivningsutrymme finns för tillgångar.andra typer av
Genom denna princip ñnns ökasatt bankernas flexiblitct vidavsevärt
värderingen. Regeln ocksåantagligenär nödvändig grunderna förom
värdering tillgångar frånavviker bokföringsmässig sådan.av en

frånBortsett vissa tolkningsproblem vad gäller anvisningen, kommersom
beröras framgåri avsnittatt tillgänglig bankstatistik de väsentligaattav

nedskrivningsbasema inom utlåningbanker utgörs till allmän-posternaav
heten, svenska obligationer utländska obligationer fordringarsamtm.m.,

bankföretag.utländska
Principproblemet med de skattemässiga anvisningarna är, sagts,som ovan
någon skillnad inteatt kan mellan nedskrivning förgöras befarad förlustrisk

och konsolidering skattesynpunkt. någotFör kunnasätt bedömaattur
företagna nedskrivningar i banker och hur nedskrivningar maximaltstora som
kan enligtske anvisningarna det nödvändigtär analysera anvisningarnaatt ur

bokföringsmässigt perspektivett och ställa denna bedömning bankernasmot
årsredovisningar. Ett problem sådanadock inteär analyseratt kanens genom

fullständigt klarläggande Dettaett ske. beror fråganbehandlingenatt av
skillnad mellan periodisering och konsolidering oklar redovis-om är även

ningsmässigt sett.
För frågordessa skall kunna behandlas detatt nödvändigtär redogöraatt

för vilka risker kan aktualiseras i bankverksamhet hur dessa riskersom samt
skall beaktas vid redovisningen. måsteDessutom genomgång görasen av
värderingsreglerna i dåbanklagstiftningen, dessa delvis ändrats attgenom
Bankrörelselagen BRL trädde i kraft den 1 juli 1987.

5 Risker i bankverksamhet

Riskerna i banker vanligenär i såandra företag,än ellertypav annan
dominerar vissa risker inte de huvudsakligatyper är i tillverkan-av som t.ex.
de företag. Detta främstberor balansräkningen i banker dominerasatt av

tillgångar,monetära vilka ofta räntebärande, samtidigtär kreditgivningsom
den domierandeutgör verksamheten i banker. Schematiskt kan bankernas

risker.delas områden:fyraupp

utlåning-
värdepappersplaceringar-
valutahandel-
transaktioner penning- och kapitalmarknad-

52 Se sos Bankaktiebolagen1986 so.t.ex. s
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Bl.a.i antal kantill dessa kan delasDe risker anknyter ett typer.uppsom
aktualiseras:följande

värdepapper harLikviditetsrisker, vilka kan förekomma attgenom
bristande överensstämmelse iomsättningsbarhetbristande samt genom

utlåning. inlåning iHuvuddelen all bankernabindningstid mellan in- och av
avistainlåning. obligationerfinansiera innehavDenna kan i sinär tur av

svåraåterståendeårs löptid, dessutom kanmed flera avyttra.attvarasom

ändringar ikursrisker värdepapper till följd marknads-Ränterisker av
sjunker marknadsvärdetränteläget stigervärdet. Om det allmänna ett

uppståri detta säljsvärdepapper. Om lägefastförräntande papperet en
behålls befaradkursförlust. Om det istället uppkommerrealiserad en

prisfallsförlust.orealiserad

uppstå itill följd förändringar i växelkursenValutakursrisker kan av
utländska valutor.

låntagarenstår för inte kanriskenGenom kreditgivning banken att
uppstår.lån.återbetala kreditrisker En särskildsina Detta medför typatt

låntagaresådana risken iländerriskerna, dvs.de s.k.utgörs attav av
förmår återbetala lån.sinaskuldtyngda länder intesärskilt

options-utanför balansräkningen, ochVid transaktioner t.ex. genom
sådana kreditriskerlikviditets- valuta- ochterminsaffärer, kan ränte-,

förändras.

koncentration till vissaförvärrasDessa ovannämnda risker kan genom
tillgångar kreditobjekt.ellertyper av

bådebedrägeri- stöldrisker,för ochUtöver kreditrisker bankenkan utsättas
kundhâll.fråninternt inom banken och

påverka inneharnegativt. Detta beror bankenInflation kan banken att
realtillgångar Genom balansräkningenföljer inflationen.värde attvars

tillgångar ibalansomslutningen ökadomineras kommermonetära attav
inteEget kapital obeskattade ökar dockmed inflationen. ochtakt reserver

volymexpansionen.tillskott för följa meddessa kräver attutan

tillgångar itypiskt aktualiseras vid värdering bankerDe risker ärsett avsom
Valutakursrisker. Bedömningen vilka riskerfrämst kredit-, ochränte- av som

dåårsredovisningupprättandet kan komplex,vidskall beaktas enav vara
tillgång risker.för samtliga dessakan utsättas

53 179msou 1967:64Jfr s
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6 Redovisning i banker

6.1 Syftet med redovisning

Redovisningen har resultatutredande syfte. Detta innebärett bl.a. att
resultatrapporteringen utifrånskall ske detta syfte. syftetAv följer bl.a. att
periodiseringsposter frånskall skiljas bokslutsdispositioner, sker grundsom

övervägandenskattemässiga Det resultututredande syftet kan dock i vissav
mån komma i konflikt med olika krav ställs i redovisningslagstiftning,som

redovisningen intet.ex. endast skall tillgodose fråninformationskravattgenom
årsredovisningarläsare skall hänsyn tilläven kravutan borgenärs-av ta

skydd. Denna konflikt finns vid redovisningen i vanliga företag. Konflikten
förstärks bankområdet där dels särskilda redovisningsregler gäller, dels har
bankinspektionen tillsynsmyndighet särskild ställning vid utfärdandetsom en

redovisningsföreskrifter. Denna ställning innebär andra aspekter deav att än
påverkarvanligen utformningen redovisningen godoch redovisningssedsom av

påverkakan utformningen bankernas redovisning, övervägandent.ex.av om
behovet insättarskydd.av

Frågan hur beaktandet förlustrisker skall ske väsentligutgörom av en
fråga vid all redovisning. Detta bankområdet.gäller Grundläggandeäven
principer vid resultatrapporteringen i företag bygger bl.a. orealiseradeatt

får ingåvinster inte tillgångari resultatet skall värderas medsamt att
försiktighet. Det sistnämnda kan innebära värderingen skallsägas ske medatt
hänsyn till alla befarade förlustrisker har samband med verksamhetensom
fram till balansdagen. Detta brukar uttryckas realisations-även ochattsom
försiktighetsprinciperna gäller vid redovisningen.

Dessa principer manifesteras i 14 § BFL där dett.ex. sägs omsätt-att
ningstillgångar skall värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligaav
värdet, LVP. En mycket viktig princip vid värderingen omsättningstillgångarav

dessutomär all värdering i princip skall ske för Endast i vissaatt post post.
fårundantagsfall såkollektiv värdering ske, orealiserade vinster kvittasatt mot

orealiserade förluster. Uppskrivning omsättningstillgângar inteär regelav som
BFL.55tillåten, 14 § 4 st.se

Genom värderingen har resultatutredandeatt syfte intekan hävdasett
tillåten.56medveten undervärdering tillgångaratt försiktighetsskäl ärav av

Förekommande förlustrisker i företag skall beaktas vid värderingenett av
den enskilda principen periodanknutenposten samt kostnads-genom om
rapportering. Medvetna undervärderingar inte hänför sig till densom
bokföringsmässiga riskvärderingen, till följd skattemässiga möjlighetert.ex. av
till lagernedskrivning, bör betraktas bokslutsdispositioner och särskiljassom
från penodisenngsfrz2gan.Någon övergripande redovisningsmässig riskvärdering
utifrån företagets totala ställning bör inte ske. Däremot kan skattemässigen

54 Se Thorell 1984 17 och 87ff. Detta syfte framträder bl.a. utformningens genom
redovisningslagstiftningen.av

55 127.Se Thorell 1984 72 ochs

5‘ Thorell 1984 127.s
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riskvärdering för företagets totala risk ske medgerreglergenom som
Fråganbildandet allmänna konsolideringsreserver. urskiljandeav om av

frånperiodiseringsposter bokslutsdispositioner i fall viddock flera oklarär
framgåredovisningen i banker, vilket det följande.kommer att av

6.2 Redovisningsbestämmelser för banker

För bankerna gällde tidigare särskilda redovisningsregler bl.a. vid värderingen
tillgångar, Från91 § BL. juli 1987och med 1 gäller dock bestämmelsernaav

framgåri bankrörelselagen 1987:617 BRL. Dessa 4 BRLkap. och ärav
för alla bankinstitut. Dessa innebär bl.a. värderings-typer attgemensamma av

reglerna förändrats i riktning anpassning tillökad bokföringslagensmot en
bestämmelser för bankernas del.

årsredovisning årsbokslutEnligt BRL4:1 2 skall vid upprättande ochst. av
i bokföringslagen 1976:125reglerna de särskilda bestämmelsersamt som

såvidai BRL Detta innebär BFLgälla. gäller inte särskildaattanges
frågan.finns i BRLbestämmelser reglerarsom

framgår4:1 3 BRLAv regeringen eller, efter bemyndigande,st. att
fårbankinspektionen utforma förskrifter bankernas löpande bokföring,om

årsredovisningårsbokslut såDessaoch skall utformas främjardeatt en
rättvisande redovisningklar och bankens ställning och resultat. Det ärav

något Fråganoklart vad detta uttryck innebär. intehar berörts i motiven till
fårbanklagstiftningen. Föreskrifterna frånenligt bestämmelsen avvika

föreligger.bokföringslagen särskilda skälom
Även tidigare hade bankinspektionen utfärda föreskrifterrätt att om

redovisningbankernas med stöd 151 § BL. Bestämmelsen gällde rätt attav
utfärda bestämmelser för sättet förande bankaktiebolags räkenska-om av
per. Den regeln enligt motiven till BRL bankinspektionen störrenya anses ge
möjligheter tidigare utfärda bestämmelser för bankernasän redovisning.att

bestårDet dock oklart vari skillnadenär
Föreskriftsrätten årligahar hittills BI till utfärda föreskrifteranvänts attav

årsredovisning,bankernas BFFS 1986:17. Dessa föreskrifter ställert.ex.om se
årsredovisningar,dels räkenskapsscheman för bankernas delsupp anger

föreskrifterna vilka årsredovis-ytterligare upplysningar skall lämnas isom
ningen. Därutöver föreskrifterna hur vissa skall värderas. Dessaposteranger

något Någradock inte uttömmande. redovisningsrekommendationerär sätt
liknande dem utfärdas FAR bokföringsnämndeneller finns inte försom av

57 Jfr 3 § BFL.

58 föregås samrådUtformandet föreskrifter bör med bankerna,av av
198687:12 Bl 280.prop. s

59 från föregås samrådUtfärdande föreskrifter avviker BFL bör medav som av
framgårbokföringsnämnden, 198687:12 Bl 280. 3 § bokföringslagenAv attprop s

verkställighetsföreskrifter till lagstiftning över bokföringslagensbe-tarannan
stämmelser.

5° Bl 280.Prop. 198687:12 s
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Sådanabankerna. traditionella redovisningsrekommendationertyper saknasav
därför i utsträckning för banker. Det oklart vilketstor deär sätt nya
redovisningsreglerna påverkakommer förhållande.dettaatt

I föreskrifterna hur kreditförluster årsredovis-skall redovisas it.ex.anges
ningen. Föreskrifterna vissa kriterier för hur bedömningen vanligaanger av
kreditförluster skall Inga publiceradegöras. anvisningar lämnas dock för
bedömningen hur nedskrivning för s.k. länderrisker skall ske. Rekom-av
mendationer hur avsättning bör ske för de sistnämnda riskerna lämnasom
från BI till bankerna i opublicerad form. Vissa anvisningar lämnas i
föreskrifterna för redovisningen i utländsk valuta. Uttryckligaposterav
periodiseringsprinciper långfristigadock endast för skulder. Dessutomanges

hur balansdagens kurs skall beräknas, valutaposter värderasanges om
detta BFFS 1986:17.sätt, se

En nyhet i BRL begreppenär omsättnings- anläggningstillgångarochatt
införs. Gränsdragningen har främst betydelse för värderingen olikaav
tillgångar, då värderingsreglerna skiljer sig väsentligt mellan anläggnings- och
omsättningstillgångar. Tidigare tillgångartalades avsedda för stadigvarandeom
bruk i bankerna tillgångar,andra enligt 91 § BL. Gränsdragningensamt

olika tillgångarmellan skall enligt bokföringslagentyper ske efter avsiktenav
med innehavet. För fordringar innebär detta vanligen schablonmässigatt en
uppdelning sker efter löptid. I bankerna sådanadockär principer av
underordnad Någonbetydelse. uppdelning sker vanligen inte vad gäller
fordringar värdepapper.och Detta innebär flertalet bankernasatt monetäraav
tillgångar omsättningstillgångar i redovisningen. En uppdelninganses skersom
endast mellan aktier i dotterbolag och andra aktier, handelslager it.ex.
fondkommissionsrorelsen.

Departementschefen fråganberörde gränsdragningen i samband medom
införandet BRL. Han svårtmenade det direkt tillämpaattav attvar
bokföringslagens definition anläggnings- omsättningstillgångarochav

tillgångar,bankernas samtidigt han det enligt bokföringslagensattsom angav
framgårdefinition i 13 § tillgångensintedet äratt avgörandeärnatur som

för gränsdragningen avsikten innehavet.med Departementschefenutan fann
det dock inte lämpligt in gränsdragningsfrågan,närmareatt detutan
fick ankomma bankinspektionen bedöma det behövdes klarareatt om en

föreskrifterna.indelning skett tidigare. såän Detta fick i fall regleras isom
Reglerna i BRL uttrycker bokföringslagens värderingsregleratt gäller som

huvudregel. Detta innebär omsättningstillgångar skallatt värderas till det
lägsta anskaffningsvärdet och verkliga värdet enligt 14 BFL,§ lägstaav
värdets princip, anläggningstillgångar får värderas tillsamt att högst anskaf-
fningsvärdet nedskrivning skall enligtsamt plan,att dessa minskarom
fortlöpande i 15värde, § BFL.se

De äldre reglerna i 91 § BL frånawek väsentliga punkter de nu
gällande. Enligt 91 § 1 BL gällde lägsta värdets princip vid värderingenmom.

51 ÄvenSe räkenskapsschemattill BFFS 1986:17 198687:12 Bl l84f.samt prop. sinventarier och rörelsefastigheter betraktas anläggningstillgångar.som

‘Z Prop. 198687:12 Bl 184f.s
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tillgångar, inte avsedda för stadigvarande bruk i banken.av som vara
Värdering fick till det anskaffningsvärdetske lägsta och verkliga värdet.av

sådana tillgångarDenna modifieradesregel dock bestämmelsen fickattgenom
värderas anskaffningsvärdet, dock inte verkliga värdet,över över om
upplysning lämnades i förvaltningsberättelsen.

tillgångar såVad gäller avsedda för stadigvarande bruk fick dessa enligt
91 § BL tillvärderas det lägsta anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Iav
motiven till banklagstiftningen har uttryckts verkliga värdet huvud-att som
regel fick beräknas enligt vedertagen bruksvärdesprincip. Detta innebar att ett

tillämpades.avskrivningsförfarandenormalt enligt bokföringslagen Utform-
ansågsningen dock mindre ändringregeln lämplig varför skedde i BRL.av en

Detta berodde främst kunde avskrivningregeln tolkas kundeatt attsom
underlåtas tillgången.vid intlationsstegring värdetav

För värderingen fordringar fanns särskild regel i 91 § 4 BL.av en mom.
Där osäkra fordringar fick tillhögst det belopp varmedatt tasangavs upp

tillgång.de beräknades inflyta. Värdelösa fordringar fick inte tas upp som
utgått. dåDenna regel har Istället 14 till 16 §§ BFL, BRLgällernumera

saknar särskilda regler för fordringsvärderingen. Den skillnaden mellanstörsta
års1955 BL och BFL BL uppskrivningsaknade reglerattvar om av

långfristiga fordringar i värde, jfr 16 § BFL.ökatsom
De värderingsreglerna gäller i princip för alla värdepapper ochnya

fordringar. För fullgoda obligationer dock enligt 4:4 BRLgäller särskilden
fårvärderingsregel, vilken BL. Enligtfanns i denna obligationer högstäven

till det anskaffningsvärdetlägsta och värdet beräknat enligttas ettupp av
tioårigt räntemedeltal den genomsnittliga emissionsräntan för obligationer

hypoteksinstitut.utfärdade Regelnvissa kan innebärasägas att ettav
alternativt istället för värdering till verkligavärde värdet, dvs.anges en
försäljningsvärdet. Detta beror dock troligen inte detta alternatiwärdeatt
skulle rättvisande, bankerna inte skall behövautan attvara mera snarare

nedskrivningar i den omfattning skulle krävas vid sänkta marknads-göra som
värden. Regeln infördes i samband med lagen kreditpolitiska medelom
LKM tillkomst 1974. Syftet främst möjliggöramed regeln successivaattvar

räntenivåer.65nedskrivningar till följd stigande Regelns införande hade ettav
samband med de placeringar ikrav prioriterade obligationernära stora

ram.ställdes bankerna inom penningpolitikens Värderingen till detsom
tioårigtlägsta anskaffningsvärdet och medeltal kan dock spelsättasav ur

årligenbankinspektionen. BI lämnar rekommendationer vilkengenom om
minsta nedskrivning bör företas obligationerna. I BFFS 1986:17 sägssom

fårfullgoda räntebärande obligationer tillvärderast.ex. att oavsett att ett

63 sou 1984:27 310.s

64 årligenVärdet tillkännages bankinspektionen, BFFS 1985:11.t.ex.av se

65 Jfr Ds Fi 1974:2 121.s

5‘ 1974:168Se 189.sprop.
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tioårigt medeltal bör banken eftersträva skriva ned nettobokföringsvärdetatt
marknadsvärdet.till
BRL vissa möjligheter till tillgångarvärdering anskaffningsvär-överger av

det. Omsättningstillgångar får enligt 4:4 BRL anskaffningsvärdet,övertas upp
förutsättningarna uppfyllda enligtär 14 § 4 BFL bankinspektionenochom st.
tillstånd till detta. I motiven till områdenbanklagstiftningen vissager anges

där regeln kan aktualiseras. Departementschefen tillgångar iattangav
utländsk valuta kunde värderas till balansdagskurs, motsvarandeom

valutavärdering skedde skulder i utländsk Likaså kunde införandetav av
finansiella instrument aktualisera tillämpning regeln, liksom situationernya av

bokföringslagen.liknande dem nämndes i motiven tillsom

7 Värderegleringskonton i banker

Den huvudsakliga delen bankernas nedskrivningar sker avsättningarav genom
till s.k. värderegleringskonton. Dessa har vissa likheter med vanliga lagerreser-

uppvisar skillnaderäven dessa. I de flesta banker redovisasver gentemotmen
inte värderegleringskonton årsredovisningen.ett iutan tre Dessa värdere-är

utlåning,gleringskonton för utländska valutor och konto för ochstatspapper
obligationer.

Som skall den skattemässiga tillgångarvärderingensagtsovan ställasav
den värdering skett imot redovisningen. Detta innebär avsättningarsom att

till värderegleringskonton i princip kan ske i klump baserat bedömningen
storleken den totala nedskrivningsbasen. Denav nedskrivning som

redovisas värderegleringskonto tillgångett för viss kan därför hatypen av
liten eller ingen anknytning tillgångtill den till vilket kontot hör. Antalet öppet
redovisade värderegleringskonton understiger dessutom de poster som

fårskattemässigt värderas lager.som

67 årsvid 1985 bokslut löd rekommendationen nedskrivning borde ske medatt
minst 15 skillnaden tioårigtmellan medeltal och marknadsvärdet, BFFSav se1985:7.

68 Depanementschefenkonstaterade de större bankerna har i likartadeatt stort
principer för redovisning i utländsk valuta. Han ville dock inteposterav angenågon rekommendation, ansåghan BI fick följa ansågutan utvecklingen.Hanatt
dock enhetliga principer borde bankområdet,att användas 198687:12 Blprop s284f.

69 Prop. 198687:12 Bl 234:.s

70 Värderegleringskontot utlåningför består flera konton, inte redovisasav somDessaöppet. är värderegleringskonto lånför bundna och obundnaex. samt
konto för garantiförbindelser.

71 I bankstatistiken benämnsdet sistnämndavärderegleringskontot för marknads-
SOS Bankaktiebolagen 1986 38.papper, se s
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Samtliga förändringar redovisas i principvärderegleringskontonas storlekav
Likasåbokslutsdispositioner i resultaträkningen. redovisas överföringarsom

bokslutsdispositioner.mellan kontona i resultatetöppet som
utlåningde angivnaAv värderegleringskontona redovisas de för och valutor

i balansräkningen passivsidan. Värderegleringskontot förÖppet statspapper
obligationeroch redovisas däremot inte Saldot detta reduceraröppet.

istället direkt bokförda idet värdet obligationer och balansräk-statspapper
ningen. I till balansräkningen dock värderegleringskon-storlekennot anges

Detta följer bankinspektionens föreskrifter för redovisningen, BFFStot. se
1986:17.

Frågan värderegleringskontona kan obeskattadeär om ses som rena
innehållerkoppling till riskvärdering eller dessa ävenutanreserver om

nedskrivningar betingade befarade förlustrisker, redovisningsmässigtettav ur
Gränsdragningenperspektiv. för del varitmellan dessa har bankernas oklar

då påverkats både periodiseringsåtgärdervärderegleringskontona tidigare av
och nedskrivningar Numeragrund skattemässiga överväganden. kanav
vissa skillnader urskiljas, följd redovisningsföreskrifter,bl.a. till ändradeav

någon gårklar inte Dettadra generellt beror degräns att sett.men
faktorer diskuterades i avsnittsom

Likaså frågoruppkommer redovisas rörelsekostnaderposterom som som
i resultaträkningen, vilket bl.a. avsättning för befarade kreditförlustergäller

länderrisker. Det vissa Genomoch oklart hur dessa skall bedömas.är attav
publicerade riktlinjer för hur avsättningar skall ske för befarade länderrisker

sådana innehållasaknas kan nedskrivningar konsolidering,även moment av
då sådana avsättningar troligen schablonmässiga, enligt opubliceradedeär

frånrekommendationerna BI. Avsättningen för befarade kreditförluster
utlåninginklusive länderrisker redovisas idag korrigeringspost tillsom en

skuldsidan i balansräkningen koppling till värderegleringskontot förutan
utlåning.

utlåning påverkasDetta innebär värderegleringskontot för endastatt
bokslutsdispositioner. Mycket talar för förändringar värdereg-attgenom av

utlåning bokföringsmässigleringskontot för saknar samband med en
riskvärdering i banken.

ursprungligenVärderegleringskontot för valutor tillkom som en reserv
små idevalveringsförluster. Saldona dessa jämförelsevis dekonton ärmot

år litenflesta De under förändrats i mycket utsträck-banker. har senare
ning. påverkarValutakursförändringar huvudregel endastsomnumera

redovisningsrekommendationervilket följd ändraderörelseresultatet, är en av

72 BFFS 1986:17.

73 BFFS 1986:17.

74 årsredovisningPK-banken 1986 21.Jfr Lex. s

75 Bankaktiebolagen1986 51.Se SOS s
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BI.7‘från Detta innebär inga kursförlusteratt föras värdereg-att motavses
Ävenleringskontot for valutor. detta värderegleringskonto påverkas därför

förändringar.huvudregel endast skattemässigt betingadesom av
Värderegleringskontot för obligationer och intarstatspapper särskilden

dåställning påverkasdetta konto både nedskrivningar skatteskäl ochav av
pånedskrivningar grund redovisningsbestämmmelsernas kravav nedskriv-

Svårighetenning. ligger i dåurskilja dessa,att i princip samtliga förändringar
belopp redovisasavsatt bokslutsdisposition.av Detta beror desom

särskilda värderingsregler gäller för fullgoda obligationer. Genomsom att
fårdessa värderas till det lägsta anskaffningsvärde tioårigtoch medeltalav

kan hävdas denna nedskrivningatt alltid nödvändigär företa grundatt av
uttryckliga redovisningsregler. Oklarheten gäller därigenom främst de
rekommendationer Bankinspektionen årligenutfärdar vilkensom minstaom
nedskrivning bör företas obligationerna. Enligt densom gällde vidsom

marknadsvärdet,års1986 bokslut borde nedskrivning ske till vilket rick
lägre tioårigadetantas än medeltalet. Detvara oklartär dennaom

rekommendation kan medföra sådan nedskrivninganses att skall betraktasen
bokslutsdisposition eller företagsekonomisktsom en betingad nedskrivning.en

8 Nedskrivning för befarade förluster eller konsolidering

8.1 Bedömningen företagna nedskrivningarav
Bedömningen vad företagnautgör nedskrivningarav försom befarade
förlustrisker respektive konsolidering kan till viss del ske studiergenom av

årsredovisningarbankernas och bankstatistik. Av undersökningen framgår
dock det i vissa fallatt oklartär hur gränsdragningen skall ske ettur
redovisningsmässigt perspektiv. Detta har flera förklaringar. Gränsen mellan
periodiseringsposter och bokslutsdispositioner flytande. Detta framgårär bl.a.
vid bedömningen värderegleringskontot för obligationerav vidsamt
bedömningen kreditförluster, särskilt vad gällerav avsättningar för länder-
risker. En huvudorsak någontill klar inteatt gräns kan dras beror att
redovisningsrekommendationer i utsträckning angåendesaknasstor periodise-
ringsfrågorna Påverkani banker. legala värderingsregler för banker ochav
bankinspektionens tillsynsfunktion förvårar ytterligare utifrånbedömningen

resultatutredandeett synsätt.
Problemen har tidigare uppmärksammats vid lagstiftningen vinstdel-om

ningskatt. Frågan gällde vilka nedskrivningar tillgångar skulleav som
behandlas avsättningar till lagerreserv. Departementschefensom anförde att
RSV:s anvisningar för värdering vid inkomstbeskattningen innehåller inslag av
både konsolidering och företagsekonomiskt motiverade reserveringar för

7‘ Se sos Bankaktiebolagen 1983 12.s
77 PK-banken årsredovisning 1986 21.s
73 BFFS l986:17.
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någon urskilja intemetod demförlustrisker enkelframtida attsamt att
finns.

företagsekonomisktbordeföretagna nedskrivningarVid bedömningen av
återföras beräkningborde inte vidnedskrivningar godtas och dessamotiverade

urskilja det därförFör dessavinstdelningsskatteunderlag. kunnaatt varav
Samtidigt anförde depar-viss schablonisering.nödvändigt göraatt

bankinspektionensländerrisker i enlighet medtementschefen avsättning föratt
motiverade.måste företagsekonomisktanvisningar bedömas som

frågan.i Anvisningen RSVi uppdrag utfärda anvisningarRSV fick att
före bokslutsdisposi-1985:2 reserveringar belastar resultatetDt säger att som

frågaintegodtas vid vinstdelningen det uppenbarttioner bör är om enom
bokslutsdisposition. Dessutomredovisaskonsolidering bort sägs,som som

utifrån för länderrisker alltid böruttalanden i propositionen, avsättningaratt
till marknadsvärdet obligationer inteliksom nedskrivning börgodtas att ner

lagerreserv.förändringbetraktas som en av
redovisningspraxisSammanfattningsvis innebär detta förekommandeatt

för bedömningenBlzs rekommendationer tillmäts betydelsesamt av om
beräkning vinstdelningsskatt. Enkorrigering skall ske underlaget vid avav

måstebedömning vid undersökning vilka nedskrivningarliknande skeäven av
inkomstbeskattningen till befarade förlustrisker respektivevid hänför sigsom

Vid redovisningsmässig synvinkelkonsolidering. bedömning uppkommeren ur
försvårar sådan gränsdragning. I huvudsak dockvissa oklarheter kansom en

till värderegleringskonton i dag betraktas obeskattadeavsättningar som
koppling till bokföringsmässig riskvärdering, med undantagutanreserver en

värderegleringskontot för obligationer. I sistnämnda fall avsättningarför sker
både orealiserade förluster konsolidering.beaktar ochsom

totalt nedskrivningsutrymme8.2 Bedömningen av
Problemen blir vid bedömning hur de totala nedskriv-ännu större storaav

enskild bedömningenningsmöjligheterna i banksektorn eller i bank. Attär en
försvåras ytterligare lagervärderingsreglerna i skattelagstiftningenberor att

åtskillnad nedskrivning förinte uppbyggda klarär synsätt görett som
konsolidering, avsnitt Inte i motiven tillförlustrisk och heller regelnse

någon åtskillnad kunna göras.anses
framgått RSV i vissaSom har det de yttranden bl.a. lämnatsagtsovan av

RSVkapitaltäckningsreglernarättsfall i samband med översynensamt attav
någon går vid tolkningen dendra skatte-inte skarp gräns attatt avanser

nedskrivningsreglerna imässiga anvisningen. Detta innebär ävenatt om
så sådanmed redovisningsmässigt kananvisningen kan tolkas synsättett en

intekoppling till grundläggande redovisningsprinciper deprövas gentemot
angående anvisningarna.överväganden finns utformningeneventuella som av

79 198384:50 89.Prop. s

3° Prop. 198384:50 90.s

81 Jfr 198384:50 89f RSV Dt 1985:2.samtprop. s
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Även RSV har givit uttryck förom konsolideringen,att i anslutning till
motivuttalande,ett inte bör större förän andra företag finns ingavara

kopplingar vid utformningen anvisningarna. Dessutom bygger utformningenav
anvisningarna på någon slagsav typrisk, tidsperspektiv.uttalat Någonutan

koppling sker inte till bokföringsmässig balansdagsvärderingen med hänsyn
till befarade framtida förlustrisker. sådanEn bedömning ansluter sig inte till
de grundläggande redovisningsmässiga synsätt gäller enligt BFL och desssom
förarbeten.

Praktiska svårigheter, beräknat.ex. marknadsvärdenatt värdepapper
har bristande likviditet, kansom givetvis svårighetenöka vid värdering med

hänsyn till befarade förlustrisker. Om inteett kan omsättaspapper en
marknad, vilket gäller vissa prioriterade obligationer, kan teoretisktett
framräknat obligationsvärde mycket osäkert. Genom fluktuationernavara att

värdepappers värden kan kan dessutomstora balansdagsvärderingvara en
den befarade förlustriskenav hållbarhetbegränsadvara över längreav ett

perspektiv.
Detta hindrar dock inte banken själv iatt redovisningen måste göra en

värdering de framtida befarade förlustriskernaav balansdagen. Frågan
vilket totalt nedskrivningsutrymmeom finns frågan fördelningensamtsom om

detta mellan befarade förlustriskerav och konsolidering borde därför kunna
undersökas utifrån redovisningsmässig bedömningen anvisningensav
värderingsregler, sådantäven inteett synsätt legat tillom grund för
utformningen anvisningen.av

Varje behandlas ipost anvisningarna borde därförsom undersökas utifrån
redovisningsmässigtett försynsätt skall kunna fastställaatt det finnsman om

principer för gränsdragningen mellan nedskrivning för befarade förlustrisker
och konsolidering. Undersökningen försvåras dock vissa oklarheteratt ävenav
föreligger vid redovisningsmässig bedömning,en avsnitt 6 ochse

Vid genomgång värderingsgränsernaen i anvisningen kanav följande sägas.
Vid värderingen utlåning till fårposten allmänhetenav nedskrivning skeen
med 4,5 % beviljat belopp huvudregel.av Beviljat belopp intesom är en
balanspost, dennautan redovisas inom årsbokslutet.linjen isumma Skillnaden
mellan beviljat belopp uteståendeoch krediter uppgåkan till avsevärda
belopp. Troligen får nedskrivning ske beviljat belopp beroende att
riskerna sådana belopp, inte utnyttjas, skattemässigtsom likartadeansetts

dem på utnyttjade krediter. Dettasom kan hänga med beviljadeattsamman
krediter ofta i anspråk,tas vid checkräkningskreditert.ex. och byggnads-
kreditiv.

Det är oklart nedskrivningen 4,5 %om skalläven omfatta nedskriv-
ning för befarade förlustrisker, främst avseende kreditförluster. Enligt vissa
banker konsolideringsdeLMbetraktas denna nedskrivning Dettasom en ren

32 Se uttalandet i sou 1977:86 550r.s
33 Vid års1986 utgång skillnaden cirka 43,8 miljarder krvar mellan disponeratoch beviljat belopp, vad gäller affärsbankema, SOS Bankaktiebolagen1986 50.se s
34 Se PK-bankenårsredovisningt.ex. 1986 21.s
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riskvärdering.med% sambandmed 4,5 saknarnedskrivningeninnebär att
såi fallskullesannolika kreditförlusterför konstaterade ochNedskrivning

förmodligenNedskrivningstalet dockvärderingsgränsen. äroberoendeske av
framstårDetförlusterna.utifrån konstateradebedömning deberäknat aven

förlustrisker kanför befaradenedskrivningmotsägelsefulltdärför attsom
anvisningen inteutformning,nedskrivningstalets näroberoendeföretas av

sådan tillämpning.något föruttrycksätt enger
Även värde-omfattas dennalån till allmänheteni utländsk valuta av

i utländskkursförändringareventuellaoklart hurnedan. Detringsregel, ärse
sådana bedömningarMöjligen kanvärderingen.vid ävenskall beaktasvaluta

förnedskrivningnedskrivningstalet sättbeaktandeske utan samma somav
kreditförluster.

två alternativregler förlånefordringarvärderingRegeln för ävenangerav
får marknads-tilllån. värderas lägstregeln dessaEnligt denräntebundna ena

år. Enligtfyrahögstför minstbundits till fastvärdet, de ränta ett menom
förbunditsfår obligationer,de värderas räntanandra regelnden omsom

%får 85 det lägstavärderas tilldeDet sistnämnda innebärtid.längre att av
marknadsvärdet. 2:3 BRL2:2 ochEnligtanskaffningsvärdet ellerav

lån avseddafår intemedinte handla är attcontrario banker avsome
marknaden lånmån sådana omfattasI denden allmännaomsättas av

undernedskrivningEnmarknadsvärde.därför inget egentligtfinnsregeln
så till det allmännafall för hänsynanskaffningsvärde sker i attatt ta

lån.påverkar bundet Det oklartavkastningen ärstigit, vilketränteläget ett
kreditrisker, skallvaluta- ochrisker,nedskrivning för andrahur t.ex.typer av

så enligtnedskrivningtolkasFörmodligen dock reglernabedömas. kan att en
till denförlustrisker koppladesamtliga förekommandeLVP beaktaskall

enskilda posten.
lån bunditsvilkaså värderingsådan vidtolkning i fallEnligt skulle aven

låndäremotmedanår konsolidering,förfyra inteför högst utrymmege
konsolideringsnedskrivningså visstid värderasbundna längre kan att en
under LVP.skevärdering kanDetta berormedges. att en
får 85 %tillvärdepapperobligationer liknandeSvenska och tas avupp

balansdagen.anskaffningsvärdetmarknadsvärdet ochdet lägsta av
konvertiblastatsskuldväxlar,skattkammarväxlar,Anvisningen att t.ex.anger

bankcertifikat ochvinstandelslån, kapitalmarknadsreverser,skuldebrev,
Anvisningenförlagslån värderingen.vidjämställs med obligationer attanger

fårnärstående in iutlåning företag inte räknasgrund tillfordringar av
undantagsbestämmelsedenna ävennedskrivningsunderlaget. Det oklartär om

förlagslån, allaellerutställandeomfatta kreditgivningskall t.ex. omavgenom
värderingsregeln.sådana nedskrivningsbara enligtär

85 lån.för bundnaårs värderingsregelfanns särskild1955 sparbankslagI 48 § en
avkastningsådana värdetill högre änfick inteEnligt denna atttas ett enupp

årligen kungörelseBI utfärdaderänteläget.det allmännaerhölls motsvarande en
banklagstiftningensaknas1985:11. I denBFFSdetta värde, t.ex. nyaseom

då SOUlån obehövliga,devärderingsregler för bundnasärskilda ansetts se
172f.1984:28s

86 lånefordringar.får interbankhandel medbedrivabankerna inteDetta innebär att
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En värdering till LVP bör hänsyn till alla förekommande förlustriskerta
värdepapperet, oberoende de utgörs valutakursrisk ellerav om av

ränterisk. En nedskrivning under detta värde kan därför betraktas som en
konsolidering. Bedömningen försvåras dock 4:5 BRL tioårigtattav anger
medeltal altemativvärde till anskaffningsvärde för fullgoda obligationersom
samtidigt BI utfärdar rekommendationer minsta nedskrivning,som om som

år frånkan variera år. Osäkerhet beräkningen marknadsvärde kanom av
försvåradessutom värderingen. Sammanfattningsvis läget oklart vidär

tolkningen denna värderingsregel.av
Utländska valutor och obligationer får värderas till %70 det lägstaav av

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet balansdagen. Marknadsvärdet kan
för fåruttryck värdering tillett ske verkligaatt värdet, jfrvara 14 § BFL. En

nedskrivning för befarade förlustrisker beaktas redovisningsmässigt genom en
värdering enligt LVP. All ytterligare nedskrivning kan betraktas som en
konsolideringsnedskrivning. Genom särskilda anvisningar gäller föratt t.ex.
fordringar utländska banker talar mycket för valutor endastatt posten
omfattar det inte kan innefattas under andra värderingsregler isom
anvisningen, dvs. handelslager valutor och kontantkassa.av

Fordringar utländska banker fåroch bankirer skrivas ned med 30 %
beviljat lånetbelopp löper i utländsk valuta och med % lånetav 15om om

löper i SEK. Bedömningen nedskrivningsmöjlighetema upphov tillav ger
frågeställningar utlåninggäller till allmänheten.samma Dettapostensom

innebär det oklartär nedskrivningatt för befarade förlustrisker kan skeom
Ävennedskrivningsramenutan enligt påverkas.att anvisningen här denanger

skattemässiga anvisningen fårnedskrivning skeatt belopp inteett som
utgörs balanspost.av en

fårAktier vad gäller innehavet i varje enskilt företag värderas till det lägsta
anskaffningsvärdet eller 60 % marknadsvärdet balansdagen.av Enav

sådan värdering anknyter inte tilltyp redovisningsmässigtett vidav synsätt en
värdering enligt LVP omsättningsaktier. Frågan hur gradav storom av
konsolideringsnedskrivning medges blir i detta fall beroende ochsom av om
hur mycket marknadsvärdet överstiger anskaffningsvärdet. Om det sistnämnda

balansdagen överstiger anskaffningsvärdet behöver ingen nedskrivning ske
bokföringsmässigt Den skattemässigt betingadesett. nedskrivningen kommer
i detta fall ske värde aktien,att redovisningsmässigtett utgörssom sett

orealiserad vinst. Om marknadsvärdet understigerav anskaffningsvärdeten
balansdagen kan alla orealiserade förlustrisker beaktas värderinggenom en

enligt LVP. Ytterligare nedskrivning kan skattemässigt betingad. Seses som
vidare angåendeavsnitt 4.1 problematiken.

Anvisningarna övriga fåräven värdepapperatt värderas till detanger lägsta
anskaffningsvärdet och 95 % marknadsvärdetav balansdagen. Detav är

oklart vilka värdepapper inte omfattas de andra värderingsreglerna.som av
Posten saknar helt anknytning till årsredovisningar.bankernas

Slutligen anvisningarna fårnedskrivning skeatt med 2 %anger vidav
utgången beskattningsåret lämnade garantiförbindelser, måni den inteav de
räknats in i underlaget för lånefordringar.nedskrivning Det oklart vadärav
det sistnämnda innebär. Möjligen föreligger gränsdragningsproblem vad gäller
skillnaden mellan beviljade kreditert.ex. och garantiförbindelser. Ingen av
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principbanken iUtformningen regeln medgerdessa balansposter. attutgör av
hänföras. Dettaförbindelse skallnedskrivningsunderlagtill vilketkan välja en

lånefordringardå för ochnedsknvningstalen olikabetydelsehar är garan-
tiförbindelser.

Kapitaltäckningssituationen för banker9

syftar skydda de medeltillbankrörelselagens bestämmelserEtt flertal attav
dessa reglerEn särskilt viktig utgörsi banker.insättare placerar avgrupp av

BRL. Kapitaltäckningsregler-kapitaltäckning 2:9 till 2:11ibestämmelserna om
förhållandekapitalbas i tillvisstill bankerna harsyftar garantera attatt enna

de förlusterskall kunna absorberaplaceringar. Denna kapitalbassina som
sådanaså och inte fallerfrämst drabbar banken,förbanken kan utsättas att

medel.insättarnas
tillgångarutifrånkapitalkrav beräknas bankensinnebärReglerna att ett

därDessa indelas i fem riskklasserbalansräkningen.utanföroch vissa poster
%. Det0 till 100placeringama med mellankapitaltäckning krävs för

Riskklassin-kapitalbas.bankenssammanlagda kapitalkravet skall täckas av
klassningschablonmässigschematiskt gjord efterdelningen är aven

då förlustriskenomöjligtplaceringarna, detkreditrisken attansetts ange
placering. kapital-till rimligIndelningen syftarvarje enskildför att ge en

sett. riskendärför inte skyddettotalt Dettäckning för banken är mot
väsentligt.skyddenskilda placeringen hela bankens ärden utan som

får i denna.kapitalet räknas inkapitalbasen detVid beräkningen egnaav
beräkningen,får med kapital vidvissa andra likställasDärutöver egetposter

för detkapitalet. Detta innebärdetintill belopp motsvararett egnasom
utlåning, garantiförbindelser,% för40 bankensförsta att reserverav

BRL.får kapital, 2:9likställas medoch obligationerutländska valutor eget
obeskattadeincitament byggaRegeln bankerna attett reserveruppger

gånger utdelning skallkapitalet för maximal2,5 detmotsvarande attegna
erhållas beräkning kapitalbasen.dessa vid avav

1979:5.jfr BFFSsaldona värderegleringskontona,Med avsesreserver
får dock inte hela saldotvärderegleringskontot för obligationerVad gäller

nedskriv-skillnaden mellantillgodoräknas vid kapitaltäckningen, endastutan
tioårigt obligationerna, 2:9nettobokföringsvärdetning till medeltal och

till nedskrivningbordeBRL. Detta främst viss hänsynberor attatt tas
På grundenligt förarbetena till lagen.för orealiserade förluster,skett attav

ansåg departementschefen intemarknadsvärdet kunde fluktuera kraftigt dock

87 Jfr sou 1967:64 180.s

33 Prop. 1968:143 139:.s

39 198687:12 Bl 233.Prop. s

90 reduce-får beror% räknas intill 40Anledningen attatt enav reservema
60 %.skatteskuldschablonmässiglatenthänsyn tillring sker med en
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nedskrivning till marknadsvärdet dåatt borde räknas bort detta skulleen
kapitalbasen.medföra alltför variationer istora

Den avsättning för befarade kreditförluster inklusive länderrisker som
redovisas i balansräkningen sådaninte får räknasanses som en reserv som
in i kapitalbasen.

För fårdet andra nominella värdet förlagsbevis likställas med egetav
kapital intill belopp motsvarande det kapitalet tillståndett eller efteregna
från gångerBI intill 1,5 det kapitalet, det finns synnerliga skäl,egna om se
2:9 BRL.

Detta innebär det kapitalet i bankenatt för vilketsätter gränsenegna
utnyttjande kan ske fårde likställas med kapital.postersom av egetsom

Reglerna kapitaltäckning befinner sig för närvarande under förändringom
flera Dettaplan. beror bl.a. regler antagits grundvalatt nya av

banklagsutredningens och kreditmarknadskommitténs förslag. Kreditmarknads-
kommitténs arbete medför dessutom ytterligare förändringaratt kan

Ävenaktualiseras. arbetet det internationella planet med harmoniseraatt
kapitaltäckningsreglerna mellan olika länder ökad internationaliseringsamt en

bankverksamheten påverkar kapitaltäckningsområdet.av
Jag skall här kort redogöra områden,för dessa då de har betydelse för

bedömning behovet kapitaltäckning i banker och utvecklingenav av av
storleken kapitalbasen. Eftersom de obeskattade utgörreserverna en
väsentlig del kapitalbasen, dock maximalt påverkas33 %, derasav även

sådanaställning förändringar. Jag skall därför i avsnittav nästa närmare
beröra kopplingen mellan kapitaltäckningen och beskattningen behandlasamt

frågeställningarvissa vid förändringar de skattemässiga nedskrivningsmöjlig-av
heterna enligt riktlinjerna för utredningen.

Tidigare har kapitalkravet vid bedrivande bankverksamhet i utlandetav
dotterföretag uppgått till motsvarande %100 det aktiekapitalgenom av som

banken innehavt i dotterbanken. Detta har dock inte dåtillräckligtansetts
denna bestämmelse inte hänsyn till omfattningen dentar verksamhet förav
vilket aktiekapitalet riskbärandeutgör kapital. För säkerställaatt att
kapitaltäckning finns i den svenska moderbanken för risker i utländska
bankföretag har i BRL införts regler konsoliderad kapitaltäckning förom
bankaktiebolag. Reglerna såutformadeär sammanlagt kapitalkravatt ett
beräknas för de utländska dotterbankföretag ingår i bankkoncernsom en
eller bankgrupp och moderbanken. Hänsyn skall till de utländskatas
dotterbankernas placeringar vid beräkningen kapitalkravet samtidigtav som
de utländska bankernas kapital tillgodoräknas vid beräkningegna av
kapitalbasen. Reglerna framgår 2:11 BRL. Dessa träder ikraft den 1av
januari 1988. Reglerna konsoliderad kapitaltäckning krävaom antas att
kapitalbaserna behöver förstärkas med sammanlagt omkring miljardertre
kronor under 1988, enligt beräkningar gjorda bankinspektionen ochav
branschorganisationerna. måsteDenna siffra dock bedömas osäker.som

91 Prop. 1978f9:190 23.s

92 Prop. 198788:45 16.s
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198788:45 föreslagits kapitalkraven skallDärutöver i propositionhar att
så åtaganden balansräkningenutanförutvidgas för vissabl.a. banker att

kapitalmarknadenstillomfattas kapitalkraven. Anledningen detta är attav
medförainförts, vilka kanutveckling medfört instrument storaatt nya

kreditriskeråtaganden Avsikten deinte visas i balansräkningen. är attsom
åtagandena Reglernavid kapitaltäckningen.kan medföra skall beaktassom

föreslås beräkningar gjorda i propositio-ikraft juli 1988. Enligtträda den 1
någraaffärsbankerna, sparbankerdetta medförakommer störreatt attnen
kapitalbaser med tillfondkommissionärerna förstärka sinaoch behöver tre

1988.93 angivnaDetta till de tidigarefyra miljarder kronor under skall läggas
kapitaltäckning.konsolideradkraven ställs grund avsom

frågan kapitaltäckningskrav kredit-utreds ytterligareDessutom avom
årsskiftetkringmarknadskommittén, förslag överlämnaskommer attvars

frågan skallytterligare risker198788. Utredningen behandlar bl.a. om
likviditets-kapitaltäckning, ränterisker, valutarisker,medbeläggas krav t.ex.

fåradministrativa risker. De föreslagna reglernarisker, affärsrisker och nu
departementschefen.provisoriska, enligtdärför anses som

pågår inom den s.k.internationellt arbeteSlutligen kan nämnas att ett
frågan harmonisering beräknatio-gruppen bl.a. sättetrör attavsom om

med betydandekapitalkrav beräkning kapitalbaser för bankeroch av
1992 tillinternationell Detta ledaverksamhet. är även att senast attavsett

enhetligt, för banker medde nationella kapitaltäckningskraven utformas mera
sådan internationellverksamhet. De förslagna reglerna utgöraatt enavser

kapitaltäckningskraven förändrasminimistandard. Förslaget innebär bl.a. att
så obeskattade denschablonmässigadessa blir och attatt avreservermera

iinräknasvärderegleringskontona i svenska banker kanutgörtyp som
dock meddet kapitaletkapitalbasen, begränsning till motsvarandeutan egna

Minimi-% skatteskuld.reducering 50 motsvarande latentenen
kapitaltäckning för placeringar,8 %kapitalkravet innebär det krävsatt

kapitalbas vilken minstenligt förslaget. Dessaberäknade skall täckas avav en
aktiekapitalbl.a. ochhälften primärkapital. Hit räknasbör utgöras av

banker.i svenskaobeskattade värderegleringskontontypreserver
ändradelagändringarnaSammanfattningsvis innebär de beskrivna att
påverkarvilketkapitaltäckningskrav kan komma ställas bankerna,att

området kan kommastorleken kapitalbasen. Det internationella arbetet
föreslås internationellt reglerförändra kapitalkraven Dessutomytterligare.att

värderegleringskonton i svenskaobeskattadegör att typsom reserver av
till motsvarandebanker utnyttjas dessa begränsaskan storlekenutan att

det kapitalet.beskattade egna

93 198788:45Prop. 16.s

94 Prop. 198788:45 17r.s

95 practices,Reportand supervisoryBIS, Committee banking regulations toon
BS8768e 26.X.1987.govemors
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Sambandet10 mellan kapitaltäckning och skatteregler

De nuvarande reglerna för beräkning kapitalbasen, infördes 1979,av som
tidigare bankerna anledning bygga obeskattadesagts attger som upp reserver

så såde kan utnyttjas i utsträckning möjligt vid kapitaltäck-att stor som
någonningen. Tidigare fick inte del saldot värderegleringskontonaav

kapitalbasen.tillgodoräknas vid beräkning av
lågFlera tillåtaorsaker till grund för banklagsutredningens förslag att att

värderegleringskontona Påfick räknas in i kapitalbasen. grund inflationstak-av
svårtunder 1970-talet upprätthållahade bankerna Soliditetenten och deatt

årarbetade fleraunder med sjunkande relationstal. Anledningen till detta var
inflation.blåstesvolymen balansomslutningen De obeskattadeatt upp av

kapitaletoch ökade dock inte automatiskt med dennareserverna egna
volymökning.

Enligt ansågsberäkningar gjorda banklagsutredningen bankerna enligtav
de gamla kapitaltäckningsreglerna ha krävt ytterligare tillskottskapital
sju-åtta miljarder förlagslånkronor i form aktiekapital eller under tidenav
1979 ansågstill 1985 för låtaklara kapitaltäckningen. Det inte möjligtatt att

såbankerna anspråkväsentlig del kapitalmarknaden i för klarata atten av
riskkapital.kapitalförsörjningen i jämförelse med andra sektorers behov av

Av framför allt denna anledning ändrades reglerna beräkningom av
såkapitalbasen de obeskattade kunde utnyttjas.att reserverna

Banklagsutredningen diskuterade skattereglernas anpassning tilläven
kapitaltäckningsreglerna. Utredningen hävdade bankerna borde ökadeatt ges
konsolideringsmöjligheter. En ökad skattemässig konsolidering skulle
komplettera kapitaltäckningsreglerna, vilket borde samhällsintresse.ettvara
Utredningen föreslog därför bankerna borde möjlighetatt göraatt

placeringarna.avsättningar till obeskattade motsvarande tio %reserver av
Departementschefen ville dock inte ställning till detta detta av

utredningen ocksåframlagda materialet. Han anförde det endast i enstakaatt
fall årenunder de kunde inträffanärmaste skattereglerna utgjorde hinderatt
för bank nivåbygga obeskattade till kapitaltäck-atten upp reserver en som

medgav.1°°ningsreglerna
Banker företagoch andra inom den finansiella intarsektorn särställningen

legala krav ställs deras kapitalbas, främst i syfteatt skyddagenom att
insättarnas Från sådanamedel. måstekrav, betingade insättarskydd,av
urskiljas de krav kan ställas banks kapitalbas bl.a. för attsom en

96 Kreditinstitututredningen diskuterade denna möjlighet vid införandet deav
nuvarandeprinciperna för kapitaltäckning. Denna tanke avvisadesdock med
motivering sådanregel utlåningen,skule viss multipeleffekt SOUatt en ge se
1967:64 186.s

97 Jfr Ds E 1978:4 90rr.s

93 Prop. 197879:190 2o.s

99 Ds E 1978:4 167f.s

10° Prop. 197879:190 25.s
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tillgång såtill riskkapitalmarknaden för effektivkunna och billigsamt att en
upplåning möjligt de internationella kreditmarknaderna, vilka utgörsom

viktig ñnansieringskälla för bankerna.en
Möjligheten tillfredställandevisa konsolidering möjligheter-ochatt upp en

såväli internationellkunna konkurrens krävs bankerattna operera en av
företag.andra Av väsentlig betydelse i detta sammanhang ärtypersom av av

vilka skillnader finns mellan komponenterna i konsolideringen mellansom
företag.banker och andra Konsolideringstalet för samtliga affärs-typer av

beräkningarlåg %,banker 1986 6,9 SCB:senligt Avsammantaget
konsolideringskapitalet utgjordes cirka 80 % saldona värderegle-av
ringskonton.

Kopplingen kapitaltäckning och de skattemässigamellan värderingsreglema
utifrån Fråganaldrig skatterättsligahar aspekter. utformningenutretts om av

såvärdcringsreglerna dessa skulle medge maximal utdelning vid kapital-att
skattefrågatäckningen inte diskuterats. Problemet intehar i egentligär en

fråganmening, vilka effekter ändringar företagsbeskatt-rörutan snarare av
får Detningen kapitaltäckningsreglema. dock orealistiskt inte beaktaär att

sådana aspekter vid diskussion förändrade nedskrivningsregler.aven
Om vid diskussionen förändringarhelhetssyn anläggs nedskriv-en av av

svårbedömdaningsmöjlighetema dock flerauppkommer konsekvenser. Det
kapitalkrav,beror utvecklingen skattekostnader, bolagsrät-ävenatt t.ex. av

frågor,tsliga förkonsekvenser aktieägare och insättare internationellasamt
måste beaktas. Följandeaspekter modeller kan underlag förutgöra en

diskussion kapitaltäckningsambandet mellan och Modellernabeskattning.av
anspråk frågorinte ha samtligaanalyserat tänkbaragör pekaratt utan

frågorendast de väsentliga aktualiseras vid jämförelse mellansom en
från frågor övergångsproblem,kapitalbas och Jagskattebas. bortser rörsom

vid ändring det nuvarande sambandet mellan kapitaltäckning ochen av
beskattning.

Modell Nuvarande kapitaltäcknings- bibehållsSkatteregleroch oföränd-
rade för Dettabanker. innebär bolagsskatthög neutraliseras storaen genom
möjligheter avsättningar till obeskattadegöra Avsättningarna kanatt reserver.
utnyttjas till viss del kapitaltäckningen,vid efter avdrag för latenta skatte-

påverkaskulder. Internationellt samarbete i vilken sådanakan utsträckning
obeskattade fårfinns i svenska bankertyper beaktas vidav reserver som

beräkning kapitalbasen, vid internationella jämförelser. Det bör beaktas attav
avsättningar till värderegleringskonton idag i realiteten beskattas vid

sådana återförsavsättningstillfället, avsättningar vid beräkningattgenom av
vinstdelningskatteunderlaget. Ett starkt beroende ökade avsättningar tillav
värderegleringskonton medför därför bankerna tvingas omedelbart skattaatt

erhålla sådant påverkarför riskbärande kapital. Dessutom i principäven att
vinstdelningsskatten den latenta skatteskulden de obeskattade reserverna.
Denna innebär finansiella företagmodell särbehandlas jämfört andraatt
företag, vid jämförelse med utredningens direktiv.en

191 sos Bankaktiebolagen1986 25. Konsolideringstalet beräknat egets som
kapital % värderegleringsreservcma.Vad100 gäller kontot för obligationersamt av

marknadsvärdeskillnaden mellan och nettovärde.avses



SOU 1989:34 75Bilaga 3

Modell Bolagsskatten sänks och inga konsolideringsnedskrivningar
Detta någonmedges. innebär obeskattade inte till del kanatt utgörareserver

riskbärande kapital måstevid kapitaltäckningen. Istället beskattat kapitaleget
den huvudsakliga kapitalbasen.utgöra

Antag bank redovisar 2 Mkr i vinst efter avsättningar till värdereg-att en
Mkrloz,leringskonton 2 vilket innebära nedskrivning skett iantas att

banken med maximalt återstårbelopp. Efter 50 % bolagsskatt 1 Mkr i
beskattat kapital. Av det nedskrivna 0,8beloppet kan Mkr utnyttjaseget

kapitaltäckningen.vid Om istället bolagsskatt 25 % samtidigttas uten
alla nedskrivningsmöjligheter elimineras redovisar banken 4 Mkr isom

utgårvinst. Skatt Mkrmed 1 denna vinst, vilket innebär intäktsneu-att
återstårtralitet föreligger. Därefter 3 Mkr i kapital. Ombeskattat eget

%överskott krävs vid S0 bolagsskatt innebär 3detta 1attsamma som -
återstår. måste2 Mkr dådessa %Av minst 40 X 2 Mkr 0,8 bindas

kapitalbas i banken, motsvarade de obeskattade kansom reserver som
%utnyttjas vid 50 Ibolagsskatt. princip innebär situationen 25 %med

dåbolagsskatt ytterligare 1,2 Mkr kan utnyttjas vid kapitaltäckningen,att
ingen avräkning latent skatt behöver realiseradeske och de vinstmed-pga
len beskattat kapital.utgör eget

Enligt exemplet kan banken vid minskade nedskrivningsmöjligheter utnyttja
del det beskattade kapitalet vid kapitaltäckningen.större Modellenen av egna

innebär finansiella företag i princip behandlas andra företag, vidatt som en
jämförelse frågamed utredningens direktiv. En väsentlig vid bedömningen av
modellen bankerna skaffa fram tillräckligtär kan med vinstmedel för attom
klara kapitaltäckningskraven.

Modell Bolagsskatten sänks vissa nedskrivningsmöjligheter medgesmen
i konsolideringssyfte. I fall särskiltdetta bör beaktas det avdrag för latentatt
skatteskuld sker vid beräkning kapitalbasen, enligt banklagstiftningen,som av
bör till den Dettalägre skattesatsen. bör innebära störreattanpassas nya en
del avsättningarna ingåtill värderegleringskonton kan i kapitalbasen.av
Liksom i modell påverkakan utvecklingen kapitaltäckningsreglernaett av

sådana obeskattade användning vid kapitaltäckningen.synen reservers

102 De faktiska avsättningarnatill värderegleringskontoni affärsbankemauppgick
1986 till cirka 49 % resultatet innan bokslutsdispositioneroch skatt, SOSav se
Bankaktiebolagen 1986 32f.s
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SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS
RESERVERINGSMOJLIGHETER

Kurt Norellav

Reserveringar hos försäkringsföretag

1. Inledning

1.1 Qppdraget

Utredningen reformerad företagsbeskattning URFom undersöker
möjligheten för de icke-finansiella föreslåatt företagen
sänkt skattesats i kombination med breddad skattebas. Deen

ifrågabasbreddningar kommer för de icke-finansiella före-som
berör endasttagen i begränsad omfattning försäkringsföre-

tagen.

Denna promemoria förse URF med underlagatt för detavser
fortsatta arbetet med skadeförsäkringsföretag enligt följande:

beskrivning och analys dagens reserveringsmöjligheterav-

bedömning hur det skattekonsolideringselementetstortav rena-
är för och reserveringsmöjligheternavar en av

kvantitativ beskrivning dispositioner och skattebelastning.av-

Vid upprättandet denna promemoria har synpunkter lämnatsav avÅkeavdelningsdirektör Svensson, försäkringsinspektionen FI
och Knut Andersson f d finanschef vid Skandia. bedömningarDe

angåendegörs nedan innehållreserveringarnassom är dock helt
mina egna.

Beträffande statistiskt underlag hänvisas förstai hand till
försäkringsinspektionens Enskildapublikation försäkrings-
företag de särskilda beräkningar Åkesamt upprättatssom av
Svensson.

1.2 §Ssf§r§tgdie5

årRSV har 1987under angåendeframställt förstudier skadeför-
säkringsbolag och koncerninterna försäkringsbolag 3 k
captivebolag. Förstudierna har främst syftet till att ge
branschbeskrivning utreda eventuellt kontrollbehov.samt De
kunskaper redovisas nedan har till del inhämtatssom vidstor
detta arbete.
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Bakgrund2.

grundläggande principer2.1

kringförsäkringsverksamhet är uppbyggtRegelverket avseende
de viktigaste:följandeprinciper. Av dessavissa somanses

soliditetförsäkringsbolagssoliditetsprincipen -- sådan de all-bör attvara
för-fullgöra sinakantid

försäkrings-pliktelser mot
tagarna

skäligaskapremiernaskälighetsprincipen vara-- på skäligt sättoch ett
försäkrings-fördelas mellan

tagarna

sker iförsäkringsverksamhetenregleringenrättsligaDen av
FRL, 1982:713,försäkringsrörelselagenhuvudsak via prop

och är i198182:180. avbildlagtekniskt ABLärFRL aven
nämnda principeranpassad till BFL. Ovanredovisningsavsnitten

på branschspecifikaflertaloch hardock lagen ettgenomsyrar
påverkat utformningen FRL.sätt av

föregångares hafthai sinutformningoch turdessFRL synes
skattelagstiftningenutformningeninflytande överstort av

beträffande detskadeförsäkringsföretag. Blandavseende annat
försäk-utredning,intresse i dennaär att gegenomsom av

konsoli-formertill olikamöjligheterringsföretagen goda av
dering.

§olagsformgriF§L2.2

framgår faktiskt skat-harnedanbeskattningavsnittSom av om
påverkats inledningsvisdärförkanbolagsform. Detteuttag av

bolagsformer.på olikakortfattat beskrivaplatssin attvara

får försäkringsverksamhet iförsäkringsbolag drivaEndast
två olika former:Försäkringsbolagen finns iSverige.

försäkringsaktiebolag-
bolagömsesidiga-

riksbolagenbenämnsFI40 skadebolagenstörstadeAv som avca
ömsesidiga bolag.hälftenknapptär

regler-huvudsakförsäkringsaktiebolag iReglerna motsvararom
ABL.ina

Försäk-försäkringstagare.ägs sinabolaömsesidigaDe aven
och ömsesidigthos bolagetfordringsägareär baderingstagarna

Ansvarigheten ärförpliktelser.bolagetsföransvariga eme-
några års-belopp motsvarandetillbegränsadllertid ofta ett

återförsäkring.personförsäkring ochgäller inteochpremier
då sigbolagetgällande endast visarkan görasAnsvarigheten

tillgångar. skyldigaäven i principDelägarna är attsakna
uppkommer itäcka förlusterföruttaxeringvidkännas att som

ömsesidiga vinstin-bolag13 FRL. drivskap utanrörelsen
ska iöverskotteventuellaochkonsolideringutövertresse
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princip tillgodoräknas återbäringägarna i form eller läng-av
premier.re

En särskild form försäkringsbolag utgörs koncerninternaav av
försäkringsbolag k captivebolag. Dessa ägs företrädesviss avstörre koncerner och försäkrar i huvudsak endast den egnakoncernens risker.

2.3 §R£:§ Eedovisningshestämmelsgr

Båda bolag lydertyperna under BFL med vissa undantagav stad-
gade årsredovisningeni FRL. Bestämmelserna d förvalt-om V s
ningsberättelse, resultaträkning och balansräkning finns i
FRL:s 11:e kapitel. Närmare anvisningar meddelas regeringenav
eller försäkringsinspektionen FI. Dessa kan avvikat 0 mfrån FRLBFL ll kap §.1 FI har lämnat föreskrifter för
försäkringsbolagens årsredovisning 1983:3.i BFFS

De skillnader mellan ABLBFLFRL och är väsentlig be-som av
tydelse vid bedömning reserveringkonsolideringsmöjligheterav
redovisas nedan.

a Anläggningstillgångar någotdefinieras i FRL annorlunda än
påi BFL nämligen följande sätt:

1. maskiner, inventarier
2. kontorsfastighet används i rörelsesom
3. aktier, andelar i dotterföretag
4. andra organisationsaktier
5. efter tillgångarmedgivande FI även andra stadig-av som

varande brukas exempelvisi rörelsen semesteranlägg-
ningar.

Effekten denna snävare definition tillgångs-blir denav att
värderas anläggningstillgångarmassa som till anskaff-som

ningsvärdet har begränsats.

b tillgångarAndra anläggningstillgångarän enligt FRLanses
omsättningstillgångar. Detta innebärsom försäkrings-att

bolags innehav placeringstillgångark d värde-av s v s
fastigheter omsättningstillgångar.utgörpapper, etc Vär-

fårdering därvid ske till högst det lägsta anskaff-av
nings- och verkliga värdet.

c föreskriverFRL rörelseresultatetatt ska redovisas per
verksamhetsgren. påFördelningen verksamhetsgren bildar
bl underlag för den k resultatanalysa FI föreskri-s somingå årsredovisningen.ska iver kräverABL uppdelning avbruttoresultatet frågaendast när det är rörelsegrenarom

är väsentligen oberoende varandra.som av

d Försäkringstekniska skulder särskildatas poster,upp somåterförsäkrarnasliksom andel dessa. Försäkringstekniskaav
skulder är:

Premiereserv-
Ersättningsreserv-
Skadebehandlingsreserv-

återbäringTilldelad-
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2.4 Eörsäkringgekonogi

blkännetecknasFörsäkringsbolagens ekonomi attava

erhålles avtalsperioden ocha redan i börjanPremierna av
från bokslutenkapitalinkomster början. Iredangenererar

till den period den Dennaperiodiseras premierna pe-avser.
består utgörsbildandet remiereservriodisering somav enav

skaräkenskapsar. Premiereservenavseende följandepremierav
ansvarighet§ bolagets7 kap 1 värdetenligt FRL motsvara av

på otill-premiereservenlöpande försäkringar. Bedömsgrund av
driftskostnaderskade- ochför täcka förväntaderäcklig att

försäkringsbestånd förfallo-fram till nästabalansdagensför
nivåtillägg.kdag ska den förstärkas med s

b löpande. Ersättningsre-Försäkringsersättningar utbetalas
inträffadetäckaboksluten föravsättas i attmasteserver

Slutreglering kanförsäkringsfall slutreglerats.ännu intesom
långt efter skadanskommaframförallt beträffande personskador

täcka inträffadeska äveninträffande. Ersättningsreserven men
Reported.IBNR, Incurredorapporterade skador But Not

skaderegle-driftkostnader förc har löpandeFörsäkringsbolag
skadebehandlingsre-tillavsättningbokslutenI görsring m m.

slutbehandladeadministrationen ejska täcka avserven som
försäkringsfall.

beräk-bestämmelserlämnar närmareFörsäkringsinspektionen om
ovanstående k normalplanen.deniningen reserver sav

fortskrider görs vid varjeskaderegleringenEfterhand som
förreservsättningenjämförelse med den tidigarebokslut att

uppstått.förlustskadeavvecklingsvinst ellerhuruvidautröna

Såledestillgångsmassor fyraär ded skall förvaltas.Stora
på försäk-stockholmsbörsenaktier noteradeägarnastörsta av

Likaså försäkringsbolagen landetstillhör de störreringsbolag.
tillgångarna förvaltasfastighetsägare.största Merparten av

livförsäkringsbolag.av

från industrielle Försäkringsverksamhet skiljer sig t ex
såproduktenförbetalning skerverksamhet när vetattgenom

producentenförsäkringsföretaget vad produkten kostar attinte
helt än denSkadeutvecklingen kan bliframställa. annanen

möjligheternadetta leder tillförväntade. Bland attannat
måste goda.till reserveringar vara

förska redogörelse lämnasbegreppsförvirringundvikaFör att
konsolidering.försäkringsbranschen använda begreppetdet inom

på kapital, obe-öppet redovisatbenämningärDetta egeten
tillgångar. Konsolideringenoch övervärden iskattade reserver

såvälsåledesinnefattar reserveringarbranscheninom som
åren försäkringsmässigamellanresultatenutjämnar reserve-som

försäkringstagarnas ersätt-för säkerställagörsringar attsom
tillgångarÖvervärden vanligen skillnadenutgörsiningar. av

på och bokförda värdenmellan marknadsvärdenbokslutsdagen
princip.värdetsenligt lägsta
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Enligt FI:s uppgårstatistik riksbolagens totala övervärden
inte redovisats i balansräkningensom till belopp enligt

följande:

år MSEKBelopp

1983 ll 634
1984 6 753
1985 11 040
1986 20 S21

I föreskrifterna BFFS 1983:3 har FI slagit fast att:
Konsolideringsredovisningen skall omfatta uppgifter egetomkapital, garantikapital, obeskattade i balans-reserver samträkningen inte öppet redovisade övervärden tillgångari vidutgången de fem räkenskapsåren.av senaste Undervärden i till-gångar skall redovisas noti

I föraäkringsbolagens årsredovisningar konsolide-utmynnar
ringsredovisningen måtteti konsolideringsgrad. Detta är ettvedertaget konsolideringsmått för försäkringsbolag såväl 1Sverige internationellt enligtsom följande:

Eget obeskattade oredovisade+kapital övervärdenreserver
Konsolideringsgrad- 100x

Premieinkomst för räkningegen

Notera att måttenligt dettareserverna sätts i relation till
premierna, inte till totalt kapital.

Inom EG ofta minimikonsolideringsgradanses att påen 30 Z ärerforderlig. I Sverige har motsvarande procentsats ansettsS0 SOUZ 1986:8,vara sid 127 ff. Inom EG inkluderar dockmåttetinte övervärden i orealiserade tillgångar. Procent-
börsatserna användas med försiktighet påstor beroende

skillnad i inriktning mellan olika bolag. De nämnda talen bör
snarast slagsses varningssignal.som en

Sammanställning över konsolideringen framgår tabell 6 iavFI:a publikation Enskilda försäkringsföretag. För de fem
största bolagen verksamma inom uppgårSverige konsolideringen

nedanstående.enligt Inom harparantes angivits konsolidering
exklusive 1 balansräkningen oredovisade övervärden.

Premieinkomst för räkning MSEKegen
1983 1283 1985 1986

Folksam Sak 2 182 2 361 3 140 3 716
Hansa Sak 952 1 031 2 905 4151
Skandia Sak 3 877 8851 2 731 2 568
Länsförsäkringar AB 510 497 835 966
Hansa företag 643 698 697 861

6-URF2
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ZKonsolideringsgrad i

1986198519841983

10297 164117 119 138170 153Folksam Sak
9984124 121 140 231197213SakHansa

10983 402130 22168 229221SakSkandia
135252 153 243226 225318 329Länsförsäkringar AB

92107 91 173107 146 154166företagHansa

årsredovisningar.frånårs företagens1986 har hämtatsbelopp

inkomstbeskattningenKortfattad beskrivning3. avav
skadeförsäkringsbolag

Historik3.1

skadeförsäkringsbolaginkomstbeskattningenUtformningen avav
angåendeBetänkande för-beskattningihar utretts avsenast

års1963säkringsanstalter 1967:15stencil avgivetFi av
alterna-fleraförsäkringsakattekommittê. diskuteradesdennaI

på skulle utformasbeskattningenhurtiva lösningar

där be-volymenbeskattningsunderlag1 premieinkomsten som
förlustverksamhetenskattas även gerom

alltsåbeskattningsunderlag2 kapitalavkastningen sammasom
livförsäkringsbolaggäller förunderlag som

årsredovisning utgörd bolagens3 överskottsbeskattning v s
beskattning.förunderlag

övergång till beskatt-kommittén förordadeMajoriteten enav
skadeförsäkringsbolagen.2 föralternativenligtning

för detstöddepartementschefen sitt1969:120 uttaladeI prop
också förslagdegodtog iHan setttredje alternativet. stort

hade lämnatsöverskottsbeskattningentill förändringar somav
förändringarförslag.kommittén Dessaalternativtettav som

utjämningsfonden,beskrivnahuvudsak den nedanberörde i

gegelvgrket3.2

enligt följande:kan sammanfattashuvuddragSkattereglernae

InkomstslagInkomst

RörelseFörsäkringsverksamhet
Kapitalavkastning

Omsättningstillgångar Rörelse-
på skattefrikvalificeradUtdelning-

organisationsaktie
fastighetAnnanFastighetsinkomster

omsättningstillgång



SOU 1989:34 83Bilaga 4

Inkomst Inkomstslag

Försäljning värdepapperav
Omsättningstillgångar Rörelse-
Organisationsaktier Tillfällig förvärvsverksamhet-

Försäljning fastigheterav
Omsättningstillgångar Rörelse-
Använda i rörelse Tillfällig förvärvsverksamhetegen-

resultatorienterad viktigasteEn sammanfattning de momentenav
§1 skattelagstiftningen, 6 kan enligtfrämst 2 SIL, görasmom

följande för skadeförsäkringsbolags rörelse.ett

Premieinkomster för räkning+ egen

kapitalavkastning+

utbetalda försäkringsersättningar-

driftkostnader-

återbäring-

premieåterbetalning-

åtgärderskadeförebyggnadeavgifter, bidrag

förändring försäkringstekniska skulderav

säkerhetsreservenförändring av

förändring utjämningsfondav

förändring regleringsfond trafikav

värderegleringsreserv

på anläggningstillgångarvärdeminskning

+ koncernbidrag

3.3 gtlägdskg gkadgfäråäkringsbolag

Svårigheten övervaka och kontrollera överskotten utländ-iatt
ska försäkringsbolag har lett till försäkringsrörelseatt som
drivs i Sverige utländskt skadeförsäkringsbolag schablon-av
beskattas enligt följande:

2 Z premieinkomst sjökaskoförsäkringochtransport-av
Z2 premieinkomst verksamhetav annan

på lönsam-Procentsatserna grundar sig beräkningar beträffande
het och ändras därför premiein-relativt ofta. Med begreppet

åretskomst här bruttobeloppet försäkringspremier,avses av
återförsäkringspremier.avdrag förd utanv s
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4. Reserveringar och skatteuttag

svenska skattereglerna möjligheter till regleringgodaDe ger
resultaten via obeskattade reserver.av

angåendelämnasNedan översiktlig beskrivning reglernaen av
redogörelse för vilket skatte-reservering. Därefter lämnas

föranlett.beskattningsreglerna försäkringsföretagföruttag

4.1 Obeskattade reserver

a Säkerhetsreserv

innehåller förstärkningar förSäkerhetsreserv attextra trygga
på beräknasförsäkringstagarnas krav säkerhet. uti-Reserven

från den k normalplanen fastställts FI.avs som

föreligger koppling mellan skatterätten ochhär direktDet en
Med§2 stadgar:försäkringstekniska eftersom SILresonemang

förstås fårskadeförsäkringsanstaltsäkerhetsreserv den reserv
be-eller efter regeringensredovisa enligt regeringenen av

normalplan.fastställdmyndigande försäkringsinspektionenav

räkningberäknas premieinkomsten förReserven att egengenom
medolika verksamhetsgrenarna multipliceras vissadeinom

också 9 Z brut-fastställda eller alternativtprocentsatser av
avsättningartopremieinkomsten. alternativ ärEtt attannat

får så med övrigaske länge säkerhetsreserven tillsammans
garantikapital och kapi-eventuelltobeskattade egetreserver,

säkerhets-till2 Mkr. Maximal avsättningtal överstigerinte
tvåkunna habolag skatorde ofta innebära att ettreserven

svåra förlustår försäkrings-efter varandra äventyraattutan
intressen.tagarnas

någon gångEnligt har de gränserna framtagitsuppgift angivna
på då säkerhetstilläggk1960-talet förde utgjorde gränser s

skulderna. Gränsvär-del försäkringstekniskadevar avsom en
begränsad omfattning.har därefter modifierats endastdena i

räkenskapsåretFrån självstän-1983 säkerhetsreservenutgör en
dig obeskattad bokslutsdisposition.

b Utjämningsfond

resultatetUtjämningsfond är möjlighet till utjämningen av
år. fårdåliga endast ske när detmellan goda och Avsättning

på s k teknisktuppkommit försäkringsrörelsenvinst själva
påresultat. särskiltberäknasVinsten i SIL angivetett

normalaväsentligaste skillnaden de vinst-sätt. Den mot
försiktigtberäkningen sker under mycketär denatt ett an-

skulder ochförräntning försäkringstekniskatagande om av
framgår4 Z. Vinstberäkningsschematsäkerhetsreserv med av

3 skadeförsäkringsbolag gällande deklara-sidan i den för
1.setionsblanketten R30 bilaga

får delvis täckaFonden endast användas till helt elleratt
på själva försäkringsrörelsen eller rörelsen dessförlust i

helhet.
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harFI 1 sitt cirkulär 1986:9 föreskrivit minskningatt avsäkerhetsreserven fårinte ske i syfte skapa fiktivtatt ett
påöverskott själva försäkringsrörelsen åstadkommaför att enlagstiftningen inteav avsedd möjlighet till ökning utjäm-avningsfonden.

c gggleringsfond för trafikförsäkring

Trafikförsäkring är obligatorisk hårdareoch utsätts för skä-
lighetsprövning än andra Regleringsfond för trafik-grenar.
försäkring är fond till vilken eventuellaen vinster obligato-
riskt avsättes. Avsättning till och regleringsfondenuttag ur
regleras 1 trafikförsäkringsförordningen. fårRegleringsfonden
endast användas för täcka förlusteratt inom trafikförsäkring.
Beräkningen sker efter särskilt schema ochett redovisas i enårsrapport till blankettFI T1.

En sammanställning över inkomster och utgifter vid beräkning
framgårfonden bilaga 4.av av

Beräkningen sker enligt metod är likartad den gällersom somför utjämningsfonden. Beräkning fonden sker under antagandeav
förräntning åretsregleringsfondenom vid börjanav och de

försäkringstekniska åretsskulderna vid början med 5 Z. Drift-
kostnaderna avseende denna verksamhetsgren avgåendeär postenoch fördelning måstemellan ske. För minska ris-grenarna att
ken för felaktig fördelning och därigenom otillbörligtett
reserverande har i blanketten Iangivits: särskild redogörel-
sebilaga visas vilka driftkostnader erhållitsskulle hasomutgångspunktmed från de antaganden tillämpats för premie-som
beräkningen. Större sålundaavvikelser mellan beräknade och
bokförda driftkostnader ska motiveras bilagan.i

d Reservfond husdjursförsäkringsrörelsei

Möjligheten till denna form reservering har upphört iav juni
1983. Enligt 198384:82 hade de försäkringsföretagprop somtecknat dylika försäkringar möjlighet årsvid 1984att taxe-
ring föra över till utjämningsfond.reserverna

e Värderegleringsreserv

I avsnitt 2.3 nämnda civilrättsliga betraktelsesätt har styrtskattelagstiftningen fåttoch till resultat försäkrings-att
bolagen liksom banker har pånedskrivningsrätt sitt värde-
pappersinnehav. Nedskrivningens storlek regleras i RSVs an-visning 1984:69RSFS Dt 1984:23. I korthet gäller följande
lägsta värden:

Kommunlån, inteckningslån: utestående97 Z belopp- av

Övriga lånefordringar: utestående96 Z belopp- av

Svenska obligationer 85 Zetc: anskaffningsvärden- av summa
eller påmarknadsvärden balansdagen

Aktier: 1 företagvarje anskaffningsvärden eller- summa
lägst 60 Z påmarknadsvärden balansdagenav summa
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95 ZellerÖvriga anskaffningsvärdevärdepapper: avsumma-
marknadsvärdesumma

räken-1Denvärdehandlingar:och utländskaUtländsk valuta- framstården integodtasavsättningengjordaskaperna om
till-30 ZöverstigerNedskrivning inteoskälig. avsomsom

oskälig.gångens därvid inteskamarknadsvärde somanses

gällervadfinnsinskränkningarobservera är vissaAtt att- närståendeutlåning företag.till

värdepapperstillgångarna civil-så värderasSammanfattningsvis
lägstatill detdprincip,värdetslägstaenligträttsligt v s

Skattelagstift-värdet.verkligaanskaffningsvärdet ochav
Mellanskillnadennedskrivningar.därutöver vissamedgerningen

på fastigheter intedenedskrivningentillsammans med somtas,
kal-obeskattadrörelse,bolagetsanvänds i reservupp som en

värderegleringsreserv.lad

Investeringsfondf

har 1bolagömsesidigaSåväl skadeförsäkringsaktiebolag som
juridiskaandra attmöjligheterhuvudsak personersomsamma

investerings-tillavsättningarskattekrediterskapa genom
angående särskildreglernatvingandeolika slag. Defonder av års1985 taxering1984 ochgällde vidinvesteringsfond som

bolag.ömsesidigadock inteomfattade

tillgångar,På försäkringsföretagens ovangrund somattav omsättningsplaceringstill-huvudsak utgörsibeskrivits av
förbegränsad betydelsegångar ut-fondavsättningarnahar en

åren exempelvismedjämförelseiresultaten mellanjämning av
storlekenbelysaFörvaruproducerande företag. reser-att av

bilagasammanställts istatistikFI:shar utdragveringarna ur
deriksbolagenframgår kuppgick för de tota-denna3 Som sav

87år 1983-1986 till endastinvesteringsfondsavsättningarnala
37 Mkr.163 Mr och140 Mkr,Mkr,

åtgärderSkadeförebyggandeg

frågaärdet intebör observeras,sammanhanget att omtrotsI
särskilt stadg-försäkringsbolag ettreservering, att genomen

utgivitsför bidragochavgifteravdragsrättharande SILi som
ochsammanslutning attellerföreningtill komun, avsersom

vilkaskador,förebyggamed syfteverksamhetunderstödja att
rörelsen.bedrivnaanstaltenför denfaller inom avramen

4.2 åkatgegttag

nämnda reserveringarförutomharskatteuttagFaktiskt ovanav
ägarförhållanden. Skadebolagenspåverkats ochbolagsformav

fåtal försäkringsaktie-betaltsdeltillskatt har ettstor av
varithar därigenomoch deutdelningförväntasdessabolag. Av

beskattade vinster.redovisaatttvungna

åren 1982-framgår undertotala skatteuttaget3 detbilagaAv
årenförbolagsformermellanfördelat1986 skatteuttagetoch

förhållande tillskatt iredovisas1982-1985. bilagaAv samma
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variablerna premieintäkt och resultat före bokslutsdispositio-
skatt.och För förtydliga bilden skatteuttagetsattner av

fördelning har undersökning flertalet riksbolaggjorts förav
inkomståretskadeförsäkring framgåravseende 1986. 4bilagaAv

påinkomsternas fördelning inkomstslag, avdrag skatteut-samt
påfördelning olika skatter exklusivetagets eventuella punkt-

skatter. Det bör beträffande fastighetsskatten observeras att
den ingårär omedelbart avdragsgill och den därför inte iatt

års påbeloppet avseende 1986 skatt bilaga 3.

En översiktlig jämförelse kan göras mellan faktiska reserve-
ringar enligt bilaga 3 och skatteuttag. Jämförelsen in-ger

årentryck för 1983-1986 skatteuttaget för riks-attav synes
påverkatsskadebolagen kollektiv hainte andrasom av reserve-

ringsmöjligheter än säkerhetsreserven.

innehåll5. Bedömning reserveringarnas skattekon-av av
solidering respektive förlustriskreservering

5.1 syfteReserveringarnas

företagsekonomisktDe betingade reserveringarnas syfte i ett
försäkringsbolag torde skydda försäkringstagarnasattvara
intressen dels risken skadeutveckling och delsmot av ogynnsam

risken prisfall och förluster placeringvid premiermot av av
försäkringstagarna erlagt. Skyddet första riskendensom mot

utgörs främst säkerhetsreserven. Skyddet den andramotav
risken utgörs främst värderegleringsreserven.av

fråganDen grundläggande är försäkringsföretagensreserve-om
innehållerringar även skattemässig konsolide-moment rentav

framgår nedanstående fråganring. Som kan den be-avsnittav
jakande. Teoretiskt borde skattekonsolide-ävensvaras renen

ring uteslutande har till syfte resultatutjämnaattsom
årenmellan och skattekrediter ha riskutjämmande in-ge en

lågverkan. En skattebelastning styrker försäkringstagarnas
någotintressen. Ett försäkringsföretag har inte heller pri-

märt intresse konsolidering för framtida ellerexpansionav en
förändring verksamheten industriellt företag har.ettav som
Ett försäkringsbolag är enkelt uttryckt till för kunder.sina

måste FråganDetta särskilt sägas gälla ömsesidiga bolag. är
dock skattereglerna ska möjlig överkonso-premieraom en
lidering även det är i försäkringstagarnas intresse.om
Alternativet till ökad konsolidering förstatorde i hand vara
återbäring till försäkringstagarna. Det bör dock därvid

årenobserveras tvåunder 1983-1986 har endast bolagatt
återbäring.lämnat

har återbä-Det de praktiska problemen meduppgetts att att ge
ring är betydande.

I tid minskade reserveringsmöjligheter för övriga företagen av
torde det rimligt även försäkringsföretagens möjlig-attvara
heter till skattemässiga framstårreserveringar minskar deom

obehövliga.som

5.2 Försäkringstekniska skulder

försäkringstekniskaDe skulderna uppfattas obeskattadeinte som
Dessa skulder ska företagens förpliktelserreserver. motsvara
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försäkringstagarna. åtminstonedockmot Det bör observeras att,
enligt RSVs förmenande, även de försäkringstekniska skulderna

innehållakan uppfattas konsoliderande moment.

Detta gäller bl beaktande framtida inflation vid skade-a av
reservering.

En grundläggande redovisningsprincip är resultat och balans-att
räkningar åretredovisar förhållandentransaktioner under och

balansdagen.per

FI har dock angåendei sin k normalplan rekommenderats
ersättningsreserver:

Ifråga sådana där den slutliga skaderegleringen iom grenar,
många fall kan ske först avsevärd tid efter skadefallets in-
träffande, bör erforderlig hänsyn till förväntade utgifts-tas
stegringar till följd m.inflation, lönehöjningarav m

På så vis hänsyn till framtida penningvärdeförändringtas men
föreskrivs påingen hänsyn till framtida avkastning de avsatta
medlen. Förfarandet torde ovanligt och kan jämfört medvara
sedvanliga redovisningsprinciper innebära felperiodiseringar i
boksluten betydande omfattning.av

angåendeSom bakgrund till synpunkterna bokslutsdispositionerna
nedan är det viktigt observera beräkningar de för-att att av

innehållersäkringstekniska många svåraskulderna avvägninge-
frågor. harDet bl i 1986:8 196SOU sid ff framförts atta
olika påbolag beräknar skulderna olika sätt. ärdockDet

inte sannolikt försäkringsföretag konsoliderar vianumera att
starkaavsättning försäkringstekniskaav reserver.

5.3 Säkerhetsreserven

5.3.1 gedömning

Säkerhetsreserven innehålla någrabör i princip skatte-inte
konsoliderande Detta dock förutsätta de imoment. attsynes
FI:s normalplan angivna gränserna löpande revideras och anpassas
till den faktiska skadeutvecklingen.

harDet dock observerats möjlighet till dubbelreservering.en
Inkomster avseende trafikförsäkring i reglerings-reserveras
fond för ocksåtrafikförsäkring kan med maximaltmen reserveras
50 Z premieinkomsten enligt FI:s normalplan.av

5.3.2 âeräkning §vrgsgrering§utrxmmeogh_faktisk
£°§°£VElE

Angående reserveringsutrymme hänvisas till de särskilda beräk-
Åkeningar utförts Svenssonl FI.som av

framgårFaktisk reservering bilaga 3.1 till övrigamotsatsav
reserveringsformer har säkerhetsreserven markant ökat under
åren 1983-1986.
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5.4 Utjämningsfonden

5.4.1 Eedömning

Resultatutvecklingen försäkringsbranscheni tenderar ske iatt
Dåligacykliska förlopp. resultat leder till premiehöjningar.

Premiehöjningarna årleder till goda vilket leder till ökad
premiekonkurrans. dåligaVarefter uppstårde resultaten igen.
Det cykliska förloppet år.omspänner oftast 5-7

ocksåSkadebolag är för betydande resultatsvängningarutsatta
åren påmellan beroende storskador eller oväntad ökning av

skadefrekvens.

Utjämningsfonden har tillkommit för möjlighetatt attge
eliminera nämnda ojämnheter 1 resultatet. En dylikovan
resultatutjämnande framstår vid snabb anblickreserv en som en

skattekonsolidering. Ett studium lederren dock till en annanståndpunkt. såDet är visserligen fonden är till föratt att
lindra skattebelastningen år. fårunder goda Fonden dock bara
användas vid förlust. Detta leda till avsedd effektsynes
d skydda försäkringstagarna påatt förlusterv s grundmot av

skadeutveckling. framstårUtjämningsfondenogynnsam sammanfatt-
svåröverskådligningsvis form säkerhetsreserven.som en Omav

företagets uppgårsäkerhetsreserv tillåtnatill den maximalt
enligt FI:s ifrågasättasnormalplan kan det dock inteom en
avsättning till utjämningsfonden är betrakta skatte-att som
konsolidering. uppnåEtt alternativ för bredare skatte-att
baser därför någonmöjligen införa formvore begräns-att avsåningsregel säkerhetsreserv ochatt utjämningsfondtill-

inte överstiger bestämdviss Ensammans gräns. k takregels
för utjämningsfonden årsmed syfte fanns före 1969annatmen
försäkringsskattelagstiftning.

5.4.2 Egktisk reservering

Faktisk framgårtotal reservering bilaga 3. Avsättningarav
till årenutjämningsfonden har under 1983-1986 skett med

småmycket belopp. påverkatsDetta har naturligtvis detattav
k tekniska resultatet själva försäkringsrörelsens varitav

dålig år.under dessa

5.5 Regleringsfond för trafikförsäkring

5.5.1 gegömning

Denna reserveringsform intar särställning. Regleringsfondenen
är visserligen resultatutjämnande åren.mellan Detta synespådock bero de angåendetvingande reglernamera trafikförsäk-
ring i sin lett angåendetill tvingandetur reglersom avsätt-
ning beräknat påresultatet sätt.visst Fördelarav för-
säkringsbolagen påsina driftkostnader riktigt sätt mellanett
de olika verksamhetsgrenarna torde därför ingen skattekonsolide-
ring ingå1 vanlig bemärkelse sei nedan.dockreserven

5.5.2 faktisk Eegegvgring

Reserveringsutrymme faktiskgivetvismotsvarar reservering vid
denna framgårreservering.typ Den totala storlekenav av
bilaga 3.
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regleringsfond förutjämningsfond ochför5.6 Gemensamt
trafikförsäkring

konstruktion har beskri-regleringsfondensUtjämningsfondens och
ochFrånsett rörelsen denhelaomfattardenvits att enaovan.

mycket lika.övrigtde förärförsäkringsgrenendastandra en

vinstberäkningsärskildmedKonstruktionen reserverna enav
såväl redovisningssedvedertagentillsaknar anknytning som

utgörberäknande vinstendendet ärskatterätt. Genom somatt
på försäk-reserveringenhellerbygger inteavsättningsunderlag

säkerhetsreserven.tilliberäkningarringsmässiga tmotsats ex
också oftastsaknarränteantagandenaschabloniseradeDe

faktiska förräntningeneftersom denverklighetsförankring
denmarginal överstigermed antagna.oftast stor

svåra ochför företagentillämpaärRegler denna atttypav ifråga-kansvåra skatteförvaltningen. Detkontrollera föratt
förenklat skattesystemin idylika reglersättas ettpassarom

skattekonsoliderandeinnehållet ärreserveringarnaioavsett om
eller ej.

Värderegleringsreserven5.7

anvisningar5.7.1 RSVs

anvis-regleras RSVsvärderegleringsreservtillAvsättning av
utveck-Nedanstående beskriversammandragiavsnittningar. som
pådessastudierbygger förutomanvisningarnalingen avav

banker.BeskattningarbeteNorbergsClaes av

Riksskatteverketfrån RSN ochRiksskattenämndenAnvisningar
lagerangående försäkringsföretagensvärdesättningen avav

lånefordringar vidobligationer,aktier,fastigheter, mm
följande:enligthar givitsinkomsttaxeringen ut

1 1959RSN nr
19665RSN nr

4 1970RSN nr
1976:6RSV Dt

etcbankergemensam med1982:73RSFS
----1984:69RSFS

vidvärdepapperslagerbehandling1985:2 etcDtRSV av
vinstdelningsskattberäkning av

§till 41 KL1959 med hänvisningharanvisningenden förstaI
tillgångarifrågavarandeåvärdet lagerangetts att av nu

för förlust,till riskhänsynvad medtillskall upptagas som
framstår såsom skäligt. haranvisningarnaIprisfall mm

uttalandedepartementschefens itillvidare hänvisats prop
1955:100:

lagertillgångarförsäkringsföretagensatt beträffandedet
intelagervärderingförnormalreglernauppenbart, attvar

uppställamöjligtdet knappast attgälla,borde att varmen
försäk-beträffandelagernedskrivningförgränserbestämda

pålagertillgångar. praxisankommafickDetringsföretagens
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fastställa gränsen för skälig nedskrivning. Principenatt
borde fullt betryggande täckning skall medgesattvara en
för förlustrisker och nedskrivninghäremot svarandeatt en
skall kunna medges även specificerad utredning. Departe-utan

frånmentschefen anförde vidare, vägledande uttalandenatt
frånriksskattenämnden kunde finnas önskvärda synpunkten

tillämpning.vinna avsedd och enhetligatt en

Redan den beträffande utländskai första har valutoranvisningen
och innehav utländska valutorvärdehandlingar i attangettsav

frångåsden räkenskaperna gjorda endast böri avsättningen i
mån framstården gjorda nedskrivningar uppenbart oskäliga.som

förhållandenmed hänsyn till speciella för försäkrings-Detta
svårigheten angåendeföretagen och förebringa utredningatt

förlustriskerna. anvisningssynpunkt gäller alltjämt.Denna
såoskäligt har kvantifierats nedskriv-Begreppet attsenare

tillgångens30 Z marknadsvärdening inte överstigersom av
inte ska oskälig.anses som

ocksåEn anvisningspunkt fortfarande är gällandeannan som
ingick redan den första fastslogs deti anvisningen. Det att
är det sammanlagda bokförda värdet det avgörande. Finnsärsom

tillgångsslag kannedskrivningsutrymme avseendeoutnyttjat ett
tillgångsslag till detöveravskrivning ske avseende annat upp

outnyttjade beloppets storlek.

beskrivsde specifika värderingsreglernaFörändringarna i
tillgångsslagen.översiktligtnedan för de olika

a Fastigheter

första det lägsta värdet för helaI den anvisningen angavs
fastighetsbeståndet Z95ellertill anskaffningsvärdensumma

propåer fråntaxeringsvärden. Efter branschorganisa-av summa
bltioner ändrades värderingsreglerna beträffande fastig-a

så års1966heter lägsta värdet komi anvisningaratt att
uppgå 85 Z Efter hartill anskaffningsvärden. dettaav suma

angåendereglerna lägsta värde för fastighet förändrats.inte
41 §Reglerna inarbetade 3, 3 ochär i KLstnumera anvp

ingår därför längre anvisningar.inte i RSVs

b Aktier

ursprungliga lydelsen innebarDen hela innehavet aktieratt av
fick till det lägsta anskaffningsvärden ellertas upp av summa

å60 Z marknadsvärden balansdagen.summaav

årsLydelsen har förändrats 1982inte förrän anvisningar.i I
dessa har detangivits är innehavet i enskilt företagvarjeatt

ska tilllägst anskaffningsvärde eller tilltassom upp summa
på60 Z marknadsvärde balansdagen. Enligt den doku-av summa

på-mentation finns har förändringen skett efterRSVsom
frånverkan framförtsförsäkringsbranschen. harDet att en

utifrånvärdering enskilda företaget bättredet är anpassad
LVP.till redovisningsreglerna Vidare har branschens före-

aktierträdare framfört sammanlagd värdering allaatt aven
påförhindrar full nedskrivning nyköpta aktier grund attavav

bok-äldre aktieposter enlighet lägsta värdets principi med
60 Z mark-understigerförts till anskaffningsvärdeett avsom

nadsvärdet.
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angående årsReglerna aktier ändrats 1984har inte i anvis-
ningar.

c Obligationer etc

fårursprungliga värderingsregelnDen innebar värdet inteatt
sättas lägre det lägstaän anskaffningsvärden,av summan summa

åmarknadsvärden balansdagen eller efter 7värden procentsumma
års1976effektiv förräntning. medgavs nedskriv-I anvisningar

års10 Z 1982ningar med marknadsvärden. I anvis-av summa
ningar, ändrats till denna del,inte attsom senare anges

fårsvenska obligationer och därmed jämförliga värdepapper tas
Z85till lägst marknadsvärden ellerantingenupp av summa

Ökningenanskaffningsvärden. reserveringsmöjligheternasumma av
påtalatpåverkatsha försäkringsbranschen ökadeattsynes av

förlustrisker fluktuerandedet höga och starkt ränteläget.genom

I har obligationer jämställts skatt-anvisningarna med t ex
skuldebrev,kammarväxlar, statsskuldsväxlar, konvertibla vinst-

andelslån, kapitalmarknadsreverser, bankcertifikat, förlags-
lån.

Kommunlån, inteckningslånd

Nedskrivningsmöjligheterna 8 Zhar mellan 2 Z ochvarierat
på lång lånenberoende hur tid varit bundna, vilken typ av

inteckningslånen lånenfastighet hur varit place-avsett samt
förhållande årsrade till 1982i taxeringsvärdet. anvisningI

följande föreskrivitshar ändrats:intesenaresom

Kommunlån, inteckningslån: utestående ÖvrigaZ97 belopp.av
lånefordringar: utestående lånen96 Z belopp. harOmav

år,bundits till fast för 4ränta minst högstetten men
får lånen alternativt till lägst marknadsvärdet. Omtas upp
lånen fårhar bundits till fast för längreränta tid,en
lånen alternativt framkomertill det belopptas upp som
vid värdering enligt gäller för obliga-de regleren som
tioner.

Övrigae värdepapper

värdehandlingarDessa fick ursprungligen till 95 Ztas upp av
Från års fåranskaffningsvärdena. 1982 anvisning övriga värde-

till 95 Zantingen lägst marknadsvärdentaspapper upp av summa
eller anskaffningsvärden.summa

innehållit säkerhets-Samtliga anvisningar har slags allmänen
ventil. års1984har i följande lydelse:Denna anvisning

Nedskrivning högre beloppmed än vad i anvisning-som anges
bör godtas det utredning det enskildai falletarna om genom

kan göras sannolikt riskerna för förlust prisfallochatt
höga.är onormalt

Sammanfattningsvis troligt sammanföringarär det deatt av
inkl försäkringsföretag,finansiella företagenolika i anvis-

1984l982 lett till likriktningningarna och viss och scha-en
blonisering anvisade värdena.deav
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5.7.2 yägdgrgglegingsresgrvensinngh§ll

Anvisningarna föregåttshar förhandlingar blmedav a represen-för försäkringsbranschen.tanter Endast begränsad dokumentation
över dessa förhandlingar tankegångardesamt och avvägningar

legat till grund för verketssom gåttanvisningar har attåterfinna. En sammanfattning på fråganRSVsav syn omgrunderna för framställningen framgåranvisningarna RSVsav avyttrande till måletregeringsrätten Måleti 78 1:76.R gällde
fråga värdering kreditkortföretags lånefordringarom av mentorde giltigt även för försäkringsföretag.vara Utdrag uryttrande lyder enligt följande:

Den huvudregel intagits §42i komunalskattelagensom omnedskrivning varulager 40 tvåtill jämteav supple-procent
mentärregler gäller inte för samtliga skattskyldiga. Detta har
kommit till uttryck i särskild undantagsbestämmelseen i anvis-
ningarna till 41 § avseende bl penningförvaltande företagsa
placeringar i aktier, lånefordringarobligationer, Härm m.tillgångaravsedda skall tilltas vad med hänsyn tillupp som
risk för förlust, framstårprisfall såsom skäligt.m m

frågaMan kan sig undantaget för penningförvaltandeom företag
innebär lagstiftaren inte någonatt velat konsolide-acceptera
ring i dessa företag knyta nedskrivningsrättenattgenom till
förlustriskerna. Även lagens bokstav visst beläggom förgersådana fårslutsatser det ändock troligt denna undan-anses att
tagsbestämmelse har grund. Motivet är hären annan attsnararetillämpning huvudregelnen i dessa fall skulleav innebära enavsevärt större konsolidering än flertaleti andra företag med
hänsyn förhållandevistill de små förlustriskerna före-somligger i denna tillgångar sådanatyp andelenav samt att till-gångar är jämförelsevis stor.

Lagstiftarens fårintentioner därför såtolkassnarare att
lagernedskrivningsreglerna konsolideringsmöjligheteravses ge
oberoende verksamhet fårvissa skillnaderav attmen godtas

förmåntill för förenkling 1 tillämpningen förhållande-en genomvis schabloner. utgångspunktMed dennagrova bör lagernedskriv-
ningsreglerna för penningsförvaltande företag i vidareettsessåtillvidaperspektiv ävenatt 1 dessa företag börman godta

viss konsolideringen lagernedskrivning. Storlekengenom avdenna konsolidering bör därför 1 princip sättas 1 relation
till den konsolidering föreligger för de fall huvudregelnsom
och supplementärreglerna är tillämpliga.

företagsskattekommittênsI betänkande SOU 1954:19 216slämnas nämligen bl följande skäl för undantagsregeln.a För-återvissa företag kan nedvärdering enligt huvudregelnen intetillåtas. Detta gäller banker ocht andra penninginrätt-ex
ningar, försäkringsföretag, byggnadsföretag lagermed fastig-avheter, företag vilkas lager i betydande bestårutsträckning avprisgaranterade industriföretag påarbetarvaror, beställ-som
ning För dessa företagetc. har kommittén inte görligtansettföreslå fixeradeatt lägsta gränser för nedvärderingen. Det

få överlåtas åttorde utifrånpraxis lagstiftningen1att en
angiven allmän princip här skapa värderingsnormer, försom



sou 1989:3494 Bilaga 4

Såsommåste varierande.ganskaföretag bliolika normtyper av
täckningskall säkerdennabör gällaför nedvärderingen att ge

lagerhållningen imedrisker, förknippadeför de är mensom
förän vadkonsolideringförstörreövrigt inte utrymme enge

ifrågakommer.övriga företag

kommenteras inteavseendeuttalande dettaUtredningens i
Å uttalades inteandra sidandepartementschefen.direkt av

något framställd uppfattning. Denmotsade här avsom
huvudsakgodtogs iförfattningstextenföreslagnautredningen

lagstiftarna.av

framhålla präglat dedenna grundsynRiksskatteverket vill att
riksskatteverkets anvis-förtill grundlegatavvägningar som

tillgångarangående byggmästareförvärdesättningenningar av
bankinstituten.fl församtm

angående lagerbehandlingen1985:2 blDtI anvisning RSV ava
harvinstdelningsskatt RSVvid beräkningvärdepapper avav
innehållervärdenivåerna fallvissaanvisade iangivit deatt

både motiveradeföretagsekonomisktochkonsolideringinslag av
Såsomförlustrisker.för framtidareserveringar gemensamen

företagen har angivitsfinansiellaför olikabestämmelse de
bokslutsdisposi-resultatet förebelastarreserveringaratt som

uppenbartärdet intevinstdelningengodtas vidbörtioner om
boksluts-fråga redovisasbortkonsolideringär somatt somom
anvisning-har 1skadeförsäkringsbolagBeträffandedisposition.

utjämnings-till säkerhetsreserven,avsättningangivits atten åter-tilldeladtrafikförsäkringförregleringsfondfond, samt
dettaMotsatsvisvid vinstdelningen.bör godtas synesbäring

bedömtshelheti sinvärderegleringsreservenbetyda som enatt
på ställ-berorHuruvida dettakonsolidering. ettskattemässig

schablonise-till denanpassningsak ellerningstagande i en
gått utreda.förarbetena har inteförutsades iring attsom

âvr5sgrge5igg§utrymmeo5h_f§kEi§k5.7.3 geräkning
Eeåeåvåtinå

Avseendenedskrivning bör observeras.metod förSkillnader i
påfår anskaffningsvärdetnedskrivning görasobligationer

får nedskrivningfastighetermarknadsvärdet. Avseendeeller
fårpå till antingenAktieranskaffningsvärdet.göras tas upp

Z40 värde-skrivas ned medanskaffningsvärden eller omsumma
utifrån marknadsvärdetmarknadsvärden. Understigerskerringen

Överstiger40 Z.mednedskrivning görasanskaffningsvärdet kan
endastkan nedskrivninganskaffningsvärdetmarknadsvärdet

enligt lägstabeloppskillnaden mellan redovisatmedgöras
det lägsta skatte-anskaffningsvärdet ochdvärdets princip sv
Ökar skillnadenvärdet 60 Z marknadsvärdet.dmässiga avv s

nedskriv-anskaffningsvärdetochmarknadsvärdetmellan trappas
överstiger marknadsvärdetefterhandningsmöjligheterna av.

någonså nedskriv-uppkommer inteanskaffningsvärdetmarkant
anskaffningsprisExempelvis vid aktie medningsmöjlighet. en

så nedskrivningsregelnenligt100 kr medför värdering ett
förmånligare till mark-anskaffningsvärdet ändavärde än upp

överstigerdock observeras166.50 kr. börnadsvärdet Det att
redovisningsmässigändock166.50 skermarknadsvärdet kr en

100 kr.anskaffniugsvärdetenligt tillvärdering LVP
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Angående reserveringsutrymme hänvisas till de särskilda beräk-
Åkeningar utförts Svensson FI. Faktisksom av reservering

framgår bilaga 3.av

5.7.4 gedömning

Det är uppenbart såväl påRSV beaktat kravatt konsolidering
förlustriskreservering närsom anvisningarna utarbetats.

I till vadmotsats gäller för banker och finansbolag harsom
någon dokumentation försäkringsbranschens påförlusterav
placeringstillgångar återfinnsinte kunnat i RSVs material
angående års1982 1984och anvisningar.

Med hänsyn till de övervärden finns torde den redovisnings-som
mässiga värdering sker enligt lägsta värdets principsom i
många fall tillfyllest varför behoven förlustrik-vara av

små.reservering synes vara

En bedömning värderegleringsreservenatt i huvudsak är att
betrakta skattemässigt betingad konsolidering liggersom därför
närmast till hands. Möjligen gäller detta med undantag för
obligationer med längre löptid och liknande värdepapper. Detta

ocksåhar markerats i anvisningarna nedskrivnings-attgenom gepårätt även anskaffningsvärdet.

Frågan placeringstillgångar överhuvudtaget skaom anses somomsättningstillgångar för försäkringsföretag harett jag ansett
ligga utanför detta arbete. Skulle försäkringsföretagens till-
gångar i helhetsin hänföras anläggningstillgångar såtill
skulle nedskrivningsmöjligheterna givetvis radikalt försämras.
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Bilaga 2

Beräkning regleringgfons för trafikförsäkringav

1

1 Inkomster
1.1 åretsRegleringsfond vid början
1.2 Premiereserv för åretslivräntor vid början
1. Premiereserv årets1 övrigt vid början
1.4 Ersättningsreserv åretsvid början
1. återbäringTilldelad åretsvid början
1. på5 Z ränta upptagnaovan poster
1.7 på5 Z ränta skadebehandlingsreserv åretsvid

början
Överränta1.8 på premiereserv för trafiklivräntor

1.9 Premieinkomst åretunder
Övriga1.10 inkomster

1.0 Summa

2 Utgifter
2.1 Utbetalda försäkringsersättningar
2.2 Driftskostnader
2.3 återbäringUtbetald till försäkringstagare
2.4 Premiereserv åretsför livräntor vid slut
2.5 Premiereserv åretsi övrigt vid slut
2.6 Ersättningsreserv åretsvid slut
2.7 återbäringTilldelad åretsvid slut
2.8 Övriga utgifter
2.9 Saldo: åretsRegleringsfond vid slut
2.0 Summa

7-URF2
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3Bilaga

MSEKobeskattadeSkadeförsäkringsbolagens reserver

1986198519841983

192934 11772676 543Säkerhetsreserv

379379 1447 1442 11Utjämningsfond

Regleringsfond för
463340 1424 111961trafikförsäkring

44 259 32327746184Värderegleringsreserv

Investeringsfond
3714314087dylo

Övriga obeskattade
15959116reserver

18 553114150251513 892Summa

enligtskadeförsäkringförriksbolagavseendeSkatteuttag
försäkringsföretagEnskildaårsredovisning tabell 2bolagens

KKRTotaltAktiebolaömsesidigaÅ: bolag
återför-inkl.

säkringsbolag

194 21209917816 3131982

933289270 6053281983 19

855125614103241221934

998444303856861985

296551986

förhållande variablertill vissaiSkatteuttag

före bok-ResultatPremieintäkt
slutsdispositioner
och skatt

8.6 Z1.6 Z1983

9.0 ZZ0.61984

-18.8 ZZ0.21985

Z1.7Z0.21986
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Bilaga 4

inkomståretInkomst- och skattefördelning KSEK1986

Inkomst rörelse 94 113av:

kapital 28

tillfällig förvärvsverk- 92719
samhet

jordbruk 320

fastighet 157 874

Avdrag: allmänna avdrag 018

caunderskottsavdrag 98 819 3.5 Mkr
dessa harav

dock inte
kunnat ut-
nyttjas

förlustavdrag 62673

Summabeskattningsbar inkomst 100 682

Skatter: Inkomstskatt 52 037

Vinstdelningsskatt 841

Fastighetsskatt 36 480

Skogsvårdsavgift 118
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Bilaga 5

SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS FAKTISKA
OCH POTENTIELLA AVSATTNINGAR TILL
OBESKATTADE RESERVER M.M.

Åke Svenssonav

Inledning1

Inom utredningen reformerad företagsbeskattning utredsom bl.a.
möjligheterna bredda företagensatt skattebas.

Inom skadeförsäkringsväsendet finns värderegleringsreserver, kansom
i principsägas dvs. till sin funktion och redovisningstekniska konstruktion-

de tillverkande företagensmotsvara lagerreserver. Skadeförsäkrings--
bolagen kan avsättningargöra till värderegleringsreserv. Sådana avsätt-
ningar behöver någotinte ha samband med kostnader eller gjorda
förluster. Avsättningarna kan ha konsoliderandeett syfte. Dettarent
utesluter dock inte förlustrisker finns iatt bolagens lagerplaceringar.
Skadeförsäkringsbolagens möjligheter obeskattadegöra lagerreserve-att
ringar jämförtär med de tillverkande företagens relativt begränsade och
regleras bl.a. frånanvisningar riksskatteverket. Till frånskillnadgenom vad

gäller för bankerna, måstesom avsättningargöra till speciellasom
värderegleringskonton för uppnå vissa kapitaltäckningskrav,att har
skadeförsäkringsbolagen några sådanainte krav sig.

Med hänsyn till bl.a. skadeförsäkringsverksamhetatt förär utsatt stora
kastningar i riskförloppet emellertidär behovet konsolidering inomav
verksamheten för möjliggörastort resultatutjämningatt mellan räkenskaps-
åren. När priset för tecknade skadeförsäkringar bestäms sker detta efter

innehåller osäkerhet kostnadernaprognoser stor för försäkrings-som om
produkterna. Inträffade försäkringsfall blir slutreglerade efter viss
tidsförskjutning i vissa försäkringsgrenar kan betydandesom t.ex.vara
uppåt år.10

Den viktigaste för resultatutjämningsändamål i skadeförsäk-reserven
ringsbolagen säkerhetsreserven.är Utrymmet för möjlig avsättning till

begränsas föreskrifter ireserven försäkringsinspektionensgenom s.k.
normalplan eller särskilda beslut försäkringsinspektionen.genom Förav
beräkning avsättningsutrymmet har beaktats riskenav för kastningar iatt
riskförloppet olika inomär skilda försäkringsgrenar. Vid utformning detav
ifrågavarande regelsystemet har därför differentierade bestämmelser
utformats för skilda Differentieringen gäller endast vidgrenar. beräkningen
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gjordakollektiv dvs.Reservenmöjlig avsättning. ärförutrymmetav
för vissaöronmärktainteavsättningar är grenar.

inteutjämningsfonden hartrafikförsäkring ochRegleringsfonden för
vadobeskattadenämndadebetydelsecentrala reservernaovansomsamma

Båda dessaresultatutjämning.för frianvändbarhetochstorlekgäller
Beräkningarnaräkenskaperna.vid sidanschematisktberäknas omreserver
regleringsfon-vad gällerförräntningorealistiska inslag samtinvolverar om

negativtidvisdenna kanegendomlighetendenbl.a. attden dessutom vara
då balansräkningen.ändå utanförkvar,finnasmen

försäkringsbranschen.betydelse förringaInvesteringsfonderna har
avseendeÖvriga överavskrivningarkanobeskattade utgöras avreserver

anläggningsfastigheter.

Resultat2

skadeförsäkrings-uppgifter för deolika störreredovisas3I tabell 1 -
riksbolagen.de s.k.bolagen,

boksluts-föreframgår resultatskadeförsäkringsbolagenstabell lAv att
totalt förbalansomslutningen%varit 31983 1986dispositioner avca-

åren. Balansomslut-variationer mellanvissamedoch bolagenperioden
år perioden.från varje underökatresultatettill skillnadningen har

främst säkerhets-obeskattadeavsättningen tillfaktiskaDen reserver -
uppnått ochresultattordevärderegleringsreservoch styras avreserv -

fåtal börsnoteradegällerkonsolidering vaderforderlig ettkravet samt
utdelningsnivå.önskemål vinst- ochlämpligförsäkringsaktiebolag om en

någraEG intefrån inomgällerskillnad vadfinns tillI Sverige som
uppföljningarDekonsolideringskrav.ellerformaliserade solvenskrav som

allmännaled i denförsäkringsinspektionen utförsinom ettgörs som
anledning ställafall kan hainspektionen i vissaDe kravtillsynen. som

konsolideringshänseendeii anledningförsäkringsbolagvissa enav
bakgrundfrånfår till fallfallutveckling bedömasillavarslande mot av

försäkringsrörelselagen.soliditetsprincipen i
tillavsättningarframgår görastabell i detalj hurI 2 stora sommera

rubrikenunderobeskattadetillvärderegleringsreserv och reserver
potentiellaberäknadeDeanläggningsfastigheter.överavskrivningar av

frånutgårBeräkningarnaungefärliga.betraktasavsättningarna bör som
måst grundharVissa antaganden görasstatistik.tillgänglig officiell av

finnsKurt NorellsIberäkningsunderlatillgänglighet rapportbegränsad av
avsättningsreglerna.detaljer om

tillkanframgår avsättningar görastabell i detalj hur3Av stora som
säkerhetsreserv.
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Tabell 1
1983-1986. Riksbolag.Ekonomisk ställning för skadeföräkringsbolagm.m.

Milj. kr. eller procent.

1983 1984 1985 1986

52 546,2 75 185,4 79 100,4Balansomslutning 426,7 64
395,2 -239,5 3 239,32. Resultat före bokslutsdisp. 3 368,9 1

% 6,4 2,2 -0,3 4,1omslutning 1av
83,32 669,9 -341,8 -17,64. Avsättning värderegleringsreserv

-24,5 7,3 2,65. % 2 79,3resultatav
264,06. 122,0 159,8 213,5 3Avsättning säkerhetsreserv 1

83,1 -89,1 100,87. % 2 3,6resultatav
-23,2 -67,7 -0,2Avsättning utjämningsfond 4,4

% -0,7 0,3 28,3 0,0resultat 2av
122,910. 030,4 227,3 -83,6Avsättning regleringsleringsfond för 1

trafikförsäkring
% 30,6 16,3 34,9 3,811. resultat 2av

53,0 3,3 -106,512. Avsättning investeringsfond 87,2
3,8 -3,313. % resultat 2 2,6 -1,4av
9,0 48,2 99,914. Avsättning övriga 2,3reserver

15. % 0,6 20,1 3,1resultat 2 0,1av
125,9 45,0 55,316. Skatt 289,9

17. % -18,8 1,7resultat 2 8,6 9,0av
årets 277,5 259,1 323,118. Värderegleringsreserv vid 4 618,4 4 4 4slut

årets 543,3 726,4 7 934,7 192,719. Säkerhetsreserv vid slut 6 7 11
årets20. 15 026,9 15 116,9 18 554,9Obeskattade vid slut 13 894,6reserver

årets21. Eget kapital 475,9 3 098,5 3 284,2 3 514,6vid slut 1
069,522. Eget kapital obeskattade 15 370,5 18 125,4 18 401,1 2220+21+ reserver

% 24,5 27,923. omslutning 29,3 28,11av
055,524. Max till 5 455,2 5 945,7 6 682,4 8värderegleringsreservavs.

25. 526,6 23 877,6Max till 16 618,8 21 21 233,9säkerhetsreservavs.
26. 15,3 28,1 36,3 46,3Procent outnyttjat avsâttningsutrymme till

värderegleringsreserv
27. 62,6 53,1Procent outnyttjat avsättningsutrymme 60,6 64,1till

säkerhetsreserv
tillgångar 19 47328. Orealiserad 6 753 10 427värdeökning i 11 634

54329. Konsolidering 005 24 878 28 828 4122+28 27
18030. % 207 159 152premieinkomst fav e r

Tabell 2
Skadeföräkringsbolagens 1983-1986. Riksbolag.potentiella avsättningar till värderegleringsreserv m.m
Milj. kr. i

1985 19861983 1984

448,3Statspapper, obligationer, förlagsbevis 20 865,6 23‘ 18 724,8 19 490,0
Möjlig avsättning 15% 2 808,7 2 923,5 3 129,8 3 517,2

Aktier och andelar ‘ 337,2 820,8 6 096,0 9 260,44 4
24%Möjlig avsättning 157,0 463,0 2 222,51 040,9 1 1

Konverteringslån3. ‘ 196,3 411,8131,3 200,8
Möjlig avsättning 15% 29,4 61,819,7 30,1

Kommunlån, lån, lån4. inteckn. 957,2 275,9 302,8andra 9 9 609,3 10 10
Möjlig avsättning 3,5% 359,7 360,6348,5 336,3

Placeringsfastigheter ‘ 1 689,5 2 338,0 2 373,4 2 194,4
Möjlig avsättning 15% 253,4 350,7 356,0 329,2

Anläggningsfastigheter 203,7947,3 811,2 930,1 21 1
Möjlig avsättning 15% 142,1 271,7 289,5 330,6

Placeringar i utländsk valuta ° 3 177,0 3 307,0 3 981,0 4 655,0
Möjlig 26,5%avsättning 841,9 876,4 055,0 233,611

Sa möjliga avsättningar 5 455,2 5 945,7 6 682,4 8 055,5

Anm: ‘ Enligt lägsta värdet Bokfört värde Nominellt belopp
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Tabell 3
Skadeföräkringsbolagens potentiella möjligheter göraatt avsättningar till säkerhetsreserv 1983-1986.
Rlksbolag.
Milj. kr. eller procent.

1983 1984 1985 1986

Direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring 436,6 485,2 582,3 620,5
Möjlig avsättning 35% 152,8 169,8 203,8 217,2
avgångsbidragsförsäkringDirekt 4,9 8,1 9,0 6,2

Möjlig avsättning 35% 1,7 2,8 3,2 2,2
3. Direkt trygghetsförsäkring TFA 532,6 562,9 621,6 692,3

Möjlig avsättning 200% 065,21 125,81 243,21 384,61
4. Direkt egendomsförsäkring etc. 3 240,6 3 490,5 3 921,8 449,14

Möjlig avsättning 50% 1 620,3 1 745,3 1 960,9 2 224,6
Direkt hagelförsäkring 19,4 23,4 25,0 27,3

Möjlig avsättning 70% 13,6 16,4 17,5 19,1
6. Atomansvarsförsäkring 60,7 75,1 101,6 141,6

Möjlig avsättning 950% 576,7 713,5 765,2 1 345,2
7. Irafik- och motorfordonsförsäkring 3 806,5 3 948,8 4 442,9 5 024,3

Möjlig avsättning 50% 903,31 1 974,4 2 221,5 2 512,2
8. Ilansport- och sjökaskoförsäkring 548,9 558,2 666,9 673,6

Möjlig avsättning 200% 1 097,8 1 116,4 1 333,8 347,219. Flygförsäkring 10,1 11,3 8,6 17,8
Möjlig avsättning 100% 10,1 11,3 8,6 17,810. Husdjursförsäkring 133,8 155,4 1 77,8 207,0
Möjlig avsättning 35% 46,8 54,4 62,2 72,5

11. Kreditförsäkring 128,7 135,7 141,3 156,8
a Kommersiell 18,7 15,9 24,2 29,4

Möjlig avsättning 600% 112,2 95,4 145,2 176,4
b Pensionsgarantier 110,0 119,8 117,1 127,5

Möjlig avsättning särskilda regler 734,7 912,1 122,41 472,8112. Direkt försäkring i utlandet 122,4 43,3 83,3 151,2
Möjlig avsättning 200% 244,8 86,6 166,6 302,4

13. Mottagen återförsäkring 4 519,4 6 751,2 5 889,9 6 391,7
Möjlig avsättning 200% 9 038,8 502,413 11 779,8 12 783,4

Summa möjliga avsättningar 16 618,8 21 526,6 21 233,9 23 877,6

Anm: Bas för avsättning utgörs premieinkomst för räkning.av egen
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BESKATTNING AY BYGGNADS- OCH
ANLAGGNINGSFORETAG

Hans Tellanderav

1 Inledning

I URF:s ingåruppdrag undersöka möjligheterna sänka de nominellaatt att
skattesatserna för aktiebolag breddabl.a. skattebasen inom före-attgenom

Itagssektorn. denna bl.a. resultatet enkätrapport presenteras av en som
gjorts hos 369 byggnads- och anlåggningsföretag beträffande skatteeffek-

nuvarande beskattningsregler. Resultatetterna undersökningenav av som
bl.a. vilken maximal reserveringspotentialutrönaavsett att nuvarande
regler erbjuder och omfattningen faktiskadet utnyttjandetav av reser-
veringsmöjligheterna redovisas dels i tabellform, dels kommentarer.genom
På grundval enkätsvaren vidarehar beräknats de undersökta företagensav
faktiska betalningar inkomst-, vinstdelnings- fastighetsskatt såsomochav
andel företagens redovisade respektiveresultat före efter bokslutsdispo-av
sitioner. Vidare fortvarighetstillståndhar beräkningar gjorts i s.k. hurett av

2040 procentig K-SURV alternativt 2010 procentig L-SURV viden en
bolagsskattesats 30 % skulle ha förändrat byggnadsföretagens skattebe-
talningar jämfört med faktiskt enligtbetald skatt nuvarande regler.
Grupperingen förhållandeföretagen har i tillskett antalet anställda.av
Undersökningen har baserats företagen redovisade vidresultatav

års1984-1987 årstaxeringar. Beträffande 1987 taxering visar undersök-
ningen den maximala reserveringspotentialen för samligaatt svenska

uppgårbyggnadsföretag till 15 miljardermellan 14 och kronor medan de
faktiska reserveringarna kan beräknas till 9,5 miljarder kronor.ca
Beträffande faktiskt betalda inkomst- vinstdelningsskatter uppgåroch dessa
till mellan 20-25 % föreresultatet bokslutsdispositionen och till mellanav
30 35 %och resultatet efter bokslutsdispositioner. Om fastighets-ävenav
skatten räknas in blir motsvarande siffror cirka 30 %. frågarespektive 50 I

det fortvarighetstillståndet,undersökta årenendast kunnatom som avse
1985 och 1986 och endast koncerner med minst 100 anställda, visar
beräkningarna 4020 procentig K-SURV alternativt 2010 procentig L-att
SURV i kombination med 30 % bolagsskatt i fall inte skulle ökavart
skattebetalningarna jämfört med nuvarande inkomst- och vinstdelningskatt.
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ochbyggnads-skatterättsliga begreppet2 Det
anläggningsföretag

inkomstskatterättsligt främstbyggnadsföretag harAvgränsningen av
pågående entreprenadarbeten ochfråga behandlingenibetydelse avom

års1984tillämpning fr.o.m.Medomsättningsfastigheter.innehav av
för bl.a. byggnads-år beskattningsregler1981 särskildainfördestaxering

Reglernamed fastigheter.omfattande handelverksamhetrörelse och
i sittföretagsskatteberedningen lagt frampå de förslagdelvisbygger som

SOU 1977:86 ochföretagBeskattningslutbetänkande i som genomav
föremål198081:25 förblevSkU betänkande198081:68 ochproposition

lagstiftning.
varit i KLambition hadeFöretagsskatteberedningen, att ge envars

fastig-handel medbyggnadsrörelse ochdefinition begreppenentydig av
svårt. flestautomordentligt Eftersom det i defann detta attheter, att var

dålåg byggnadsrörelse ochi begreppetvaduppenbartfall somvar
någonså avgränsning definitions-klarskiftandekundegränsfallen attvara

praxis.ansåg gränsdragningen borde igöraskundemässigt attgöras man
sigdepartementschefen varfördeladesuppfattningDenna vareav

innehåller någonskattelagstiftningellerkommunalskattelagen annan
handel medheller begreppetbyggnadsrörelse.definition begreppetav

någon definition. De special-föremål speciellförblivitfastigheter har
i materiellt hänseendei stället vadreglerarfinnsbestämmelser somsom

anläggningsrörelsepågående byggnads- ochiarbetende fallskall gälla i
omsättningsfastigheter itillhänförligafastigheterochföreligga äranses

med fastigheter.handelverksamhetenellerbyggnadsrörelsen
förstås med byggnadsrörel-KL vaddefinition iI avsaknad somav en

Svensk standardSNI-kodernafå vägledning i de s.k.vissdockkan manse
uppdelad5 byggnadsverksamhetSNI-kod ärnäringsgrensindelning.för

501501 502. Gruppenbenämnda ochtvå näringshuvudgrupper,s.k.
anläggningarochbyggande husverksamheter samtinrymmer avavsersom

benämntshänförs verksamheter502Tillgrundarbeten. somgrupp
urskilja dels bygg-uppdelning kandennaGenombygghantverk. man

Tillbyggnadshantverksrörelse.delsanläggningsrörelsenadsrörelse och
SNI grupperingenhänförs enligtbyggnadshantverksrörelse502gruppen

måleri- glasmästeri- ochbyggnadsplåtslageri, elinstallations- puts-bl.a.
bestående schakt-501 hänförs delsTilltakläggningsarbete. aven grupp

bestående byggandedelsandra arbetennings- och av avannan gruppen
hänförsgrundarbeten arbetenschaktnings- ochTillanläggningar.ochhus

sprängnings-, dränerings- ochschaktnings-,grundellermark t.ex.
under begreppetverksamheter faller normaltsistnämndarivningsarbeten.

anläggningsrörelse.
hänförs verksamheteranläggningarochhusbyggandeTill avgruppen

regi uppförasocheller ientreprenadyrkesmässigtvilkai egen
ocksådåkonstruktioner vartill börbyggnadsliknandeandrabyggnader och

bedriverFöretagoch broar.hamnaranläggande vägar,räknas t.ex. somav
ibedriva byggnadsrörelseregelmässigtsådan tordeverksamhet anses

företag sigBeträffande ägnarmening.skattelagstiftningens som
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inte uppför byggnaderschaktnings- grundarbete ochbygghantverk och och
bedriva byggnadsrörelse.dessa skattemässigteller anläggningar anses

omsättningsfastigheter gällerDe det följande redovisade reglerna föri
sådana tillämpliga företagDäremot kan de blidärför icke för företag.

ibedriva byggnadsrörelse, egenskapi egentlig meningutan att egensom,
med anlitande underentreprenörertotal- generalentreprenörereller avav

åtar anläggningsarbeten.sig utföra byggnads- ochatt
byggnadsföretag användasI följande kommer ordetdet att som

sådana skattemässigt bedrivaföretagsamlande förbegrepp ansessom
byggnadsrörelse.

fastigheter aktierinnehavByggnadsföretagens3 samtav
andelaroch

omsättningsfastighetervärderingsreglerna för3.1 De civilrättsliga

beståfastighetsbestånd följandekanEtt byggnadsföretags av grupper av
fastigheter

såsomdriftfastigheterdriftFastigheter för byggnadsrörelsens
förråds-och kontorsfastigheter.verkstadsfastigheter samt

behållas.avsedda tills vidare2. Förvaltningsfastigheter att
försäljning.omedelbarFörvaltningsfastigheter avsedda för3.

för framtidaexploateringsfastigheter avseddaSaneringsfastigheter och4.
produktion.

i publikationenbokföringsrekommendationer lämnatsEnligt de som
BFÅR dåvarandeårsredovisning SvenskautgivenByggföretagens av

hörandetill ovannämnda 1Byggnadsentreprenörföreningen debör grupp
anläggningstillgångar medan däremot fas-fastigheterna redovisas som

omsättningstillgångar.redovisas2-4tigheter tillhör bör somsom grupperna
i bokförings-vad bör gällaendast sikteRekommendationerna tar som

behandlingen, dvs.skatterättsligainte denhänseende och beaktar om
omsättningsfastig-hänföras tillbeskattningshänseende skallfastigheterna i

vid försäljning skallsådana anläggningsfastighettillhet eller ensom
reavinstreglerna.beskattas enligt

egenregipro-nämligenförekommerfastigheterEn ytterligare grupp av
avsedda för fortlöpandefritidshuskedjehus ochvillor, radhus,ducerade

BFÅRiEnligt rekommendationernafärdigställs.försäljning allteftersom de
Pågående intesådana arbeten ochredovisasfastigheterskall somsom

omsättningsfastigheter.
olika fastigheter börovannämndaförekomstenBeträffande typer avav

får i första handbyggnadsföretags verksamhetEttföljande noteras. anses
fastigheter.anläggningarbyggnader och andrainriktat produceraatt

entreprenader utförsRegelmässigt bedrivs denna verksamhet somgenom
emellertidåt utomstående. förekommerVid sidan denna verksamhetom

Egenregiproduktion kanfastigheter.egenregiproduktion avseegna
såväl försäljning förför omedelbaruppförande byggnader egensomav

behållas underfastigheternaI sistnämnda fall kommerförvaltning. att
ekonomi.stabiliserande faktor för byggföretagetsavsevärd tid och utgör en
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Egenregiproduktion ocksåför förvaltning bidrar till utjämnaattegen
svängningen i byggkonjunkturen den företaget sysselsättningattgenom ger

dåunder perioder det bristär entreprenadarbeten. Genom egen-
fårregiverksamheten tvåbyggnadsföretagen stå pådärför ben vilketatt

bidraga till ekonomisk stabilitet och tryggad sysselsättning.ansetts
I enlighet med de lagertillgångar fårvärderingsregler förgällersom

omsättningstillgångar icke redovisas till högre värde det lägstaän av
anskaffningsvärde nettoförsäljningsvärdeoch lägsta värdets princip. Mark-

svårtnadsvärdet fastigheter kan emellertid fastställa ochattvara
anskaffningsvärdet kan därför i vissa fall överstiga marknadsvärdet. I
BFÅR rekommenderas därför viss försiktighet i värderingen. Dettaen

frågatorde framförallt igälla fastigheter bebyggts i regi därom som egen
produktionskostnaden kan medföra lika förlustrisker vidstora som

utomstående.entreprenadarbeten till fast pris Med hänsyn till att egen-
ocksåregiproduktion ofta utförs i samband försämrademed entre-

prenadkonjukturer torde därför riskbenägenheter hos företaget för ett
bibehålla sysselsättningen större.vara

3.2 De skatterättsliga värderingsreglerna för omsättningsfastigheter

Bestämmelser reglerar i vilka fall fastighet skattemässigt skallsom en
återfinnsomsättningstillgångbehandlas i första stycket 3punktsom av av

anvisningarna till 27 § KL. Anvisningspunkten innebär fastighetatt som
fångförvärvats köp, byte eller därmed jämförligt fångdvs. oneröstgenom

omsättningstillgång förvärvaren bedriverutgör byggndsrörelse ellerom
handel med fastigheter. Enligt anvisningspunkt gäller dessutom attsamma

omsättningstillgângden innehar fastighet skall bedrivautgörsom som anses
byggnadsrörelse alternativt handel med fastigheter. Innebörden av
sistnämnda stadgande det denär längre aktivtatt attpresumeras som
bedriver frånbyggnadsrörelse fastighet aweckladäger rörelsemen som

fångkan förvärva fastigheter ocksådessaoneröst kommerutan attgenom
behandlas omsättningsfastigheter.att som

Från fångreglerna fastighet förvärvatsatt oneröstom som genom av
den bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter skallsom

omsättningstillgâng,betraktas finns följande undantag.som
a fastigheter uppenbarligen har förvärvats för stadigvarandesom

användning i jordbruk, skogsbruk eller rörelse bedrivs fastighets-som av
m.fl.ägaren

tvâfamiljsfastigheterb eller uppenbarligen stadigvarandeskallen- som
användas bostad för fastighetsägaren eller dennes makasom

förvärvetc uppenbarligen helt saknar samband med den fas-av
tighetsägaren bedrivna byggnadsrörelsen.

de undantagenAv det enbart a och c kan bli tillämpligaärtre som
sådanaaktiebolag. Undantaget under fastighetera enligt denavser som

årsredovisninglämnade redogörelsen för byggnadsföretagens skallovan
anläggningstillgångar.behandlas Den gäller därför enbart t.ex.som

kontors-, förrådsfastigheterverkstads- eller i denanväntssom egna
verksamheten dock nödvändigtvis i byggnadsrörelsen. Undantaget gäller
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däremot till Enligtinte fastigheten hyrs dotterbolag.ut t.ex. ettom
förarbetena lagstiftningen 1981 fastigheten tilltill krävs huvudsaklig delatt
75 % Beträffandeanvänds driftsfastighet i den verksamheten.egnasom
undantaget under c, endast byggnadsrörelse handel medgäller ochsom

någonfastigheter, har i förarbetena exempel bedrivernämnts attsom som
påbyggnadsrörelse i form villaproduktion köper hyresfas-ortav annan

tigheter i kapitalplaceringssyfte.
någotDet fastighet omfattaskan anmärkas att, om en som av av

föremålblir för byggnadsarbeten i byggnadsrörelsen,undantagen
uttagsbeskattning skall ske värdet arbetet intäktatt tasgenom av somupp
i byggnadsrörelse varvid arbetet skall värderas till marknadspris.

Efter lämnade redogörelse för skatterättsliga iden det bygg-ovan
omsättningstillgångnadsrörelsebegreppet och i vilka fall fastighet iutgör

byggnadsrörelse handel med fastigheter,eller verksamhet avseende skall
de särskilda omsättningsfastighetervärderingsreglerna i KL gälleroch som
redovisas.

Enligt tredje tillpunkt 3 stycket anvisningarna 41 § KL gällerav
följande.

tillgångar fårLager fastigheter och liknande inte till lägretasav upp
% tillgångarnas85 anskaffningsvärden. Harbelopp än av summan av

den skattskyldige inkomst viss förvärvskällavid beräkning yrkatav av
fåravdrag för avsättning till resultatutjämningsfond lagret dock inte tas

tillgångarnastill lägre belopp 90än procentupp av summan av
anskaffningsvärden. Denna begränsning i nedskrivningsrätten gäller även

förutsättningarunder de i 2 elfte stycketpunkt ettsom anges om- -
företag, i intressegemenskap med den skattskyldige, har yrkatärsom
avdrag för avsättning till resultatutjämningsfond.

Enligt anvisningspunkts fjärde första meningen vidarestycke gällersamma
tillämpningvid tredje skall anskaffningsvärdet beräknas enligtstycketatt av

de grunder i 3 anvisningarna till 22 § KL.punktsom anges av
fåranvisningspunktsEnligt femte stycke nedskrivningar görassamma

med belopp vad följer tredje stycket. Om nämligenhögre denän som av
åtnjutnamaximalt medgivna nedskrivningen enligt tredje stycket och

värdeminskningsavdrag leder till fastigheterlagret kommer bliatt attav
fårför med till föreliggande risk för prisfallhögt värderat hänsyn ytterligare

nedskrivning göras.
framgårSom tredje stycket skall värderingen grunda sig omsätt-av

ningsfastigheternas anskaffningsvärde och anskaffningsvärdet skall därvid
beräknas enligt de grunder i 3 anvisningarnapunkt i 22 §som anges av
KL. RSV har utfärdat tillämpningsanvisningar RSV Dt 1983:2.

svårigheterBeträffande de indirekta föreliggerkostnaderna denatt ange
förståsexakta Vad indirektastorleken. med kostnader endastärsom

motsatsvis i RSV:s anvisningar. Exempel indirekta kostnader ärantytt
såsomkostnader för centraladministration kostnader för företagsledning,

och inköps-, ekonomi-, föroch kalkylavdelningar. Vidare kostnader egna
påförsäkringar kapital. Enligt FARsoch docktransporter, räntor eget

rekommendationer bör vidare till indirekta kostnader vid varulagervärde-
anläggningstillgångar.ringen räknas avskrivningar Beträffande
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dockkreditivkostnader tordeunder byggnadstiden ochräntekostnader mot
RÅ föreligga kostnader-1967 ref 54 valfrihet drabakgrund bl.a. att avav

aktivera dem.omedelbart eller attna
påslaget kostnader i olikaför indirektabyggnadsindustrin harInom
% kostnaderna. Denna5 de direktauppskattats tillsammanhang av

återföringfrågaockså RSV ihar tillämpatsschablonprocentsats avav om
års lagstiftning gällandesådana enligt före 1981indirekta kostnader desom

anskaffningvärdet förvid beräkningbehövde aktiverasreglerna av
1983:2 avsnitt 2.1.omsättningsfastigheter se RSV Dt

aktier andelarByggnadsföretagens innehav och4 av

följande olikahänföras tillinnehav aktier kanByggnadsföretagens av
grupper.

organisationsaktier-
kapitalplaceringsaktier-
lageraktier-

kommanditbolagi handels- ochindelning kan andelarSamma göras av
Vad i detbostadsrättsföreningar.ekonomiska föreningar ochisamt som

också fråga andelariredovisas beträffande aktier gällerföljande om om
intet annat anges.

Organisationsaktier för byggnads- och anlägg-karaktärhar samma
alltså frågaindustriföretag. Detningsföretag de för andrahar är omsom
ägarföretagetsaktier organisationeninnehas led iett avsom som

anläggningstill-därförI balansräkningen redovisas deverksamhet. som
gångar reglerna för kon-tillämpas de generellaoch i skattehänseende

samband med försäljningskattefrihet för utdelning och icernbidrag, en av
i 35 36 §§ KL.aktierna reavinstreglerna och

årsredovisningen kortfristiga placeringar i aktierbehandlasI som
omsättningstillgångar kapitalplace-särskild benämndunder posten

Ärkortfristiga placeringar. avsiktenringsaktier. Normalt sigdetrör om
stadigvarande skall de därförinneha aktiernadäremot utan attatt -

anläggningstillgångar.behandlasorganisationsaktierbetraktas somsom -
kapitalplaceringsaktier förförskattehänseende gäller reglerI somsamma

organisationsaktier.
såväl skattemässigtLageraktier bokföringsmässigt omsätt-utgör som

Omsätt-ningstillgângar. under rubrikenI balansräkningen redovisas de
aktier andelarsärskild benämnd ochningsfastigheter post somsom en

således förlagertillgångar. specifikRubriceringen denna ärutgör postav
behandlingen demskattemässigaanläggningsföretag. Denbyggnads- och av

från kapitalplace-också organisations- ochvad gäller förskiljer sig som
varulagertillgångarSålunda de behandlasgäller skallringsaktier. att som

avdrag för koncern-reavinstreglerna och reglernadärföroch bl.a.att om
tillämpligautdelning inteskattefrihet förbidrag och är attmottagen men

fåromsättningsfastigheterprinciper gäller förenligt denedskrivning som
aktier skall behandlasi vilka fall omsätt-Bestämmelsernagöras. somom
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ningstillgångar anvis-i byggnadsrörelse finns i 3 fjärde stycketpunkt av
ningarna till 27 § KL vari stadgas följande.

företagi fastighetsförvaltandeInnehar skattskyldig aktie eller andel ett
omsättningstillgångnågon utgjortföretagets fastigheter haoch skulle av

innehaftsmed fastigheter den hadei byggnadsrörelse eller handel om
omsättnings-skattskyldige, aktien andelenden skall eller utgöraav anses

tillgång. Vad gäller dock endastsagts omnu
fåmansföretag företags-företaget skattskyldigea och den ärär ett

företaget till företagsledare,ledare i eller make
råder skattskyldige ochintressegemenskap eljest denb mellan

företaget eller
företaget handelsbolag.c är ett

fråga anskaffningsvärdet lageraktier ochI beräknandetom av
enligt 3 stycket anvisningarnalagerandelar gäller följande punkt andra av

till § KL.41

får vadLager inte till lägre beloppvärdepapper äntas somav upp
framstår skäligt. Dock gällerför prisfallmed hänsyn till risk m.m. som

sådan fastighetsförvaltande företag, enligtaktie andel ielleratt som
anvisningarna till 27 § skallpunkt 3 fjärde stycket utgöraansesav

omsättningstillgång får föriakttagande dei värderas medrörelse, av
tillgångar angivna grunderna.fastigheter liknande nedanlager ochav

lageraktieromsättningsfastigheter, ochFörsäljning5 av
lagerandelar

28 § KL följande.Enligt anvisningarna till gällerpunkt 1 tredje stycket av

byggnadsrörelse eller handel medskattskyldig, driver tomtrörelse,som
influtit vidvad harfastigheter, skall intäkt rörelsen ta somuppsom av

sådan omsättningstill-fastighet del däravförsäljning eller utgörsomav
månfrågangång i vad nettointäkt harvarefter ochi rörelsen, om

uppstått rörelsenförsäljningen kommer bero resultatetatt avgenom
beskattningsâret. Utöver gäller enligti under vaddess helhet som

följande. Om fastighet,anvisningarna till 27 § därvid iakttasskall som
omsättningstillgång förvärvats innan rörelseni rörelse, harutgör

påbörjades, förfastighetens vid tiden rörelsensberäknas värde
påbörjande realisationsvinst enligtvid beräkningsätt avsamma som

till 36 Detta värdepunkterna 1 och 2a anvisningarna utgörav
årsingångsvärde vidfastighetens i rörelsenuppräknade även senare

omsättningstillgång i rörelse skalltaxeringar.Avyttras fastighet utgörsom
återförasavyttringen tillvärdeminskningsavdrag tid förebelöpersom

rörelsen.beskattning i

framgår omsättningsfastigheterSom behandlas avyttringarlagtexten avav
med fastigheteri byggnadsrörelse och verksamheten handel sättsamma

lagertillgångar.avyttring andrasom av
framgår värdeminskningsavdraganvisningspunktens fjärde styckeAv att

återföras beskattning i rörelse.tid före avyttringen skall tillbelöpersom
föremål församtidigt bliSom tidigare omsättningsfastighetkannämnts en

såvälsåväl avskrivning nedskrivning. Vid avyttringen kommer dock av-som
frågaåterföras I avskrivningar-nedskrivningar till beskattning.att omsom
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återföringengäller sådanaendast avskrivningarna yrkats. Sesom prop.
RÅ8081:68 sid. 171 1985 1:93.samt

RÅEnligt fast praxis se bl.a. RSVFB Dt 1980:2 och 1983 1:35 kan
överlåtelse omsättningsfastigheter i vissa fallav ske till skattemässigt
restvärde skillnadenutan mellan överlåtelseprisetatt verkligt värde och

Tvåbeskattas. förutsättningar måste dock uppfyllda. Den är attvara ena
överlåtelsen sker till dubbelbeskattatett skattesubjekt se RN 1968 3:2nr
och SST 1968 sid. 191. Den andra förutsättningen fastigheternaär att

överlåtelsenefter behåller sin karaktär omsättningstillgång. Enav
överlåtelse till skattemässigt frånrestvärde byggmästare med enskild firma

fråneller aktiebolag bedriverett byggnadsrörelse därförsom accepteras om
det köpande bolaget behandlar de övertagna fastigheterna varulager-som
tillgång. Härigenom isåvälkontinuitetgaranteras rörelsebeskattningen som
dubbelbeskattning. Med skattemässigt förståsrestvärde härvid värdet efter

RÅgjorda nedskrivningar och yrkade avskrivningar se 1979 1:29.
Avyttring lageraktier eller lagerandelar behandlasav sättsamma som

avyttring omsättningsfastigheter. Nedskrivningar aktiernaav ellerav
återförsandelarna till beskattning köpeskillingen överstiger skatte-om

mässigt Eftersom någonrestvärde. avskrivning aktierna de indirektav
fastigheternaägda kan ske blir det inte återföraaktuellt någraatt

RÅavskrivningar via aktieförsäljning vad gäller andelar i handelsbolag, se
1985:88.

Pågående6 arbeten

Begreppet pågående arbeten har riksskatteverket i dess anvisningarav
RSV Dt 1983:3 beskrivits följande pågåendeMedsätt arbeten menas

påbörjadei allmänhet vid räkenskapsårets utgång inteännu avslutademen
uppdrag näringsidkare åtagithar sig utföra försom en räkning.att annans

6.1 De civilrättsliga värderingsreglerna pågåendeför arbeten
I byggnadsföretag pågåendeett kan arbeten förekomma i olika former.
Den branschspecifika pågåendemest docktypen är entreprenadarbete
fastigheter.

Vid redovisningen pågående entreprenadarbeten föreliggerav en
skillnad mellan fastprisarbeten och löpanderäkningsarbeten. Den skatte-
mässiga definition fastpris- och löpanderäkningsarbeten, vilken kommerav

beskrivas i avsnitt,att nästa torde härvid vägledande vidävenvara
redovisning pågående arbeten i pågåendebalansräkningen. Somav arbeten
redovisas i balansräkningen endast entreprenadarbeten till fast pris i
enlighet med den skattemässiga definitionen begreppet.av

Beträffande entreprenader utförs löpande räkning gällersom att
dessa resultatavräknas löpande nedlagda kostnaderattgenom om-
kostnadsförs faktureringaroch intäktsförs. frågaI den civilrättsligaom

pågåendevärderingen arbeten till fast pris itorde allmänhet följandeav
gälla.

Som nedlagda kostnader aktiveras endast kostnader kan direktsom
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ifråga.härledas till entreprenaden Detta innebär materialkostnader,att
kostnader för underentreprenader, maskinhyror ochexterna transporter

löner sociala påoch kostnader församt entreprenadarbetsplat-personer
aktiveras. ocksåI vissa fall aktiveras interna maskinhyror ochsen

Däremot torde indirekta kostnader regelmässigttransporter. inte aktiveras.
Detta innebär administrationskostnader inte kan direktatt t.ex. som
hänföras till byggarbetsplatsen, lönekostnader för ekonomifunktion,m m
företagsledning allmän administration,och lokal och kontorsom-samt
kostnader inte aktiveras omkostnadsförs löpande. Det främsta skäletutan
till inte samtliga indirekta kostnader aktiveras svårigheternatordeatt vara

pågåendefastställa pådet verkliga värdet entreprenadarbetenatt till fast
pris.

6.2 De skatterättsliga pågåendevärderingsreglerna för arbeten

återfinnsNuvarande regler i 3punkt anvisningarna till 41 § KL.a av
Förutom ocksåbyggnads- och anläggningsföretag omfattas hantverks- och
konsultföretag dessa regler. Första fjärde stycket i nämndat.o.m.av

innehålleranvisningspunkt följande.

frågaI skattskyldiga, bedriver byggnads-, hantverks- ellerom som
anläggningsrörelse eller konsultrörelse, godtas den i räkenskaperna

pågåendegjorda redovisningen vid inkomsttaxeringenarbetenav om
stårredovisningen inte i strid med bestämmelserna i denna anvis-

pågående påningspunkt. Utförs de löpandearbetena räkning gäller
åttondebestämmelserna i tredje, niondeoch styckena. Beträffande

arbeten, utförs till fast pris gäller bestämmelserna i fjärde-niondesom
styckena. Enskild näringsidkare, årligai verksamhet den brutto-vars
omsättningssumman normalt understiger gränsbeloppett motsvararsom

gånger20 det basbelopp enligt lagen 1962:381 försäkringallmänom
månaden räkenskapsåret, fårgäller under den sista tillämpasom av

bestämmelserna frågaför utförs löpande räkningarbeten iävensom
arbeten utförs till fast pris.om som

Ett påutförtarbete löpande räkning ersättningen ute-anses om
såslutande eller uteslutande fastställs grundvalgott ettsom av

tidsåtgångenförhand bestämt arvode tidsenhet, faktiskaden ochper -
i förekommande fall den skattskyldiges faktiska utgifter för arbetet. I—

fall utfört till fast pris.arbetetannat anses
pågåendeVärdet utförsarbeten, löpande räkning, behöverav som

tillgång.inte I stället skall intäkt redovisastas upp som som summan av
de belopp avseende arbetena den skattskyldige har fakturerat undersom
beskattningsåret.

pågåendeVärdet får, såvittutförsarbeten till fast pris gällerav som
byggnads-, hantverks- anläggningsrörelse,eller till lägsttas ettupp

beskattningsåretsbelopp motsvarande 85 utgångde vidprocent av
nedlagda direkta kostnaderna avseende de arbeten för vilka slutlig

då frågaresultatredovisning fårinte har skett. I konsultrörelseom
pågåendevärdet arbeten, utförs till fast pris, till lägsttasav som upp

beskattningsåretsbelopp utgångmotsvarande samtliga vid nedlagdaett
direkta kostnader avseende de arbeten för vilka slutlig resultatredovis-

dåning Fråninte får åtnjutashar skett. sistnämnda värde avdrag med
högst belopp motsvarande det basbelopp gäller under den sistaett som
månaden räkenskapsåret, dock inte med högre belopp änav som svarar

8-URF2
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erhållit ersättning förskattskyldigeHar denkostnaderna.direktademot
intäktredovisasinteskall beloppetstycke,i detta somarbete, avsessom

utförs.räkning arbetetden förskuld till varsutan ensom
utfärdatRSVharbestämmelsernaciteradetillämpningenFör ovanav
uttalatsanvisningar har1983:3. I dessaRSV Dtanvisningarsärskilda

företrädesvisanläggningsföretag räknashantverks- ochbyggnads-,tillatt
SNI kodunderinrymsverksamhetföretag vars

mellanskillnadpågående arbeten görsfråga värderingenI avom
redovisatsräkning. Somlöpandepris och arbetefasttill ovanarbeten

dedel harFör skatterättensgränsdragningsproblem.föreligger här stora
till betryg-möjlighetföretagenförtillkommit attnuvarande reglerna ge

förenatsådana entreprenadarbetefall ärreserveringar igenerella ettgande
Förfastprisarbete.renodladevidhandi förstadvs.förlustriskermed

obefintligabedömsförlustriskernadärräkningsarbetensådana löpande som
reservering.generellmedges ingenförsumbarafallieller vart

ifråga fastgenerelltutformatsreglernatillMed hänsyn omatt
också tillmöjlighetpraktikeniemellertiddeerbjuderprisarbeten

någondetfinnslöpanderäkningsarbeten trots attBeträffandekonsoliderin
på beskatt-skjutafår möjlighetervissanedskrivning attgörasgenerell

3 tredje stycketpunktenligtmedsammanhängerDetta att avningen. a
inte behöverräkningsarbetenlöpandeKL värdet41 §tillanvisningarna av

intäktsredovi-årets faktureringar skalltillgång i ställetattutantas upp som
pågåendeårets löpandevid slutför deårets faktureringarmånI densas.

indirektaochnedlagda direktaunderstiger deräkenskapsarbetena
förhindraFördärförbildasarbeten attförkostnaderna en reserv.samma

åttondeanvisningspunktsnämndaispecialregelfinns dockmissbruk en
intäktföras.faktueringar kanuteblivnaskäligt beloppvilkenenligtstycke av

behandlat1983:3RSV DtanvisningarnaiharRiksskatteverket
iInledningsvis anmärksfast pris.respektiveräkninglöpandebegreppen

uppdrags-på räkninglöpande ärarbete attutmärkerdetdessa ettatt som
Ettrisktagande.ekonomisktnågot omfattandestår förinte mertagaren

såuteslutande ellerersättningen gottföreliggerräkningsarbetelöpande om
arvodeförhand bestämtgrundvalfastställtsuteslutande ettavsom

fall denförekommandetidsåtgången iochfaktiskadentidsenhet,per --
ersättningenvid vilketEtt arbeteför arbetet.utgifterfaktiskaskattskyldiges
något beak-inte omfattaavgränsningså kostnadstäckandefått ansesen

fråga ute-I begreppetsida.från uppdragstagarensrisktagande omtansvärt
anslutiti sina anvisningarRSVuteslutande harsåslutande eller gott som
förståsuppfattningen därmedattinom skatterätten gängsetill densig

harlöpande räkningsarbetendefinitionenangivna%. Den90minst av
fått mycketräkningsarbetenlöpandereglernainneburit enatt om

anläggningsföretag.ochbyggnads-tillämpningbegränsad
omsättningsfastighetervärderingarförgällervadtillI avmotsats som

intenedskrivningenpåverkas storlekenlagerandelarlageraktier och avoch
härtillSkäletresultatutjämningsfond. är atttillavsättningareventuellaav

förlustriskreser-motiveraspågående bl.a.arbeten attnedskrivningar avav
omsättnings-nedskrivningarmedan däremotskall kunna avveringar göras

nedskrivningarfråga varulagerigällersättfastigheter omsomsamma
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och avsättningar till resultatutjämningsfond har karaktär konsolide-mer av
ring.

Övrigt7

Enligt 7 § 8 SIL aktiebolagbl.a. svenska under vissa i förutsätt-ärmom
från frånningar frikallade utdelningskattskyldighet för bl.a. svenska

aktiebolag.
En förutsättning för frikallelse aktierna inte omsättningstill-är utgöratt

gång i företagets Som redovisats i avsnittverksamhet. 4 kan byggnads- och
anläggningsföretagens aktier i dotterbolag organisationsaktier,utgöra
kapitalplaceringsaktier Vid tillämpningoch lageraktier. bestämmelsernaav

omsättningstillgångi 7 § 8 SIL behandlas lageraktierna varförmom. som
på sådana frånutdelning aktier aldrig frikallad skattskyldighet.är

Byggföretagens aktieinnehav torde därför vanligen medföra utdelningaratt
beskattas. Frikallelse förekommer däremot för utdelningar aktier i
dotterbolag bedriver rörelse och kapitalplaceringsaktier.som rena

I vissa de byggföretagen inslaget innehavstörre är storaav av av
kapitalplaceringsaktier dock betydande. I flertalet fall utdelningenär
dessa aktier icke skattepliktig varför förekomsten skattefria utdelningarav

uppgåi de företagen kan till avsevärda belopp.större
koncernbidragBestämmelserna avdrag för i 2 § 3 SIL ärom mom.

delvis frånkopplade till bestämmelsen frikallelse utdelning aktier.om
sålundaBeträffande till avdrag för koncernbidrag gällerrätten att en

frånförutsättning bidraget lämnas dotterbolag till moderföretag,är att om
frånmoderföretaget frikallatskulle skattskyldighet för utdelningvara som

beskattningsåret frånunder hade uppburits dotterbolaget. Vidare gäller att
frånbidraget dotterbolaglämnas till dotterbolag moderföreta-annat attom

beskattningsåret från frånunder antingen varit frikallat utdelning detget
ocksågivande fråndotterbolaget eller skattskyldig för utdelning det

mottagande dotterbolaget. De redovisade begränsningarna innebär att ett
moderföretag i byggkoncern aldrig kan med avdragsrätt för dotter-en

koncernbidragbolaget aktierna i dotterbolaget lageraktier.utgörmotta om
dotterbolagheller kan aktier i moderföretages hand lageraktierärvars

få för koncernbidragavdrag till dotterbolag inte moderföretagetannat om
frånskattskyldigt för utdelning det mottagandeär dotterbolaget. Genom

dessa regler begränsas byggnads- och anläggningsföretagens möjligheter till
resultatutjämning koncernbidrag.genom

Enligt 5 § allmän investeringsfond fårlagen 1979:609 fonden tasom
anspråki för underhållsarbetenbl.a. kostnader för reparation och andra

ihär riket belägen byggnad och för avskrivning till- elleren av ny-,
sådanombyggnad byggnad. En för byggnads- och anläggningsföre-av en

Sålunda fårmycket väsentlig begränsning gäller dock. fonden intetagen
anspråki omsättningstillgångbyggnaden i Eftersomtas rörelse.utgörom

byggnadsföretagens såfastighetsinnehav uteslutande utgörsgott som av
omsättningsfastigheter kan därför fondavsättningar inte utnytjas för
fastighetsinvesterin ocksåDe redovisadehär begränsningarna gäller förgar.
markanläggningar.
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fråga avskrivningarI markanläggningar, maskinerbyggnader, ochom
industrin i övrigt.inventarier gäller regler församma som

utgår sådanstatlig fastighetsskattEnligt 1984:1052 förlagen skattom
fastigheter med byggnader inrymmer bl.a. bostäder, kontor, hotell,som

kiosker, parkeringsanläggningar butiker. Definitionsmäs-ochrestauranger,
fastighetstaxeringensigt skatten fastigheter vid betecknastas ut som

småhusenhet, utgårDäremot ingenhyreshusenhet och lantbruksenhet.som
på sådana fastighetstaxeringenfastighetsskatt fastigheter vid betecknassom

Industribyggnader därför regelmässigt undantagnaindustrienheter. ärsom
från Underlaget för hela eller delskatter. skatten utgörs en avav
taxeringsvärdet för fastighet det gäller. Förberoende vad slags
konventionellt hyresfastigheter 2,5beskattade skattenär procent av
taxeringsvärdet medan den 1,4 taxeringsvärdet fas-är procent av om

sådan sådant bostadsaktiebolagtigheten bostadsförening ellerägs somav
enligt i 2 § 7 SIL. skattskyldigskall schablonbeskattas reglerna ärmom.

fastighetens fastighetsskattenVid konventionell beskattningägare. är
avdragsgill redovisning föroch avdrag medges vid bokföringsmässig det
beskattningsår vilket skatten belöper.

8 Enkät beträffande byggnadsföretagens utnyttjande av
årsreserveringsmöjligheterna taxeringvid 1984-1987

räkenskapsårbetald skatt hänförlig till desamt som
redovisas vid taxeringardessa

framgården i underlagetAv lämnade redogörelsen för gällande rätt att
får ingåför reserveringar för material- ochkonsolidering förlustriskeroch

varulager, omsättningsfastigheter, aktier andelar lager-och utgörsom
tillgång, pågående prisnedlagda kostnader i arbeten till fast samt

resultatutjämningsfond. Vidare kanlönesummorna vid avsättningar till
avsättningar till investeringsfonder.göras

För avsättnindet faktiska utnyttjandet reserverings- ochutrönaatt gs-av
anläggningsfö-möjligheterna har till 369 byggnads- ochenkätutsänts en

Dessa företag detför uppskattningsvis cirka 70-80retag. procent avsvarar
fåri SCBs SNI 501 därförkod redovisade materialet och ansesnr

den anläggnings-huvudsakliga svensk byggnads- ochdelenrepresentera av
industri. Företagen indelats antalethar i olika storleksgrupper därsex

utgångspunktanställda i företagen varit för indelningen.
50-99, 100-199,Antalet anställda vid 20-49,gruppindelningen har varit

ingår200-499, uppåt.500 För i haroch företag koncernersamt som
på koneernnivå. 1987enkäten gjorts Samtliga företag underutom ett var

medlemmari byggnadsindustrins branschorganisation Byggentreprenörerna
och enkäten har samtliga medlemsföretag med minst 20 anställda.avsett
Gruppindelningen de uppgifter antalethar skett grundval omav

medlemsförteckning.anställda redovisas i Byggentreprenörernassom
statistiska bearbetningenSammanställningen enkätsvaren och den avav

tillfrågadesekretariat. Samtligamaterialet därefter URF:shar skett inom
sådanaAntaletenkäten.företag med minst 200 anställda har besvarat
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företag uppgår till 26. Beträffande koncerner med 20-49 anställda vilka
uppgår till 198 inkom från 78st Bortfallet först. dennasvar uppgickgrupp
därför till 61 %. För med 50-99 anställdagruppen representerande 60
koncerner motsvarande bortfall 35 % förochvar med 100-199gruppen
anställda representerande 27 företag bortfallet 18 %. Vid bearbet-var
ningen materialet har därför för dessaav måsttre görasgrupper en
bortfallskorrigerad resultatbearbetning. Beträffande med 100-199gruppen
anställda har svarsfrekvensen tillräcklig föransetts statistiskt säkerställden
bearbetning. Beträffande 20-49 respektive 50-99 anställda finnsgrupperna

potentiell risk för snedvridningen materialet grund detav storaav
Ävenbortfallet. resultatet för dessa företag redovisas dock i tabellerna

nedan. I de fall beräkningarna samtliga koncerner bör dockavser
snedvridningen liten eftersom med färre 50vara än anställdagruppen
endast cirka 10 %representerar de sammanlagda lönesummorna. Påav
grundval det bearbetade materialet redovisasav följande uppgifter i
tabellerna 1a-4c.

Tabell innehåller1a uppgifter procentuell nedskrivning material-om av
och varulager, omsättningsfastigheter, lageraktier och Iagerandelar samt
pågående fastprisarbeten. I tabell Ib lämnas motsvarande redogörelse för
avsättningar till resultatutjämningsfond.

I tabell 2 redovisas i mkr dels ackumulerade avsättningar till in-
vesteringsfond dels redovisade inklusivesumma avsättningar tillreserver
resultatutjämnings- och investeringsfonder.

Tabell innehåller3 uppgifter beträffande faktiska reserveringar i mkr
exklusive avsättningar till investeringsfonder.

I tabellerna 3a och 3b redovisas faktiskt redovisade reserveringar i
den reserveringspotentialprocent av nuvarande skatteregler erbjuder.som

Reserveringspotentialen har därvid beräknats tvåenligt de olika alternativ
gäller. Enligt alternativsom redovisas i tabell 3a, förutsättes ingasom att

avsättningar tillgörs resultatutjämningsfond i ställetutan maximalaatt
reserveringar sker i material- och varulager i omsättningsfastigheter,samt
lageraktier och Iagerandelar. Enligt alternativ tabell 3b, antas att
maximal avsättning tillgörs resultatutjämningsfond varvid reserveringsmöj-
ligheterna ifrågabegränsas material- och varulager, omsättningsfastig-om
heter, lageraktier och Iagerandelar.

I tabellerna 4a och 4c redovisas andelen inkomst-, vinstdelnings- och
fastighetsskatt hyreshusavgiftsamt i redovisadeprocent resultat föreav
respektive efter bokslutsdisposition.

9 Kommentar till enkäten

9.1 Tabellerna 1a, 1b, 3a och 3b företagens reserveringar.
Det redovisade materialet cirka 70-80representerar denprocent av
svenska byggnads- och anläggningsindustrin. I ingårmaterialet såväldärför
äldre välkonsoliderade och inarbetade företag relativt nystartadesom
företag inte uppnått etablerings-som och konsolideringsgradsamma som
de äldre. Materialet vidare företagrepresenterar med mycket varierande

9-URF2
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Även ianställda.antal annatettomsättningsåväl beträffandestorlek som
så måttoåt inämligen attenkätföretagenskiljer sigavseendeväsentligt

förhållande till storlekenentreprenadverksamhet iomfattningen
olikamellanvariera avsevärtomsättningsfastigheter kaninnehavet av

entreprenad-eller ringasålunda ingenhakanföretagVissaföretag.
medanomsättningsfastigheterförhållande sitt innehavtilliverksamhet av

redovisadeDeförhålla härsigkan tvärtom.företagför andradäremotdet
frågaitaketslagit iföretagvissadärför bl.a. ominnebär attskillnaderna

företagFör andrareserveringar. t.ex.ytterligaremöjligheter göraatt
situationenförluster kanackumulerademed varanystartade ellerrelativt

synnerligen heterogendärför utgörföretagenEftersomomvända.den en
enskildabeträffande detnågra slutsatserinte drasmaterialetkan avgrupp

principergenerellaVissareserveringar.vid valprioriteringföretagets av
redovisas.dock kunnatorde

tillavsättningbyggnadsföretagensförbranschspeciñka reglerGällande
får fördelsreserveringar attgörasinnebärobeskattade attreserver

tillgångspostDenförlustriskavsättning.föroch delsföretagetkonsolidera
pågåendehandförstaiförlustriskreserveringar förekommer äri vilka
pågåendeiförlustriskerEftersomomsättningsfastigheter.ocharbeten

detharanläggningsföretagbyggnads- ochpåtaglig förfaktorarbeten är en
pågåendeihand byggai förstakanskenaturligtvarit reserveruppatt

ärByggentreprenörernagjortsberäkningarEnligtarbeten. avsom
deochlåga, 0 och 1pågående mellan procent,arbetenivinstmarginalen

tordeDetta synsättfrekventa.entreprenadrörelsen äriårliga förlusterna
nyproduktionskostnaderHögaomsättningsfastigheter.ifrågaockså gälla om

ilokaler kanefterfrågan och ettbostäder settkonjukturberoendeoch
iförlustriskernaframföralltinnebäraperspektiv egen-attrelativt kort

omständig-betydande. Dessaupplevtsbyggnaderregiproducerade som
ibyggnadsföretagentillförklaringenfrämsta attdentorde utgöraheter

pågående ocharbeteireserveringsutrymmenautnyttjarhandförsta
outnyttjadebetydandemedFör företag reser-omsättningsfastigheter.

omsättningsfastigheter kanpågåendesåväl arbeteniveringsutrymmen som
Ett företagtillfälligheter.ibland beroreserveringsunderlagvalet renaav

sålunda väljapågående kanarbeten attibörjat bygga reserveruppsom
skäl kanskäl. Avredovisningstekniskamed detta sammarentfortsätta av

medomsättningsfastigheterutnyttjahandförstaiföretagannatett
bokslutsdagenavseendeförlustriskreserveringenförbortseende per

pågående arbeten.ibefarade förluster
fråga valföretagenslångtgående iNågra slutsatser reser-avommer

falletenskildai detFörutsättningarnadras.därförveringsunderlag kan
framgårfråga utnyttjandegradenIbetydelse. avdärför hatorde störst om

liggerrelativt närmareanställda500minst settmedföretagentabell 1a att
pågående arbeten änreserveringar itillåtna förtaketskattemässigtdet

iallasignifikativt förskulleAtt detta gruppenföretagsgrupper.övriga vara
2tabellgivet. Avemellertid inteanställda500 ärmed minstföretag

fondavsättningarinklusiveföretagensframgår de största reserveratt
enkätföretagen.försammanlagda% de80uppgår till än reservernaavmer
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För beräkna de totala reserverin för samtligaatt svenska byggnads-garna
och måsteanläggningsföretag hänsyn tilläven de företagtas som
redovisats i enkäten. Med hänsyn till dessa företagatt representerar

%20-25 byggnads- och anläggningsverksamheten kan de totalaav
årskattereserveringarna 1987 beräknas till cirka 10 miljarder kronor.

Oavsett den latenta skatteskulden beräknas enligt nuvarande bolags-om
skattesats 58 % eller enligt den diskuterade %skattesatsen 30 bygg-är
nadsföretagens latenta skatteskulder mycket betydande. Vid konstruktionen

såväl skattebas för Övergångsbestämmelserbolagssektornav en ny som
måste därför särskilt beaktas de likviditetsproblem kan uppkomma isom
samband med upplösning nuvarandeav reserver.

Tabellerna 4a-4c betald skatt

framgårAv tabellerna andelen betald inkomst- och vinstdelningsskattatt
resultatet före bokslutsdispositioner genomsnittligt ligger i intervalletav

20-25 %, medan motsvarande siffror efter bokslutsdispositioner varierar
mellan 25 %.och drygt 40 Förklaringen till de variationerna ärstora att
betald skatt 1984 uppgick till 43,6 %. Om därutöver fastighetsskatter

uppgårräknas in den motsvarande procentuella skattebelastningen till
omkring 30 respektive 40 %. Byggnads- och anläggningsföretagens
skattebetalningar beräknade andelar såledesvinsten ligger enligtsom av
undersökningen högre de procentsiffrorän i sammanhangannatsom
redovisats för svensk industri helhet. Detta ocksåbekräftassom av annan
tillgänglig Någrastatistik. entydiga förklaringar till skillnaden torde inte
kunna ges.

Att skattebetalningarna andel resultatet för byggnads- ochsom av
anläggningsindustrin ligger väsenligt högre vad gäller för övrigän som
industri torde i förklarasstället böra med antal samverkande faktorer.ett
Ett något någraskäl kan eller företag inom respektiveattvara grupp
grund god lönsamhet och redan maximalt utnyttjande reserverings-av av
möjligheterna betalar mycket andel sin vinst i Ettskatt.storen annatav
skäl kan byggnads- och anläggningsföretagen inteatt harvara samma
möjligheter övrig industri lågbeskattaderedovisa reavinster,attsom

Ävenframförallt beroende rörelsebeskattningen fastigheter. deav
begränsningar gäller beträffande skattefrihet för utdelningar ochsom
avdragsrätten för koncernbidrag avseende s.k. lageraktier kan marginellt
förklara skillnaderna liksom skillnader i utnyttjande Annellavdrag ochav
förlustavdrag. Sammantaget också såvittleder bl.a. begränsningarna avser
skattefriheten för reavinsten utdelningaroch till vissa företag tvingasatt
redovisa skattepliktig vinst viss omfattning bibehållaför eller ökaattav
utdelningarna till sina aktieägare.

De här redovisade skälen torde sammanlagt bidra till byggnads-ochatt
anläggningsbranschens betalningar inkomst- och vinstdelningsskattav
beräknad andel branschens nominellt redovisade resultat avsevärtsom av
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förOm tillägghelhet. görsför industringälleröverstiger vad somsom
iförlustutgår vinst ellerredovisadoberoendefastighetsskatter avsom

industrinförhållande till den övriga ännuiblir skillnadernaverksamheten
större.

Tabell la
anställdaantaltillgångar. Sârredovisning eftervissaProcentuell nedskrivning av

taxeringsñr.och

1OmsättningsfastighetervarulagerMaterial ochAntal anställda

1986 198719851987 19841985 19861984

5,65,97,710,137,5 24,7 22,4 21,44920 - 7,17,79,2 8,06,3 26,634,7 7,250 99- 3,9 6,18,414,340,9 32,6 31,131,9100 199- 4,69,8 7,86,836,4 36,246,6 34,9200 499- 7,3 7,09,6 7,619,924,1 19,331,6500 - 6,57,9 7,19,425,3 21,0 21,632,4100 - 6,57,17,99,422,4 18,8 21,832,7Samtliga

1985taxeringsårel 60% 45% och frall.1984nedskrivning förMaximal movar
50% 35%.års all.taxering

Pågåendefastprisarbeten 2Lagerakticr och
lagerandelar

7,911,3 9,4 10,728,432,5 24,2 39,220 49- 8,9 10,21,5 11,2 10,81,30,0 0,050 99- 6,45,66,1 9,60,0 0,00,0 0,0199100 - 7,7 6,1 6,1 4,10,00,0 0,00,0200 499- 12,210,5 10,7 10,20,00,0500 --- 11,710,6 10,00,0 10,40,0 0,0 0,0100 - 11,510,5 10,010,40,0 1,2 1,00,0Samtliga

ocksåkan haomsättningsfastigheternedskrivningför1 l underlagetAnm. av
lagerandelar.lageraktier ochnedskrivningsberättigat underlagredovisats

lageraktier ochsådana redovisatsfall inteiunderlag harsistnämnda som
någon förekommer.dubbelredovisningvarförlagerandelar

skatterättsligabeträffande deframgår i avsnitt 6.1redogörelsen2 SomAnm. av
förpågående i underlagetbehöverarbetenavseendevärderingsreglerna

angivitssådana särskiltindirekta kostnaderinräknasnedskrivningen endast som
RSV Dt 1983:3.i
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Tabell lb
Avsättning till resultatutjâmnlngsfond i lönesumman.procent av

Antal anställda Lönesumma

1984 1985 1986 1987

20 49 7,4 8,0 7,5 7,8-50 99 7,0 6,9 7,5 11,0-100 199 6,9 8,5 4,7 7,2-200 499 3,6 3,7 4,9 4,4-500 6,3 6,6 6,4 6,5-100 6,3 6,5 6,3 6,4-Samtliga 6,3 6,6 6,4 6,7

Anm. framgåttSom redovisningen för gällande Skatteregler medförav enavsättning till resultatutjåmningsfond föratt nedskrivningprocentsatserna avmaterial- och varulager årsfr 1985 fråntaxering sänkts 50% till 35% ocho m attnedsättning från 15% till 10% ifrågagjorts nedskrivning omsättningsfastig-om avheter lageraktier och lagerandelar.samt Däremot sådanhar ingen begränsning
ifrågagjorts nedskrivningen pågående alltsåarbeten vilken oförändradom ärav

15%. ifrågavarandeDen begränsningen ocksåblir tillämplig på samtliga företag
iär intressegemenskap något företagensom gör avsättning till resultat-om av

utjämningsfond.

Tabell 2
Ackumulerade avsättningar till investeringsfond redovisadesamt inkl. avsättningarsumma reservertill resultatutjimnlngsfond och Investeringsfond mkr.

Antal anställda Ackumulerade avsättningar Summa redovisade reservertill investeringsfond

1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987

20 49 32,8 27,7 28,7 23,8 241,2 247,6 284,9 294,0-50 99 18,5 17,2 27,4 24,2 230,8 245,6 287,8 299,0-100 199 8,5 24,0 14,5 17,6 157,0 213,7 133,7 306,7-200 499 10,1 16,1 34,5 23,8 215,7 251,0 372,4 297,9-500 642,6 710,4 569,5 256,8 5501,9 5698,0 5775,2 6322,5-100 666,1 750,5 618,5 298,1 5874,5 6159,7 6281,3 6927,2-Samtliga 712,6 795,3 974,6 346,1 6346,6 6652,9 6854,1 7520,2

Anm. Byggnadsföretagen kan inte anspråkta medel för investeringaravsatta i byggnader och
markanlâggningar behandlas omsåttningstillgångar. Detta begränsarsom därförsom företagens
benägenhet göra avsättningar till investeringsfonder.att
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Tabell 3
taxeringsânefterSñrredovisningmilj. kr..reserveringnrFaktlslm

anställdaMinst 100SamtligaUnderlag

Ihxeringsår
198719861985198419871985 19861984

Material och
251,9252,0 232,9399,1291,6263,4279,1431,0varulager

Omsättnings-
381,3200,6 1058,3 1985,2549,3 1377,5 1211,1 1103,0 1lfastigheter

andelarAktier och
0,00,00,00,01,71,30,60,6lagerutgörsom

Pågående fastpris-
310,7616,7 4532,5 3338,5 33541,9842,6 4728,2 3545,4 33arbete

Resultatutjäm-
685,2612,5566,4490,5789,6694,7638,6554,2ningsfond

faktiskaSumma
662,8 6 629,155 409,25 213,3174,1179,5 7857,6 655 634,1reserveringar

Tabell 3a
altreserveringspotential,maximalireserveringar procentFaktiska av

anställda100MinstSamtligaUnderlag

Iäxeringsår
1986 19871985198419871985 19861984

Material och
100,550,5 42,154,137,6 43,754,5 44,8varulager

Omsättnings-
43,352,8 47,462,843,247,252,863,0fastigheter

andelarochAktier
0,00,0 0,00,01,01,20,71,4lagerutgörsom

Pågåendefastpris-
77,770,5 66,969,376,666,870,369,6arbete

Resultatutjåm-
ningsfond --------

faktiskaSumma
65,9 72,871,472,865,2 69,270,673,4reserveringar
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Tabell 3b
reserverlngspotentlal, alt ll.Faktlslra reserverlngar l maximalprocent av

Underlag Samtliga Minst 100 anställda

Iäxeringsår
1985 1986 19871985 1987 19841984 1986

Material och
53,7 62,4 72,1 72,2 60,1 61,672,6 64,0varulager

Omsättnings-
65,094,2 79,2 71,1fastigheter 94,4 79,2 70,9 64,7

Aktier och andelar
0,0 0,0 0,0 0,0-1,4 0,7 1,2 1,0utgör lagersom

Pågåendefastpris-
70,5 66,9 77,769,6 70,3 66,8 76,6 69,3arbete

Resultatutjäm-
33,4 31,3 32,4 31,4 32,2ningsfond 31,7 33,0 32,0

Summa faktiska
65,2 65,0 63,6 59,4 64,2reserveringar 63,1 59,0 63,3

Tabell 4a
Andelen inkomstskatt l resultatet.procent av

Efter bokslutsdispositionerAntalet anställda Före bokslutsdispositioner

Ihxeringsår
1985 1986 19871984 1985 1986 1987 1984

50,3 79,1 46,5 37,520 49 18,6 25,2 20,2 22,2- 11,5 15,2 45,5 52,2 44,0 42,950 99 28,3 16,2- 7,9 17,5100 199 14,1 19,4 5,7 11,3 38,2 42,1- 45,9 31,5 9,6200 499 15,6 14,9 15,2 9,1 41,1-500 24,9 21,0 17,9 44,1 37,5 33,0 26,121,6- 21,3 23,9 20,4 17,1 43 9 38 0 32,2 24,6100 - 44:0 38:9 32,9 25,2Samtliga 21,0 24,0 20,2 17,2
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Tabell 4b
Andelen fastighetsskatt hyreshusavglft l resultatet.procent av

Antalet Föreanställda bokslutsdispositioner Efter bokslutsdispositioner

Iäxeringsår
1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987

20 49 1,8 2,8 9,0 11,8 4,8 8,7 20,8 20,0-50 99 0,9 2,9 15,9 9,5 3,4 5,5 46,3 25,1- 199 5,4100 3,6 27,6 9,4 14,5 7,8 38,4 14,6-200 499 2,7 3,2 19,8 13,2 7,0 9,7 41,0 13,9-500 0,4 1,1 7,4 5,4 0,9 1,7 11,6 7,8-100 0,6 1,4 8,4 6,0 1,2 2,3 13,2 8,6-Samtliga 0,6 1,5 8,7 6,2 1,3 2,4 14,1 9,1

Tabell 4c
Andelen vlnstdelnlngsskatt resultatet.l procent av

Antalet Föreanställda bokslutsdispositioner Efter bokslutsdispositioner

Iaxeringsår
1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987

20 49 0,2 0,6 0,2 0,7 1,4 0,3- - -50 99 0,9 1,7 2,6 12,60,9 4,8- - -100 199 1,8 3,5 3,2 3,9 4,9 5,0- - -200 499 10,7 2,2 7,3 32,9 4,6 7,7- - -500 2,6 5,0 6,8 7,34,4 4,0- - -100 3,1 4,2 5,0 4,9 6,7 7,2- - -Samtliga 3,0 4,8 6,5 7,14,0 4,9- -

Konsekvenser för10 byggnadsföretagen sänktav
skattesats och ändrad skattebas

Inom URF sänkning 30 ochskattesatsen tillövervägs procenten av
införandet K-SURVreserveringsunderlag grundatett nytt egetav
kapital Ek.

Basen för K-SURVEN skall Ek deñneratbeskattat summanvara som
tillgångarsolika skattemässiga restvärde med avdrag förav summan av

företagens skulder. Som alternativt reserveringsunderlag övervägs en
motsvarighet RUFtill nuvarande resultatutjåmningsfonder i form enav
L-SURV. I detta effekterna föravsnitt undersökas bygg-kommer att

årennadsföretagen reserveringsmöjligheternuvarande utbyttsom
1983-1986 K-SURV alternativt L-SURV. Vid beräkningarna harmot

få uppgåantagits K-SURVEN skall till högst 40 eller 20att procent av
ingående återföras åretEk till beskattning efterden skallsamt att
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frågaavsättningen. I L-SURVEN fårhar antagits uppgådenna tillattom
högst 20 eller 10 åretunder utbetalda löner.procent av summan av

K-SURVEN

Inledningsvis kan anmärkas soliditeten i byggnadsföretagen SNI kodatt
501 betydligt lägre för industriföretagär tillhörandeän SNI koderna 2 och
3. Den lägre soliditeten beror de speciella förutsättningar förgällersom
byggnadsföretag. I sålundaentreprenadrörelsen detär kapitaletegna

lågtrelativt påvilket bl.a. beror beställaren entreprenadarbeteatt ettav
någoteller kreditinstitut till huvudsaklig del finansierar arbetet. Arbetet

finansieras därvid frågas.k. betalningar. I omsättnings-a-contogenom om
fastigheter belåninggäller Ek krymper till följd och fastigheternaatt attav

bokförda tillär anskaffningskostnaden samtidigt nedskrivningarnasom
skuldpost i balansräkningen. Ofta inteupptas alltid bokförssom en men

skattemässiga avskrivningar.även Vissa företag bokför samtliga skat-
temässiga såvälavskrivningar årligadvs. primäravdrag värdeminsk-som
ningsavdrag. Andra företag bokför påplanenligt avskrivning 1 procent men
utnyttjar de skattemässiga avskrivningarna bokföra dessautan att som
överavskrivningar. Med hänsyn till bokföringslagens frågabegränsningar i

uppskrivnin gånomsättnin gstill inkomstskattekonsekvensernaochom gav gar
detär sällsynt med uppskrivning omsättningsfastigheter.av

Följande jämförelse soliditeten mellan företag tillhörande SNI kodav
501 och företag hänförliga till SNI koderna 2 3och har gjorts.

År

1983 1984 1985 1986 1987

Ek %50 obeskaltade+ av reserver
SNI 2 och 3 29,1 31,0 31,3 31,4 32,2
SNI 501 14,6 15,7 16,0 15,1 15,8
Ek obeskaltadeutan reserver
SNI 2 och 3 20,9 21,7 21,1 21,3 22,3
SNI 501 7,7 8,4 8,7 7,5 8,8

På grundval specialkörning SCB gjort Byggentreprenö-av en som
angående årenredovisat Ek 1983-1986 i företag tillhörande SNI kodrerna

501 och minstmed 20 anställda förhar samtliga företag med minst 100
erhållitsanställda uppgifter Ek.om

Ek för uppgårdessa företag till följande belopp i milj. kr.

År1983 1984 1985 1986

3211 3594 3050 4152

Det beräknade Ek inte justerat med Ek i obeskattadeärovan reserver.
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åren 1985 1986skatteeffekterna under och förFör beräknaatt
K-SURVEN nuvarande reserveringsmöjlighe-byggnadsindustrin ersattom

vinstdelningsskatten med bolagsskattinkomst- ochoch ersattster enom
ifrågavarande Ek beräkningar förgrundval gjorts30 harprocent av

100med minst anställda.företag koncerner
beräkningarna varit följande.Förutsättningarna för har

åren 1983-1986justeras för ochDet redovisade Ek vart ett avovan
aktier andelar i dotterbolag till 70till värdet ochmed hänsyn samt

investeringsfonder.Ek i obeskattade ochprocent reserverav
framgårDå Ek inte enkäten har deuppgifter använts ovanavom

från SNI 501. DessaEk hämtade belopp har sedanangivna beloppen
så tillämpliga enkätföretagen. Därvid har antagitsde bliromräknats att

lönesummornas storlek.Ek proportionelltär motatt
åren fastställs skattebas med ledning faktisktFör ochvart ett en avav

åren 1983-1986 och inkomstskatteprocentunderbetald inkomstskatt en
åren 0,52.år 0,58 1984-19861983 och

årenerhållna justeras förinkomstskattebasenDen ettvart av
investerings-ökningar minskningar ochgrundval eller reserveravav

frånDenavdragen vinstdelningsskatt. reserverinfondsavsättningar samt gar
vinstdelningsskatt rensade inkomstskattebasenfondavsättningar ochoch

årenökningen justerat Ek40 mellanminskas härefter med procent av av
erhållnaPå härefter K-SURV-skattebasen8485 8586. den8384, och
jämförs med faktisktefter 30 betaldskattenberäknas procent som

år. Resultatetför respektive beräk-vinstdelningsskattinkomst- och av
framgår tabell tabellI 6 redovisas motsvarande beräkningarningarna av

%.20K-SURV-avsättningvid en
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Tabell 5
40. Bygg-% och K-SURV30vld skattesatsreglervid gällande samtSkatter

Milj. kr.100 anställda.med minstnadsföretag

År
1986198519841983

1523 050 459433 211Ek
5336 420 87 1286 676EkJusterat

13951 770Vinstdelningsskatt
477392 371522Inkomstskatt
917676 639901lnkomstskattebas

0,58 1983 0,52 1984 -
023380 1528obeskattadeJustering med -investcringsfonderreserver,

vinstdelningsskattoch
941019 1204 11skattebasRensad -
283181% ändringK-SURV 40 --

justerat Ekav
2 224839K-SURV-skattebas --

667252%30Skatt --
616448ochBetald inkomst- --

vinstdelningsskatt
+51-196Skillnadsbelopp --

Somlämnas.följande kommentarerböri tabellenberäkningarnaTill
föreliggaskillnaderfalletenskildaredovisats i detinledningsvis kan stora

inte allsFör företagrestvärden.skattemässigaredovisat Ek ochmellan som
fastigheteravskrivningarskattemässigadelvis bokförendasteller

tordeBeräkningarnatabellen.Ek enligtunderstigaEkdärförkommer att
tillåter 70likviditetföretagens att procentvidare förutsätta avatt

underlagettillMed hänsyntill Ek.omvandlas attobeskattade reserver
för deavläsasendast kunnatår därföreffekternafyra ochendast attavser

Åren 1985 1986ochbegränsad.två åren analysentorde värdetsista varaav
intevarför deår byggnadsföretagenförtvå relativt normalarepresenterar

lågkonjunktur.sig ellerunder höginfallit vare
på 20K-SURVväljs40K-SURVföri procentOm stället enen

ochK-SURV-skattebasenredovisadei tabellendenkommerprocent
följande.enligtändrasskatten att
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Tabell 6
Skatter vld gällande regler vid skattesats %samt 30 och K-SURV 20. Byggnads-
företag med än 100 Milj.anställda. kr.mer

År
1985 1986

Rensad skattebas K-SURV %20 0191 1 941
ändring ing. justerat Ekav
K-SURV-skattebas 929 2 082
Skatt 279 625
Betald inkomst- och vinstdelningsskatt 448 616
Skillnadsbelopp -169 +9

Tabell 5 och 6 visa sänkning bolagsskattesatsen %att till 30synes en av
icke leder till högre betald skatt för de i tabellen representerade bygg-
nadsföretagen även reserveringsmöjligheterna helt slopas. Skattenom
den rensade skattebasen dvs före avsättningar till K-SURV årenför 1985
och 1986 blir dessutom lägre den betalda år.skatten för dessaän Skatten

sålunda årskulle för 1985 blivit 0,30 1 019 306 erlagd skatt 448motx
årföroch 1986 0,30 9411 582 betald 616.skatt Resultatetmotx

därför bekräfta byggnadsföretagen i dagsläget relativtatt isynes sett
förhållande till övrig industri har hög andel betald skatt i relation tillen
rörelseresultatet.

Som alternativt reserveringsunderlag till K-SURV används L-SURV.
En motsvarande beräkning till den gjorts i tabellerna 6.5 och 6.6 harsom

Utgångspunktengjorts. har därvid varit den maximala fåskallatt reserven
uppgå till 20 åretseller 10 lönesumma. Resultatet redovisas iprocent av
tabellerna 6.7 och 6.8.

Tabell 7
Skatter vid gällande regler och skattesats %30 och L-SURV 20. Byggnadsföretag
med än 100 Milj. kr.anställda.mer

Å:
1985 1986

Rensad skattebas 0191 8461
L-SURV 20 % ändrade lönesummor 207 178
L-SURV-skattebas 812 1 763
Skatt 30 % 244 529
Betald inkomst- och vinstdelningsskatt 448 616
Skillnadsbelopp -204 -87
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Tabell 8
%Skatter vid gällande regler och vid skattesats 30 och L-SURV 10. Bygg-

Milj. kr.nadsföretag med än 100 anställda.mer

Å:
1985 1986

Rensad skattebas 019 1 8461
L-SURV 10 % ändrade 103 89lönesummor
L-SURV-skattebas 916 7571
Skatt 30 % 275 527
Betald inkomst- och vinstdelningsskatt 448 616
Skillnadsbelopp -173 -89

Avslutning11

I denna har analyserats effekterna för byggnadsföretagenrapport av
ocksånuvarande beskattningsregler. I gjortshar avslutningsvisrapporten

preliminär bedömning aktiebolagsskattesats 30hur ochprocenten av en
införandet K-SURV i kombination alternativ L-SURVmed skulleav en en
förändra byggnadsföretagens skattebetalningar.

I har inte behandlats byggnadsföretagens behovrapporten av reser-
pågåendeveringar för förlustrisker i arbete och fastigheter och ettom

sådan behov tillgodoses inom för K-SURV L-SURVkan och ellerramen
särskilda förlustriskreserveringsbehov finns. diskuteratsheller harom

så påoch i fall vilket nuvarande omsättningsfastighetsbegreppsättom
Slopandet reavinstbe-skulle kunna aktiebolagssektorn.utmonstras ur av

skattningen inom för konsolideringdenna sektor och regler ochnya
förlustriskreserveringar K-SURV eller L-SURV i kombinationt.ex. genom

sådanamed lägre skattesats kan erbjuda möjligheter. Egenföretagarnas
problem inom byggnadssektorn ihar heller belysts rapporten.

övergångsproblematikenheller har behandlats. Redan dockkannu
likviditetseffekternakonstateras för byggnadsföretagen blir betydandeatt

i med upplösning Desamband nuvarande diskuteradeen av reserver.
alternativa reserveringsbaserna i kombination med 30-procentigen

övergångseffekternaskattesats lindrar för byggnadsföretagen helhetsom
ändå tillkommer leda mycket betydande reservupplösningar.attmen
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