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statsrådetTill och chefen för

finansdepartementet

Genom beslut den 6 juni 1985 bemyndigade regeringen chefen för finans-
departementet tillkalla kommittéatt med högst sju ledamöter meden
uppdrag göra företagsbeskattningen.att översyn Genom beslut denen av
9 januari och den 11 juni 1986 bemyndigade regeringen chefen för finans-
departementet tillkalla ytterligare tvåatt respektive ledamöter fören
utredningsuppdraget.

En förteckning kommitténsöver ledamöter, sakkunniga och experter
dess sekretariat bifogas.samt

Kommittén har antagit utredningen reformeradnamnet företagsbe-om
skattning URF.

Som våraunderlag för låtitöverväganden har utföra antal under-ett
sökningar bilagor i särskildpresenteras volym. För dessasom som svarar
respektive författare. För bilagorna förutom bilaga iA huvudvolymen- -

sekretariatet.svarar
Reservationer har avgivits ledamöterna Bahr, Kenneryd,av von

Lundgren Rexed.och
Särskilda yttranden har vidare avgivits ledamöterna Bahr,av von

Bargholtz, Edin och Nicolin, sakkunnige Herrlinav samt experternaav
Alderin, Lodin, Mattsson och Stenman.

Utredningsarbetet härmedär slutfört.

Stockholm den 14 juni 1989

ÅsbrinkErik

Stig Bahr Percy Bargholtz Per-Olof Edinvon

Lars Hedfors Rolf Kenneryd Bo Lundgren

Curt Nicolin Knut Raxed Bengt Silfverstrand

Jan Klippmark Anders Kristoffersson

Ingrid Melbi Eva Schön-Engqvist
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och sekretariatLedamöter, sakkunniga, experter

tillika ordförandeLedamot,

fr.o.m. t.o.m.
Åsbrink 1985-12-19Statssekreteraren Erik

Ledamöter

Utredningssekreteraren
1985-12-19 1987-09-30Rolf Andersson

Regeringsrådet 1985-12-19Stig Bahrvon
1985-12-19 0Chefekonomen Percy Bargholtz

1988-10-24Riksdagsledamoten Jan Bergqvist 1986-06-11
1987-10-01Ekonomen Per-Olof Edin i

Riksdagsledamoten Hedfors 1985-12-19 1Lars
Riksdagsledamoten Rolf Kenneryd 1986-06-11 i
Utredningssekreteraren

1986-01-10 1987-09-30Karsten Lundequist
Riksdagsledamoten Bo Lundgren 1985-12-19 JK

1985-12-19Tekn. dr Curt Nicolin
Utredningssekreteraren
Knut Rexed 1987-10-01
Riksdagsledamoten

10-25Bengt Silfverstrand 1988-

Sakkunniga

Skattedirektören Klas Herrlin 1985-12-19
Departementssekreteraren

1986-09-30Kristoffersson 1986-06-11Anders
Regeringsrådet 1988-12-31Leif Lindstam 1986-06-11
Departementsrådct
Leif 1985-12-19 1986-06-10Pagrotsky
Departementsrådet
Gustaf Sandström 1985-12-19

Experter

Direktören 1986-06-11Robert Alderin
Departementsrådet 1987-01-09Peder André
Ekonomen 1986-06-1 1987-09-30Per-Olof Edin 1
Departementssekreteraren

1987-04-21Bengt Eklind
Rådmannen Bertil Ekholm 1989-04-01

1989-03-01Skattedirektören Mats Henricson
Departementsrådet
Svante 1985-12-19Holgersson

1989-03-01Skattechefen Bodil Hulgaard

då‘ Förordnad den betänkandet lämnas.dagt.0.m.
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Kammarrättssassessorn
Eva Lagebrant 1986-06-11
Professorn Sven-Olof Lodin 1986-06-11
Hovrättsassessorn Annika Lundius 1989-04-14
Professorn Nils Mattsson 1985-12-19
Direktören Folke Nilsson 1986-06-11 1988-02-25
Departementssekreteraren
Gunilla Posse 1988-11-01 ‘
Direktören Staffan Seth 1988-02-26 1989-02-06
Jur. kand. Olle Stenman 1989-02-07
Departementsrâdet

StångbergOlle 1987-10-09
Professorn Jan Södersten 1985-12-19
Lagmannen Hans Iellander 1988-01-13
Departementssekreterarcn
Rolf Tyllström 1988-11-01
Departementssekreteraren
Ann-Marie Wallin 1988-02-26 1988-10-31

Sekreterare

Regeringsrättssekreteraren
.lan Klippmark 1988-11-14
Departementssekreteraren
Anders Kristoffersson 1986-10-01
Kammarrättsassessorn Ingrid Melbi 1986-08-01
Kammarrättsassessorn
Eva Schön-Engqvist 1986-04-01
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Sammanfattning

föreslår sittiURFföretagsbeskattningreformeradUtredningen om
företagsbeskatt-svenskadenförändringgenomgripandebetänkande aven
breddningarbetydandeoch avkraftigt sänkt skattesatsmedningen en

följande.reformförslaget ärtillBakgrundenskattebasen.

inlåsningminskarskattebasBredare

formellhögtillämpasaktiebolagbeskattningför enI dagens system av
i52 % ochinkomstskattstatligKombinationenskattesats. av -

definieradpå% realt20vinstdelningsskattfallförekommande en-
avdragsgillabåda motskatterna ärdedå tillhänsynskattebas atttasger,

dockhar%. storaFöretagen57skattesatstotalvarandra, caen
denreduceraobeskattadetillavsättningar reservermöjligheter att genom

iskattenskattebelastningeneffektivaDeninkomsten.beskattningsbara —
historisktdärigenomdispositioner harolikaföreresultatettillrelation -

20-25 %.i intervalletlegatsett
slagolikaskaparskattebassmalochskattesatshögKombinationen av

haallmänhetiföretagenvisaruppgifter synesEmpiriska attproblem.av
i dagkopplingåtgärder. Vid denresultatreglerande somöverskottett

företagensmellanframtidenråda iföreslås ävenråder och som -- kvarhållnaskattendettamedförbeskattning attredovisning och
Dettautdelad vinst.understiga skattenvinstmedel kommer att

reavinster änbeskattningmed lägrekombinationförhållande -i avhar en
historisktilåsa kapital settinbidragit tillägarledet attiutdelningarav -

omal-ochomstruktureringarmed kravperioderIföretag.vinstrika
samhällsekonomiskaförriskerdettariskkapital skaparlokeringar av

dessaminskarskattebasbredaremedEtteffektivitetsförluster. system
risker.

finansieringskostnaderUtjämning av
också slagandraskaparskattebasensmaladenochskattesatsenDen höga

innebäraktiebolagsbeskattningen attDen svenskaneutralitetsbrister.av
gånger, i bolaget,två delsbeskattaskapitaletdetavkastningen egna

kapitaletfrämmandeför detkostnadernaDäremot ärdels hos ägarna.
egenfinan-skattebelastningväsentligt högreDettaavdragsgilla. ger en
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sierade investeringar lånefinanserade,än förstärks den högasom av
formella skattesatsen och de inslag accelererad avskrivning finnsav isom

Därmed föreliggersystemet. incitament lågtill soliditet.

Systemet med investeringsfonder föreslås avskaffat

Det svenska företagsskattesystemet har historiskt försetts mångamedsett
uppgifter såväl i konjunkturpolitiken i regionalpolitiken. Studiersom
initierade visar dock möjligheternaav påverkaoss att investeringsbe-att

framstårteendet begränsade. Detta delvissom är följd de omfat-en av
tande reserveringsmöjligheterna ocksåberor på effekternamen att av

åtgärdervidtagna först med avsevärd tidsfördröjning får åsyftadeen de
effekterna. Detta ställer alltförstora krav framförhållningstora i- -
den ekonomiska politiken.

Det markerademest uttrycket för statsmakternas ambitioner påverkaatt
investeringsverksamheten utgörs med allmänna investeringsfon-systemetav
der med varierande utformningsom funnits sedan 1938. Systemet har
inneburit företagenatt under vinstårgoda med avdragsrätt vid beskattning-

har kunnat göra avsättningaren till investeringsfond viss delmot att en
det beloppetavsatta deponeratsav konto i riksbanken. Denna

spärrkontoandel har höjts vid flera tillfällen uppgåroch till 100 %nu av
avsättningen. Med tillstånd från myndigheterna har fonderna kunnat
användas, särskilt lågkonjunkturår.under Systemet i ekonomisktär
avseende i princip likvärdigt med med friaett system avskrivningar.
Erfarenheterna från tillämpningen varierar. För vissa perioder finns
indikationer viss omfördelningatt investeringaren i tiden och iav -

åstadkommits.harrummet För andra perioder där fondfrisläppen- -
storleksmässigt endast kunna finansiera del investeringarnaen ärav -erfarenheterna nedslående.mer

Mot bakgrund det allmänna önskemålet åstadkommaav att väsentliga
basbreddningar och därmed minska riskerna inlåsningför och den- -begränsade möjligheten uppnå precisionatt i investeringsstyrningen föreslår

investeringsfondssystemetatt awecklas.

Den internationella utvecklingen på skatteområdet är central betydelseav
Den svenska ekonomin är starkt internationaliserad. Samma avkastnings-
krav ställs företag verksamma i Sverige företag i andra länder.som
Bolagsskattereglerna i olika länder driver in kilar mellansom avkastnings--
kraven de internationella kapitalmarknaderna och avkastningskravet
investeringar är ökande betydelse för i vilketav land företag förlägger sin-
verksamhet. I omvärld, där företagsskattesystemenen förändras i riktning

sänkta skattesatsermot och bredare skattebaser, är begränsat förutrymmet
nationella awikelser. Enligt vår bedömning tillmäts också den formella l|skattesatsen eller skillnader i skattesatsernasnarare viktstörre än— en-tidigare.
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avvisasCash-flowbeskattning

vår utform-förrestriktionviktigutgjortomvärlden harUtvecklingen i en
alternativaolikaVi harskatteregler. prövattillning förslaget nyaav

utgiftsbeskattningcash-flowbcskattning, slagskattemodeller, bl.a. ett aven
ställda kravuppfyller högtskatteformföretagen. Denna somav -

ivissa problememellertid skapa ettskullei beskattningenneutralitet -
förhållandeutformning iannorlundasinsammanhanginternationellt genom

skulleAndra problemnettovinstskattesystemen.dominerandetill de helt
företagensinkomstbeskattningförhållande fortsatttilliuppkomma aven

ägare.

avvisasbeskattningReal

Även skatteformdennanettovinstbeskattning.också realVi har prövat en
ambitionerstatsmakternastvivel attskapaförutom den kanskulle att-

förhållande till omvärl-iföranleda probleminflationen kunnabekämpa -
dubbelbeskattningsav-olikautformningensärskilt vidDetta gällerden. av.I föreslår också inettovinstbeskattning ochrealVi awisar samman-tal. en

avskaffasvinstdelningsskattenuppbyggdaprinciperrealadenhanget att
inkomståret 1991.fr.o.m.

l
dubbelbeskattningenilättnaderaktiebolag ingaför% skattesats30 -

juridiskaandraföreslår för aktiebolag ochskattesatsenVi personeratt
nivå linjeitill denna%. En sänkning ärfrån % till 3052-57dagenssänks

också marginelladetDen sänkerutvecklingen.internationelladenmed
nivå för arbets-gällertill denvinsterföretagensskatteuttaget som

Därmedföretagsnivå socialavgifter.uttagetinkomstbeskattningen av
produk-olikadebeskattningenlikvärdighet iinterna kravuppfylls av

i företagen.tionsfaktorerna
vår ingetbedömningskattesatsnivån enligtföreliggerden valdaVid

Med dendubbelbeskattningen.ekonomiskalättnader i denbehov av
samtidigt30 %tillutdelningsinkomstersänkning skattesatsen somav

RINK skerinkomstbeskattningföreslås reformeradutredningen omav
föreslårVivinstmedel.utdeladesänkning skatteuttagetbetydande aven
kapitalnyemitteratutdelningaravdrag förreglerdagensdärför att om

utdelningsavdraget.70-procentigaliksom detavskaffas,Annellavdraget

reserveringsmöjlighetEn ny

nominellaför räntoravdragsrättnettovinstbeskattning mednominellEn
problem.med vissaförenadbred bassker ärdär skatteuttagetoch en

Även förkvarstår kostnadernaiskillnaderskattesatsvid sänkten
förbakgrund ochlånat kapital. Mot denna attochfinansiering med eget -

föreslårbakåtförlustutjämning atttillmöjlighetindirektge en -l skatteutjämningsre-till särskildavsättningarföretagen görarätt att enges
maximaltA kapital,beskattadeföretagensSURV, baserad omegnaserv



18 Sammanfattning SOU 1989:34

30 %. Basen för i princip tillgångarsolikautgörs skattemässigareserven av
värden med avdrag för företagets skulder utgåendeenligt balansräkning.

För företag med litet kapital särskilt företagett ieget tjänstesektorn-
erbjuds alternativ reserveringsmöjlighet maximalt %en 10om av-

lönesumman. Som småstöd för ochett nystartade företag förstärktges en
reserveringsmöjlighet i form avsättning %20extra lönesum-av en av

till 25 basbelopp basbeloppet uppgåman 1991upp till 30 000antas ca
kr..

Lagemedskrivning slopas

Företag har i dag rätt nedskrivninggöra med 50 %att lagervärdet. Förav
skapa för sänkningenatt utrymme föreslåsskattesatsen denna rättav att

slopas. Värderingen lager skall i framtidenäven ske enligt FIFO-av
principen först in först Beskattningenut. nominella prisvinster vidav-
värdering enligt FIFO begränsas sänkningen skattesatsen.genom av
Företagen schablonmässigträtt att hänsyn till inkuransges ta i lagret

värdering till 95 % lagrets totalagenom anskaffningsvärde.en av

Förändrade avskrivningsregler nuvärdeavskrivning för inventarier-
De grundläggande avskrivningsreglerna för inventarier där enligt-—
huvudregeln avskrivning med 30 % saldovärdet bibehålls.medgesav -
Som föreslåsalternativ företagenett till direktavdragrätt ett s.k.-
nuvärdeavskrivning med 84 % anskaffningsvärdet. Denna alternativaav-
avskrivningsmetod verkar investeringsbefrämjande förstärkaattgenom
företagens likviditet och positiva effekter risktagandet. Förgenom
företag nuvärdeavskrivningatt görasom möjlighetavser tillges en
avsättningar till s.k. periodiseringsfonder med ârsvinstenmaximalt halva
före skatt. Avdrag medges gångermed det belopptre insättssom
räntelöst konto hos riksgäldskontoret. Under investeringsåret kan företaget
kvitta bort den upplösta periodiseringsfonden nuvärdeavskrivning.mot

Även byggnaderfor bibehålls de grundläggande avskrivningsreglerna.
Dock avskaffas tillrätten s.k. primäravdrag, möjliggör för företagensom

under de första fem årenatt göra avskrivningar tvåextra om procent per
år.

Full nominell beskattning realisationsvinsterav

sänkningen skattesatsen till 30 % medger likformigav beskattningen av
olika slag inkomster i aktiebolagen. Till frånskillnadav i dag där-
beskattningen realisationsvinster aktier och fastigheterav bygger en
schablonmetod aktier och indexuppräkning fastigheter föreslås full-
beskattning den nominella vinsten vid försäljning.av Den sänktaen
skattesatsen innebär också olika slag fonderingsmöjligheteratt av vars-
syfte har varit reducera likviditetspåfrestningenatt vid tillgångarbyte av -
kan avskaffas.
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tidsbegränsningframåtFörlustutjämning utan

förlustutjämningårstill 10aktiebolagen rättSkattereglerEnligt dagens ges
underskottochslopastidsbegränsningen attföreslårVicarry-forward. att

bedömtscarry-back harförlustutjämningBehovetlöpande.fastställs av
allmännaden föreslagnabakgrund reserve-bl.a.begränsat, mot avvara

ringsmöjligheten.

bortsår-reglervissaKoncernbeskattning tas-
ochkedjebeskattningi reglernajusteringar görsVissa mindre oml

koncernbidrag.

aktiefonderochinvestmentföretaghosreavinsterförSkattefriheti

investmentföretag ochreavinster hosbeskattasSkattereglerEnligt dagens
beskattningDennaomfattning.begränsadideaktiefonder för senare -

föreslås avskaffad.aktieportföljenförsvårar omstruktureringar avsom —
aktiefonderochinvestmentföretagförföreslagna,deinnebärI övrigt

skattepliktig ochutdelning ärskattereglerna mottagenattgemensamma,
ak-direktuppnå mellanbalansFöravdragsgill.utdelning attlämnad

föreslår viägandehushållen indirektochframför allttieägande hos --
aktiernas%1,5påförs schablonintäktbeskattningen avomvidatt en

marknadsvärde.

finansiella företagandraochbankerbeskattningSkärpt av

låg skattebelastning storahafthistoriskt genomm.fl.Banker har sett en
tillknutnaobeskattadetillavsättningar reserver,möjligheter göraatt

Dessavalutorobligationer,lånefordringar, reser-m.m.innehavet av
företag rättdessa attföreslås dockslopade; enveringsmöjligheter ges

%99tillallmänhetenfordringar summaschablonmässigt avta upp
avsättaövriga företagfår rättlikhet med attioch deanskaffningsvärden

skattereglernaförändradeDe enskatteutjämningsreserven. gertill den nya
kapitaltäckningsreglermed dekombinationIskattebelastning.höjd nya

dedockkommerföreslås sammanhangi nyaannatkommer attsom
tillräckligbyggamöjligheterna attinte begränsa enuppskattereglerna att

kapitalbas.
reserveringsmöjligheternabegränsasskadeförsäkringsbolagFör

banker.förliknande sätt som

investeringaregenfinansieringtillincitamentFörstärkta av

skattebelastningenutjämningmedförskattereglerna avDe föreslagna en
särskiltReformen ärinvesteringar.låneñnansieradeochför egen-

denmedinvesteringskalkylering arbetari sinföretagförbetydelsefull som
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fulla skattesatsen. Avkastningskraven vid egenñnansiering sjunker i
proportion till den sänkta skattesatsen.

En utgångspunkt för reformpaketet har varit skattebelastningenatt
icke-finansiella företag skall ligga ungefär den nivå gäller i dag. Vidsom
särskilda simuleringar har framkommit begränsningenatt reserverings-av
möjligheter kommer utjämnaatt skattebelastningen mellan företagen. För
utlandsägda företag i mindre utsträckning andrasom än företag uttnyttjat-
dagens reserveringsmöjligheter kommer skattebelastningen sjunka.att-

Beskattningen egenföretagareav

Vid dagens Skatteregler har egenföretagare ungefär reserverings-samma
möjligheter aktiebolagen. Liksom försom aktiebolagen föreslås dessa
reserveringsmöjligheter slopade. Till viss del kompenseras detta deav
sänkningar den personliga inkomstskattenav föreslås RINK. Isom av
övrigt föreslås följande Skatteregler.

För egenföretagare, där ingen separation görs mellan näringsverksam-
heten och privatekonomin, begränsas reserveringsmöjligheterna till 8
basbelopp ca 240 000 kr.. Begränsningen motiveras utifrån krav
skattemässig neutralitet mellan egenföretagare och löntagare. Inom ramen
för denna begränsning egenföretagaren rättges göra avsättningaratt till
skatteutjämningsreserv ungefär sätt aktiebolag, 30 %samma medsom

det kapitalet och samtidigtegna med 20 % lönesumman tillav upp- -
25 basbelopp.

För egenföretagare med större behov reserveringsmöjligheterav
diskuterar tvåvi alternativa vägar, krav bildandeutan aktiebolagsom av
skulle egenföretagaren tillgång tillge reserveringsmöjlighetersamma som
de föreslås för aktiebolagen.som

Gemensamt för bådade alternativen är handelsbolagetatt tillgörs
skattesubjekt vilket också föreslår med i princip Skattereglersamma- -

för aktiebolagen.som
Vad tvågäller de alternativens utformning i övrigt lämnar inga

detaljerade förslag. I det första alternativet förutsätts möjlighet skapasen
för enskild bildaen handelsbolag.att Dettaperson alternativ förutsätter
vissa civilrättsliga förändringar och jordbrukare fullt skall kunnaom ut-
utnyttja denna bolagsform översyn jordförvärvslagstiftningen.en av—

I det andra alternativet särskild redovisningsmetoden förutsätts- -egenföretagaren några civilrättsligautan förändringar tillgång till
aktiebolagets reserveringsmöjligheter. Villkoret dockär näringsverksam-att
heten redovisningsmässi och skattemässigt från privatekonomin.separeras
Vi förutsätter detta alternativatt utreds såvidare slutlig ställningatt kan

till detaljertas under 1990.

Övergângsfrâgor

Det skattesystemet föreslåsnya i sin helhet införas den januari1 1991.
Vid övergången till det aktualiserassystemet övergångsfrågor.nya raden
Dessa gäller i första hand gäller awecklingen de gamla deav reserverna -
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icke-finansiellauppgår för deinvesteringsfonderexkl.öppna reserverna
återfördaföreslår deVimiljarder kr.100 reservernaaktiebolagen till attca

SURVtillavsättningarmöjligheten göratill attmed hänsyn tagen --
året fastställsDet första ettskattesatsen.den lägremedbeskattas nya,

år med5normalfalletiåterföras beskattningtill enskallbelopp, som
återföraså dockkanönskarDe företagtidsfördelning.viss fastställd som

andrautgår. ochFör bankervarvid rabattsnabbare, enreserverna
förhållandeikapitallitetnormalfalletimed egetfinansiella företag ett-

kapitaltäckningsreglerlyda underåterförda kommertill attsomreserver -
år rabatt.3 medåterföringen störrehögstskall ske en

den lägremedskall skattasgamlal Det defaktum avatt reservernai
i betydandeskapafrånvaro spärreglerolika ettiskulleskattesatsen avi Viövergången till detskatteanpassning inför systemet.för nyai utrymme

Dessutomuppbyggnaden lagerreserver.föreslår fördärför spärregler avi
får in-föri investeringsfonder görasföreslår tillavsättningaratt

i komståret 1990.

Budgeteflekter

vinstdelningsskattenden slopadekombination mediskattereglernaDe nya
ungefärbedömningarvåra osäkravisserligen attenligtkommer ge--

Föri dag.aktiebolagicke-finansiellaförskatteuttag somgruppensamma
löpande beskatt-Denskattebelastningen.företagen skärpsfinansiellade

budgetförstärkning 1reglernavid deningen kommer att caengenya
avskattadeochupplöstaeffekten deTill detta kommeren miljard kr. av

budgetförstärkningytterligareförväntaskangamla ge ensomreserverna,
det totalahöjningTotalt detta1,8 miljarder kr. sett avengerca

uppgår skattebetal-juridiska% i10 dagmedskatteuttaget personersca
kr..25 miljarderningar till ca
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dividendsgains thancapitaltaxationwith lowercombinedsituation, ona

incapitallockingcontributedhasshareholders, todistributed to
restructuringdemandingperiodsDuringcorporations.profitablehistorically

thediminishingofriskthethiscapital,of risk createsreallocationand
basebroaderemploysthat taxAof athe tax systemefficiency economy.

risks.suchdecreases

distorsionsReducing

ofotherbase typescreateandhigh taxaddition, theIn ratetax narrow
taxationentails doubletaxationSwedishdeficiencies. corporateneutrality

Inagain for theandfor thefirst owners.income:of companycorporate
burdenplacesThisdeductible. taxfinanceof debt athe taxcostcontrast,

loan-financedheavier thanmuchthatinvestmentsequity-financed onon
and thehigh ratereinforced the statutory taxsituationinvestments, a
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elements of accelerated depreciation that of the Swedishpartare tax
Accordingly,system. there incentive for havingan high debt-equitya

ratio.

Discontinuation of the investment funds proposedsystem

Historically, the Swedish corporate has fulfilledtax system variety ofa
ofpurposes nationalpartas and regionala economic policy. Studies

commissioned by the committee indicate,to however,seem that the
possibilities affectto investmentcorporate behavior be consideredmust
limited. This attributable the existenceto of unused allowancestax and

the factto that there considerable time delaya before firms adjust their
behaviour to tax measures.

The clearest expression of the governments ambition influenceto
investment activities in Sweden investmentthe funds IF-systemsystem
which, in variety of forms,a dates back 1938. Theto allowssystem
corporations, during of high profits,years maketo deductibletax alloca-
tions investmentto funds. With permission from the appropriate authori-
ties, has been possible utilizeto these funds, especially during periods of
economic recession. From economic point of view,an the insystem
principle the equivalent of of freesystem depreciation.a The experience
gained in the of the IF-system varies.use There indications thatare a
certain redistribution of investments in time and during certainscope,
periods, accomplished. Forwas other periods, when the funds released
sufficed financeto only portion of the investments,a the results lesswere
encouraging.

Considering the goal of achievingcommon substantial broadeninga of
the base,tax which would diminish the risks of locking-in effects, and the
limited likelihood of succeeding with precision control of investments, we
recommend discontinuation of the investment funds system.

International developments in taxation of primary importance

The Swedish haseconomy strongly internationala character. Profitability
requirements for companies active Sweden the those forare same as
companies other countries.

The rulescorporate intax various countries, which tend widen theto
between after-tax profitabilitygap requirements determined internatio-on

nal capital markets and profitabilitypre-tax requirements investments,on
increasingly importantare an factor when decides ina whatcompany

willcountry establish operations. In international environmentan
favoring change ofa corporate tax towardsystems lower tax andrates
broader bases,tax there little for divergence individualroom
countries. We also believe that the statutory tax rate, rather, theor
differences in the various tax givenrates, importance.now greater
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rejectedCash-flow tax

formulationrestrictions thesignificantconditions imposesInternational on
ofvarietyconsideredWe haverules.forof proposal tax anewour

others.flow,of cashtaxing thesuchmodels,alternative amongtax as
ofneutralitydemands forhighcertainlyform of taxationWhile this meets

dueinternationally,certain problemsneverthelesstaxation, would create
dominanttotallyinternationallyrelation theinits divergent tostructureto

combininginwould ariseAdditional problemsincome tax systems.net
theleviedincomecontinuedof firms withflow taxation taxcash ona

of companies.shareholdersowners

taxation rejectedReal

raising doubtsadditiontaxation. Innet-profitconsidered real toWe also
offormthisinflation,fightdeterminationgovernment’sconcerning the to

Such problemsinternationalinproblems context.taxation might ancause
double-taxationformulating agreements.likely arise whenwould most

recommendWe furthertaxation.net-profitreject realAccordingly, we
principles,built realwhichprofit-sharing taxabandoning the tax, on

1991.with fiscalstarting year

taxationdoublemitigationcorporationsfor30-percent ratetax no—
legaland othercorporationsforthe personsWe recommend that ratetax
reduction30 A to52-57 percent.from thelowered percent, tobe current

wouldThis alsotrends.internationalwithin linethis would be taxlevel
currentlylevelprofits themarginal tocorporatereduce the tax on

This wouldtaxation.of payrollformincome in thelabourapplicable to
variouscompany’sforof taxationequalityforrequirementsinternal ameet

factors.production
will bethereof 30 percent,proposed lowGiven the ratestatutory tax

reduction of theThetaxation. taxof doublemitigationforneed currentno
committeerecommended theby30dividend incomefor onpercenttorate

ofsubstantial lowering thein taxRINK, will resultreformincome-tax a
recommendAccordingly,shareholder level.profits thedistributed weonon

issuednewlydividendsforpartial deductionsforrulesthe onthat current
abolished.deduction beAnnelltheshares

optionNew reserve

fordeductionsprofits, with entitlementnominal toofTaxation corporate
givewouldbroad base,leviedwhich theand innominal interest tax on a

eliminatewouldEven lower notcertain problems. tax raterise to a
capital.borrowedcapital andequityfinancing betweendifferences in costs

carry-back,indirectly lossallowand in orderthis in mind, weWith to
fundsright allocategranted the tocorporations berecommend to athat

corporations’based theSURV, beequalizationspecial to ontax reserve
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equity capital, maximum of 30to The will, ina percent. principle,reserve
be based the accountingtax values of variouson less deductions forassets,

liabilities incorporate accordance with closing balance sheets.
Companies with small equity capital, especiallya companies in the

service will be offeredsector, option maximum of 10toa reserve a percent
of their payroll. Additional of small andsupport newly started companies
will be provided through option allowing allocationa reserve of 20extraan

of the payrollpercent maximum 25to of base-amounts,a with the
base-amount to approximatelyamount SEKto 30,000 1991.by

Inventory write-downs abolished

Today, corporations have the right deduct 50to ofto thepercentup
inventory value. We recommend rescinding this right make possibleto a
lowering of the Valuationtax of inventoriesrate. will continue in accor-
dance with the FIFO principle. Taxation of nominal price gains will be
limited by the reduction of the Companiestax willrate. have the right to

standard deduction fora obsolescence through valuation 95ata percent
of the inventory’s total acquisition value, historical cost.or

Change in depreciation rules first-year-recovery depreciation of equipment—
The basic depreciation rules for equipment, allowing depreciation of up

30to of the remainingpercent balance value in accordance with the main
rule, will continue apply. Asto alternative, recommend grantingan we
corporations the right direct deduction,to the so-called first-year-reco-a

of 84 ofto thevery, acquisitionup percent value of equipment. This
alternative depreciation method investmentspromotes strengthening

liquidity andcorporate exerting favorable influence risk-taking.a on
Corporations intending the first-year-recoveryto option, willuse be
permitted make allocationsto so-called periodizationto funds PF, where
the annual allocations limited maximum 50oftoare ofa percent pre-tax
profits. Such allocations exceed threenot timestoare the amount
deposited in interest-free with Nationalthe Swedishaccounts Debt Office.
When investments undertaken, be writtenare offassets against themay
PF.

The basic rules for depreciation of buildings will continue apply.to
However, the right so-called primaryto deductions, which allows corpora-
tions depreciation ofextra two annually duringpercent the first five years,
will be revoked.

Full nominal taxation of capital gains

A reduction of the 30tax rate willto allow uniformpercent taxation of
various of income intypes incorporated companies. The practicecurrent
of taxing capital gains from stock and through mix ofproperty nominala
and real principles replaced fullby taxation of the nominal gain theat
time of sale. The reduced tax alsorate that variousmeans reserve
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effectsmitigate corporatepossibilities whoseallocation to onpurpose was—
abolished.beof exchangingliquidity during the assets canprocess —

time limitcarry-forward withoutLoss

Wecarry-forward.companies 10-year lossCurrent rules allowtax a
determiningof losseslimit in favordropping this timerecommend on a

consideredequalizationcarry-backThe need for losscontinuous basis.
equalizationproposedlimited, due thepartly taxto reserve.

eliminatedspecial regulationstaxation certainGroup —
taxation andchainregulations governinginCertain minor adjustments the

proposed.contributions aregroup

mutual fundsandcompaniescapital gains for investmentTax exemptions on

gains of investmentcapitalimposeCurrent Swedish rules taxestax on
thisproposed thatfunds.limited degree, mutualcompanies and, to a

portfolio shouldof sharerealignments thewhich complicatestaxation ——
forproposed rules,In theabolished. otherbe taxrespects, common

receiveddividendsthatand mutual funds,companiesinvestment areare
balance betweendeductible. To achievedividends paidtaxable and aare

ownership,indirecthouseholds andprimarily byownershipdirect share ——
taxedmutual funds becompanies andinvestmentthat on anwe propose

of the shares.1.5 the market valueimputed income of percent on

institutionsand other financialof banksHigher taxation

institutions had lowfinancial havebanks and similarHistorically, taxa
allocations untaxedpossibilities makeresult of the largeburden totoas a

currencies and otherbonds,holdings of receivables,linked loantoreserves,
eliminated,possibilities beitems. proposed that these exceptreserve

valuation 99receivables throughdeduction loanfor right atto aonaa
financial institutions, theandof acquisition value, thatthepercent same as

equilizationallocations theentitledcompanies, beother taxtoto new
combined withHowever,increased burden.This inresults taxreserve. an

proposed in thewill be anothercapital rules thatthe context,coveragenew
capitalbuild adequatelimit possibilitieswill therules tonottax annew

base.
companiesnon-life insurancepossibilities for generalThe arereserve

for banks.limited inbe theto manner assame

equity-financing of investmentsincentive forStrengthened

equalization of burdenin theThe proposed rules result taxtax onan
particularly for those companies thatequity- loan-financed investments,and

calculations.into in their investmenttake the rate accountstatutory tax
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The of requirementrate return equity-financing then declineson
proportion the reducedto tax rate.

A basic assumption for the reform package has been that the burdentax
non-financial companieson shall be about theat level today.same as

Special simulations further indicates that limiting of the possibilitiesreserve
will equalize the burden betweentax companies. For foreign-owned
companies which currently available possibilitiesuse lesserreserve to— a

than otherextent companies the burden will decrease.tax—

Taxation of unincorporated businesses

The rules providecurrent tax unincorporated business nearly thean same
possibilities incorporatedreserve Inas thean company. same manner as

for corporations, proposed that these possibilities be dissolved.reserve
Tb certain thisextent,a offset by the reductions inmeasure personal
income proposed by RINK.tax In other the followingrespects, rulestax

proposed.are
For unincorporated businesses, where accounting separation madeno

between commercial operations and private possibilitieseconomy, reserve
limited 8 basetoare app. SEK 240,000.amounts The limitation

justified based the demand for equality ofon taxation between an
unincorporated business and Within the frameworka ofwage thisearner.
limitation, the business entitled make allocationsto equalizationto taxa

in approximately thereserve incorporatedsame 30manner as an company,
of equity capitalpercent and the time 20at of thesame percent payroll— —-

25 baseamount toup amounts.
We discusses alternativetwo approaches for unincorporated businesses

with need for thegreata possibilities which, withoutreserve requiring the
formation of corporation, would give thea business thetoaccess same

possibilities thosereserve proposed for companies.as
A element in both alternativescommon that partnership han-a

delsbolag would be subject taxation whichto also with, inwe propose— —principle, the rules for incorporatedsame companies.as
We providing detailednotare proposals for the alternatives.two The

first alternative the possibility of one-manpresupposes partnershipa
enmanshandelsbolag. This alternative conditional certain changeson

civil law and, the possibility shall be provided for farmers form suchto
review ofa landcompany, purchaseon legislation.a

The second alternative, involving special accounting method,a
conditional unincorporated businesseson being provided thetoaccess

possibilities availablereserve corporation,to withouta changes in civilany
law. However, condition that commercialone activity separated, for
accounting and fromtax the individual’s privatepurposes, Weeconomy.

that this alternative willassume be studied further, that final positionso a
be presented in detailcan during 1990.
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Transition issues

1991.introduced January lst,fullyproposed beThe attotax systemnew
whichof issues arise,numberDuring transition the system areto anew

freetheexistingmainly the largerelated reserves,to reservesnow —
SEK 100 billionapproximatelyexcluding investment toamountreserves,

that thesecompanies. Weincorporatedfor non-financial reservespropose
taking intolowertaxation therecovered forwill tax rate,be at new,

theof oldtransfer thepossibility tothe partto newaccount reservesa
distribution.fixed timecertain5 withfornormally ayears,reserve,

fasterthedesireHowever, companies that atthose reserves arecovercan
financialFor and otherprovided. bankswould bediscountwherebypace, a

recoveredcapital in relationequitynormally smallinstitutions with toa—
rules, thecapitalgoverned by thewill bethat reservescoveragereserves —

i discount.with largerrecovered in 3shall be years a
taxed the lowershall beprior rateThe fact that the taxi atreserves

substantial forvarious restrictions,ofin absencewould, the create scope
According-transition theprior theplanning system.tototax newmeasures

In addition,in inventoryrestrictions increases reserves.onwe propose
for fiscalpermittedfunds beallocations investmentthat nottowe propose

1990.year

effectsBudget

willprofit-sharingeliminatingcombined with theThe rules, tax,taxnew
approximately theestimation yielduncertainadmittedly taxin sameour ——

Thetoday.non-financial corporationsof taxfor the sector asrevenues
annualrules,Under thecompanies heavier.financialburden newon

effect of theaddition, thebillion. InSEK 1will rise by aboutrevenue
SEK 1.8provide aboutexpectedexistingrecovered toreservesnow

in total levyincrease thethisIn total, taxbillion in represents anrevenue.
entitiesfrom legal toof 10 today, amountsabout paymentstaxpercent

25 billion.approximately SEK
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tillFörslag1
1928:370kommunalskattelageniändringLag om

1928:3701kommunalskattelagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
46 § 1d41239 § mom.,38 § 2§§,dels 28-30 mom.,att mom.,

2-1019 punkternatillanvisningarna2punkt3tillanvisningarna av
tillanvisningarna8-10punkternatill 21anvisningarna12-16 avoch av

1-5punkterna25tillanvisningarna7-101-5 och24 punkterna av
anvisningarna9-116 och1-3,punkterna27till avanvisningarnaav

4punkt29tillanvisningarna15-21 av1-12 och28 punkternatill av
§ skalltill 41anvisningarna1-3punkterna38 §tillanvisningarna samt a av

gälla,upphöra att
21tillanvisningarnapunkt 153 § 221-27 §§,dels 3 avmom.,att
54 ochpunkterna22tillanvisningarna av1-9 och 11punkterna av

53 § skall hatillanvisningarna10punkt§till 24anvisningarna samt av
lydelse,följande

10punkter,fyrainföras§ skalltill 22anvisningarnai nyadels detatt
ioch1-30,punkter,trettio§till 23anvisningarnai12-14, nyaoch

punkt,till 24 §anvisningarna nyen

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3§2
förståstaxeringsår iförstås Medtaxeringsår iMed

kalenderår, under2 detlagkalenderår, dennaunderdetlagdenna
å sker,instansi förstataxeringverk- vilketinstansförstataxering ivilket

beskattningsår detmedochbeskatt-medställes, ochs
föregåtti kalenderår,kalenderår, närmastå det somi soms rn n gl räkenskapsår itaxeringsåret. Närtaxeringsåret, eller,föregåttnärmast

näringsverksamhetsamband medsammanfallerräkenskapsår icke attdär
skiljer sigavslutatspåbörjats ellerräkenskaps-kalenderår brutetmedi
dock be-kalenderår,från utgörsgått tillräkenskapsår,år, det somi

räkenskapsårskattningsâret detden 1föreända avnärmast un-marst
föreslutat taxe-närmasttaxeringsäret.der som

ringsåret.

21
förstås inäringsverksamhetMed
bedrivenyrkesmässigtlagdenna

inteförvärvsverksamhet är attsom
näringsverk-Tilltill tjänst.hänföran

fallockså isamhet räknas annat
näringsoch avyttringinnehav as-av

intebostadsrättoch utgörtighet som
privatbostad.

...
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22
Till intäkt näringsverksamhetav

hänförs vad näringsverksam-som av
heten kommit näringsidkaren till
godo pd framgårsätt anvis-m.m. av
ningarna.

23§5
Från intäkterna ien näringsverk-

samhet fdr avdrag för kostna-göras
der i verksamheten pd framgårsätt

anvisningama.av

24
Inkomst näringsverksamhetav

skall beräknas enligt bokföringsmäs-
siga grunder på framgårsätt av an-
visningarna.

25§7
30 §

Vad återstår intäktsom Vad återstårav intäkternaav som av
rörelse, sedan avdrag enligt 29 § förvärvskälla sedan avdragav en
gjorts och hänsyn tagits till in- gjortsoch enligt 23 hänsyn tagits till
utgående balans nettointäkzen in- utgåendeoch balans enligt 24 §

inkomstutgör rörelse. Beträffan- och avdrag gjortsav enligt 26 § utgör
de makar gäller särskilda be- inkomsten förvärvskällan. Be-av
stämmelser i anvisningarna till 52 träffande makar finns särskilda
jfr 23 § och 26 § bestämmelser i anvisningarna till

52

26
Uppkommer underskott vid be-

räkningen inkomst för-av av en
värvskälla medges avdrag för under-
skottet från intäkterna i för-
värvskällan följandenärmast be-
skattningsår.

Beträffande underskott vid för-
värvskällans upphörande gäller vad

i 3 §sägs 13 lagensom mom.
1947:576 statlig inkomstskatt.om

27§
Summan inkomsterna olikaav av

förvärvskällor inom inkornstslaget
näringsverksamhet inkomstutgör av
näringsverksamhet. Vid summering-

beaktas inte förvärvskällaen som
visar underskott.
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53§
mom9. enkla bo-Inkomst hosvanliga 22 hosInkomst m 0 m.

juridiskakommanditbolag, rederier ochhandelsbolag, lag, personer,
där-författning ellerenligtjuridiskaenkla rederier ochbolag, som

förbildatsmed jämförligtförfattning sätt attenligtpersoner, som
samfällighet änpå förvaltadärmed jämförligteller sätt annan

såsomsådan har sär-bildats för förvalta taxeratsatt somsam-annan
taxeringsenhet ochsådan skildfällighet harän taxerats avsersom

reglerings-marksamfällighet ellersåsom taxeringsenhet ochsärskild
särskil-hänförs till desamfällighet,marksamfällighet regle-elleravser

inkomst med belopp,delägarnashänförs till de daringssamfällighet,
hansförsärskilda inkomst meddelägarnas motsvararen varsom

rederiets ellerandel bolagets,belopp, för motsvarar aven varsom
inkomst.rederiets samfällighetenshans andel bolagets,av

Dela-inkomst.samfällighetenseller
för deni s.k. gruvbolag taxerasgare

åtnjutit bolagetsinkomst han av
verksamhet.

Anvisningar
till 21 §

28 § stycketandra
1.10 NäringsverksamhetErsättning i form royalty eller ansesav

erhållerskattskyldigutgående föreliggaförperiodiskt avgift ut- om en
ellerersättning i form royaltyim-nyttjande materiella eller avav

utgående avgift förtillgångar periodiskt ut-materiella är att anse
im-såvitt materiella ellernyttjandesåsom inteintäkt rörelse, avav

tillgångar, såvida intemateriellabeskaf-avgiftenroyaltyn eller är av
beskaf-avgiftenroyaltyn ellerhänföras till intäkt ärfenhet böra avatt

till intäkthänförasfenhet börafastighet eller tjänst. attavav
tjänst.av

5anv. till 27 §
ocksåNäringsverksamhetRörelse föreligga del- ansesomanses

fåmans-ifåmansföretag delägareföreliggaelleri när-ägare om en
sådannärstående tillsådan företag ellerstående till delägare avyttrar

hyresrätt,liknande delägareellerhyresrätt, patent-patenträtt avyttrar
rättighet, underliknanderättighet förutsättning ellerunder rättatt

förförutsättning ersättningenför rättigheten skulleersättningen att
intäktutgjortrörelse rättigheten skulle hautgjort intäktha omav

näringsverksamhetverksamheten verksam-företaget hade dri-i omav
drivitsi företaget haderättigheten. hetenvits den avyttrat avav som

rättigheten.den avyttratsom

§till 22
I. näringsverksam-Intäkter av
består ersättning förhet främst av

tillgångar utfördaavyttrade och
upplåtelse verk-och förtjänster av

enstaka tillgångar,ellersamheten av
tillgångar ochvärdet uttagav av
på fordringartjänster räntasamt av

till verksamheten.hörsom
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2. Vinstberäkning vid avyttring
fastigheter, bostadsrätter, ford-av

ringar och aktier utgörm.m. som
anlägningstillgângar jfr punkt 2
första stycket anvisningarna tillav
24 sker§ enligt bestämmelserna i
24-.. lagen§§ 1947:576 statligom
inkomstskatt.

anv. till 28 § sista1 stycket
Avyttras fastighet 3.13utgörsom Avyttras fastighet utgörsomomsättningstillgång rörelsei skall omsättningstillgång näringsverk-i

värdeminskningsavdragsombelöper samhetskallvärdeminskningsavdrag
tid före återförasavyttringen till inte har gjorts i räkenskapernasom

beskattning i rörelsen. och belöper tid föresom avytt-
återförasringen till beskattning i

näringsverksamheten.

anv. till 21 § 5 fjärde stycket
Övergår 4.awerkningsrätt till skog Övergår awerkningsrätt till

till ägare sätt änannatny genom skog till ägare sätt änannatny
köp, byte eller därmed jämförligt köp, byte eller därmed jäm-genomfång skall anses som om av- fångförligt skall anses som omverkningsrätten föravyttrats ett awerkningsrätten föravyttrats ett
vederlag motsvarande dess mark- vederlag motsvarande dess mark-
nadspris vid övergången och som nadspris vid övergången och somvederlaget betalats kontant.om vederlaget betalats kontant.om
jfr till 28 § 5 andra stycketanv.

anv. till 29 § 1 andra stycket
Har den skattskyldige 5.15i rörelse, Har den skattskyldige i enhar honom,utövats för för-som av viss förvärvskälla tillgodogjort sig

ädlingellerförbrukningtillgodogjort frånprodukter honomen annan avsig produkter från jordbrukeget bedriven förvärvskälla skall värdet
eller någon dess binäring eller från sådana produkterav tas upp somskogsbruk råämneneller fråneget intäkt i den sistnämnda förvärvskäl-

eller honom brukad, irörel-egen av lan.
inte använd fastighet, skall,sen som

framgår 21 och 24 §§, värdetav av
sådana râämnenprodukter eller i
vissa fall intäkttas upp som av
fastigheten. sådantI fårfall samma
värde dras omkostnad iav som
rörelsen. Detta gäller också, hanom
i rörelsen har tillgodogjort sig pro-
dukter honom utövadav annan av
rörelse, är särskildattsom anse som
förvärvskälla.
jfr till 21 § 7 ochanv. tillanv.
22 § fjärde1 stycket
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6.16 bränsle förUttag upp-av
på fastig-privatbostadvärmning av

närings-intäktinteheten utgör av
verksamhet.

stycketandra38 § 2tillanv.
7.17förmån förmånbostad eller fastighet till-Har Harannan av

dennesmedlem näringsidkare itillkommitfastighet kommitavav
idelägare sådanbostadsförening eller bo-medlemegenskap avav

hansdenna isådantibostadsaktiebolag delägarestadsförening eller
fråga i §och det inte 2egenskap bostadsaktiebolagär om avsessom

stycket, statligtredjeiupplåteLse 1947:576lagen7avses omsom mom.
eller för- förmå-bostadenvärdet värdetskall inkomstskatt skallav av

skattepliktigmånen skattepliktigräknasinte räknasintesom somnen
följdTill härav näringsidkaren. Utandelägaren.för förintäkt intäkt

såvitt det inte får förinte är skefår ske, avdragavdrag hinder härav
hänförligrörelsetillfråga till föreningensådana inbetalningarenom

eller deläga- kostnader imedlemmensutgift, för bolaget utgöreller som
föreningentill näringsverksamheten.inbetalningarrens
andraeller förbolageteller om-

inne-tillsighänförkostnader som
förmånenellerbostadenhavet av

stycket4 andra21 §tillanv.
8.18sådan till- eller sådan till-Värdet Värdetny-,av ny-,av

därmed där-ombyggnad eller ombyggnad ellerellerannan annan
iförbättringjämförlig jämförlig förbättringmedavsessom avsessom

anvis-andra anvis-stycket första6 15 stycketpunkt i punktav av
bekos-22 § ochtill bekos-ningarna till 23 § ochningarnasom som

ellerarrendator nytt- arrendator eller nytt-annantats tats annanav av
förintäkt intäktjanderättshavare utgör janderättshavare utgörav

beskattningsårförjordägarenförjørdbruksfastighet förfastighetsägaren
dåbeskattningsår nyttjande- tilldå nyttjanderättshavarens rätt

fastighetentill förbätt-rättshavarens rätt upphört,fastigheten om
utförtsförbättringen varundertidunderupphört, utförtsringenom

inne-varunderjordägaren fastighe-innehaftfastighetsägarenunder tid
beräknasIntäkten grundvalfastigheten. beräknashaft Intäktenten.

tillgångens vidvärde tidpunktengrundval tillgångens vidvärdeav av
tillnyttjanderättens upphörandeför nyttjanderättenstidpunkten för

tillgångendel tillgångenupphörande till den bekostatsdel nytt-den av
nyttjanderättshavaren. nyttjande-Harbekostats janderättshavaren.av

erhållit erhållitnyttjanderättshavaren ersättningHar rättshavaren av
förbätt-avjordägaren för förbättringen,förersättning fastighetsägaren

intäktersättningen förintäktersättningen nytt-ringen, utgör utgörav
nyttjande-jordbruksfasrighet för janderättshavaren.

rättshavaren.

219 §tillanv.
9.19statligtnäringsbidrag näringsbidragMed Medavses avses

återbetalningsskyldighet återbetalnings-stöd stödstatligtutan utan
förnäringsidkare närings-tillfallertillfaller skyldighet enen somsom

närings-Med näringsverksamheten.näringsverksamheten. föridkare
ocksåockså stödstatligt näringsbidragbidrag Medsomavses avses

återbetalningsskyl- medmed förenatförenat stödstatligt ärär som
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dighet sådan skyldighetom återbetalningsskyldighetupp- sådanomkommer endast om skyldighet uppkommer endast oma näringsidkaren inte uppfyller a näringsidkaren inte uppfyller
de villkor har uppställts försom de villkor har uppställts försom
stödet, stödet,

b näringsidkaren inte följer de b näringsidkaren inte följer de
föreskrifter har meddelats vidsom föreskrifter har meddelats vidsom
beviljandet stödet ellerav beviljandet stödet elleravnågotc eljest inträffaroväntat någotc eljest inträffaroväntat

uppenbarligen rubbar förut-som uppenbarligen rubbar förut-som
sättningarna för stödet. sättningarna för stödet.

Som näringsbidrag ävenanses Som näringsbidrag ävenansesstöd enligt första stycket läm-som stöd enligt första stycket läm-somkommuner, skattskyldiganas av kommuner, skattskyldiganas av
i 7 § 4 lagensom avses mom. i 7 § 4 lagensom avses mom.1947:576 statlig inkomstskattom 1947:576 statlig inkomstskattom

och allmänningsskogar enligt lagen och allmänningsskogar enligt lagen
1952:167 allmänningsskogar iom 1952:167 allmänningsskogar iomNorrland och Dalarna. Norrland och Dalarna.

Ett näringsbidrag inteär skatte- Ett näringsbidrag inteär skatte-
pliktig inkomst det har använtsom pliktig inkomst det har använtsomför utgift inte avdragsgillären som för utgift inte avdragsgillären somsåsomsig direkt omkostnadvare sig såsomdirekt omkostnadvare
eller i form årliga värdeminsk-av eller i årligaform värdeminsk-avningsavdrag. ningsavdrag.

Har bidraget sådanföranvänts Har bidraget sådanföranvänts
utgift i verksamheten ärsom en utgift i verksamheten ärsom engång avdragsgill vid taxeringen, gång avdragsgill vid taxeringen,

bidragetutgör skattepliktig intäkt. bidragetutgör skattepliktig intäkt.Är utgiften för vilken bidraget Årut- utgiften för vilken bidraget ut-går avdragsgill vid taxeringen för går avdragsgill vid taxeringen för
tidigare beskattningsår dådetän tidigare beskattningsår dådetän
bidraget skall intäkt,tas upp som bidraget skall intäkt,tas upp somfår den skattskyldige i stället göra får den skattskyldige i stället göra
avdrag för utgiften vid taxeringen avdrag för utgiften vid taxeringen

årför det då bidraget tas upp årsom för dådet bidraget tas upp somintäkt. Yrkande detta skallom intäkt. Yrkande detta skallomigöras deklarationen för det be- i deklarationengöras för det be-
skattningsår då yrkande avdra-om skattningsår då yrkande avdra-om

enligtget denna lag förstannars enligt dennaget lag förstannarsÅterbetalasskulle ha framställts. Återbetalasskulle ha framställts.
bidrag,ett har tagitssom upp som bidrag, har tagitsett som upp somintäkt, får den skattskyldige göra fårintäkt, den skattskyldige göra

avdrag återbetaladeför det belop- avdrag återbetaladeför det belop-
pet. pet.

Har bidraget föranvänts att Har bidraget föranvänts attanskaffa tillgång, för vilkenen an- anskaffa tillgång, för vilkenen an-skaffningsvärdet får dras av genom skaffningsvärdet får dras av genomårliga värdeminskningsavdrag, skall årliga värdeminskningsavdrag, skall
vid beräkning värdeminsknings-av vid beräkning värdeminsknings-avsåsomavdrag anskaffningsvärde såsomavdrag anskaffningsvärde

såendast del utgiftenanses stor av såendast del utgiftenanses stor avinte har täckts bidraget.som Iav Ärinte har täckts bidraget.som av
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fråga andra markanläggningar skattemässigadetbidraget större änom
såda-ochtäckdiken, skogsvägar tillgångenän skill-förrestvärdet utgör

Åter-anskaffats skattepliktig intäkt.nytt- nadensom avna
såsomskall dockjanderättshavare näringsbidrag, harbetalas ett som

den verkligaanskaffningsvärde påverkat anskaff-beräkningenanses av
anläggningen minskadutgiften för hänseende,iningsvärdet avsettnu

Ärbidraget.med fyra tredjedelar får tillgångens avskrivningsunderlagav
bidraget det skattemässiga återbetalats,större än med vad harökas som

tillgången skill-restvärdet för utgör varmeddet beloppdock med högst
skattepliktig intäkt.naden påverkats.ter- I denberäkningen har

betalas näringsbidrag, har mån enligt vadnäringsbidragett som ett
påverkat anskaff-beräkningen utgjortföreskrivits skatte-harav nyss

hänseende,ningsvärdet i fåravsett skattskyldigepliktig intäkt, dennu
får tillgångens avskrivningsunderlag återbetalningen avdrag förvid göra

återbetalats,ökas med vad har sålunda utgjortharden delsom som
varmeddock det beloppmed högst skattepliktig intäkt.

påverkats. Iberäkningen har den
mån enligt vadnäringsbidragett

utgjorthar föreskrivits skatte-nyss
får skattskyldigepliktig intäkt, den

återbetalningen föravdragvid göra
sålunda utgjortden del harsom

skattepliktig intäkt.
Har bidraget föranvänts att förHar bidraget använts att

tillgångar föranskaffa avsedda tillgångar föravseddaanskaffaom- om-
sättning förbrukning lagereller förbrukning lagersättning eller

skall ochtillämpning 41 §vid tillämpning 24 § den delvidskallav av
anvisningarna till nämnda paragraf anskaffningsvär-för vilkenlagretav

för vilken anskaff-del lagretden inte med-bidragetdet har täcktsav av
bidragetningsvärdet har täckts värdesättningen till-vidräknasav av

Återbetalasmedräknas vid värdesättningeninte gångarna. närings-ett
Återbetalastillgångarna. ett för anskaf-harbidrag, använtsav som

förharnäringsbidrag, använts lagertillgångar, till-skallfandesom av
lagertillgångar,anskaffande skall gångarnas anskaffningsvärdeav anses

tillgångarnas anskaffningsvärde återbetalade be-med detha ökat
återbetalademed detha ökat loppet.anses

beloppet.
näringsbidrag,Skall harett näringsbidrag, harSkallsom ett som

beskattningsår,visst beskattningsår,uppburits visstett uppburits ett
ändamål förstanvändas för ändamål förstavsett användas för avsett

beskattningsår skall beskattningsår skallett senare ett senare
skattskyldigeyrkande den skattskyldigeyrkande denav av

itillämpningen bestämmelserna itillämpningen bestämmelsernaav av
uppskjutasfjärde-sjätte styckena uppskjutasstyckenafjärde-sjätte

dettill taxeringen för be- dettill taxeringen för be-senare senare
skattningsåret. skattningsåret.

återbe-Har villkorligstöd med återbe-med VillkorligHar stöd
intetalningsskyldighet utgör intetalningsskyldighet utgörsom som
tillnäringsbidrag lämnats nä- tillnäringsbidrag lämnats nä-en en

näringsverksamhe-ringsidkare för näringsverksamhe-ringsidkare för
från igivare nämns från igivareten nämnssomen ten somen

stycket gäller,första eller andra andra stycket gäller,första eller
såvida återbetalningsskyldigheten återbetalningsskyldighetensåvida
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helt eller delvis efterges följande. helt eller delvis efterges följande.
Det eftergivna beloppet skall inte Det eftergivna beloppet skall inte
utgöra skattepliktig inkomst om skattepliktigutgöra inkomst omstödet har föranvänts utgiften som stödet har för utgiftanvänts en sominte varit avdragsgill sig direktvare inte varit avdragsgill sig direktvaresåsom omkostnad eller i form såsomav omkostnad eller i form avårliga värdeminskningsavdrag. Har årliga värdeminskningsavdrag. Har
stödet däremot föranvänts ut-en stödet däremot föranvänts ut-engift varit avdragsgill skall detsom gift varit avdragsgill skall detsom
eftergivna beloppet skat-utgöra eftergivna beloppet skatte-utgöra
tepliktig intäkt. Har stödet använts pliktig intäkt. Har stödet använts
för anskaffa tillgång,att fören för anskaffa tillgång,att förenvilken anskaffningsvärdet dras av vilken anskaffningsvärdet dras avårliga värdeminskningsav-genom årliga värdeminskningsav-genomfårdrag, den skattskyldige vid taxe- fårdrag, den skattskyldige vid taxe-
ringen årför dådet det eftergivna årringen för dådet det eftergivna
beloppet skall intäkt,tas upp som beloppet skall intäkt,tas upp som

ordinarieutöver avskrivning, göra ordinarieutöver avskrivning, göra
värdeminskningsavdragett extra värdeminskningsavdragett extra

motsvarande det eftergivna belop- motsvarande det eftergivna belop-
Detta fåravdragpet. dock inte Detta fåravdragpet. dock inte

överstiga tillgångens skattemässiga tillgångensöverstiga skattemässiga
restvärde. Kan den skattskyldige restvärde. Kan den skattskyldige
inte visa vad visst skuldbeloppett inte visa vad visst skuldbeloppett
har till,använts skall det haanses har till,använts skall det haansestillanvänts direkt avdragsgilla kost- till direktanvänts avdragsgilla kost-
nader. nader.

anv. till 21 § 12
avgångsvederlagStatligt till jord- 10. Statligt avgångsvederlag till

brukare upphört med sitt jord-som jordbrukare upphört med sittsombruk räknas intäkt jord-som av jordbruk räknas intäkt utomsombruksfastighet. Vederlaget räknas utgåttdetnär till jordbrukare somdock icke skattepliktig intäkt,som fått särskilt övergångsbidrag avutgårdetnär till jordbrukare som statsmedel jordbrukettill eller varit
fått särskilt övergångsbidrag av berättigad få sådant bidrag,att omstatsmedel till sitt jordbruk eller intehan upphört med jordbruket.
varit berättigad sådant bi-att
drag, ickehan upphört medom
jordbruket.
jfr till 28 § första1 stycketanv.

anv. till 28 § 9
sjukpenning 11.20enligt lagen sjukpenning enligt lagen

1962:381 allmän försäkring,om 1962:381 allmän försäkring,omlagen 1954:243 yrkesskadeför-om lagen 1954:243 yrkesskadeför-omsäkring, lagen 1976:380 om ar- säkring, lagen 1976:380 om ar-betsskadeförsäkring, lagen betsskadeförsäkring, lagen
1977:265 statligtom person- 1977:265 statligt personskade-omskadeskydd och lagen 1977:267 skydd och lagen 1977:267 omkrigsskadeersättning till sjömänom krigsskadeersättning till sjömän

skattepliktigutgör intäkt rörelseav skattepliktigutgör intäkt sjuk-omsjukpenningen grundas in-om penningen grundas inkomst, som
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rörelsetill näringsverksamhethänför sig sig tillhänförkomst, som
medtillsammans medsig eller tillsammansför sig ellerföroch och

in- in-sjukpenninggrundande sjukpenninggrundandeannan annan
uppgår 000 kronor ellertill 6 uppgår 000 ellertill 6 kronorkomst komst

år. intäkt år.Till intäktför Tillbelopp förbelopphögre högreav
hänföres under nämnda förutsätt-nämndarörelse hänförs under

också ersättning också enligtersättning lagenförutsättningar ningar
1956:293 smitt-ersättningersätt-enligt lagen 1956:293om om

smittbärare.ning bärare.
till14 och21 §tilljfr anv.anv.

9§24

28 § 11tillanv.
sådan grupplivför-Förmån fri sådanFörmån fri12. grupp-av av

avtalsgruppsjukförsäkring avtalsgruppsjuk-livförsäkring,säkring,
trygghetsförsäkring vid arbets- trygghetsförsäkringoch försäkring och

grunder-enligtfastställts fastställtsskada arbetsskadavid en-som som
träffatavtal mellan årår träffat 19781983 ii ligt grundernaett ettna

riksför-riksförbund och Lantbrukarnasfiskares mellanavtalSveriges
försäkringsanstalt försäkrings-vederbörandevederbörande bund och

Det- årskattepliktig intäkt. 1983 träffatanstalt och iinteutgör ett
för-motsvarandeför riks-ñskaresgäller Sverigesavtal mellansamma

enligt vederbörande försäk-fastställtsmåner förbund ochgrun-som
år 1986 träffat avtal skattepliktigi interingsanstaltderna utgörett

riksför- förSvenska gällerDetsammamellan intäkt. mot-samernas
försäkrings-vederbörande förmåner fastställtsochbund svarande som

framgår enär träffathel-§ i 198619 grundernaanstalt. Av att enligt
form riksför-iersättning Lantbrukarnasmellanavtaller annansom -

utgår skogsagareföre-livräntapension eller Sverigesbund ochän -
eller påsådan livförsäkring sidanriksförbundningarsgrund enaav

försäkringsanstaltskatte-sjukförsäkring räknas vederbörandeochsom
årErsättning enligt ochsidan iintäkt. på andrapliktig den ett

trygghetsförsäkring Svenskasådan mellanträffat avtal1986nysssom
skattepliktigdock vederbö-riksförbund ochutgörnämnts samernas
såvittrörelse 19 §försäkringsanstalt. Avrandeintäkt utom, avserav

itrygghetsförsäkring framgår ersättninghelleravsessom att som
deltill denmeningen, ersätt- pension ellerformförsta i änannan-trettio sådanutgår förstade utgårunder grundningen livränta av—

skadade sjukförsäkringtid den ärden livförsäkring ellerdagarna av
översti-inteoch skattepliktig intäkt.arbetsoförmögen räknas som

30 sådaninsjuknandedagen kronor enligtför Ersättning trygg-ger
6tjugonio dagarövrigaför hetsförsäkring nämntsoch nysssom

skattepliktig intäktdag.för dock utomkronor utgör
16§till 21 såvitt trygghetsförsäkringjfr somanv. avser

meningen till den deli förstaavses
utgår förstaunder deersättningen

den tid den ska-trettio dagarna av
arbetsoförmögen och intedade är

30insjuknandedagenöverstiger för
övriga tjugonioförochkronor

för dag.6dagar kronor
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anv. till 28 § 10
rörelseTill intäkt räknas 13. Till intäkt avdrag förav- räknasav

åter-drag for egenavgifter har återförtsegenavgiftersom harsom en-
enligtförts punkt 9 anvisning-av ligt 18 anvisningarna tilla punkt av

måntill 29 § i densamt månarna 23 § i den avdrag harsamt— -för avgifternaavdrag har medgetts medgetts för avgifterna vid beräk-
nettointdktenvid beräkning inkomsten förvärvsköllanav av ning av av

rörelsen restituerade, avkortade restituerade, avkortade eller av-- -eller avskrivna egenavgifter. skrivna egenavgifter.
jfr 21 § 15tillanv.

fjärde-åttonde28 § stycket
Sådan gottgörelse för utgift eller Sådan14. för utgiftgottgörelse

kostnad, arbetsgivare uppburitsom eller kostnad, arbetsgivaresom
från pensions- eller personalstif- frånuppburit pensions- eller perso-

rörelse,telse, räknas intäktsom nalstiftelse, räknas intäkt,av som om
avdrag för avsättning till stiftel-om föravdrag avsättning till stiftelsen
medgivits vid beräkning medgetts.net-sen av

tointåkt rörelse.av
Vederlag, arbetsgivaresom Vederlag, arbetsgivareer- som er-

hållit för övertagithanatt hållitansvaret för han övertagitatt ansvaret
för pensionsutfästelse i samband för pensionsutfästelse i samband

rörelsemed Övertagande räknasav med näringsverk-övertagande av
rörelsen.intäkt isamhetsom räknas intäkt.av som

iRedovisar arbetsgivare enligt Redovisar arbetsgivare enligt
llagen 1967:531 tryggande lagen 1967:531om av tryggande lom av lipensionsutfästelse pensions- pensionsutfästelsem. m. pensions-m.m. i

skuld under rubriken Avsatt till skuld under rubriken tillAvsatt
pensioner sini balansräkning, skall pensioner i sin balansräkning, skall l
han enligt 30 § 2 taxeringsla- han enligt 30 § 2 taxeringsla-mom. mom.

i1956:623, under den särskildagen 1956:623, under den särskildagen iunderrubriken Avdragsgilla underrubriken ipen- Avdragsgilla pen-
sionsåtaganden, redovisa vad sionsåtaganden,som redovisa vad som

sådana pensionsåtaganden för sådana pensionsåtagandenavser föravser
vilkas tryggande förelig-avdragsrätt vilkas tryggande avdragsrätt förelig-

enligt 2 dpunkt jämfört medger enligt 19 d jämförtpunkt medger
2 anvisningarnapunkt till 29 §av 19 anvisningarnae punkt tillave

Är sålundadenna lag. vad Ärskall sålundasom 23 § denna vadlag. som
redovisas mindre motsvarandeän redovisas mindreskall än motsva-

utgången föregåendevidbelopp utgångenav rande vid före-belopp av
beskattningsår, räknas skillnaden gående beskattningsår, skill-räknas

intäkt Finnsrörelse. dis-som naden intäkt. Finns disponiblaav som
utgångenponibla pensionsmedel vid utgångenvidpensionsmedel av

beskattningsåret, får nyssnämnda beskattningsåret,av får nyssnämnda
intäkt dock beräknas lägst till intäkt docksum- beräknas lägst till sum-

avdragsgill avsättning underman av avdragsgill avsättning underman av
året till pensionsstiftelse och åretav- till pensionsstiftelse och av-

åretdragsgill avgift under för åretdragsgill avgift förpen- under pen-
sionsförsäkring varvid dock beak- sionsförsäkring varvid dock beak-- -endast avsättning eller avgifttas avsättningendast eller avgifttas

pensionsåtagandenavseende pensionsåtagandenavseendesom som
redovisas under särskild under- redovisas under särskild under-
rubrik tiondel dispo-samt en tiondelav rubrik disponi-samt en av- -nibla pensionsmedel utgångenvid utgångenpensionsmedel vidbla av
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föregående beskatt- beskattningsår.föregåendenärmast närmastav
ningsår. disponibla pensionsmedelRäknas disponiblaRäknaspen-

föregåen-enligtintäktsionsmedel när- enligtintäkt närmastsom som
föregående skallpunkt, minskningarpunkt, skallmast senare de senare

redovisasvadminskningar särskildunderredovisasvadav som somav
underrubriksärskild vadunder motsvarandemotsva- underrubrik som

sålunda tagits till beskattning ickerande vad sålunda tilltagitssom
intäkt.beskattning icke räknas intäkt.räknassom som

sinarbetsgivare medUpphör sinmedarbetsgivareUpphör
pensions-rörelse, disponibla disponiblaräknas verksamhet, räknas pen-

rörelse detintäkt beskatt-medel intäkt detsionsmedelsom av som
beskattningsår då rörelsen upphör- upphörde.då verksamhetenningsår

Går i likvidationarbetsgivare ellerde. likvidationGår iarbetsgivare
efter arbetsgi- arbetsgivare,skiftas dödsboeller efterskiftas dödsbo

pensionsme-disponibla pensionsmedelräknas disponiblaräknasvare,
beskattnings- beskattningsårför detintäktdel detintäkt försom som

då fatta-år likvidationbeslutet fattadesdå likvidationbeslutetom om
skiftet ägdeellerdes ägdeskiftetellerrum. rum.

pensionsmedeldisponibla pensionsmedelMed disponiblaMed
förredovisas be-vad för be-redovisasvadsomavses somavses

ingångskattningsårets under ingångsär- skattningsårets under sär-
förmögen-underrubrik jämte förmögen-skild underrubrik jämteskild

pensionsstiftelse,i pensionsstiftelse,heten tryg- i tryg-hetensom som
pensionsåtaganden pensionsåtagandende desom somgar gar

särskild underrub-redovisas under under-särskildunderredovisas
utgångbeskattningsårets utgångbeskattningsåretsvidrik, vidrubrik,

arbetsgivarensmed arbetsgivarensminskat medminskatpen- pen-
beskattningsårets beskattningsåretsvidsionsreserv vidsionsreserv
pensionsåtasådantutgång gande pensionsåtagandeför sådantutgång för

mån det måni den är tryggat detdeni är tryggatgenom genom
vid sist-pensionsförsäkring jämte sist-vidpensionsförsäkring jämte

kvarstående kvarståendetidpunktnämnda tidpunktnämndame- me-
vidvilka avdragföri stiftelsen viddel vilka avdragföri stiftelsendel

åtnjutits. Stiftel- åtnjutits.icke Stiftel-avsättningen ickeavsättningen
härvid be-skall härvidförmögenhet skall be-förmögenhetsens sens

gällergrunderenligt deräknas gällergrunderenligt dcräknassom som
stiftelses förmö-beräkningvid stiftelses förmö-beräkningvidav av

1947:577 1947:577enligt lagengenhet enligt lagengenhetom om
statligförmögenhetsskatt.Disponib- statligförmögenhetsskatt.Disponib-

ickedockpensionsmedel skall ickedockpensionsmedel skall
till belopphögre än till belopp änhögreupptagas som upptagas som

förredovisasvad redovisas förvadmotsvarar som motsvarar som
ingångbeskattningsårets under ingångbeskattningsårets under

underrubrik.särskild underrubrik.särskild
tredje och21 § 4tilljfr anv.

§till 24ochfjärde styckena anv.
8
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till 23 §

Kostnaderna i närings-en
verksamhet består främst kostna-av
der för personal, anskaffande av

reparation, underhåll ochsamtvaror
värdeminskning anläggningstill-av
gångar och räntor.av

anv. till 29 § l andra stycket
Har den skattskyldige i rörelse, 2. Har den skattskyldige i vissen

har honom, för för-utövats förvärvskälla tillgodogjortsom sigav pro-
iidlingellerförbrukningtillgodogjort fråndukter honomen annan av
sig frånprodukter jordbruk bedriven förvärvskällaeget och har vår-
eller någon dess binäring eller från det produkterna tagitsav upp som

skogsbruk eller råämnen fråneget intäkt i den sistnämnda förvärvs-
eller honom brukad, i rörel- källan fåregen av värde drassamma av

inte använd fastighet, skall, kostnadsen i den förstnämndasom som
framgår och21 24 §§, värdet fötvärvskällan.av av
sådana produkter eller råämnen i
vissa fall intäkttas upp som av
fastigheten. sådantI fårfall samma
värde dras omkostnad iav som
rörelsen. Detta gäller också, hanom
i rörelsen har tillgodogjort sig pro-
dukter honom utövadav annan av
rörelse, är särskildattsom anse som
förvärvskälla.
jfr till 21 § 7 och tillanv. anv.
22 § 1 fjärde stycket

anv. till 29 § 17
Lika med kostnader för Avdrag för reparationrepara- ochsom

tion underhålloch behandlas i underhåll får förgöras kostnaderav-
dragshänseende kostnader såda-för sådanaför ändringsarbeten

andringsarbeten byggnadna byggnad normalt påräknaskansom som
normalt påräkneligaäro i den be- i den bedrivna verksamheten, som

drivna verksamheten, såsom upptagande fönster-upp- ochav nya
tagande fönster- och dörr- dörröppningarav nya flyttningsamt av
öppningar flyttning inner-samt innerväggar och inredning iav sam-

ochväggar inredning i samband band med omdisponering loka-av
Åtgärdermed omdisponering lokaler. ler. innebärav vä-som enÅtgärder innebär väsentlig sentligsom förändring fastigheten,en av

förändring fastigheten, såsom då dåav djurstall ellerett verk-som en
verkstadsbyggnad ombygges fören stadsbyggnad byggs för iattom
i stalletatt användas för helt ställetannat användas för heltett annat

ändamål, dockäro jämställa ändamål, hänförsatt inte till reparation
med reparation och underhåll. underhåll.och
jfr till 22 § 1 andra stycketanv.
och till 25 § 4 andra stycketanv. p.

anv. till 39 § 5
såsomAvdrag för fårränta göras 4. Avdrag för fårräntasom

återbetalningvid sådant statligt återbetalningvidav göras sådantav
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i 7punkt 3bidrag i punktstatligt bidragav an-som avses avsessom
fårAvdragtill 24visningarna 19 Avdragtillanvisningarnaav

beloppmed äninte får med beloppstörre ängöras inte störregöras
från frånavräknatstidigare har avräknatstidigare harsom som

erlagd ränta. erlagd ränta.

b25 första stycket§ 2 mom.
får icke för:Avdrag göras fâr kostnadinte förAvdrag göras

underhållreparation ochför som
reparation och sådankostnad förb medutförts i samband om-

underhåll utförts i samband preli-vilkenförbyggnadsom genom
sådan för vilken lånombyggnadmed ellerslutligt beslutminärt eller

slutligtpreliminärt eller bostadsfman-enligtbidrag beviljatsgenom
lån beviljatsbidrageller 1974:946,beslut sieringsförordningen
bostadsfinansieringsförord- statligtenligt 1977:332förordningen om

förordningen1974:946, åtgärderningen energibesparandestöd till
tillstatligt stöd1977:332 kungörelsenbostadshusien-om m.m.,

åtgärder i bostads- tilläggslånergibesparande till kul-1974:255 om
1974:255kungörelsen bebyggelse,hus värdefullturhistorisktm.m.,

tilläggslån kulturhistoriskttill förbätt-1962:538kungörelsenom om
kungörelsenbebyggelse, bostadslånekungörelsenvärdefull ringslån,

förbättringslän,1962:538 ombygg-1967:552 ellerom
bostadslånekungörelsen 1967:552 bostädernadslåneförordningen för

ombyggnadslåneförordningen kostnadeneller till den del1986:693,
1986:693, till den del underhåll till-för bostäder reparation ochför

reparationför och ombyggnads-kostnaden medun- sammans
derhåll med ombygg- den itillsammans överstigerintekostnaden

överstiger dennadskostnaden inte godkändaläne- bidragsärendeteller
låne- bidragsärendet godkän- föri eller kostnadkostnaden, samt repa-

förkostnad underhåll vilkenkostnaden, förda samt ration och
underhåll för vilken be-reparation och vilken bidrag harbidrag för

enligt förord-beviljatsbidrag förordningenhar enligtviljats
statligt1983:974 vidningen rän- räntestödstatligt1983:974om om

förbättring bostads-vid till dentestöd bostadshus,förbättringav av
intekostnaden idel överstiger dentill den intehus, kostnadendel

bidragsärendetiden kost-överstiger beräknadebidragsärendet
kostnaden.beräknade naden.

8 stycket25 § andratillanv.
för reparationfråga kostnadI slutligaärendetsBeviljas vidom

underhåll i 25 § 2och lånemyndighetenavgörande hosavsessom
följan-stycket b gällerförsta sådant lån bidragellerinte sommom.

långiv-slutligaärendetsde. Beviljas vid eller begränsasnämntsnyss
lånemyndighetenhosavgörande visst slagningen till baraatt avavse

därlånsådant bidragellerinte skallochombyggnadsarbetensom
långivningenbegränsaseller medges föravdraggrund häravavses

visst slag under-till bara reparation ochkostnad föratt om-avavse
grundskallbyggnadsarbeten och sådant efter denhåll, får avdrag ske

kostnadförmedgesavdrag för det be-härav skattskyldiges valeget
underhåll, fårreparation ochför skattningsår då med-slutligt beslut

någotsådant den skatt-ske efter låneärendet föravdrag ellerdelas i
det beskatt-val förskyldiges två följande beskatt-eget de närmastav

dåningsår meddelasslutligt beslut får för-ningsåren. Avdraget även
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låneärendeti någoteller för deav delas årmellan dessa densätt
två följandenärmast beskattnings- skattskyldige önskar. Har värde-
åren. fårAvdraget fördelasäven minskningsavdrag enligt bestäm-

årmellan dessa densätt skatt- melserna i punkt 6 anvisningarnaavskyldige önskar. Har värdeminsk- tidigare medgivits skall motsvaran-
ningsavdrag enligt bestämmelserna de belopp frånavräknas de kostna-
i punkt 2 anvisningarna tidi-ava der, för vilka fåravdrag ske enligt

medgivits skall motsvarandegare vad Underlaget försagts. be-nyss
belopp frånavräknas de kostnader, räkning värdeminskningsavdragav
för vilka fåravdrag ske enligt vad skall därvid minskas med belopp

Underlaget försagts. beräk-nyss motsvarande det vilket avdraget
ningavvärdeminskningsavdragskall beräknats.
därvid minskas med belopp mot-
svarande det vilket avdraget
beräknats.

anv. till 25 § 8 tredje stycket
Innebär det lånbeslutet attnya Innebär det lånbeslutet attnyaeller bidrag beviljas med högre eller bidrag beviljas med högre

belopp än följer det tidigaresom av belopp följerän det tidigaresom avbeslutet, eller ändras det tidigare beslutet, eller ändras det tidigare
beslutet sådant sätt avdragatt sådantbeslutet avdragsätt attför reparation underhålleller för för reparation underhålleller för
tidigare beskattningsår annatav tidigare beskattningsår annatavskäl medgivits förmed högt belopp, skäl medgivits förmed högt belopp,
skall därav föranledda tillägg till skall därav föranledda tillägg till
den för tidigare år fastställda in- den för årtidigare fastställda in-
komsten och övriga ändringar i komsten och övriga ändringar i
stället vidtagas för det beskattnings- stället vidtagas för det beskatt-
år under vilket det beslutetnya ningsårom under vilket det beslu-nyalån eller bidrag meddelats. lån eller bidragtet meddelats.om

25 § 2 första stycket cmom.
fårAvdrag icke för:göras 5. fårAvdrag inte förgöras kost-

nad för reparation underhålloch avc kostnad för reparation och sådan fastighet ägs ellertresom avunderhåll sådan fastighetav som flera och inrymmer eller ärsom
ägs eller flera, antingen direkttreav avsedd inrymma bostad iatt skilda
eller indirekt handelsbolag,genom lägenheter åt minst delägaretre
och inrymmer eller är avseddsom andelshus, måni den den del-

inrymma bostad i skildaatt lägen- ägare belöpande delen kost-avåtheter minst delägare andels-tre naden överstiger hans andel tioavhus, måni den den delägare fastighetensprocent taxerings-avbelöpande delen kostnaden över-av åretvärde före taxeringsåret.näst
stiger hans andel tioav procent av
fastighetens taxeringsvärde året

före taxeringsåret.näst

anv. till 29 § 7
Utgifter för anskaffande av en 6. Utgifter för anskaffande av enbyggnad, avsedd förär använd-som byggnad dras årliga vär-av genomning i rörelse,ägarens dras av ge- deminskningsavdrag. Avdraget be-

årliga värdeminskningsavdrag.nom räknas enligt avskrivningsplan till
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avskriv-enligtAvdraget beräknas år bygg-för räknatviss procent av
årförningsplan till viss Beräk-procent anskaffningsvärde.nadens

anskaffnings-räknat byggnadens dåfrån tidpunktdenningen görsav
från denvärde. Beräkningen frågagörs Ifärdigställts.byggnaden har

då färdig-tidpunkt byggnaden har avseddbyggnad, är attsomenom
frågaställts. I byggnad, fårfåtal år,användas endastsomom en ett

avsedd användas endastär ett i sinanskaffningsutgifternaatt dock
fåtal år, får anskaffningsut-dock år då byggnadendras dethelhet av

årgifterna i sin helhet dras det anskaffades.av
då anskaffades.byggnaden

I anskaffningsvärdebyggnads anskaffningsvärdeI byggnadsen en
sådanainte utgifter förinräknas sådanautgifter förinräknas inte

tillbehör, avseddadelar och är avseddaoch tillbehör,som delar ärsom
direkt tjäna byggnadens använd- använd-att byggnadensdirekt tjänaatt

rörelseändamålning för byggnads- näringsverksamheten bygg-ining
I enlighet härmedinventarier. härmednadsinventarier. I enlighet

byggnadsinventarier iräknas ibyggnadsinventariersom räknas som
tillgångarindustribyggnad avsed- bås,tillgångarsådanajordbruken som

så-industriella driften,da för den båsavskiljare, foder-box eller spilta,
anordningar förmaskiner, vattenkopp, spalt-fodergrind,bord,som

räls,godstransport t.ex. tra- ochutrustning för skrap-golv,som sväm-
behållare,hissar,ochversbanor urin-tillhörandeutgödsling med

lagring e.d.,ställningar för gödselbehållare, gödsel-samt brunn eller
användningenanordningar för mjölkningsanläggning, kyl-stad,av

tillgångar särskildadessa sådan fört.ex. ledningbassäng,som pump,
byggnadsinven-Somfundament. avloppellerelektrisk ström, vatten

vidare ledningar förtarier räknas fläktavsedd för driften ellerärsom
avseddaavlopp att ventilationsanordning. Somvatten, ellerm.m.,

industriella driften,direkt tjäna den ocksåräknasbyggnadsinventarier
värmeanläggningar,speciellaoch tillgångar ellersådana silo-som

särskil-ventilationsanordnin och hisstorkanläggning, fast transportär,gar
för avledandeda skorstenar liknande. industribyggnadeller Iav en

vidalstrasoch byggnadsinventarierannat räknassomgaser som
byggnadsinven-Somproduktionen. tillgångar för den in-avsedda

avseddtarier i byggnad såsomär maskiner,dustriella driften,en som
affärsändamål exempel-för räknas anordningar för godstransport som

butiks-diskar ellervis hyllor, hissar,ochräls, traversbanorannan t.ex.
Tjänst-inredning, rulltrappor behållare, för lagringställningarm.m.

konstruktion, för vilkengör ett för använd-anordningare.d.,en samt
fastställts vidharbyggnadsvärde tillgångarningen dessa t.ex.somav

sinfastighetstaxeringen, i helhet Som bygg-särskilda fundament.
maskinviss ellereller till del vidare led-nadsinventarier räknassom

såsom fallet medredskap, kan ningar för avloppvara vatten, m.m.,
siloanläggnlngar,oljecisterner och in-direkt tjäna denavsedda att

sådan konstruktion specielladustriella driften, ochsomanses en
in-byggnadsinventarier. Däremot ventilations-värmeanläggningar,

föranskaffningsvärdetiräknas anordningar särskildaoch skorste-en
sådanaför anord-utgifterbyggnad ochför avledande av gasernar

för bygg-nödvändiganingar är vid produktionen.alstrassom annat som
användning,såsomnadensallmänna byggnadsinventarier i bygg-Som en

elektriskledning för avlopp,vatten, affärsända-avsedd förnad ärsom
liknandeeller ochström mål diskarexempelvis hyllor,gas annan räknas

Anskaffningsvärdet föranordning. butiksinredning, rull-eller annan
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ledning såvälavsedd förären som Tjänstgörtrappor kon-m.m. enbyggnads användning för rörelse-en struktion, för vilken bygg-ettändamål byggnadens allmännasom nadsvärde har fastställts vid fas-
användning fördelas mellan bygg- tighetstaxeringen, i sin helhet eller
nadsinventarier och byggnaden i till viss del maskin eller red-somförhållande till hur del led-stor av såsomskap, kan fallet medvaraningen tjänar rörelseändamåletsom oljecisterner och siloanläggningar,
respektive byggnadens allmänna sådan konstruktionanses en somanvändning. Ledningen skall dock i byggnadsinventarier. Däremot in-
sin helhet hänföras till byggnadsin- räknas i anskaffningsvärdet för enventarier utgifterna för ledning-om byggnad utgifter sådanaför an-till minst fjärdedelartre kanen ordningar nödvändigaär försom

hänförliga till rörelseända-anses byggnadens allmänna användning,
målet. Om utgifterna för ledningen såsom ledning för avlopp,vatten,
till minst fjärdedelartre kan anses elektrisk ellerström ochgas annanhänförliga till byggnadens allmänna liknande anordning. Anskaff-
användning skall ledningen i sin ningsvärdet för ledning ären somhelhet hänföras till byggnaden. såvälavsedd för byggnadsen an-

vändning i driften byggnadenssom
allmänna användning fördelas mel-
lan byggnadsinventarier och bygg-

förhållandenaden i till hur delstor
ledningen tjänar driftenav som

respektive byggnadens allmänna
användning. Ledningen skall dock i
sin helhet hänföras till byggnads-
inventarier utgifterna för led-om
ningen till minst fjärdedelar kantre

hänförliga till driften. Omanses
utgifterna för ledningen till minst

fjärdedelartre kan hänförligaanses
till byggnadens allmänna använd-
ning skall ledningen i sin helhet
hänföras till byggnaden.

frågaI byggnadsinventarierom frågaI byggnadsinventarieromtillämpas de föreskrifter enligtsom tillämpas de föreskrifter enligtsompunkterna 3-5 gäller för maskiner punkterna 12-14 gäller för maski-
och andra för stadigvarande bruk och andra för stadigvarandener
avsedda inventarier. bruk avsedda inventarier.

Av punkt 16 tredje stycket fram- Av punkt 7 tredje fram-stycket
går utgifter för vissaatt till marken går utgifter för vissa tillatt marken
hörande anordningar inräknas i hörande anordningar inräknas i
anskaffningsvärdet för byggnad.en anskaffningsvärdet för byggnad.enHar byggnad uppförts denen av Har byggnad uppförts denen avskattskyldige, byggnadensär an- skattskyldige, byggnadensär an-skaffningsvärde den skattskyldiges skaffningsvärde den skattskyldiges
utgifter för uppförande bygg-av utgifter för uppförande bygg-avnaden. Till anskaffningsvärdet hän- naden. Till anskaffningsvärdet hän-
förs även utgifter för till- eller om- förs utgifteräven för till- eller om-byggnad. Har byggnad förvärvatsen byggnad värde byggnadsamt av somköp, byte eller därmed jäm-genom enligt punkt anvisningarna6 tillavfång,förligt skall den verkliga utgif- 22 § intäkt näringsverksam-utgör avanskaffningsvärdet.ten utgöra För- het för fastighetsägaren. Till anskaff-
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byggnaden utgiftervärvades tillsammans hänförs vidareningsvärdet
vilken den underhåll förmed den mark är ochreparationför

så på grundveder-del medgesbelägen, avdrag intevilkastor avanses
i förekom- eller 5för fastigheten i punkt 4föreskrifternalaget av-

utgått.förefter avdrag harmande fall vilka bidrag inteoch föregen-
§ jorda-2 3i kap.dom förvärvatsbyggnadHar genomsom avses en

byggnaden, jämförligtdärmedbalken belöpa ellerbyteköp,som—
fast-fastighetstaxeringen utgiftendet vid fång, verkligadenskall

byggnadsvärdet Harutgör anskaffningsvärdet.ställda av utgöra
taxeringsvärde.helafastighetens förvärvats tillsammansbyggnader

be-beräkning vilka deenligt dennaVad mark ärmed densom
byggnaden kan så veder-belöpa dellägna, storanses avanses

byggnadsinventarier.innefatta i före-för fastighetenäven laget -
byggnadsinventarierför förVederlaget efter avdragfallkommande

anskaff-varefter 3 §i 2 kap.skall avräknas, egendom avsessom
erhålls.byggnaden särskildaförningsvärdet belöpajordabalken -fastig-vedertaget för byggnadsbestânddeldenOm ellerbyggnaderav

beräkningenligt dennaheten fastighetstaxeringenviddetsom som
på byggnaden tillämpningbelöpa medinte ellerfastställdaanses

visasbyggnadsinventarier skildajämte värdetberäknadehärav av
understigaeller byggnadsbeståndbyggnader elleravsevärt över-mera

får detmarkvärde, dockskäligt taxerinfastighetens helautgörett gs-av
anskaff-beräknadebyggnaden beräk-för enligt dennaVadvärde. som

jämkas. Har den skatt-ningsvärdet byggnader kanbelöpaning anses
stårnågon, ho-ellerskyldige byggnadsinventarier.innefattasom även

åtgärdervidtagit för byggnadsinventarierattnära, förVederlagetnom
till-skattskyldige skall kunna anskaff-varefterden skall avräknas,

anskaff- erhålls.sig högre byggnadergodoräkna förett ningsvärdet
rimligt och anskaff-ningsvärde än sammanlagdaDetsom synes

förskett fårdetta hardet byggnadernakan ningsvärdet förattantas
åt någon bereda vederlaget fördem obe- deldenjämkasatt av avom

förmån i beskattningsavseen- beräk-hörig dennaenligtfastigheten som
anskaffningsvärdet i skälig på bygg-skallde, belöpaning inte anses

mån byggnadsinventarierjämkas. naderna jämte
ellervisas avsevärt över- un-mera
växandemark,värdetderstiga av

för-naturtillgångar, särskildaskog,
förvärvats.harmåner m.m. som

någon,skattskyldige ellerHar den
åt-står vidtagithonom nära,som

skattskyldigedenförgärder att
sigtillgodoräknaskall kunna ett

anskaffningsvärde änhögre som
rimligt kan detoch antas attsynes

åt någonförskettdetta har att av
förmån iobehörigberedadem

beskattningsavseende,skallanskaff-
mån jämkas.i skäligningsvärdet

investeringsreserv e.d. ersättningsfond tagitsHar e.d.Haren en
anspråknäringsbidrag ieller tagits anspråk anskaffningföri av en

byggnad, skall anskaff-anskaffningför byggnad skallav en som
för bygg-anskaffningsvärde denbyggnadenningsvärde försom anses

utgiftenverkliganaden den byggnadenförutgiftenverkligaanses
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för byggnaden minskad med det minskad ianspråktagnamed det
ianspråktagna beloppet. beloppet.

Övergår byggnad till Övergåren en ny byggnad tillen en nyägare sättannat än köp,genom ägare sättannat än köp,genombyte eller därmed fång,jämförligt byte eller därmed fång,jämförligt
får den ägaren degöra värde-nye får den ägaren degöra värde-nyeminskningsavdrag byggnaden minskningsavdrag på byggnaden

skulle ha tillkommit den förresom skulle ha tillkommit den förresom
ägaren denne fortfarande hadeom ägaren denne fortfarande hadeom

byggnaden.ägt byggnaden.ägt
Procentsatsen för värdeminsk- Procentsatsen för värdeminsk-

ningsavdrag frågai byggnadom en ningsavdrag frågai byggnadom enbestäms med hänsyn till den tid bestäms med hänsyn till den tid
byggnaden kunna utnyttjas.anses byggnaden kunna utnyttjas.ansesDärvid skall sådanabeaktas även Därvid skall beaktas sådanaäven
omständigheter byggnadensattsom omständigheter byggnadensattsomanvändningstid kan kommaantas användningstid kan kommaantas

inflytandeatt röna framtidaav inflytanderönaatt framtidaavrationaliseringar, teknikens utveck- rationaliseringar, teknikens utveck-
ling, omläggning verksamhet ochav ling, omläggning verksamhet ochavÄrliknande förhållanden. på grund Ärliknande förhållanden. grund

särskilda omständigheterav av särskilda omständigheterav avänart byggna-nämntsannan nyss än byggna-art nämntsannan nyssdens värde för rörelsen begränsat dens värde för verksamheten be-
förhållandevistill kort tid, skall förhållandevistillgränsat kort tid,

hänsyn till Såäven detta.tas kan skall hänsyn Såtill detta.äventas
fallet då frågaexempelvisvara är kan fallet då frågaexempelvisvara

byggnad för utnyttjandeom en av är byggnad för utnyttjandeom en
begränsad malmfyndighet elleren begränsad malmfyndighetav endå byggnad, belägenären som dåeller byggnad, belägenären sommark och användsannans isom mark och används iannans somrörelse, vid nyttjanderättens upp- verksamhet, vid nyttjanderättens

hörande inte skall lösas jord-av upphörande inte skall fas-lösas avägaren. tighetsägaren.
skattskyldig får frågai om en

byggnad, avseddär använ-som att
das i hans rörelse, avdraggöra inom
avskrivningsplanen medutom-—årliga värdeminskningsavdrag -med
10 påde planenprocent av upptagna
utgifterna för till- ellerny-, om-
byggnad primäravdrag. Primär-
avdraget medges med 2 förprocent
år räknat från den tidpunkt då bygg-
naden eller den till- eller ombyggda
delen byggnaden har färdigställa.av
Förvärvas byggnaden ägare,av en ny
får denne tillgodogöra sig de primär-
avdrag återstår för den förresom
ägaren.

Utrangeras i rörelse använden Utrangeras fårbyggnad,en av-fårbyggnad, avdrag förgöras vad drag för återstårgöras vad somåterstår oavskrivetsom anskaff-av oavskrivet anskaffningsvärdet iav
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mån beloppet vadningsvärdet i den mån överstigerbeloppetden
inflyter avyttringvadöverstiger inflytergenom avsom genomsom

byggnadsmaterial e.d. i sambande.d. ibyggnadsmaterialavyttring av
utrangeringen.medsamband utrangeringen.med

till3 och22 §jfr till anv.anv.
225 § a

16till 29 §anv.
så-anskaffande anskaffandeUtgifter för förUtgifterav av

fastighet, fastighet,danamarkanläggningar markanläggning enen
i ianvändning ägarens användningför för ägarensavsedd avsedd

stycket,andrairörelse, näringsverksamhet, dras annatomsom avses -
värdeminsk- stycketårliga andrapunktföljer 8dras inteav genom av
medges, värdeminsknings-årligaAvdragningsavdrag. om av genom—stycket, intesjätte medges,följer avdrag. Avdraginte annat omav

harsådana utgifter andra eller sjätteförendast följersom annat av
självskattskyldige sådana utgifterden förbestritts endaststycket,av

utgifterna skatt-denbestrittsendast haroch avserom avsom
tidunderutförts endastochhar skyldige själv ut-arbeten omsom

Av-fastigheten. hardå harhan ägt arbetengifterna somavser
avskrivnings- dåenligt harberäknas under tid han ägtdraget utförts
år räknatför beräknas5 Avdragettill fastigheten.plan procent av

anläggningens till 10fjärdedelar avskrivningsplanenligt pro-tre av
Beräkningenanskaffningsvärde. anskaf-årför räknatcent av

då anlägg-från skogs-tidpunkt ochden ningsvärdet täckdikengörs av
fråga årI för räk-färdigställts. och 5tillningen har om vägar procent

avsedd andraanskaffningsvärdetanläggning, attär natsom aven av
fårår,fåtal Beräkningenendast markanldggningar.användas ett

i sin dåanskaffningsutgifterna från anlägg-tidpunktdendock görs
dåår frågaanlägg- Idet färdigställts.drashelhet ningen har omav

avseddanskaffades. anläggning, attningen ärsomen
fårår,fåtalendastanvändas ett

i sinanskaffningsutgifternadock
dåår anlägg-detdrashelhet av

anskaffades.ningen
hänförsmarkanläggning hänförsTill markanläggningTill

förbehövs försådant markarbete sådant behövsmarkarbetesom som
plan eller plan ellerskallmarken göras skallmarken görasatt att

schaktning, schaktning,såsom röjning, såsom röjning,fast, fast,
byggnad eller annatrivning byggnad ellerrivningsom annat somav av

fastigheten,funnitshar fastigheten,tidigare funnitshartidigare
ochstödmurar ochuppförandet stödmuraruppförande torr-av av

mark-Tillmarken. markan-torrläggning Tillmarken.läggningav av
också olikahänförs också anord-anläggning olikaläggning hänförs

såsom kanaler,vägar, såsomanordningar hamn-kanaler,ningar vägar,
tillfarter,andraoch tillfarter, kör-hamninlopp andraochinlopp

fot-parkeringsplatser, fotbolls-parkeringsplatser,körplaner, planer,
tennisbanor elleroch där-ellerbollsplaner tennisbanorochplaner

föranläggningarjämförliga fördärmed anläggningarjämförligamed
i täck-e.d.planteringar e.d.,personal, samt, planteringarpersonal,

ochmån fastighetstaxe-inte vid invallnings-de dike,dike,den öppet
till byggnad, ellerhänföra mark-ring vattenavledningsföretag,är att
och tunnlarkällare mån intedebrunnar, i den-skogsvâgäven samt,

hänförae.d. fastighetstaxering är attvid

4—URFl
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till byggnad, brunnar, källareäven
och Till anskaff-tunnlar e.d.
ningsvärdet för markanläggning
hänförs värdet markan-även av en
läggning enligt punkt 6som av an-
visningarna till 22 § intäktutgör av
näringsverksamhet för fastig-
hetsägaren. I anskaflnirtgsvdrdet får
inräknas utgifter för iståndsättande
och omläggning förut anlagtettav
täckdike. täckdikeI inbegrips täckt
avlopp i direkt anslutning till ett
täckdike.

Till markanläggning hänförs inte Till markanläggning hänförs inte
sådana anordningar avseddaär sådanasom anordningar avseddaärsom

användas tillsammans med vissaatt användas tillsammans med vissaatt
maskiner eller andra för stadig- maskiner eller andra för stadig-
varande bruk avsedda inventarier i varande bruk avsedda inventarier i

sådanarörelse eller inventarier näringsverksamhet sådanasom eller
för viss såsomanvänds verksamhet inventarier föranvänds visssom

fundament industrispår,e.d., tra- såsomverksamhet fundament e.d.,
versbanor ledningar församt vat- industrispår, traversbanor, gödsel-

elektriskavlopp,ten, ström, bassäng belägengas utanförärsom
markinventarier. Till mark-m.m. djurstall, urinbrunn eller liknande

ocksåinventarier hänförs stängsel anordning ledningar församt vat-
jämförligaoch andra avspärrnings- avlopp, elektriskten, ström, gas

anordningar. Anskaffningsvärdet markinventarier. Till mark-m.m.
för ledning avsedd förären som inventarier ocksåhänförs stängsel
såväl den fastigheten bedrivna jämförligaoch andra avspärrnings-
verksamheten byggnadssom en anordningar. Anskaffningsvärdet
allmänna användning fördelas mel- för ledning avsedd förären som

markinventarierlan och byggnaden såväl den fastigheten bedrivna
förhållandei till hur delstor av verksamheten byggnadssom en

ledningen tjänar den fastig-som allmänna användning fördelas mel-
heten bedrivna verksamheten re- lan markinventarier och byggnaden
spektive byggnadens allmänna förhållandean- i till hur delstor av
vändning. Ledningen skall dock i ledningen tjänar den fastig-som
sin helhet hänföras till markinven- heten bedrivna verksamheten res-
tarier utgifterna för ledningenom pektive byggnadens allmänna an-
till minst fjärdedelar kantre anses vändning. Ledningen skall dock i
hänförliga till den fastigheten sin helhet hänföras till markinven-
bedrivna verksamheten. Om ut- tarier utgifterna för ledningenom
gifterna till minst fjärdedelartre till minst fjärdedelar kantre anses
kan hänförliga till byggnadensanses hänförliga till den fastigheten
allmänna användning skall led- bedrivna verksamheten. Om ut-
ningen i sin helhet hänföras till gifterna till minst fjärdedelartre
byggnaden. kan hänförliga till byggnadensanses

allmänna användning skall led-
ningen i sin helhet hänföras till
byggnaden.

frågaI markinventarierom frågaI markinventarierom
tillämpas de föreskrifter enligtsom tillämpas de föreskrifter enligtsom
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maski-maskiner förfor 12-14 gäller3-5 gäller punkternapunkterna
bruk stadigvarandestadigvarande förandraför ochandraoch ner

inventarier.avseddainventarier. brukavsedda
tagitsinvesteringsreserv e.d. ersättningsfond e.d.HarHar en en

anspråktagits i anspråk anskaffningnäringsbidrag föreller i av en
anskaff-markanlägg- markanläggning skallanskaffningför somav en

markanläggningenanskaffningsvärde förningsvärdeskallning, som
den förutgiftenmarkanläggningen verkligadenför anses an-anses

markanlägg- det ian-medför minskadutgiften läggningenverkliga
tredjedelarjyramed språktagna beloppet.minskadningen

ianspråktagna beloppet.detav
Övergår Övergårrörelsefastighet till fastighet till nyen enenen

köp,än änsätt sättannat genom annatägare ägare genomny
fång,jämförligt jämförligtdärmed därmedellerellerbyte byteköp,

värde-de defårfår göra görafång, den ägaren den ägarennye nye
för mark- markanlägg-värdeminskningsavdrag förminskningsavdrag
tillkommit tillkommit denhaskulle haskulleanläggning ningsom som

fort- fortfarandedenne denneförre ägaren, förreden ägarenom om
fastigheten. fastigheten.hade hadefarande ägt ägt

ÖvergårÖvergår till tillfastighet fastigheten ny en nyen en
där- där-eller ellerbyte köp, byteköp, ägareägare genomgenom

överlåtaren överlåtarenfår fårfång, fång,jämförligtjämförligt medmed
överlåtelsenöverlåtelsen år då sker göradå sker göraår detdet

avskriv- anskaff-detdel den delden förför avdragavdrag avav
inteföranskaffningsvärdet vilken hanförningsvärdetningsbara
Vadmed-har avdrag.tidigare medgettsinte tidigare harvilken han

dengällerVad gäller närävenavdrag. sagts sagtsnugetts nu
verksamhetenbe-fastigheten bedrivnaden fastighetennäräven

fastig- mark-ochned fastighetensrörelsen läggs ochneddrivna läggs
grund saknarmarkanläggningar grund däravanläggningarhetens

fastighetensför fastighetensvärde för ägare.värdesaknardärav
ägare.

§ 4till 22jfr anv.

styckettredje29 § 1tillanv.
plantering plante-inköp ochoch förför inköp UtgifterUtgifter 8.

yrkesmässig frukt-förför buskarochbuskar trädträd och ring avav
får den fårefter skatt-bärodling efter denbärodlingfrukt- eller eller

antingendras drasval valskyldigesskattskyldiges eget egetav an- av
då inköpet årligaårdetsin helhet omedelbart vär-i ellertingen genom

eller Värdeminsk-har deminskningsavdrag.planteringen ägteller rum
värdeminskningsav- enligtårliga beräknasningsavdraget av-genom

förVärdeminskningsavdraget till vissskrivningsplan procentdrag.
till anskaff-avskrivningsplan odlingensårenligt räknatberäknas av

frånår od-räknat Beräkningenför görsningsvärde.viss avprocent
Beräk- då fär-anskaffningsvärde. odlingen hartidpunktdenlingens

då värde-förfrån tidpunkt Procentsatsenden digställts.ningen görs
Procent- efter denfärdigställts. minskningsavdra bestämsharodlingen g

värdeminskningsavdrag ekono-beräknasför odlingentid varasatsen
be- iodlingen Föreskrifternatidden användbar.efter misktbestäms

sjunde styckenaanvändbar.ekonomiskt sjätte och7punkträknas vara
och16 sjättepunkti tillämpas.Föreskrifterna skall

skall tillämpas.styckenasjunde
stycketjfr tredjetill 22 § 1anv.
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Avdrag fdr vidare förgöras ut-
gifter för anläggning skog ochav ny
för dikning främjar skogs-som
bruket.

anv. till 22 7§
Avdrag avyttringgrund av 9.av Avdrag grund avyttringav

skog medges bestämmelsernaenligt påskog jordbruksfastighetav
i denna anvisningspunkt. Bedöm- skogsavdrag medges enligt be-
ningen till avdrag skerrättenav stämmelserna i denna anvis-

utgångspunktmed i skogens ningspunkt.an- Bedömningen rättenav
skaffningsvärde och gällande in- till avdrag utgångspunktsker med i
gångsvärde. Med anskaffningsvärde skogens anskaffningsvärde och

det värde belöperavses som gällande ingångsvärde. Med an-skog och skogsmark vid förvärv av skaffningsvärde det värdeavses
jordbruksfastighet. Med gällande belöper skog och skogs-som
ingångsvärde anskaffnings-avses mark vid förvärv jordbruksfas-avvärdet minskat med avdrag harsom tighet. Med ingångsvärdegällande
medgetts enligt denna anvisnings- anskaffningsvärdet minskatavses

Ipunkt. punkt 8 föreskrivs hur med avdrag har medgettssom en-anskaffningsvärdet och det gällande ligt denna anvisningspunkt. I punkt
ingångsvärdet beräknas. Med av- 10 föreskrivs hur anskaff-
dragsgrundande skogsintäkt avses ningsvärdet och det gällande in-

beloppett motsvararsom gångsvärdetsumman beräknas. Med av-beskattningsårets hela intäktav dragsgrundande skogsintäkt avsesupplåtelsegrund av av av- beloppett motsvararsom summanverkningsrätt och 60 procent av beskattningsårets hela intäktav
beskattningsårets intäkt grund grund upplåtelseav av av-avyttrade skogsprodukter ellerav verkningsrätt och 60 procent avgrund den skattskyldigeattav beskattningsårets intäkt på grund
har tillgodogjort sig skogsprodukter avyttrade skogsprodukter ellerav
i förvärvskällan eller för brukeget grund den skattskyldigeattav

ieller honom bedrivenannan av har tillgodogjort sig skogsprodukter
verksamhet. i förvärvskällan eller för brukeget

eller i honom bedrivenannan av
verksamhet.

fårFysisk under inne-person Fysisk får under in-personhavstiden avdrag med högst 50 nehavstiden avdrag med högst 50
anskaffningsvärdet. Vidprocent av anskaffningsvärdet. Vidprocent av

taxeringen för visst beskattningsår taxeringen för visst beskattningsår
medges avdrag med högst halva medges avdrag med högst halva
den avdragsgrundande skogs- den avdragsgrundande skogs-
intäkten. intäkten.

Har fysisk förvärvat fas-person Har fysisk förvärvat fas-person
tigheten köp, byte ellergenom tigheten köp, byte ellergenomdärmed jämförligt fång eller genom därmed fångjämförligt eller genomfastighetsreglering eller klyvning fastighetsreglering eller klyvning
och visar han intyg frångenom visaroch han frånintyggenomlantbruksnämnd eller sättannat lantbruksnämnd eller sättannatförvärvetatt led i jordbru-utgör ett förvärvet ijordbru-att ledutgör ett
kets eller skogsbrukets ratio-yttre kets eller skogsbrukets ratio-yttre
nalisering rationaliseringsförvärv, nalisering rationaliseringsförvärv,
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med hela denmedges avdrag högst hela denavdrag med högstmedges
skogsintäkten.avdragsgrundande skogsintäkten.avdragsgrundande

Sådant videndastavdrag medges Sådant videndastavdrag medges
beskattningsårtaxeringen för det beskattningsårtaxeringen för det

förvär-under vilket fastigheten har förvär-vilket fastigheten harunder
därpå följande femföroch de därpå femföljandevats för deochvats

beskattningsåren. Vid fastig- beskattningsåren. fastig-Vid
hetsreglering klyvning räknasoch klyvning räknashetsreglering och

tidpunktförvärvstidpunkt den tidpunktförvärvstidpunkt densom som
för enligt fastig-tillträde gäller enligt fastig-för tillträde gällersom som
hetsbildningslagen 1970:988 eller, 1970:988 eller,hetsbildningslagen

detskattskyldige har yrkatden detskattskyldige har yrkatdenom om
fastighetsbildning sökts, denoch denfastighetsbildning sökts,och

för tillträde gällertidpunkt tillträde gällertidpunkt försom som
Detenligt skriftligt avtal. Detenligt skriftligt avtal.samman- samman-

enligt dettalagda avdragsbeloppet enligt dettalagda avdragsbeloppet
får överstiga 50intestycke procent får överstiga 50intestycke procent
anskaffningsvärde be-det be-anskaffningsvärdedetsomav somav

rationaliseringsförvärvet.löper rationaliseringsförvärvet.löper
får, såvitt fastighetDödsbo gäller får, såvitt fastighetDödsbo gäller

dödsfallet ägdes denvid denvid dödsfallet ägdesavsom avsom
avlidne, enligt de be-avdrag enligt de be-avdragavlidne,

förskulle gälltstämmelser ha förgälltstämmelser skulle hasom som
den avlidne. den avlidne.

förvärvatsHar fastigheten förvärvatsHar fastighetenav av
juridisk medges avdrag medges avdragjuridiskperson un- un-person

25der innehavstiden med högst 25medinnehavstiden högstder
anskaffningsvärdet. Vid Vidprocent anskaffningsvärdet.av procent av

beskattningsårför vissttaxeringen beskattningsårför vissttaxeringen
med högst halvamedges avdrag halvaavdrag med högstmedges

skogsin-avdragsgrundandeden skogsin-avdragsgrundandeden
Vad i detta stycketäkten. sägs styckeVad i dettatäkten.som sägssom

sådanti fallinte dödsbogäller dock sådant falldödsbo idock integäller
föregåendei det stycket. föregående stycket.i detsom avses som avses

ochfråga handelsbolagI fråga för vilketdödsbo,Iom om
för vilket reglerna han-dödsbo, skallhandelsbolagom reglerna om

skall tillämpas, beräknasdelsbolag avdraget förtillämpas,beräknas
respektiveför bolaget boet.avdra get boet.
föreligger inteRätt till avdrag föreligger inteRätt till avdrag

såvitt intäkt den skatt-gäller såvitt intäkt den skatt-gällersom som
till beskattningskyldige beskattningtar skyldige tillupp tar upp

efter all skogsmark,det att efter det skogsmark,allsom att som
ingår för-förvärvskällan, hari ingår förvär-i förvärvskällan, har
värvats ägare. ägare.av ny vats av ny

vid taxeringenmedgesAvdrag medges vid taxeringenAvdrag
med hundratal kronorendast helt med hundratal kronorendast helt

5 000inte med beloppoch lägre än inte med lägre beloppoch än
formBedrivs skogsbruk ikronor. Bedrivs i15 000 kronor. skogsbruk

eller underenkelt bolag eller undersam- form enkelt bolagav av
såvidafår fördock,äganderätt såvidafårett samäganderätt dock, ett

bedrivna verk-hela den gemensamt bedrivnaför denhela gemensamt
avdragberäknat hadesamheten avdrag hadeverksamheten beräknat

uppgått minst 5000till kronor, uppgått 15 000till minst kronor,
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avdraget för varje delägare uppgå avdraget för varje delägare uppgå
till lägst 1 000 kronor. till lägst 3 000 kronor.

anv. till 22 § 8
Har fastighet förvärvats genom 10. Har jordbruksfastighet för-

köp, byte eller därmed jämförligt värvats köp, byte eller där-genomfång följerannatanses om av med fångjämförligt— anses om-detta stycke eller tredje stycket sista följer dettaannat stycke elleravmeningen anskaffningsvärdesom tredje stycket sista meningen- som-så del vederlagetstor för fastig-av anskaffningsvärde enligt punkt så9
heten fastighetens skogsbruks-som del vederlagetstor för fas-av
värde helautgör taxeringsvärdetav tigheten fastighetens skogs-som
vid förvärvstillfället. Kan detta be- bruksvärde hela taxerings-utgör avräkningssätt inte tillämpas eller är värdet vid förvärvstillfället. Kan
det uppenbart det skulleatt ettge detta beräkningssätt inte tillämpas
värde frånawiker det verkligasom eller detär uppenbart det skulleatt
vederlaget för skog och skogsmark, värde frånavvikerett detge som

anskaffningsvärdetas som ettupp verkliga vederlaget för skog och
belopp kansom anses motsvara skogsmark, anskaff-tas somdet verkliga vederlaget. Vad sist ningsvärde belopp kanettupp somocksågäller försagts vederlag som det verkliga veder-motanses svarautgår vid fastighetsreglering eller laget. Vad sist ocksågäller försagts
klyvning grund värdetattav av vederlag utgår vid fas-somden skog och skogsmark harsom tighetsreglering eller klyvning
tillagts den skattskyldige överstiger grund värdet denatt skog ochav avvärdet den skog och skogsmarkav skogsmark har tillagts densomfrångåtthar honom.som skattskyldige överstiger värdet av

den skog och skogsmark harsom
frångått honom.

frågaI rationaliseringsför-om frågaI rationaliseringsför-omfår ivärv anskaffningsvärdet, för- får ivärv anskaffningsvärdet, för-
vederlaget förutom skog och skog- vederlaget förutom skog och

ocksåsmark, inräknas den del av skogsmark, också inräknas den del
övriga kostnader med anledning av övriga kostnader med anledningavförvärvet belöper den för-som förvärvet belöper denav som
värvade skogen och skogsmarken. förvärvade skogen och skogs-

marken.
Har fastighet förvärvats genom Har fastighet förvärvats genomfång än iannat förstasägssom fång än i förstaannat sägssomstycket gäller följande. Omfattar stycket följande.gäller Omfattar

förvärvet all skogsmark i den före- förvärvet all skogsmark i den före-
gående förvärvskälla,ägarens över- gående förvärvskälla,ägarens över-

den föregåendetar denägarennye den föregåendetar denägarennye
ägarens anskaffningsvärde och gäl- anskaffningsvärdeägarens och gäl-
lande ingångsvärde. Omfattar för- ingångsvärde.lande Omfattar för-
värvet endast del skogs-en av värvet endast del skogs-en avmarken, anskaff-anses som marken, anskaff-anses somningsvärde ingångs-och gällande ningsvärde ingångs-och gällande
värde för den såägaren stornye värde för den såägaren stornyedel den föregående ägarensav del föregåendeden ägarensav
anskaffningsvärde och gällande anskaffningsvärde och gällande
ingångsvärde värdet densom av ingångsvärde värdet densom avförvärvade skogen och skogsmarken förvärvade skogen och skogsmarken
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ochall skogvärdet ochall skogvärdetutgör av utgörav avav
vid för-förvärvskällan vid för-i förvärvskällanskogsmark iskogsmark

Omfattar förvärvet förvärvetvärvstillfället. Omfattarvärvstillfället.
värdetmindre 20 värdetän 20procent mindreav än procentav avav

i förvärvs-skogsmark förvärvs-all skog och iskogsmarkochskogall
fråga ideell frågainte ideellkällan, och inteär ochkällan, ärom om

får den fårfastighet, äga-andel fastighet, den äga-andelnye nyeav av
något anskaff-inte något anskaff-dock intedockren ren

ingångs-gällande ingångs-ningsvärde eller gällandeningsvärde eller
styckei detta styckevärde. Vad i dettasägs Vadvärde. sägssom som

också företag har också hargäller företagett gäller ettom om
från frånfastighetenförvärvat annatett fastigheten annatförvärvat ett
koncern.företag inom koncern.företag inomsamma samma

förvärvatharskattskyldig, förvärvatSkattskyldig, harsom som
i det i detfastighet sätt fastighet sättangessom angessom

vidföregående skallstycket, vidföregående skallstycket,
7 hapunkttillämpning ha9punkttillämpningansesav ansesav

med det belopp det beloppmedgetts avdrag medavdragmedgetts
anskaffningsvärde vid vidanskaffningsvärdevarmed hans varmed hans

överstigit hansförvärvstillfället överstigit hansförvärvstillfället
ingångsvärde. ingångsvärde.gällande gällande

skattskyldigesden skattskyldigesHar del denHar delav av
skogsmark förvärvats ägare, förvärvats ägare,skogsmarkav ny av ny

anskaff-skattskyldiges anskaff-den skattskyldigesdenanses anses
ingångs-gällande ingångsvär-ningsvärde och gällandeningsvärde och

proportionminskat ivärde iha minskatde hapropor-samma samma
minskningen värdet för-värdettion minskningenavav avsom avsom

skogsmark.ochförvärvskällans skog skogsmark.ochvärvskällans skog
20förvärvet mindre 20Omfattar än mindreförvärvet änOmfattar

värdet förvärvskällans förvärvskällansvärdetprocent av procentav avav
inteskogsmark, och inteoch är ochskog skogsmark, ärochskog

fastighet,fråga ideell andel fastighet,fråga andelideellavom avom
den skatt-dock intereduceras inte den skatt-dockreduceras

anskaffningsvärde och ochskyldiges anskaffningsvärdeskyldiges
ingångsvärde. Vad ingångsvärde. Vadgällande gällandesom som

också ocksågällerstyckei detta stycke gällersägs i dettaom sägs om
ochskogfastighetens ochvärdet skogfastighetensvärdetav av

grundminskas grundskogsmark minskasskogsmarkav av
klyvning.eller klyvning.fastighetsreglering fastighetsreglering eller

för skog ochersättningSkall sådan ersättningHar avsessom
enligt punkt 4beskattas tredjeellerskogsmark andrai 25 § 2m0m.

stycket anvis- statligeller tredjeandra 1947:576stycket lagenav omi vid tillämp-till erhållits ochningarna 35 inkomstskatt för skogansesi
föregående stycketi ningen det tillämpningenvidskogsmark,av anses

i ifrågavarande skogenden föregående stycketdet omsom om somav
i har förvärvatsskogsmarken ifrågavarande ochoch skogendenavi

förvärvatsharägare. skogsmarkeni av nyny
ägare.i

i elleranskaffningsvärdeNågot
beräknas inteingångsvärdegällande

fastighetför omsätt-utgörsom
ningstillgång rörelse.i Bestäm-

ocksågälleri stycketmelserna femte
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i fall då fastighet enligt punkt 2
andra stycket anvisningarna tillav
27 har§ blivit omsättningstillgång i

den skattskyldige bedrivenen av
Sådantomtrörelse. fastighet skall

därvid ha förvärvatsanses av ny
ägare.

anv. till 22 § 9
Avdrag för substansminsknin g 11. Avdrag för substansminsk-

grund utvinningav natur-av ning grund utvinningav av na-tillgångar avdrag församt avsätt- turtillgångar avdrag församt avsätt-
ning framtida sub-som avser ning framtida sub-som avser
stansminskning sådangrund av stansminskning sådangrund avutvinning medges enligt bestäm- utvinning medges enligt be-
melserna i denna anvisningspunkt. stämmelserna i denna anvis-

ningspunkt.
För inträdd substansminskning För inträdd substansminskning

medges avdrag vid taxeringen för medges avdrag vid taxeringen för
visst beskattningsårett med högst visst beskattningsårett med högst
belopp tillsammansett medsom, belopp tillsammansett medsom,

de avdrag har medgetts försom de avdrag har medgetts försom
tidigare beskattningsår, motsvarar tidigare beskattningsår, motsvarar
den del anskaffningsvärdet förav den del anskaffningsvärdet förav
hela tillgången belöpersom tillgångenhela belöpersomutvinningen före beskattningsårets utvinningen före beskattningsårets
utgång. utgång.

Har den skattskyldige genom Har den skattskyldige genomskriftligt upplåtitavtal tillrätt ut- skriftligt upplåtitavtal tillrätt ut-
vinning och har han uppburit för- vinning och har han uppburit för-
skottsbetalning för fårutvinningen, skottsbetalning för utvinningen, får
han avdraggöra för belopp isom han göra avdrag för belopp isomräkenskaperna har för fram-avsatts räkenskaperna har för fram-avsatts
tida substansminskning. Vid taxe- tida substansminskning. Vid taxe-ringen för visst beskattningsårett ringen för visst beskattningsårett
medges avdrag med högst be-ett medges avdrag med högst be-ett
lopp motsvarande den del av an- lopp motsvarande den del av an-skaffningsvärdet för hela natur- skaffningsvärdet för hela natur-tillgången kan belöpasom anses tillgången kan belöpasom ansesden framtida utvinning för vilken den framtida utvinning för vilken
förskottsbetalning har erhållits. förskottsbetalning erhållits.har

återförasAvdraget skall till beskatt- Avdraget återförasskall till beskatt-
ning nästföljande beskattningsår. ning nästföljande beskattningsår.

Avdrag föregåendeenligt stycke Avdrag föregåendeenligt stycke
medges dock inte om upp- medges dock inte om upp-låtelseavtalet ingåttshar mellan låtelseavtalet ingåttshar mellan

närståendevarandra ellerpersoner närståendevarandra ellerpersonermellan näringsidkare har in-som mellan näringsidkare har in-som
tressegemenskap moder- och dot- tressegemenskap moder- och dot-
terföretag eller företag under i terföretag eller företag under i
huvudsak ledning. Somgemensam huvudsak ledning. Somgemensamnärstående till fysisk räknasperson närstående till fysisk räknaspersondels i 35 §personer som anges dels i 35 §personer som anges



57Författningsförslag1989:34SOU

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

fåmansföre-sådana fåmansföre-dels sådana1 delsla mom., a mom.,
ochi nämnda lagrum nämnda ochi lagrumtag som avses tag avsessom

ellerfysiskai vilka den ellerfysiskavilka denipersonen personen
närståendenågon är närståendehonom någon ärhonomperson person

direkt ellerföretagsledare eller ellerdirektföretagsledare eller- -
juridiskförmedling juridiskförmedlingper-av per-genom avgenom
andelar.aktier eller andelar.äger aktier ellerägerson son- -förAnskaffningsvärdet natur- förAnskaffningsvärdeten natur-en

utgångspunkttillgång medberäknas utgångspunkttillgång medberäknas
utgiftfaktiskaskattskyldiges utgifti den faktiskaskattskyldigesi den

fastighetenför förvärvet eller, fastighetenförvärvet eller,förom om
förvärvatshar sätt änannat förvärvats änsätthar annat

något där-ellerköp, byte något där-byte ellerköp,genom genom
fång, faktiskajämförligt denmed fång, faktiskajämförligt denmed

föregående föregåendeutgiften vid det närmast utgiften vid det närmast
jämförligadärmedbytet ellerköpet, jämförligadärmedbytet ellerköpet,

fånget. skattskyldige det,Begär den fânget. skattskyldige det,Begär den
utgångspunkt detdock till utgångspunktskall dettas dock tillskall tas

skattskyldigevarmed denbelopp skattskyldigevarmed denbelopp
2avdrag enligt punktskulle [punkt 2enligtskulle avdraga av a av

vid36 §till hananvisningarna vid36 hananvisningarna tillom om
utvinningens börjanförtidpunkten börjanför utvinningenstidpunkten

förhade täktmarken förett täktmarkenavyttrat hade ettavyttrat
dess all-vederlag motsvarar dess all-vederlagsom motsvararsom

nämnda tid-saluvärde vid tid-männa vid nämndasaluvärdemänna
enligt nämndaBeräkningpunkt. enligt nämndaBeräkningpunkt.

får inte ledadockanvisningspunkt får inte ledadockanvisningspunkt
hänförligatill förvärvettill den hänförligatill förvärvetatt till denatt

anskaffningsvärdetdelen tas anskaffningsvärdetupp delen tasav uppav
vadtill högre belopp än mot- vadtill belopphögre än mot-som som

75 täktmarkens täktmarkensprocent 75av procentsvarar avsvarar
saluvärde vid tidpunktenallmänna tidpunktensaluvärde vidallmänna

tillstånd givitsfråga. enligtHar lagi tillståndfråga. enligt givitsHar lagi
tillgången, be-utvinning tillgången,för beräk-utvinningförav av

anskaffningsvärdet endasträknas förendastanskaffningsvärdetnas
område omfattasför det område till-omfattasav detsom som av

tillståndet vid tillämpningoch ståndet tillämpningvidav och av- -meningarnatredjeandra och tredje meningarnaandra och- -förhållandena vid tid-grundval förhållandena vid tid-grundvalav av
utvinningens börjanförpunkten börjanutvinningensförpunkten

område.detta område.detta
inräknas,I anskaffningsvärdet inräknas,anskaffningsvärdetI

beräknatsförutom harbelopp beräknatsförutom belopp harsom som
föregående utgif-stycke,enligt även föregående stycke,enligt även ut-

tillgångens exploatering iför tillgångens exploatering iter gifter för
fåttmån u-tgifterna inte har fåttden mån utgifterna inte harden

i den löpandekostnaddras löpandekostnad i dendrassomav av som
driften inte heller har beaktatsoch inte heller har beaktatsdriften och

enligt 2vid beräkning punkt 2enligt [punktvid beräkninga av a av
till 36anvisningarna 36 §].anvisningarna till

vilkenOm fastighet, vilkenfastighet,Omen en enen
naturtillgång börjathar haruttas, naturtillgång börjat harhar uttas,
övergått till ägare annat övergått tillnyen ägare annaten ny
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sätt än köp, någotbyte ellergenom sätt köp, någotän byte ellergenomdärmed jämförligt fång, får den nye därmed jämförligt fång, får den nyetillgodoräknaägaren sig endast de tillgodoräknaägaren sig endast de
avdrag för substansminskning avdrag för substansminskning
fastigheten skulle ha tillkom-som fastigheten skulle ha tillkom-sommit den förre ägaren, denneom mit den förre ägaren, denneomfortfarande hade fastigheten.ägt fortfarande hade fastigheten.ägt

Vid tillämpningen be-av Vid tillämpningen bestäm-avstämmelserna i denna anvis- melserna i denna anvisningspunkt
ningspunkt skall fastighetsägare,en skall fastighetsägare, haren somupplåtithar nyttjanderättsom till upplåtit nyttjanderätt till täktmark
täktmark engångsersättning,mot engångsersättning, hindermot utan

hinder vadutan föreskrivs iav som vad föreskrivs i 4 § jämfördav som
47 §jämförd med 1 kap. 5 § första med 1 kap. 5§ första stycket f
stycket f fastighetstaxeringslagen fastighetstaxeringslagen 1979:
1979:1152, betraktas ägaresom 1152, betraktas tillägaresomtill marken efteräven det att upp- marken efter det upplåtel-även attlåtelsen har skett. har skett.sen
jfr till 25 § 10 och tillanv. anv.
29 § 8

anv. till 29 § 3
Utgifter för anskaffande av 12. Utgifter för anskaffande avmaskiner och andra för stadig- maskiner och andra för stadig-

varande bruk avsedda inventarier varande bruk avsedda inventarier
dras i årligaregel värde-av genom dras i årligaregel värde-av genomminskningsavdrag enligt be- minskningsavdrag enligt be-
stämmelserna räkenskapsenligom stämmelserna räkenskapsenligom
avskrivning i punkt 4 eller rest-om avskrivning i punkt 13 eller omvärdeavskrivning i punkt Kan restvärdeavskrivning i punkt 14.
inventariernas ekonomiska livslängd Kan inventariernas ekonomiska

uppgå till högst år, fårantas tre livslängd uppgå till högstantas tre
emellertid hela utgiften för deras år, får emellertid hela utgiften för
anskaffande dras under anskaff-av deras anskaffande dras underavningsåret. Omedelbart fåravdrag anskaffningsåret. Omedelbart av-frågaske iäven inventarierom fårav drag frågaske iäven inven-ommindre värde. tarier mindre värde.av

Har fåmansföretagett anskaffat fåmansföretagHar anskaffatett
inventarier, uteslutande ellersom inventarier, uteslutande ellersomså uteslutandegott är avseddasom så uteslutandegott avseddaärsomför företagsledares eller honom för företagsledares eller honom
närstående privata bruk,persons närstående privata bruk,personsmedges inte avdrag grund av medges inte avdrag grund avanskaffningen. anskaffningen.

Regler avdrag avseendeom Regler avdrag avseendeombeställda inte levererade in-men beställda inte levererade in-menventarier kontraktsavskrivning ventarier kontraktsavskrivning
finns i punkt 2 sista stycket av an- finns i sjundepunkt 2 stycket avvisningarna till 41 anvisningarna till 24

Har den skattskyldige yrkat av- Har den skattskyldige yrkat av-drag för värdeminskning inven-av drag för värdeminskning inven-avtarier, skall avdraget med-anses tarier, skall avdraget med-ansesmångivet i den det har medfört att mångivet i den det har medfört att
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har beräk-den taxerade inkomsten har beräk-taxerade inkomstenden
till belopplägre ännats till lägre beloppannars ännats annars

skulle medförtskett ellerha medförtskett elleren skulle ha en
berättigar tillökning förlust Inventarier-underskott.ökningav som av

avdrag enligt bestämmelserna i lagen minskat medanskaffningsvärdenas
förlustavdrag.1960:63 Inven- värdeminskningsavdragmedgivnaom

tariernas anskaffningsvärde minskat restvärdet.skattemässigadetutgör
värdeminsknings-med medgivna

skattemässigaavdrag detutgör
restvärdet.

5 tilljfr till 22 § och anv.anv.
25 § 3

anv. till 29 § 4
kan efter yrkandeskattskyldig tillhar13. skattskyldig rätt av-

taxeringsnämnd eller, besvärhos värdeminskning sinafördragom av
länsrätt medgeshar anförts, hos rätt i dennainventarier enligt reglerna

tills vidare för värde-avdrag anvisningspunkt räkenskapsen-att om
inventarier enligtminskning sina förutsättningavskrivning. Somligav

anvisningspunktireglerna denna för detta gäller
räkenskapsenlig avskrivning.om
förutsättning för detta gällerSom

skattskyldige har hafta den haftatt skattskyldige hardena att
bokföring medordnad avslutas medbokföring avslutassom ordnad som

årsbokslut; årsbokslut;
avdragetb motsvararatt b avdragetav- motsvararatt av-

räkenskaperna;iskrivningen skrivningen i räkenskaperna;
tillfredsställande utredningc att utredningtillfredsställandec att

inventariernas skat-föreligger inventariernasföreligger skatte-om om
restvärde;temässiga mässiga restvärde;
inventarierna ochd avskriv-att inventarierna ochdav- att

redovisasskrivna belopp sådantett redovisasbelopp ettna
sådant i den skattskyldigessätt skattskyldiges räkenska-i densätt

ioch företedd utred-räkenskaper utredningi företeddoch attper
föreligger vins-ning trygghet att vinster vidatt föreliggertrygghet att

tillgångarna intevid avyttring tillgångarnater inte und-avyttringav av
undgår beskattning; samt gâr beskattning; samt

skattskyldigee den skattskyldigeatt deneom att om- -årsbokslut för detinte upprättat årsbokslut för detinte upprättat
räkenskapsåretföregåendenärmast räkenskapsåretföregåendenärmast

inven-bokförda värdetdet bokförda värdet inven-av det av- -före avskrivning bestämtstarierna före avskrivning bestämtstarierna
utgångspunkt i inventariernasmed utgångspunkt i inventariernasmed

vid beskatt-skattemässiga restvärde skattemässiga restvärde vid beskatt-
ningsårets ingång. ingång.ningsårets

anskaffningsvärde för in-Som anskaffningsvärde för in-Som
då inven-ventarier skall då inventarier-ventarier skallanses, anses,

tarierna förvärvats köp,har förvärvats köp, bytegenom har genomna
fång,jämförligtdärmedellerbyte fång,jämförligt dendärmedeller

utgiften för derasverkligaden anskaf-verkliga utgiften för derasan-
då inventariernaskaffande haroch, då inventarierna harfande och,

förvärvats derassätt,annat derasförvärvats sätt,annat
vid tiden för förvär-marknadsvärde tiden för förvär-marknadsvärde vid
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Dock skall följandevet. iakttas. Har Dock skall följande iakttas.vet. Har
inventarierna ingått i rörelse,en inventarierna ingått i närings-enden skattskyldige har förvärvatsom verksamhet, den skattskyldigesom

sätt köpannat än ellergenom har förvärvat sätt änannat ge-byte eller därmed jämförligt fång, köp eller byte eller därmednom
skall, inte särskilda omständig-om fång,jämförligt skall, inte sär-omheter föranleder annat, som an- skilda omständigheter föranleder
skaffningsvärde för inventarierna anskaffningsvärdeannat, försom

det för den tidigareanses ägaren inventarierna det för denanses
gällande skattemässiga restvärdet. tidigare ägaren gällande skat-
Har den skattskyldige någon,eller temässiga restvärdet. Har den

står honom åt-vidtagitnära,som någon,skattskyldige ståreller somgärd för den skattskyldigeatt skall honom åtgärdvidtagitnära, för att
kunna tillgodoräkna sig högreett den skattskyldige skall kunna till-
anskaffningsvärde än som synes godoräkna sig högre anskaff-ett
rimligt och det kan dettaantas att ningsvärde än rimligt ochsom syneshar skett för bereda obehörigatt kan det detta har skett förantas att
förmån i beskattningsavseende åt bereda förmånobehörigatt i be-
någon dem, skall anskaff-av skattningsavseende någon avningsvärdet måni skälig jämkas. dem, skall anskaffningsvärdet i

månskälig jämkas.
Har skattskyldig medgivits av- Har skattskyldig medgivits av-drag för kontraktsavskrivning av- drag för kontraktsavskrivning av-seende inventarier, har anskaf-som seende inventarier, har anskaf-somfats under beskattningsåret, skall fats under beskattningsåret, skall

anskaffningsvärde densom anses anskaffningsvärde densom ansesverkliga utgiften minskad med det verkliga utgiften minskad med det
tidigare medgivna avdraget. Detta tidigare medgivna avdraget. Detta
skall gälla in-även när skall gälla ersättningsfondäven när
vesteringsreserv e.d. tagits anspråki e.d. anspråktagits i för anskaffning
för anskaffning inventarier underav inventarier under beskatt-av
beskattningsåret. ningsåret.

Avdrag för fåravskrivning för Avdrag för fåravskrivning för
visst beskattningsår medgöras visst beskattningsår medgöras
högst 30 årför räknatprocent av högst 30 årför räknatprocent avbokfört värde inven-summan av bokfört värde inven-summan av
tarierna enligt balansräkningen för tarierna enligt balansräkningen för

föregåendenärmast räkenskapsår föregåendenärmast räkenskapsår
och anskaffningsvärdet sådana och anskaffningsvärdet sådana
under beskattningsåret anskaffade under beskattningsåret anskaffade
inventarier, vilka vid beskatt- inventarier, vilka vid beskatt-
ningsårets utgång fortfarande till- ningsårets utgång fortfarande till-
hörde rörelsen. Vad gällersagtsnu hörde näringsverksamheten. Vad nuunder beskattningsåretnäroavsett gällersagts undernär be-oavsett
inventarierna har anskaffats. skattningsåret inventarierna har

anskaffats.
Har inventarier, har anskaf-som Har inventarier, har anskaf-somfats före beskattningsårets ingång, fats före beskattningsårets ingång,

under beskattningsåretavyttrats under beskattningsåretavyttrats
eller har den skattskyldige tillrätt eller har den skattskyldige tillrätt
försäkringsersättning för inven- försäkringsersättning för inven-
tarier, gåtthar förlorade undersom tarier, gåtthar förlorade undersombeskattningsåret,medgesettsärskilt beskattningsåret, medges särskiltett
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avdrag med belopp motsvarande motsvarandeavdrag med belopp
den i anledning avyttringen eller den i anledning avyttringen ellerav av
försäkringsfallet intäk-uppkomna intäk-försäkringsfallet uppkomna

fårAvdraget dock inte över-ten. fårAvdraget dock inte över-ten.
stiga underlaget för beräkning av stiga underlaget för beräkning av

enligt fjärdeavdrag stycket. Har avdrag enligt fjärde stycket. Har
fåttden skattskyldige avdrag fåttden skattskyldige avdragsom som

skall nämnda underlagsagtsnu skall nämnda underlagsagtsnu
fastställas till motsvarande lägre fastställas till motsvarande lägre
belopp. belopp.

Har särskilt högt pris ellerett Har särskilt pris ellerhögtett
eljest särskilt hög utgift för in-en eljest utgift för in-särskilt högen
ventarier berott de skallatt ventarier berott de skallatt

förutnyttjas särskilt arbets-ett utnyttjas för särskiltett ar-
tillfälle eller för konjunktur, betstillfälle för konjunktur,en som eller en

bli endast tillfällig, ellerväntas av bli endast tillfällig, ellerväntassom
omständighet,liknande med-annan omständighet,liknandeav annan

beskattningsår,för det varunder beskattningsår,ges medges för det
inventarierna anskaffats,har avdrag inventarierna anskaf-varunder har

sådant sådanför överpris eller sådantfats, för överprismer- avdrag
utgift. Om avdrag harsagts sådansom merutgift. Om avdragnu eller
medgivits, skall avdrag enligt be- har medgivits, skallsagtssom nu
stämmelserna i fjärde stycket be- enligt iavdrag bestämmelserna

återståenderäknas därefter del fjärde därefterstycket beräknas
anskaffningsvärdet. återståendeav del anskaffnings-av

värdet.
fårOavsett föreskrivsvad fårOavsett föreskrivsovan vad ovan

för avskrivning medgesavdrag med för avskrivning medgesavdrag med
erfordrasbelopp för detattsom erfordras för detbelopp attsom

inte överstigabokförda värdet skall inte överstigabokförda värdet skall
anskaffningsvärdet samtliga in- in-anskaffningsvärdet samtligaav av
ventarier, vilka vid beskatt- ventarier, vilka vid beskatt-
ningsårets utgång rörelsen,tillhörde ningsårets utgång närings-tillhörde

frånsedan detta värde har frånverksamheten, sedan dettaav-
årligräknats beräknad avskriv-en värde har avräknats beräknaden

ning 20 Visar den skatt-procent. årligav avskrivning 20 procent.av
skyldige inventariernas verkligaatt Visar den skattskyldige inven-att

sålundavärde understiger även ett tariernas verkliga understigervärde
värde,beräknat medges avdrag för sålunda värde,beräknatäven ett

den ytterligare avskrivning som medges avdrag för den ytterligare
motiveras detta.av avskrivning motiveras detta.som av

Då inventarier, har anskaf- Då inventarier, anskaf-som harsom
beskattningsåret,fats under avytt- beskattningsåret,fats under avytt-

förloras eller underutrangerasras, förloras eller underutrangerasras,
år, medges avdrag för år,samma an- medges avdrag församma an-

skaffningsvärdet. Med avyttring skaffningsvärdet. Med avyttring
likställs inventarieratt tas ut likställs inventarierur att tas ut ur
rörelsen för tillföras för-att näringsverksamhetenannan för tillförasatt
värvskälla eller för användas föratt förvärvskälla föreller attannan

ändamål. Av bestämmelsernaannat ändamål.föranvändas Avannat
punkt andra stycketi anvis-1 framgårbestämmelserna i 22 §av att

framgårningarna till 28 § be-att erhålls avyttringbelopp, vidsom av
erhålls vid avyttringlopp, som inventarier,av i sin helhet skall tas
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inventarier, i sin helhet skall tas intäkt näringsverksam-upp som av
intäkt rörelse.som avupp het.

Har skattskyldig gjort avskriv- Har skattskyldig gjort avskriv-
medning beloppstörre i räken- ning med belopp istörre räken-

fårskaperna han vidän dra av fårskaperna hanän dra vidav
taxeringen, föranleder inte detta att taxeringen, föranleder inte detta att
det värde, vilket räkenskapsenlig det värde, vilket räkenskapsenlig
avskrivning påverkas.beräknas, Det avskrivnin påverkas.beräknas, Detg

fåröverskjutande beloppet i stället, överskjutande får ibeloppet stället,
frågasedan taxeringen i blivithar sedan frågataxeringen i blivithar

årligslutligt avgjord, dras av genom slutligt årligavgjord, dras av genom
avskrivning efter 20 förprocent avskrivning efter 20 förprocent

år, frånräknathelt och med be- år, frånhelt räknat och med be-
skattningsåret efter det under vilket skattningsåret efter det under vilket

frågaavskrivningen i verkställdes. frågaavskrivningen i verkställdes.
Den omständigheten vidatt Den omständigheten vidatt

tillämpning bestämmelsernaav tillämpning bestämmelsernaav
avdrag vid beskattningen skallovan avdrag vid beskattningen skallovan

med avskrivningöverensstämma överensstämma med avskrivning
enligt räkenskaperna inteutgör enligt räkenskaperna inteutgör
hinder för skattskyldig efteratt hinder för skattskyldig efteratt
övergång till räkenskapsenlig övergångav- till räkenskapsenlig av-
skrivning avdrag enligtutöver rä- skrivning avdrag enligtutöver rä-

tillgodogörakenskaperna sig avdrag kenskaperna tillgodogöra sig avdrag
sådanaför avskrivningar, har sådanasom för avskrivningar, harsom

igjorts räkenskaperna före över- gjorts i räkenskaperna före över-
gången inte föranlettharmen gångenav- inte har föranlettmen av-

viddrag beskattningen. Avdrag för drag vid beskattningen. Avdrag för
sådant årligbelopp görs sådantgenom årligbelopp görs genom
avskrivning efter 20 förprocent avskrivning efter 20 förprocent

år.helt år.helt
Har skattskyldig före övergång Har övergångskattskyldig före

till räkenskapsenlig avskrivning till räkenskapsenlig avskrivning
tillgodoräknats värdeminsk-större tillgodoräknats värdeminsk-större
ningsavdrag vid taxeringen enligtän ningsavdrag vid taxeringen enligtän

åstad-räkenskaperna, skall, för åstad-räkenskaperna, skall, för
kommande överensstämmelseav kommande överensstämmelseav

inventariernasmellan bokförda mellan inventariernas bokförda
värde och deras skattemässiga rest- värde och deras skattemässiga rest-
värde, det belopp, varmed inven- värde, det belopp, inven-varmed
tariernas skattemässiga restvärde tariernas skattemässiga restvärde
understiger det bokförda värdet, tas understiger det bokförda värdet, tas

skattepliktig intäkt undersomupp skattepliktig intäkt underupp som
beskattningsår,förstadet för vilket det första beskattningsår, för vilket

räkenskapsenlig avskrivning gäller, räkenskapsenlig avskrivning gäller,
den skattskyldigeeller, begärom eller, den skattskyldige begärom

med tredjedel fördet, nämndaen det, med tredjedel för nämndaen
beskattningsår och ochvart ett beskattningsårav och ochvart ett av

åren.två följandede närmast tvåde åren.följandenärmast
jfr till 22 § 5 och tillanv. anv.
25 § 3



FörfattningsförslagSOU 1989:34

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5anv. till 29 §
restvärdeavskriv-Vid I4.Vid restvärdeavskriv-

skattskyldigedenning medges medges den skattskyldigening
beskattningsår medavdrag för visst beskattningsårvisstför medavdrag

år räknatför25 århögst förprocent av högst 25 räknatprocent av
avskrivningsunderlagetförmaskiner förmaskineravskrivningsunderlaget

Avskriv-invemarier.och andra inventarier. Avskriv-andraoch
inven-ningsunderlaget utgörs inven-ningsunderlaget utgörsav av

restvärdeskattemässigatariernas skattemässiga restvärdetariernas
före-utgången detvid närmast utgången det före-vid närmastav av

beskattningsåret tillägggående med beskattningsåretgående med tillägg
för inven-anskaffningsvärdet för inven-anskaffningsvärdetav av

anskaffats undertarier, har anskaffats undertarier, harsom som
beskattningsåret vidoch ut- beskattningsåret vidochsom ut-som

till-gången fortfarandedetta gången fortfarande till-dettaav av
förrörelsen, med avdragochhörde näringsverksamheten, ochhörde

motsvarande vad utgörbelopp föravdrag beloppsom med motsvaran-
för-ellerform vederlagintäkt i intäkt i formde vadav utgör avsom

inventariersäkringsersättning för försäkringsersättningvederlag eller
anskaffats före beskatt-har anskaffatsför inventarier harsom som
ingångningsårets och har beskattningsårets ingång ochsom av- före
förlorats under beskatt-eller förloratsyttrats ellerhar avyttratssom

ningsåret. beskattningsåret.under
skattskyldige inven-Visar den att skattskyldige inven-Visar den att

verkliga understigervärdetariernas understigerverkliga värdetariernas
efterskattemässiga restvärdetdet restvärdet efterskattemässigadet

ienligt bestämmelsernaavdrag ibestämmelsernaenligtavdrag
medges detstycket,första ytter- detförsta medgesstycket, ytter-

motiverasavdragligare motiverasligare avdragsom av avsom
detta. detta.

föreskrivs räken-Vad föreskrivs räken-Vadomsom omsom
avskrivning iskapsenlig punkt 4 i 13skapsenlig avskrivning punkt

tredje sjättefemte,andra och samt femte, sjättetredjeandra och samt
åttonde istyckena gälleroch åttonde istyckena gälleroch

frågaockså itillämpliga också frågadelar itillämpliga delarom om
restvärdeavskrivning. restvärdeavskrivning.

5 till22 § ochjfr till anv.anv.
25 § 3

22 6anv. till §
värdeminskningförAvdrag av

punkternatillgång 3-5isom avses
skattskyldigmedges endast ägare av

tillgången, följerinte annat avom
och styckena.andra tredje

arrendator eller15. HarHar arrendator eller enenen an-en
haftnyttjanderättshavarehaftnyttjanderättshavare ut- annannan

utgifter för till- eller ombygg-till- ombyggnadgifter för eller ny-,ny-,
jämförligdärmedjämförlig för- nad ellerdärmedeller annanannan

förbättring fastighet, hanfastighet, hanbättring somav ensomav en
blirmed nyttjanderätt, ochblir inneharnyttjanderätt, ochmedinnehar

fastighetsägaren omedelbarttill ägarejordägaren omedelbart ägare
fårfår utförts,till vad harutförts,vad har nytt-nytt- somsom

dra dessajanderättshavarenjanderättshavaren dra dessa avav
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årligautgifter värdeminsk- årligagenom utgifter värdeminsk-genom
ningsavdrag. Avdraget beräknas ningsavdrag. Avdraget beräknas
enligt avskrivningsplan till 10 pro- enligt avskrivningsplan till 10 pro-

årför anskaffnings-räknatcent årav för räknat anskaff-cent av
värdet täckdike till 5och procentav ningsvärdet täckdike till 5ochav

årför räknat anskaffningsvärdetav årför räknat anskaff-procent av
andra markanläggningar ellerav av ningsvärdet andra markanlägg-av

harbyggnader. Dessutom nyttjande- fråganingar eller byggnader. Iav
såvitträttshavaren gäller bygg- byggnader eller markanlägg-om-

nader till primäravdrag enligträtt ningar, avseddaär använ-attsom-
frågapunkt tionde3 stycket. I fåtal år, fårom das endast dockett

byggnader eller markanläggningar, anskaffningsutgifterna i sin helhet
avsedda användas endastär attsom år då tillgångendras detav an-

fåtal år, får dock anskaffnings-ett skaffades.
årutgifterna i sin helhet dras detav

då tillgången anskaffades.
Har arrendator elleren en an- Har arrendator elleren en an-

nyttjanderättshavare haft ut-nan nyttjanderättshavare haft ut-nan
gifter för anskaffande byggnads-av gifter för anskaffande byggnads-av
inventarier, markinventarier eller inventarier, markinventarier eller
maskiner och andra för stadig- maskiner föroch andra stadig-
varande bruk avsedda inventarier, varande bruk avsedda inventarier,

han innehar med nyttjanderätt,som han innehar med nyttjanderätt,som
blir jordägarenoch omedelbart blir fastighetsägarenoch omedelbart
till vad harägare anskaffats,som till vad har anskaffats,ägare som

får nyttjanderättshavaren dra fårav nyttjanderättshavaren dra av
dessa utgifter enligt bestämmel- dessa utgifter enligt bestämmel-

punktiserna punkternai 12-14.serna
Har nyttjanderättshavaren er- Har nyttjanderättshavaren er-

hållit jordägarenersättning förav hållit ersättning fastighetsägarenav
fårvad har anskaffats, nytt-som fårför vad har anskaffats,som

janderättshavaren gång göraen gångnyttjanderättshavaren en
återstårföravdrag vad som återståroav- avdrag för vadgöra som

skrivet anskaffningsvärdet, dockav oavskrivet anskaffningsvärdet,av
inte med högre belopp än ersätt- intedock med högre belopp än

beskattningsârningen. Det då nytt- beskattningsår dåersättningen. Det
janderätten fårupphör nytt- fårnyttjanderätten upphör nytt-
janderättshavaren avdrag medgöra janderättshavaren avdrag medgöra
oavskriven del anskaff-av oavskriven del anskaff-av
ningsvärdet. ningsvärdet.

29anv. till § 6
enligtAvdrag bestämmelserna i 16. Avdrag enligt bestämmelser-

fårpunkterna 4 och 5 även göras i fårpunkterna 13 och 14 ävenna
för utgifter för anskaffning av pa- för utgifter för anskaffninggöras av

liknandeoch tidsbegränsadtenträtt och liknande tidsbegrän-patenträtt
rättighet. Det härvid bety-är utan sad rättighet. Det härvidär utan

rörelseidkarendelse har för-om betydelse näringsidkaren harom
rättigheten förvärvat utnyttjaatt förvärvat rättigheten för utnyttjaatt

den vid tillverkning han bed-som den vid tillverkning han bedri-som
river eller tillgodogörhan sigom eller han tillgodogör sigver om

överlåtarättigheten att ut-genom rättigheten överlåtaatt ut-genom
nyttjandet denna till Ock-av annan. nyttjandet denna till Ock-av annan.
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så utgifter för anskaffning hyres- såav utgifter för anskaffning hyres-av
firmaoch varumärke, ellerrätt firma ellervarumärke,av ochrätt av

goodwillsrättighet natur rättighet goodwillsannan av naturannan av
dras enligt nämndade be- nämndaav dras enligt de be-av
stämmelserna. stämmelserna.
jfr till 22 5 tredje§ stycketanv.

anv. till 22 § 11
Har skattskyldig erlagt anslut- skattskyldig17. Har erlagt an-

ningsavgift anläggningsbidrageller anläggningsbi-slutningsavgift eller
avseende för fastighet,nyttighet för fas-drag avseende nyttighet

han nyttighetenoch äräger,som tighet, ochhan äger, är nyt-som
knuten till fastigheten tilloch tigheten till fastigheten ochknuten

fårpersonligen, avdrag här-ägaren fårtill personligen,ägaren av-
punktför enligt i 5.reglernagöras härför enligt idrag reglernagöras

jfr till 25 § första2 b styck- ochanv. punkterna 13 14.
och till 29 § 20et anv.

anv. till 29 § 9 a
påfördamedges förAvdrag påfördaeg- 18. Avdrag medges för

enavgifter enligt lagen 1981:691 egenavgifter enligt lagen 1981:691
månsocialavgifter i den månsocialavgifter i denom av- om av-

gifterna hänför sig till rörelsen. näringsverk-gifterna hänför sig till
samheten.

Fysisk rörel-bedrivitperson, som bedrivitFysisk nä-person, som
fåri dessutomhär riket, avdrag fårringsverksamhet i riket,härse

för belopp har föravsatts attsom avdrag fördessutom belopp som
beskattningsåretde be-täcka för täcka de be-har avsatts att

egenavgifterna. Denlöpande skattningsåretsom belöpande egenav-
bokföringslagenenligt 1976:125 gifterna. Den enligt bokfö-som

ärsbokslutskyldig upprättaär att eller jord-ringslagen 1976:125
skall ha avdragetsatt ett mot bruksbokföringslagenav 1979:141 är

belopp isvarande räkenskaperna årsbokslutskyldig skallupprättaatt
beskattningsåret. Medgivetför ha avdragetsatt ett motav svaran-

återförasavdrag till beskatt-skall förde i räkenskaperna be-belopp
beskattningsår.ning nästföljande skattningsåret. Medgivet avdrag

återföras till beskattningskall näst-
beskattningsår.följande

Avdrag enligt andra stycket be- Avdrag enligt andra stycket be-
räknas underlagett motsva-som underlagräknas ett motsva-som

nettointäktskattskyldigesden inkomstrar den skattskyldigesav rar av
rörelsen, beräknad enligt lagen förvårvskällan, beräknad enligt
1947:576 statlig inkomstskatt, 1947:576 statlig in-om lagen om
före avdraget, minskad med före avdraget, minskadkomstskatt,

med
l sjukpenning eller sjukpenningannan er- 1 eller annan er-

sättning i punkt 9 sättning i 10som avses av punktsom avses av
28anvisningarna till anvisningarna till 22

2 intäkt hänföra tillär attsom 2 intäkt hänföra tillär attsom
inkomst anställning enligtav inkomst anställning enligtav

2§ första11 kap. stycket lagen 2 § första11 kap. stycket lagen
1962:381 försäkring,allmänom 1962:381 allmän försäkring,om
och och

S-URF l
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3 intäkt omfattas öve-som av 3 intäkt omfattas öve-som av
renskommelse enligt 3 2kap. § renskommelse enligt 3 kap. 2 §
andra stycket lagen allmän för-om andra stycket lagen allmän för-om
säkring. säkring.

Avdrag enligt fårandra stycket Avdrag enligt fårandra stycket
uppgå till högst 25 procent uppgåav un- till högst 25 procent av un-
derlaget, beräknat enligt tredje derlaget, beräknat enligt tredje
stycket. stycket.

Vad har i första-fjärdesagtssom
styckena ocksågäller för fysisken

delägare i han-är ettperson, som
delsbolag, under förutsättning att
bolaget har haft inkomst här iav en
riket bedriven rörelse och deläga-att

bolaget har drivit rörel-ren genom
Avdrag enligt första och andrasen.

styckena skall därvid del-göras av
Vad harägaren. gällersagtssom nu

också i fråga delägare i ettom en
dödsbo, för vilket reglerna han-om
delsbolag skall tillämpas.

Beskattas enligt tredje stycket av Beskattas enligt tredje stycket av
anvisningarna till 52 § med-en anvisningarna till 52 § med-en
hjälpande make för del in-en av hjälpande make för del inkomstav
komst verksamhet, be-av en som verksamhet, bedrivsav en som av
drivs den andra maken, skallav den andra maken, skall avdrag
avdrag enligt första och andra enligt första och andra styckena
styckena särskilt förgöras envar av särskilt förgöras makarna.envar av
makarna.

skattskyldig har gjortsom av- skattskyldig gjortharsom av-
drag enligt andra stycket skall vid drag enligt andra stycket skall vid
självdeklarationen foga uppgifter självdeklarationen foga uppgifter

avdragets beräkning. Uppgifter-om avdragets beräkning. Uppgifter-om
skall lämnas blankett enligtna skall lämnas blankett enligtna

formulär fastställs riks-som av formulär fastställs riks-som av
skatteverket. skatteverket.
jfr till 22 § 2 aanv.

anv. till 29 § 2
fårArbetsgivare avdrag för får19. Arbetsgivare avdraga. a.

medel, till personal- för medel,avsatts tillsom avsattssom per-
stiftelse enligt lagen tryggande sonalstiftelse enligt lagenom

pensionsutfästelse 1967:531 tryggandeav m.m. om av
pensionsutfästelse m.m.

fåmansföretagHar fåmansföretagmedel Haravsatt medelavsatt
till personalstiftelse, medges avdrag till personalstiftelse, medges avdrag
endast företaget stadigvarande endast företaget stadigvarandeom om
sysselsätter årsarbets-minst 30 årsarbetskraf-sysselsätter minst 30
krafter. Riksskatteverket får, Riksskatteverket får,ter.om om
särskilda skäl föreligger, medge särskilda skäl föreligger, medge

frånundantag detta frånstycke. Mot undantag detta Motstycke.
beslut riksskatteverket sådani beslut sådanriksskatteverketav iav
fråga får talan icke föras. fråga får talan icke föras.
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fårb. Arbetsgivare avdrag för fårb. Arbetsgivare föravdrag
medel, till pensions-avsattssom medel, till pensions-avsattssom
stiftelse enligt 1967:531lagen om stiftelse enligt lagen 1967:531 om
tryggande pensionsutfästelseav tryggande pensionsutfästelseav

för uppbringa stiftelsensattm.m. för uppbringa stiftelsensattm.m.
tillgångar till vad motsvarar tillgångarsom ar- till vad motsvararsom ar-
betsgivarens pensionsreserv för betsgivarens pensionsreserv för
sådana pensionsåtaganden, sådana pensionsåtaganden,som som

stiftelsen och för vilkastryggas av stiftelsen för vilkasochtryggas av
tryggande avdragsrätt föreligger tryggande avdragsrätt föreligger
enligt bestämmelserna i efter enligt bestämmelserna i efter
avdrag för den skuld stiftelsen själv föravdrag den skuld stiftelsen själv

ådragitkan ha sig. ådragitkan sig.ha
fårArbetsgivare avdrag enligtc. fårArbetsgivare avdrag enligtc.

bestämmelserna i för kostnadere bestämmelserna i för kostnadere
för pensionsförsäkrin för att tryggag för pensionsförsäkring för att trygga
pensionsåtagande. pensionsåtagande.

d. Redovisar arbetsgivare enligt d. Redovisar arbetsgivare enligt
lagen 1967:531 tryggandeom av lagen 1967:531 tryggandeom av
pensionsutfästelse pensions-m.m. pensionsutfästelse pensions-m.m.
skuld under rubriken Avsatt till skuld under rubriken Avsatt till
pensioner i sin balansräkning och pensioner i sin balansräkning och

vad enligt 30§ 2mom.är som vad enligt 30§är 2mom.som
taxeringslagen 1956:623 skall taxeringslagen 1956:623 skall
redovisas under den särskilda un- redovisas under den särskilda
derrubriken Avdragsgilla pensions- underrubriken Avdragsgilla pen-
åtaganden sådanaoch sionsåtagandenavser sådanapen- och avser
sionsåtaganden för vilkas tryggande pensionsåtaganden för vilkas tryg-
avdragsrätt föreligger enligt be- gande avdragsrätt föreligger enligt
stämmelserna i större än motsva-e bestämmelserna i större än mot-e

utgångenrande belopp vid före-av utgångensvarande belopp vid av
gående beskattningsår, får han föregående beskattningsår, får han
avdrag för skillnaden mellan de avdrag för skillnaden mellan de
båda beloppen. båda beloppen.

Arbetsgivare har under dee. Arbetsgivare har under dee.- -förutsättningar i tredjesom anges förutsättningar i tredjesom anges
stycket till avdrag förrätt kostna- stycket till avdrag förrätt kostna-- -der för pensionsåtagandeatt trygga der för pensionsåtagandeatt trygga
enligt allmän pensionsplan. Om enligt allmän pensionsplan. Om
allmän pensionsplan iträder kraft allmän pensionsplan iträder kraft
stegvis arbetsgivaren lämnatmen stegvis arbetsgivaren lämnatmen
utfästelse snabbare tillämp-om en utfästelse snabbare tillämp-om en
ning planen, har arbetsgivarenav ning planen, har arbetsgivarenav

till avdrag förrätt kostnader föran- till avdrag förrätt kostnader föran-
ledda denna utfästelse. Allmänav ledda denna utfästelse. Allmänav
pensionsplan har innebördsamma pensionsplan har innebördsamma

i 4§ lagen 1967:531som om i 4§ lagen 1967:531som om
tryggande pensionsutfästelseav tryggande pensionsutfästelseav

Med allmän pensionsplanm.m. Med allmän pensionsplanm.m.
emellertid i denna lag, i fallavses emellertid i denna i falllag,avses

pensionsåtagandedär enligt allmän pensionsåtagandedär enligt allmän
pensionsplan icke föreligger, även pensionsplan icke föreligger, även

pensionsåtagandea för pen- pensionsåtagandea för pen-
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sionsförmåner inom sionsförmånersom rymmes inomsom rymmes
vad sedvanligt enligt allmänärsom vad sedvanligt enligt allmänärsom

frågapensionsplan i arbets- frågaom pensionsplan i arbets-om
med motsvarande uppgiftertagare med motsvarande uppgiftertagare

eller hans efterlevande under förut- eller hans efterlevande förut-under
åtagande så-sättning att annat än åtagande så-sättning änatt annat

dant innebär tryggandesom genom dant innebär tryggandesom genom
pensionsförsäkring eller avsättning pensionsförsäkring eller avsättning
till pensionsstiftelse tryggats genom till pensionsstiftelse tryggats genom
kreditförsäkring, kreditförsäkring,

b pensionsbestämmelser, som b pensionsbestämmelser, som
rekommenderats Svenska kom-av rekommenderats Svenska kom-av
munförbundet, Landstingsför- munförbundet, Landstingsförbund-
bundet Svenskaeller kyrkans för- Svenskaeller försam-kyrkanset
samlings- pastoratförbundoch och lings- och pastoratförbund och

såsomantagits pensionsreglemente såsomantagits pensionsreglemente
kommun, kommunalförbund,av kommun, kommunalförbund,av

Svenska kommunförbundet, Lands- Svenska kommunförbundet, Lands-
tingsförbundet, Kommunernas tingsförbundet, Kommunernas
Pensionsanstalt, Svenska kyrkans Pensionsanstalt, Svenska kyrkans
församlings- och pastoratförbund församlings- och pastoratförbund

Sjukvårdens socialvårdenseller och Sjukvårdens socialvårdenseller och
planerings- och rationaliserings- planerings- rationaliserings-och
institut eller arbetsgivare,av annan institut eller arbetsgivare,av annan
för pensionsutfästelser enligtvars för pensionsutfästelser enligtvars
pensionsreglementet kommun, pensionsreglementet kommun,
kommunalförbund, Svenska kom- Svenskakommunalförbund, kom-
munförbundet, Landstingsförbun- munförbundet, Landstingsförbun-

Svenskadet eller kyrkans försam- det eller Svenska kyrkans försam-
lings- och pastoratförbund tecknat lings- pastoratförbundoch tecknat
borgen, och borgen, och

pensionsåtagandec har pensionsåtagandesom c harsom
lämnats statligt företag och förav lämnats statligt företag och förav
vilket har tecknat borgen.staten vilket har tecknat borgen.staten

fårOm särskilda föreligga,skäl Om fårsärskilda föreligga,skäl
riksskatteverket besluta ävenatt riksskatteverket besluta ävenatt

pensionsåta vid tillämp-gandeannat pensionsåtagande vid tillämp-annat
ning denna lag skallav anses som ning denna lag skallav anses som

pensionsplan. Motallmän beslut av allmän pensionsplan. Mot beslut av
frågariksskatteverket i här frågasom riksskatteverket i härsom

får föras.talanavses får föras.talanavses
Avdragsrätt enligt första stycket Avdragsrätt enligt första stycket

föreligger endast under förutsätt- föreligger endast under förutsätt-
ning dels högsta pensionsgrun-att ning dels högsta pensionsgrun-att
dande lön enligt den allmänna pen- dande enligtlön den allmänna pen-
sionsplanen icke överstiger trettio sionsplanen icke överstiger trettio
gånger det basbelopp enligt gångersom det basbelopp enligtsom
lagen 1962:381 allmän försäk-om 1962:381lagen allmän försäk-om

åretring bestämts för förenärmast åretring bestämts för förenärmast
taxeringsåret eller det högre taxeringsåretpen- eller det högre pen-
sionsgrundande belopp gälldesom sionsgrundande belopp gälldesom

utgångenenligt årplanen vid utgångenav enligt vid årplanen av
1977, ålders-dels livsvarigatt 1977, ålderspen-dels livsvarigatt
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intjänandetidpension full enligtvid enligtintjänandetidsion vid full
icke kommaplanen över-att planen icke komma över-avses attavses

stiga 15 denprocent pensions-stiga 15 denav pen- procent av
till den delsionsgrundande lönen dentill den delgrundande lönen

sjuden icke överstiger och halv överstiger sju och halven icke en
gånger 70nämnda basbelopp, gånger 70nämnda basbelopp,pro- pro-

pensionsgrundandedencent pensionsgrundandedenav cent av
överstiger sjutill den dei denlönen överstiger sjutill den del denlönen

gångericke tjugooch halv gångericke tjugoen men och halven men
nämnda basbelopp 40och procent 40nämnda basbelopp och procent

tillpensionsgrundande lönenden pensionsgrundande tillden lönenav av
överstiger tjugoden del den överstiger tjugomen den del den men
gångericke trettio nämnda bas- gångertrettio nämnda bas-icke

eller detbelopp högre det högrepen- belopp eller pen-
enligtsionsbelopp gällde pla- enligtgällde pla-sionsbeloppsom som

utgången år 1977. Detvid utgången år 1977. Detav vidnen avnen
förhållandet planen tillrättatt förhållandet tillplanenger rättatt ger
ålderspension 15utöver ålderspensionprocent 15av utöver procent av
den pensionsgrundande lön pensionsgrundande löndensom som

överstiger sju och halvicke halvicke överstiger sju ochen en
gånger nämnda basbelopp utgör gånger nämnda basbelopp utgör

för avdrag,dock icke hinder hinder för avdrag,dock ickeom om
överskjutande pensionenden är pensionenden överskjutande är

förersättningavsedd utgöraatt ersättning föravsedd utgöraatt
tilläggspension enligt lagen enligtom tilläggspension lagen om

försäkring.allmän försäkring.allmän
Vid bestämmande avdragsrätt bestämmande avdragsrättVidav av

fårenligt första stycket även fårom enligt första stycket även om- —medgivitsdetta i allmänhar medgivits i allmänpen- detta har pen-
pensionsåtagandeisionsplan pensionsåtagandeisionsplan- -såväl anställ-inräknas arbetstagares såvälinräknas anställ-arbetstagares

arbetsgivareningstid hos arbetsgivareningstidsamma hos samma
åtagandetinnan lämnats åtagandetsom an- innan lämnats som an-

ställningstid förutvarandehos ställningstid förutvarandehosar- ar-
Vid beräkningbetsgivare. avdrag Vid beräkning avdragbetsgivare.av av

åtagandetför tryggande skall åtagandetav för tryggande skallav
sådanhärvid pensiondock avräknas sådan pensionhärvid dock avräknas

tidigare hararbetstagaren, åt tidigare hararbetstagaren,som som
utfästs arbetsgivareoch tryggats arbetsgivareutfåstsav och tryggats av
under anställningstid inräknas anställningstid inräknassom under som

åtagandet.i åtagandet.i
för kostnad avseddAvdrag att för avseddAvdrag kostnad att

pensionsåtagande inne- pensionsåtagandetrygga inne-som trygga som
årstill pension före 65bär rätt årsföre 65pensionbär tillrätt

ålder härunder inbegripet kostnad ålder härunder inbegripet kostnad- -avsedd vid arbetstagarensatt vidavsedd arbetstagarensav- att av-
års åldergång 65före gångtrygga års ålderföre 65sam- trygga sam-

pensionsförmåner skulle ha pensionsförmånerma som skulle hama som
avgångtillkommit vid vidhonom avgångvid vidtillkommit honom

åldernämnda medges i den ut- ålder medges i dennämnda ut-- -sådana förmånersträckning kan sådana förmånersträckning kan
utgå pensionsplanenligt allmän och utgå enligt pensionsplan ochallmän
med beaktande jämväl bestäm-av beaktande jämväl bestäm-med av
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Ärmelserna i tionde frågastycket. Årmelserna i tionde frågastycket.
arbetstagare i aktiebolag ellerom arbetstagare i aktiebolag ellerom

ekonomisk förening har be-som ekonomisk förening har be-som
stämmande inflytande före-över stämmande inflytande före-över

docktaget, är kostnad härsom dock kostnadtaget, är härsom
och hänför avgångsig tillavses som och hänför avgångsig tillavses somföre års ålder60 avdragsgill endast årsföre ålder60 avdragsgill endast

efter beslut enligt elfte stycket. Till efter beslut enligt elfte stycket. Till
grund för bedömande om en ar- grund för bedömande om en ar-betstagare har bestämmande in- betstagare har bestämmande in-
flytande lägges det samlade inne- flytande lägges det samlade inne-
havet aktier eller andelar i före-av havet aktier eller andelar i före-av

hos arbetstagarentaget själv jämte hos arbetstagaren själv jämtetaget
sådana närståendehonom personer sådana närståendehonom personerinämns 35 § 3 niondesom mom. i 35 §nämns 3 niondesom mom.
stycket denna lag. stycket denna lag.

För medel, enligt bavsattssom För medel, enligt bavsattssom
eller sålundamedges avdrag intill eller sålundamedges avdrag intill
vad arbetsgivarensmotsvararsom vad arbetsgivarensmotsvararsom
pensionsreserv, och för pensionsför- pensionsreserv, och för pensionsför-
säkring medges såavdrag för stor säkring medges såavdrag för stor
del kostnaderna behövs förav som del kostnaderna behövs förav sompensionsåtagande,att trygga allt pensionsåtagande,att trygga allt
med iakttagande bestämmel-av med iakttagande bestämmel-avi första-femte styckena ochserna i första-femte styckena ochserna
beslut enligt elfte stycket dennaav beslut enligt elfte stycket dennaavanvisningspunkt. anvisningspunkt.

Dock medges avdrag även ut- Dock medges avdrag även ut-
vadöver föregåendeisom anges vad föregåendeöver isom anges

stycke, pensionsutfästelsernaom stycke, pensionsutfästelsernaomförmåner innebäravser smärresom förmåner innebär smärreavser somfrånavvikelser allmän pensionsplan. frånawikelser allmän pensionsplan.
Detta gäller dock endast under Detta gäller dock endast under
förutsättning utfästelserna tillatt förutsättning utfästelserna tillatt
den sådanadel de awikelseravser sådanaden del de awikelseravser
har pensionsförsäk-tryggats genom har pensionsförsäk-tryggats genom
ring. Vidare fordras utfästelser-att ring. Vidare fordras utfästelser-att

har lämnats utgångenföre årna av har utgångenlämnats före årna av1977 eller de lämnats tillatt arbets- 1977 eller de lämnats till arbets-att
erhållitdäreftertagare anställ-som erhållitdäreftertagare anställ-som

ning hos arbetsgivare och motsvarar ning hos arbetsgivare och motsvarar
utfästelser har lämnatssom av ar- utfästelser har lämnatssom av ar-betsgivaren till andra arbetstagare betsgivaren till andra arbetstagare

utgångenföre år 1977. Medav före utgången år 1977. Medav
awikelser förstås sådanasmärre awikelser förstås sådanasmärre

förmånsbelopp utgår utöversom förmånsbelopp utgår utöversom
allmän pensionsplan inommen allmän pensionsplan inommenför högsta pensionsgrundan-ramen för högsta pensionsgrundan-ramen
de lön enligt planen under förut- de lön enligt planen under förut-
sättning den genomsnittligaatt sättning den genomsnittligaatt
kostnaden för förmånsbeloppen kostnaden för förmånsbeloppen
icke åttaöverstiger kost-procent av icke åttaöverstiger kost-procent avnaden för pensionsåtagande enligt naden för pensionsåtagande enligt
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den allmänna pensionsplanen. Med pensionsplanen. Medden allmänna
förmåns-genomsnittlig förkostnad förmåns-genomsnittlig förkostnad

förståsbeloppen den merkostnad förståsbeloppen den merkostnad
förmånermotsvarande skullesom förmånermotsvarande skullesom

medföra, de skulle lämnas åtom medföra, de skulle lämnasom
samtliga omfattas den all-som samtliga omfattasav den all-som av

överstigerpensionsplanen.männa överstigerpensionsplanen.männa
förmånsbeloppenkostnaden för vad förmânsbeloppenförkostnaden vad

skall emellertid ingen delsagts,nu emellertid ingenskall delsagts,nu
den kostnad överstiger kost-av som överstigerden kostnad kost-av som

pensionsåtagandenaden för enligt pensionsåtagandenaden för enligt
den allmänna pensionsplanen vara den pensionsplanenallmänna vara

erhållaFöravdragsgill. avdrags-att erhållaavdragsgill. För avdrags-att
skall arbetsgivaren med intygrätt skall arbetsgivaren intygmedrätt
försäkringsgivaren styrka attav försäkringsgivaren styrka attav

frånendast avvikelser all-smärre frånendast avvikelser all-smärre
pensionsplan föreligger. Ommän Ompensionsplan föreligger.män

fårsärskilda skäl föreligga, riks- fårsärskilda skäl föreligga, riks-
skatteverket besluta avdragatt som skatteverket besluta avdragatt som

i detta stycke skall medgesavses i detta stycke skall medgesavses
i andra fall. Mot beslutäven av i andra fall. Mot beslutäven av

frågariksskatteverket i här frågariksskatteverketsom i härsom
får talan föras. fåravses föras.talanavses

Har arbetsgivare gjort pensions- Har arbetsgivare gjort pensions-
åtagande enligt allmän pensionsplan åtagande enligt pensionsplanallmän

föreligger icke avdragsrättmen föreligger icke avdragsrättmen
enligt första stycket eller har enligt förstaar- stycket eller har ar-

pensionsåtagandebetsgivare gjort pensionsåtagandebetsgivare gjort
för arbetstagare icke omfattassom för arbetstagare icke omfattassom

fårallmän pensionsplan, han fårav allmän pensionsplan, hanav- -åtagandetunder förutsättning att åtagandetunder förutsättning att
pensionsförsäkringtryggats genom pensionsförsäkringtryggats genom

sådantavdrag för kostnaderna för sådantavdrag för kostnaderna för- -åtagande med högst beloppett åtagande med högst beloppett
motsvarande 35 35summan av pro- motsvarande summan av pro-

vad arbetsgivaren utgivit icent av vad arbetsgivaren utgivit icent av
tilllön arbetstagaren intill lönen lön till arbetstagaren intill lönen

gångertjugo detmotsvarar gångersom tjugo detmotsvararsom
basbelopp enligt lagensom basbelopp enligt lagensom
1962:381 allmän försäkringom 1962:381 försäkringallmänom

åretförbestämts förenärmast åretbestämts för förenärmast
taxeringsåret 25samt procent taxeringsåretav 25samt procent av
lönen till den del den överstiger tilllönen den del den överstiger

gångertjugo icke trettiomen gångertjugo icke trettio näm-men
fårnämnda basbelopp. Avdraget fårnda basbelopp. Avdraget beräk-

beräknas lön arbetsgivarensom lön arbetsgivaren utgivitnas som
utgivit till arbetstagaren antingen till antingenarbetstagaren under

beskattningsåretunder eller under beskattningsåret eller under det
föregåendedet beskatt-närmast föregående beskattnings-närmast

ningsåret. året.
Arbetsgivare, enligt 25 §som Arbetsgivare, enligt 25§som

lagen 1967:531 tryggandeom av 1967:531lagen tryggandeom av
pensionsutfästelse skyldigärm. m. pensionsutfästelse skyldigärm. m.
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upplupen delatt trygga av pen- upplupen delatt trygga av pen-
sionsutfästelse köpaattgenom sionsutfästelse köpaattgenom

fårpensionsförsäkring, avdrag för fårpensionsförsäkring, avdrag för
sådanhela kostnaden för försäkring sådanhela kostnaden för försäkring

utfästelsen icke arbets-om avser utfästelsen icke arbets-om avser
i aktiebolag eller ekonomisktagare i aktiebolag eller ekonomisktagare

förening har bestämmandesom förening har bestämmandesom
inflytande företaget.över inflytande företaget.över

Vid beräkning avdrag förav Vid beräkning föravdragav
kostnader avsedda att trygga ar- kostnader avsedda att trygga ar-
betsgivares pensionsåtaganden får pensionsåtagandenbetsgivares får
pensionsutfästelse beaktas endast pensionsutfästelse beaktas endast

försäkring för utfästelsen skulleom försäkring för utfästelsen skulleom
sådanha varit pensionsförsäkring sådanvaritha pensionsförsäkring

i punkt 1 anvisningar-som avses av i punkt 1 anvisningar-som avses av
till 31na till 31na
Om fårsärskilda föreligga,skäl Om fårsärskilda föreligga,skäl

riksskatteverket besluta avdragom riksskatteverket besluta avdragom
avseende kostnader för att trygga avseende kostnader för att trygga
pensionsutfästelse vadutöver som pensionsutfästelse vadutöver som
gäller enligt första och femte styck- gäller enligt första femteoch styck-

sådantMot fårbeslutena ovan. sådantMot fårbeslutena ovan.
talan föras. talan föras.
jfr till 22 § 1 femte ochanv. p.
sjätte styckena och till 25 §anv.
7

får för20. Avdrag avgift förgöras
pensionsförsäkring i den omfattning

i punkt anvisningar-6som anges av
till 46na

anv. till 29 § 10
Regeringen förklarakan att, om 21. Regeringen förklarakan att,.förlust aktier eller andelar i förlust aktier eller andelar iom

svenskt aktiebolag eller svensk eko- svenskt aktiebolag eller svensk eko-
ellernomisk förening utländskt nomisk förening eller utländskt

bolag med uppgift driva verk-att bolag med uppgift driva verk-att
samhet frånväsentlig betydelseav frånsamhet väsentlig betydelseav
samhällsekonomisk fram-synpunkt samhällsekonomisk synpunkt fram-
kommer vid avyttring aktiernaav vidkommer avyttring aktiernaav
eller andelarna eller vid företagets eller andelarna eller vid företagets
upplösning, förlusten skall utgöra upplösning, förlusten skall utgöra
avdragsgill omkostnad för ägaren av avdragsgill omkostnad för ägaren av
aktierna eller andelarna. Detsamma aktierna andelarna.eller Detsamma

frågagäller i långivare beträf-om fråga långivaregäller i beträf-omfande lånförlust dylikteller som lånfande förlust eller dylikt somföretaget.han lämnat han lämnat företaget.
Bestämmelserna i första stycket Bestämmelserna i första stycket

förlust tillämpas också för-om förlust ocksåtillämpas för-om
lust, kan beräknas uppkomma.som lust, kan beräknas uppkomma.som
Regeringen bestämmer därvid hur Regeringen bestämmer därvid hur
avdraget i det särskilda fallet skall avdraget i det särskilda fallet skall
beräknas. Har fåttskattskyldig beräknas. fåttHar skattskyldig
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stycke,i detta stycke,avdrag dettaiavdragsom avses avsessom
avdragsgillfrånräknas skallavdragetfrånräknasavdragsgillskall avdra get

uppkommer uppkommerförlust, sedermera sedermeraförlust,som som
elleraktiernaavyttringvid elleraktiernaavyttringvidan-av an-av

upplösningeller vid upplösningdelarna videllerav delarna av
vinstUppkommerföretaget. vinstUppkommerföretaget.genom genom

andelarnaaktierna eller avyttras andelarnaaktierna eller avyttrasatt att
kapitaltillskjutet kapitaleller tillskjutetatt eller attgenom genom

återfås, skall vinsten återfås,tas vinstenskallsomupp tas somupp
hosskattepliktig rörelseintäkt haft vinsten.denintäkt hosav som

haft vinsten.den som

29 9till §anv.
skogs-får förAvdragrörelse 22. görasSåsom speciella för ut-

ochfastighetsskattochvårdsavgiftgående eller avgifter till detskatter
näringsverksamhetenförtillverk- speciellamå vissaallmänna nämnas

tilloch avgifterutgående skatterstämpelavgifter, tull-ningsskatter,
får svenskaDäremotallmänna.hamnutngälder dyl. Där- detoch m.m.

seinte drasskatterfår allmännaskattersvenska allmänna avemot
20 §.20 §.seinte dras av

grupplivförsäkring,förPremiegrupplivförsäkring,förPremie
i hansfysisktecknatsifysisk hanstecknats personavsompersonavsom

viss nä-rörelse, egenskap utövarevissegenskap utövare avavavav
avdragsgillringsverksamhet,irörel- utgöromkostnadavdragsgillutgör

verksamheten. Om denomkostnad iersättning, kandenOm somsen.
kan kommaersättning,för- attutfalla grundkomma att somav

försäkringen,grundutgår förmånligare utfallaeftersäkringen, av
förmånligare grunderutgår änefterenligtgällervadgrunder än som

enligtgällerbefattnings- vadförgrupplivförsäkring grupp-som
befattningshavareförlivförsäkringdocktjänst, skallihavare statens

endastdocktjänst, skallipremien kandelendast den statenssomav
premien kanförmåner enligt den del ansessommotsvara avanses

förmåner enligtnämnda be-grupplivförsäkring för motsvara grupp-
befatt-för nämndalivförsäkringräknas omkost-fattningshavare som

omkostnadräknasningshavarerörelsen.nad i som
verksamheten.i

förkostnadermedges förAvdragförkostnaderförmedgesAvdrag
förmånmånhälsovårdförmån i denmånhälsovård i den egenegen

vårdsådan för anställd ärfrivårdsådan för anställdfri är avav
för-3skattefri enligt 32 § bförs-§ 3enligt 32 bskattefri mom.mom.

stycket.stycket. stata
6i punktBestämmelserna6i punktBestämmelserna avav

avdrag33 §tillanvisningarna33 § avdragtillanvisningarna omom
arbetslöshets-erkändavgift tillförarbetslöshets-erkändför avgift till

också in-beträffandegällerockså beträffande in- kassagällerkassa
näringsverksamhet.komströrelse.komst avav

4i punktBestämmelsernai punkt 4Bestämmelserna avav
§ avdragtill 33anvisningarnaavdrag33 §tillanvisningarna omom

fråntill ochfrån förför kostnadertill ochförför kostnader resorresor
också beträf-också gällerbeträf- arbetsplatsengällerarbetsplatsen

näringsverksam-inkomstfanderörelse.fande inkomst avav
het.25 §§ 1till 22jfr mom.anv.

mom.och 29 § 1
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anv. till 29 § 18
Avdrag må ske för kostnad för 23. måAvdrag ske för kostnad

sådan forskning sådantoch utveck- sådanför forskning sådantoch
lingsarbete har eller kansom an- utvecklingsarbete har eller kansom

betydelsetagas för den skatt- betydelse förantagas den skatt-
skyldiges rörelse. Avdrag medges skyldigesnäringsverksamhet.Avdrag

föräven kostnad erhållandeför av medges för kostnad erhål-även för
information sådan forskningom lande information sådanav omsådantoch utvecklingsarbete. Avser forskning sådantoch utvecklingsar-
kostnaden anskaffning sådanaav bete. Avser kostnaden anskaffning
tillgångar, för vilka anskaff- sådana tillgångar, för vilkaav an-ningskostnadenenligtbestämmelser skaffningskostnaden enligt bestäm-
i denna fårlag avdragas endast melser i denna fårlag avdragas

årlig avskrivninggenom grund endast årlig avskrivninggenom
värdeminskning, gällerav dock grund värdeminskning, gällerav

bestämmelserna sådan avskriv-om dock bestämmelserna sådanomning även beträffande den kostna- avskrivning beträffandeäven den
den. kostnaden.

Regeringen eller myndighet som Regeringen eller myndighet somregeringen bestämmer kan förordna regeringen bestämmer kan förordna
bidrag,att den skattskyldigesom bidrag, denatt skattskyldigesomlämnar till viss forskning, visst ut- lämnar till viss forskning, visst ut-vecklingsarbete eller viss museiverk- vecklingsarbete eller viss museiverk-

samhet, skall för tid isom anges samhet, skall för tid isom angesförordnandet helt eller delvis anses förordnandet helt eller delvis ansessåsom driftkostnad i den skatt- såsom driftkostnad i den skatt-
skyldiges rörelse. skyldiges näringsverksamhet.
jfr till 22 åttonde§ 1anv. styck-
et

anv. till 29 § 18 a
fårAvdrag för bidraggöras som 24. fårAvdrag för bidraggöras

villkor lämnasutan till regional villkor lämnas tillutan regionalsom
utvecklingsfond i förord-som avses utvecklingsfond i förord-som avsesningen 1978:504 överförandeom ningen 1978:504 överförandeomvissa frånuppgifter företagare-av vissa frånuppgifter företagare-avförening till regional utveck- förening till regional utveck-
lingsfond. lingsfond.

anv. till 29 § 18 b
En fysisk driver rö-person som 25. En skattskyldig driversomrelse har tillrätt avdrag i efterhand näringsverksamhet har tillrätt av-för utgifter i verksamheten före drag i efterhand för utgifter i verk-

rörelsens påbörjande. Avdraget får samheten före verksamhetens på-
utgifter årunder dådet rörel-avse börjande. fårAvdraget utgifteravsepåbörjades och det närmastsen årunder det då verksamheten på-

föregående året, såvida tillrätt börjades och det föregåen-närmast
omedelbart avdrag skulle ha före- året, såvidade tillrätt omedelbart
legat verksamheten redanom un- avdrag skulle ha förelegat verk-omder denna tid haft karaktär rö-av samheten redan under denna tid
relse. haft karaktär näringsverksamhet.avVid beräkningen avdragetav Vid beräkningen avdragetav
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måni denutgifterna minskas månskall minskas denutgifterna iskall
utgifternaför har1 avdrag harför utgifternaavdrag1

gjorts i förvärvskälla, förvärvskälla,igjortsannan annan
i anskaff-2 utgifterna inräknats anskaff-inräknats iutgifterna2

tillgångar till-vilkaningsvärdet för tillgångar vilka till-ningsvärdet för
påbörjadesrörelsenförts denna näringsverksamhetennär den-förts när

eller påbörjades ellerna
3 inkomster inte tagits tagitsinte3 inkomsteruppsom uppsom

uppkommit itill beskattning har uppkommit ibeskattning hartill
den tidunderverksamheten tidunder denverksamhetensom som

i första stycket. i första stycket.avses avses
Har inte kunnat heltavdraget inte kunnat heltHar avdraget

för detutnyttjas vid taxeringen för detvid taxeringenutnyttjas
beskattningsåret, fårförsta fårbeskattningsåret,reste- första reste-

vid taxeringenrande drasbelopp taxeringenvidrande belopp drasav av
något några de femför eller någranågot de femför ellerav av

beskattningsåren. Avdragföljande beskattningsåren. Avdragföljande
något beskatt-medges inte för något beskatt-förmedges inte

ningsår såmed högt belopp såatt ningsår högt beloppmed att
i förvärvs-underskott uppkommer i förvärvs-underskott uppkommer

källan. källan.
endast i denmedgesAvdrag endast i denmedgesAvdrag

mån skattskyldige visarden att mån visarskattskyldigeden att
för avdrag före-förutsättningar före-förutsättningar för avdrag

ligger. ligger.

till 29 § 11anv.
för26. Har arbetsrum nä-rörelsenförHar arbetsrum somsom

sådanringsverksamhetensådan använtsden skatt-delanvänts av
bostadskattskyldigesdensärskilt in- delskyldiges bostad avsom

ändamålet,förändamålet, särskilt inrättatsmedgesförrättats somav-
skälig delavdrag förmedgesskälig bo-för deldrag avav

bostadskostnaden.stadskostnaden.
ÄvenÄven intesärskilt arbetsrumsärskilt intearbetsrum omom

för bo-medges avdraginrättatsför bo-medges avdraginrättats
iutförtsstadskostnad arbeteutförts istadskostnad arbete omom

under800 timmarbostaden minstunder800 timmarbostaden minst
beskattningsåret. beräkningVidbeskattningsåret. beräkningVid avav

endasttimmar beaktasantaletbeaktas endastantalet timmar ar-ar-
till verk-det med hänsynbetemed tilldet hänsynbete somsom

varit motiveratsamhetensvarit motiverat attsamhetens artattart
fårfår bostaden. I timantaletutföra iI timantaletutföra i bostaden.

verksamhetenrörelsen jämte förin- arbete ävenförjämte arbete även
hartillfälligt arbeteinräknastillfälligt hararbeteräknas somsom

verksamhetensamband medrörelsenmedsamband näraärnära men
hänföra till tjänst. Ar-hänföra till tjänst. Arbete är attatt mensom

den skatt-utförtsbeteskattskyldiges barnutförts den avsomav
tillgodoräknas endastskyldiges barnendast barnettillgodoräknas om

årår fyllt 16 och arbeteutförts barnetfyllt 16 och arbete omsom
skattskyldigesutförts denskattskyldiges endastden make som avav

drivitmakarnarörelsen endastdrivit makemakarna omgemen-om
verksamheten Avdragmed 2000medgesAvdrag gemensamt.samt.
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kronor arbetet utförts i bostadom medges med 2 000 kronor om ar-
den skattskyldiges elleregen betet utförts i bostad den skatt-

hans makes fastighet och med skyldiges eller hans makesegen
4 000 kronor i fall. Omfattarannat fastighet och med 4 000 kronor i
beskattningsåret tid tolvänannan fall. Omfattar beskatt-annat
månader jämkas timantalet och ningsåret tid måna-tolvänannan
avdragsbeloppet med hänsyn härtill. der jämkas timantalet och avdrags-

beloppet med hänsyn härtill.
Den omständigheten avdragatt

medgetts enligt andra stycket för
kostnad för bostad på fastighet,egen
medför inte fastigheten vidatt
tillämpning 24, 25 och 29 §§av
skall använd i rörelsen.anses

anv. till 29 § 12
Vid utövande litterär, konst-av 27. Vid utövande litterär,av

närlig eller därmed jämförlig verk- konstnärlig eller därmed jämförlig
ingåsamhet kan ettresor som na- verksamhet ingåkan ettresor som

turligt iled verksamheten. Kostna- naturligt led i verksamheten. Kost-
derna sådanaför avdrags-årresor sådananaderna för ärresor av-mångilla i den de inte utgör per- måndragsgilla i den de inte utgör
sonliga levnadskostnader. personliga levnadskostnader.

anv. till 29 § 19
Yrkesfiskare under längresom 28. Yrkesfiskare under läng-somtidsperioder personligen bedrivit tidsperioder personligen bedrivitre

fiske åtnjutaäger avdrag för den fiske åtnjutaäger avdrag för den
ökning i levnadskostnaden, som öknin i levnadskostnaden,g somhan därvid fåtthavakan vidkännas han därvid ha fåttkan vidkännas

den grund han vistatsatt utom den grund han vistats sinatt utom
sin vanliga hemort. Riksskatte- vanliga hemort. Riksskatteverket
verket fastställer för varje kalender- fastställer för kalenderårvarje be-
år belopp motsvarande högsta nor- lopp motsvarande högsta normala
mala ökning i levnadskostnaden för ökning i levnadskostnaden för ett

dygn vid havsfiskeett och annat dygn vid havsfiske och yrkes-annat
yrkesfiske. fiske.

anv. till 22 § sjunde1 stycket
Skattskyldigs barn, har fylltsom 29. Skattskyldigs barn, harsomår,16 självt för den inkomsttaxeras år,fyllt 16 självt för dentaxeras

på fastigheten,arbete barnetav som inkomst arbete [näringsverksam-av
kan ha haft i form av pengar, na- heten barnet kan ha haft isom
turaförmåner eller dockannat, form naturaförmånerav pengar,
högst för vad mark-motsvararsom eller dock högst för vadannat, somnadsmässigt vederlag för barnets marknadsmässigtmotsvarar veder-
arbetsinsats. Den skattskyldiges lag för barnets arbetsinsats. Den

fårkostnad med motsvarande be- skattskyldiges fårkostnad med
gränsning dras driftkostnad.av som motsvarande begränsning dras avFör underhålllön och till skattskyl- driftkostnad. För lön ochsom un-digs barn, inte år,har fyllt 16som derhåll till skattskyldigs barn, somfår avdrag inte Lönengöras. och inte år,har fyllt får16 avdrag inte
underhållet dåskall inte heller tas Lönen underhålletgöras. och skall



örfattningsförslagF1989:34SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

inkomstbarnet.för dåinkomst hellerinte tas somuppsomupp
20till 29 § för barnet.jfr anv.

525 §tillanv.
tagitsbrandförsäkringtagits förbrandförsäkring 30. OmDärest
underenligt 25 § får föravdragmå avdrag framtid,framtid, för allall

för- försäkringspremie skeåret erlagd året erlagdför under1 mom.
5 belopp,med dennassäkringspremie ske procent 5med procent av

försäkringsavtaletenligtden enligtdendennas belopp, om omav
gång.erläggesförsäkringsavtalet erläggesen en

gång.
försäkring föförsäkringförpremien förpremienDärest Om r

försäkringsav-enligt försäk- enligtframtid framtidall allför
bestämtunder be- undererläggeserlägges ett ettringsavtalet talet

årför förår lika beloppmed år beloppmed likaantal antalstämt
dessamå och fdrför ochår ett för etträknat, vart räknat,av vart av

mångaså§ 1enligt 25 medår äravdrag skeavdrag pro-dessa mom.
premie,året erlagdså många underprocentmedske av un- cent av

nedanstående tabell:angivespremie,året erlagd iangivesder som som
nedanstående tabell:i

iAvdrag procentår, varunderantalDet hela
åretfördenenligtpremien av

premienerlagdaskallförsäkringsavtalet
från avtaletserläggas

avslutande

S %år4högst
10år7med5 till och

IIllllll ll8
IIIINN ll11
llNIN Il14
NHNN ll17
NNNIt20

40årminst 24

§24till
§ 1till 41anv.

1.21 näringsverksam-Inkomstjordbruksfastighet avInkomst av
bokförings-enligtskall beräknashetenligtberäknasrörelse skalleller
skattskyldigFörgrunder.mässigaFörgrunder.bokföringsmässiga

bokföring skallordnadhaftharordnadhaftharskattskyldig somsom
skeinkomstberäkningenberäkningen avskallbokföring av

medbokföringhansgrundvalhansgrundval avinkomst ske av
ibestämmelsernaiakttagandebe-iakttagande avmedbokföring av

punk-och ianvisningspunktdennaanvisnings-i dennastämmelserna
inkomstberäkningVid2-5.enligtinkomstberäkning ternaVidpunkt.

grunderbokföringsmässigaenligthän-grunderbokföringsmässiga tas
utgåendeochin-tillhänsynutgående lager tastill ochin- avsyn

Värdetskuldposter.tillgångs- ochråmate-djur,inbegripetdärivaror,
tillgångs- skuldpos-utgående ochtillhalvfabrikatochhel-rial, avmm,

för-tillmed hänsynfordrings- bestämstillarbeten terpågående samt
beskattningsåretshållandena vidutgåen-Värdetskuldposter.och av
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lager,de pågående arbeten samt utgång. Som värde ingåendeavfordrings- och skuldposter bestäms tillgångs- och skuldposter tas uppmed hänsyn till förhållandena vid värdet föregåendenärmastav be-beskattningsårets utgång. Som vär- skattningsårs utgående tillgångs-de ingående lager, pågåendeav och skuldposter. Som tillgångsposter
arbeten fordrings-samt och skuld- räknas här inte anläggningstillgångar
poster tas värdetupp närmastav jfr punkt 2 första stycket i form avföregående beskattningsårs utgåen- fastigheter, bostadsrätter, fordringarde lager, pågående arbeten samt och aktier m.m.fordrings- och skuldposter. Be-
stämmelserna i 41 § lager får iom
varvsrörelse tillämpas i frågaäven

skepp eller skeppsbygge,påom vilket
den skattskyldige har utfört eller

utföra arbete iatt ickeavser ovä-
sentlig omfattning, hinderutan attav
den skattskyldige har skeppetavyttrat
eller bygget. Vad föreskrivitsnu
gäller dock endast intill dess skeppet
eller skeppsbygget har levererats till
förvärvaren. Vad medsom avses
skepp framgår sjölagen 1891.35av

I.s.
Inkomst fastighetav annan som

i 24 § 1 får beräknasavses mom.
enligt bokföringsmässiga grunder på
sätt i föregående stycke.anges Har
skattskyldig för visst beskattningsår
beräknat inkomst fastighetav annan
enligt bokföringsmässiga grunder,
skall den skattskyldige föräven näst-
följande beskattningsår beräkna
inkomsten enligt sådana grunder om
bestämmelserna i 24 § 1 ärmom.
tillämpliga det året.

Har det bokförda på-resultatet Har det bokförda på-resultatetverkats bland intäkternaattav har verkats bland intäkternaattav hartagits belopp, inteupp skallsom tagits belopp, inteupp skallsombeskattas inkomst, ellersom ute- beskattas inkomst, ellersom ute-slutits belopp, borde ha med-som slutits belopp, borde ha med-somräknats, eller bland kostnaderna har räknats, eller bland kostnaderna hartagits belopp, inteupp ärsom av- tagits belopp, inteupp ärsom av-dragsgilla vid inkomstberäkningen, dragsgilla vid inkomstberäkningen,skall resultatet justeras så detatt skall resultatet justeras så detattkan läggas till grund för inkomstbe- kan läggas till grund för inkomstbe-räkningen enligt denna lag. I de fall räkningen. I de fall resultatet harresultatet påverkatshar la-attav påverkats lager, pågåendeattavpågående arbetenger, eller ford- arbeten eller fordringspost harringspost har tagits med förupp tagits lågtmed för beloppupp ellerlågt belopp eller skuldpost med för skuldpost med för högt belopp skallhögt belopp skall dock yrkande dock yrkande den skatt-avden skattskyldige justeringav av skyldige justering det bokfördaavdet bokförda resultatet underlåtas resultatet underlåtas i månden det
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mån uppenbartdet -ii att denneden är överens-uppenbart attär
med in-föröverensstämmelsei med reglernadenne stämmelse-

iinkomstberäkning lagdennaför komstberäkning ireglerna ge--
idispositioner anlägg-avskrivningardenna lag störregenom nom- till- ellernämndaavseendebokslutet ningstillgångar skettän som

lageneller enligtskuldpostergångs- och avsättninggenom större
skatteutjämnings-anläggnings-avskrivningar 1990:000större om

hatillgångar skulle kun-skett gjorts skulle haän änsom somreserv
resultatredovisa lägre resultat änlägrekunnat redovisaett ettnat

efter efterframkomma framkommaskulle skulledet detän som som
särskilda omstän- särskilda omstän-Om Omjusteringen. justeringen.

dockdet skall dockföranleder skalldigheter detföranlederdigheter
sådant sådantijusteras iävenresultatet justeras ävenresultatet

fall. fall.
enligt enligtinkomstberäkning inkomstVid beräkningVidav av

skallgrunder skallbokföringsmässiga grunderbokföringsmässiga
skallinkomst skallinkomstiakttas, att anses iakttas, att ansesen en
år, då dåden år, denåtnjutits detunder åtnjutits detunderha ha

redovisningssed eller ellerredovisningssedgod godenligt enligt
jord-beträffande jord-beträffandeenligt vad enligt vadsom som

brukligt bör börallmänt tas brukligtbruk fir allmänt tasbruk är
räkenskaperna,intäkt i räkenskaperna,iintäktsomupp somupp

inte har inte harinkomsten ännu inkomsten ännuäven ävenom om
eljest kom-eller eljest kom-uppburits kontant elleruppburits kontant

tillhandaskattskyldige tillhandaskattskyldigemit den t.ex. t.ex.mit den
fullgjor- fullgjor-levererade levereradei form formivaror, varor,av av

här- här-prestationer eller ellerprestationerda annat da annat
gällerVad gällerjämförligt Vadmed sätt. jämförligtmed sätt.som som

tilläm-fråga tilläm-inkomstposterna fråga inkomstposternai iom om
fråga utgiftsposter- fråga utgiftsposter-också ocksåi iom ompas pas

eller liknan- liknan-tantiem tantiem ellerför förAvdrag Avdragna. na.
fåmansföretag tillfrån från fåmansföretag tillersättningde ersättningde

honom när-företagsledare eller eller honom när-företagsledare
åtnjutas åtnjutasfår fårdock dockstående ståendeperson person

år då ersättningen dåår ersättningendetförst under under detförst
tillgängligblivit tillgängligeller blivitbetalats ellerhar betalatsut har uti

fråga förtidenI fråga tiden förlyftning.för Ilyftning.förom omi
utgiftsposters utgiftspostersoch ochinkomst- inkomst-i upp- upp-

bokföringsmässiga bokföringsmässigaenligt enligttagande tagande
detallmänheti dettillämpas allmänhetgrunder itillämpasgrunder

fordringar fordringarförfaringssättet, tasatt förfaringssättet, tasatt
dåår, dåår,under det under detinkomst inkomstupp som somupp

hän- hän-och räntor och räntorde uppkommer, att uppkommer,de att
år, år,för det för dettill inkomstenförs till inkomstenförs
falleni bägge fallende belöper, i bäggevilket vilket de belöper,

de verkligen har verkligen hardeoberoende oberoendeomav omav
år inte. åreller inte.nämnda ellerunder nämndainflutit influtit under

Å Åförskottsvis in-sidan bör förskottsvis in-andra börandra sidan
till ellerstörre ellerflutna till störreräntor, flutna räntor,som som

komman- komman-del belöpermindre del belöperett mindre ett
bokföringsmäs-år, del bokföringsmäs-denna år,till delde till dennade

sistnämndadethänföras till sistnämndasigt till dethänförassigt
förAvdragårets inkomst. ränta årets förAvdrag räntainkomst.
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lån lånefondstatens för lånur med lån lånefond lånstatens för meduruppskjuten åtnjutsränta för årdet uppskjuten åtnjutsränta årför detdå räntan har betalats. då räntan har betalats.
Vid tillämpning föregåendeav Vid tillämpning föregåendeavstycke skall iakttas bl.a. värdetatt stycke skall iakttas bl.a. värdetattavyttradeav skall ävenvaror om avyttrade skall- av ävenvaror om-fakturering inte skett redovisas fakturering inte skett- redovisas-fordran, såvidasom leve-varorna fordran, såvidasom levere-varornatill denrerats åretsägaren förenye till denrats åretsföreägarennyeutgång. utgång.
Har awerkningsrätt till skog Har awerkningsrätt till skogupplåtits betalning,mot skallsom upplåtits betalning,mot skallsomerläggas under loppet flera år,av erläggas under loppet år,fleraavfår intäkt för årvarjesom tas upp får intäkt för årvarjesom tas uppden del köpeskillingen influ-av som den del köpeskillingen influ-av somtit under år.samma tit under år.sammafrågaI avdrag för kostnaderom frågaI avdrag för kostnaderomför reparation och underhåll av för reparation och underhåll avfastighet intäkterna beräknasvarav fastighet gäller även punkt tredje4enligt 24 § 1 gäller ävenmom. och fjärde styckena anvisningar-av8punkt anvisningarna till 25av till 23naOm beskattningsmyndighet, med Om beskatmingsmyndighet, medfrångående den skattskyldiges påav frångående den skattskyldigesavhans räkenskaper grundade in- hans räkenskaper grundade in-komstberäkning, inkomst försom komstberäkning, inkomst försomår beskattatett vinst, i bokfö-som år beskattatett vinst, i bokfö-somringen framkommer vinst förstsom ringen framkommer vinst förstsomår,ett skall vid inkomstbe-senare år,ett skall vid inkomstbe-senareräkningen för det följande år, då räkningen för det följande år, då

vinsten redovisas i bokföringen, det vinsten redovisas i bokföringen, detsistnämnda årets bokförda resultat sistnämnda årets bokförda resultatjusteras sådant sätt denatt re- justeras på sådant sätt denatt re-dan beskattade vinsten inte beskat- dan beskattade vinsten inte beskat-gäng till.tas en gång till.tas enMotsvarande gäller för det fall, Motsvarande gäller för det fall,beskattningsmyndighetatt ansett beskattningsmyndighetatt ansettförlust,att iär och fören sigsom förlust,att iär och fören sigsomavdragsgill, inte får beaktas vid avdragsgill, fårinte beaktas vidinkomstberäkningen för årdet då inkomstberäkningen för årdet dåden redovisats i räkenskaperna eller den redovisats räkenskaperna ellerbeskattningsmyndighet i fallannat beskattningsmyndighet i fallannatårvisst frångått den skattskyldiges årvisst frångått den skattskyldigesbokföring sådant sätt detatt bokföring sådant sätt detattpåverkarföljandeårsinkomstberäk- påverkar följande års inkomstberäk-
ning. ning.

2.22 dennaI punkt har begreppen
anläggningstillgångochomsättnings-
tillgång den innebörd isom anges
bokföringslagen 1976:125 och
jordbruksbokföringslagen I979:
141. Begreppen anskaffningsvärde
och verkligt värde har den innebörd

i bokföringslagen.som anges
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[fråga näringsverksamhet, förom
bokföringsskyldighet enligtvilken

med skyl-föreliggerbokföringslagen
årsbokslut, skalldighet upprättaatt

sådana tillgångarvilkade värden till
första stycketi punkt 1som avses

vidi bokslutet godtashar tagits upp
förutsätt-inkomstberäkningen. En
värdesätt-för detta dockning är att

be-inte striderningen mot
denna anvisnings-stämmelserna i

Beträffandepunkt eller i punkt
gällernäringsverksamhetannan

motsvarande.
sådanatillgångarAndra än som

fårpunkti fjärde stycket och 3avses
värde detinte till lägre äntas upp
tillåtet enligtvärdehögsta ärsom

bokfö-bestämmelserna i 14-16 §§
tillgång skall dockringslagen. En

dettill högre värdeinte äntas upp
på be-bokförda värdet grund av

styckenastämmelserna i sista 14av
Tillgång-och bokföringslagen.15 §§

andra stycketi 17 §ar som avses
intebokföringslagen omfattas av

och andrabestämmelserna i första
Vid bestämmandemeningarna. av

lagertillgånganskaffningsvärde för
lagertillgångar,de liggerskall som

utgången beskatt-kvar i lagret vid av
ningsåret, de senast an-anses vara

tillverkade.skaflade eller
Inventarier fortlöpan-mm, som
minskar värde på grundde i av

ålder eller nyttjande eller annan
fårdärmed jämförlig orsak, inte tas

värde vadtill lägre än somupp
följer bestämmelserna avdragav om

värdeminskning i punkternaför 13
anvisningarnaoch till 2314 av

hinder vad iUtan sägsav som
får varulagertredje stycket änannat

lager fastigheter och liknandeav
tillgångar och aktier, obliga-lager av

lånefordringartioner, och liknande
tillgångar värdepapper tilltas upp
lägst det samlade95 procent av
anskaffningsvärdet.i

i § 2 femteanv. till 41 stycket
pådjur jordbruksfastig-Lager Regeringen efterav eller rege-

fårrenskötselrörelsehet eller i inte ringens bemyndigande riksskane-

6—URFl
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till lägre belopp 50tas änupp verket fastställerpro- for varje taxe-
den genomsnittliga produk-cent av ringsår föreskrifter för beräkning avtionskostnaden för djur det slag produktionskostnadav för djur i jord-

och ålderssammansättningden bruk och renskötsel. [frågasom djur,omfrågadet Djurenär behöver för vilkaom. produktionskostnaden kan
dock någotinte i fall tilltas ett beräknasupp med ledning föreskrif-avhögre belopp än motsvararsom skall kostnadenterna, anses somdjurens sammanlagda allmänna anskaffningsvärde.
saluvarde. Regeringen eller efter
regeringens bemyndigande riksskat-
teverket fastställer för varje taxe-
ringsår föreskrifter för beräkning av
produktionskostnaden. Har denna
kostnad inte fastställts, i frågat.ex.

särskilt dyrbara fåravelsdjur,om
djuret lägst till 50tas upp procent av
det lägsta anskaffningsvârdet ochav
allmänna saluvärdet.

anv. till 41 § 2 sista stycket
N edskrivning värdet rättig-av Nedskrivning värdet rättig-av

heter till leverans lagertillgångarav heter till lagertillgångarleverans av
enligt fullgjorda köpekontrakt enligt fullgjorda köpekontrakt
kontraktsnedskrivningfårgodkän- kontraktsnedskrivningfårgodkän-

månendast i den det visas,nas att månendast i den det visas,nas att
inköpspriset tillgångarför av sam- inköpspriset tillgångarför av sam-

slag balansdagen understigerma slag balansdagen understigerma
det kontraherade priset, eller det det kontraherade priset. Beträffan-

sannolikt sådantgörs prisfallatt de värdet rättigheter till leverans
kommer inträffa innan tillgångar-att maskiner och andra för stadig-av

levereras eller säljs vidare denna av varande bruk avsedda inventarier
skattskyldige i oförändrat eller för- enligt fullgjorda köpekontrakt
ädlat skick Beträffande värdet kan avskrivning kontraktsavskriv-
rättigheter till leverans maskinerav ning godkännas månendast i den
och andra för stadigvarande bruk den skattskyldige visar, inköps-att
avsedda inventarier enligt full- tillgångarpriset för slagav samma
gjorda köpekontrakt kan avskriv- balansdagen understiger det
ning kontraktsavskrivning godkän- kontraherade priset.

månendast i den den skatt-nas
skyldige visar, inköpspriset föratt
tillgångar slag balans-av samma
dagen understiger det kontraherade
priset, eller det sannoliktgörs att
sådant prisfall kommer inträffaatt
innan tillgångarna levereras.

anv. till 41 § 3 sjätte stycket
Förvärvas aktie i svenskt aktie- Förvärvas aktie i svenskt aktie-

bolag skattskyldig, driverav som bolag skattskyldig, driverav som
bank- eller penningrörelseannan bank- eller penningrörelseannan
eller försäkringsrörelse, eller av eller försäkringsrörelse, eller avskattskyldig, för vilken aktienannan skattskyldig, för vilken aktienannan

omsättningstillgång,utgör och är lagertillgång,utgör och det inteär
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dendet inte uppenbart skatt-att den skattskyldigeuppenbart att
erhåller tillgångskyldige därigenom erhåller tillgång verk-därigenom av

särskilt förverkligt och värde ligt särskilt värde för honomochav
honom med till hans rörel-hänsyn fårtill rörelse,med hänsyn hans

får sådan nedgång i aktiens sådan nedgång i aktiens värdese, som
utdelning tillvärde beror utdelning till den skatt-som beror

vilkaden skattskyldige medel, skyldige medel, vilka fanns hosav av
fanns hos det utdelande bolaget vid vid förvärvetutdelande bolagetdet
förvärvet inte till-och motsvarar tillskjutet be-och inte motsvarar
skjutet inte föranledabelopp, att föranleda aktien vidintelopp, att
aktien vid inkomstberäkningen för förinkomstberäkningen den skatt-
den skattskyldige till lägretas skyldige till beloppupp lägre äntas upp
belopp hansän motsvarar anskaffnings-som hansmotsvararsom
anskaffningskostnad för aktien. Har aktien. Har denna,kostnad för

sådan utdelningdenna, innan skett, sådan utdelning tagitsinnan skett,
tagits till lägre belopp denänupp till lägre belopp den skatt-änupp
skattskyldiges anskaffningskostnad, fårskyldiges anskaffningskostnad,
får utgångenaktien vid det be- utgångenvid det beskatt-aktienav av
skattningsår, vilketunder utdelning- ningsår, under vilket utdelningen

tillinte lägreäger tas tillupp inte lägreen rum, äger tasrum, upp
aktiens värde i beskatt-belopp än aktiens värde i beskatt-belopp än

ingångenningshänseende vid ingångenvidningshänseendeav av
år med tillägg belopp,ett år tilläggmed belopp,samma av ettsamma av

skillnaden mellanmotsvarar skillnaden mellansom motsvararsom
skattskyldi anskaffningskost-den denskattskyldigesanskaffningskost-ges
för aktien nämnda värde,nad och aktien nämnda värde,nad för och

det utdeladedock högst belopp- dock det utdelade belop-av högst av
utdelningSker det vär-utan attet. Sker utdelning detattpet. utan

för aktien, ligger till grundde tillför aktien, liggersom värde som
för beräkningen den skattskyl- grund för beräkningen den skatt-av av

påverkas medfördiges inkomst, och påverkasskyldiges inkomst, och
skattskyldige efterdetta denatt skattskyldigemedför detta denatt

överlåtelse aktien eller upplös- överlåtelse aktienav efter ellerav
redovisar förlust,ning bolaget redovisarupplösning bolagetav av

därifrån avräknas det beloppskall därifrånförlust, avräknas detskall
Utdel-utdelningen.motsvarar utdelningen.som belopp motsvararsom

ning i detta stycke anses Utdelning i dettasom avses styckesom avses
första hand gälla andra medeli än i första hand andragällaanses me-

sådana tillskjutet sådanamotsvarar till-delsom än motsvararsom
Vad aktie ibelopp. sägs Vadsom om skjutet belopp. sägs omsom

beträffandedetta stycke gäller även aktie i detta stycke gäller be-även
ekonomisk förening. Medandel i i ekonomisk före-träffande andel

därvid in-tillskjutet belopp Med tillskjutetning. beloppavses avses
betald insats. därvid inbetald insats.

§ 3anv. till 41 a
frågaI skattskyldiga, frågaI skattskyldiga,3.om som om som

byggnads-,bedriver hantverks- eller bedriver byggnads-, hantverks- eller
anläggningsrörelse eller konsult- anläggningsrörelse eller konsult-

igodtas den räkenskapernarörelse, irörelse, godtas den räkenskaperna
pågåendegjorda redovisningen pågåendegjorda redovisningenav av

vid inkomsttaxeringenarbeten vid inkomsttaxeringenom arbeten om
stårredovisningen inte i strid med stårredovisningen inte i strid med
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bestämmelserna i denna anvisnings- bestämmelserna i denna anvisnings-
Utförs pågåendepunkt. de arbete- pågåendeUtförspunkt. de arbete-
löpande räkning gäller be-na löpande räkning gäller be-na

åttondestämmelserna i tredje, och åttondeistämmelserna tredje, och
nionde styckena. Beträffande arbe- nionde Beträffandestyckena. arbe-

utförs till fast pris,ten, gällersom utförs till fast pris, gällerten, som
bestämmelserna i fjärde-nionde bestämmelserna i fjärde-nionde
styckena. Enskild näringsidkare, i styckena. Enskild näringsidkare, i

årligaverksamhet den brutto-vars årligaverksamhet den brutto-vars
omsättningssumman normalt un- omsättningssumman normalt un-
derstiger gränsbeloppett mot-som derstiger gränsbeloppett mot-som

gånger20 det basbeloppsvarar gånger20 det basbeloppsvarar
enligt lagen 1962:381 allmänom enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring gäller under densom försäkring gäller under densom

månadensista räkenskapsåret,av månadensista räkenskapsåret,avfår tillämpa bestämmelserna för får tillämpa bestämmelserna för
arbeten utförs löpandesom arbeten utförs löpandesom

frågaräkning iäven arbetenom frågaräkning iäven arbetenom
utförs till fast pris.som utförs till fast pris.som

Ett arbete utfört löpan-anses Ett arbete utfört löpan-anses
de räkning ersättningen uteslut-om de räkning ersättningen uteslut-om

såande eller uteslutandegott som såande eller uteslutandegott som
fastställs grundval för-ettav fastställs grundval för-ettav
hand bestämt arvode tidsenhet,per hand bestämt arvode tidsenhet,per

tidsåtgångenden faktiska och i den tidsåtgångenfaktiska och i- -förekommande fall den skattskyl- förekommande fall den skattskyl-- -diges faktiska utgifter för arbetet. I diges faktiska utgifter för arbetet. I
fall arbetet utfört tillannat anses fall arbetet utfört tillannat anses

fast pris. fast pris.
pågåendeVärdet arbeten,av pågåendeVärdet arbeten,av

utförs löpande räkning,som utförs löpande räkning,som
behöver inte tillgång. Itas upp som behöver inte tillgång. Itas upp som
stället skall intäkt redovisassom stället skall intäkt redovisassom

de belopp avseendesumman av de belopp avseendesumman av
arbetena den skattskyldige harsom arbetena den skattskyldige harsom
fakturerat beskattningsåret.under fakturerat beskattningsåret.under

Värdet pågående arbetenav pågåendesom Värdet arbetenav som
utförs till får, såvittfast pris gäller får,utförs till såvittfast pris gäller
byggnads-, hantverks- eller anlägg- byggnads-, hantverks- eller anlägg-
ningsrörelse, upptill lägsttas ett ningsrörelse, till lägsttas ettupp
belopp motsvarande 85 procent av belopp motsvarande 95 procent av
de vid beskattningsårets utgång beskattningsåretsde vid utgång
nedlagda direkta kostnaderna av- nedlagda direkta kostnaderna av-
seende de arbeten för vilka slutlig seende de arbeten för vilka slutlig

dåresultatredovisning inte har dåresultatredovisning inte har
frågaskett. I fårkonsultrörelseom frågaIskett. fårkonsultrörelseom

pågåendevärdet arbeten,av som pågåendevärdet arbeten,av som
utförs till fast pris, till lägsttas upp utförs till fast pris, till lägsttas upp

belopp motsvarandeett samtliga belopp motsvarande samtligaett
vid beskattningsårets utgång ned- vid beskattningsårets utgång ned-
lagda direkta kostnader avseende lagda direkta kostnader avseende
de arbeten för vilka slutlig resultat- de arbeten för vilka slutlig resultat-

dåredovisning inte Frånhar skett. dåredovisning inte har skett. Har
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åtnjut-fårvärde avdragsistnämnda erhållit ersättningskattskyldigeden
motsvarandemed belopphögst stycke,i dettaför arbete,ettas avsessom

dengäller underdet basbelopp redovisasinteskall beloppet somsom
räkenskapsåret,månadensista skuld till denintäktav utan som en
beloppdock inte med högre än utförs.räkning arbetetförsom vars

kostnaderna.de direktamotsvarar
erhållitskattskyldigeHar den er-

iförsättning arbete, som avses
intebeloppetstycke, skalldetta

redovisas intäkt utan som ensom
räkningtill den förskuld ar-vars

utförs.betet
intekostnadSom direkt intekostnaddirektSomanses anses

arbetsinsatsvärdet den arbetsinsatsdenvärdetsomav somav
skattskyldige, dennesutförs den skattskyldige, dennesutförs denav av

Ärår.16under år.barnmake eller 16undereller barnmake
handelsbolaguppdragstagaren ett

kostnad intedirektskall ansessom
utförsarbetsinsatsvärdet som avav

bolaget.delägare i
pågåendeUppgår värdet ar-av

hantverks- ellerbyggnads-,beten i
beloppanläggningsrörelse till lägre

sådanavärdenamedeltaletän avav
de tvåutgångenvidarbeten när-av

beskattningsårenföregåendemast
pågå-jämförelseåren, får värdet av

beskattningsåretsvidende arbeten
lägst belopputgång till etttas upp

mellanskillnadenmotsvarande
pågående arbeten vidvärdet av

ochtidpunkt 15nämnda procent av
jämförelseårens medeltalsvärden.

fårnegativ bestäm-skillnadenBlir
två meningarnasistamelserna i de

tillämpas.stycketpunkt sjätte2av
åtagit sig åtagitskattskyldigeHar sigden skattskyldigeHar den

visstutföra arbetefast pristill utföra visst arbetepristill fastatt att
såvida såvidaräkning skall,för räkning skall,förannans annans

råder mellan råderintressegemenskap mellanintressegemenskap
uppdragsgi-skattskyldige och uppdragsgiva-den skattskyldige ochden

finnsanledningoch anta anledning finnsatt och att anta attvaren ren
i denna anvis-bestämmelserna i dennabestämmelsernaatt ovan ovan

utnyttjats föranvisningspunkt beredautnyttjats föratt ningspunkt att
skatteförmånobehörig skatteförmånbereda den skatt-obehörig

uppdragsgi-skattskyldige ellerden uppdragsgivaren,skyldige eller
inte Inämnda bestämmelser inte gälla.bestämmelsernämndavaren,
denavsedda fall skallgälla. I den skatt-avsedda fall skallnu nu

inkomst grundskattskyldiges grundinkomstskyldigesav av ar-
efter vadarbetena beräknas vad medefterberäknassom betena som

omständigheterna fram-med till omständigheternahänsyn tillhänsyn
framstår skäligt. står skäligt.som som

i betydan-Har den skattskyldige betydan-iskattskyldigeHar den
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de omfattning underlåtit slutre-att de omfattning underlåtit slutre-att
dovisa eller fakturera belopp som dovisa eller fakturera belopp somenligt god redovisningssed hade enligt god redovisningssed hade
kunnat slutredovisas eller fak- kunnat slutredovisas eller fak-

skall intäkttureras detassom upp skall intäkttureras detassom uppbelopp skäligen hade kunnatsom belopp skäligen hade kunnatsomslutredovisas eller faktureras. slutredovisas eller faktureras.
Kan den skattskyldige göra san- Kan den skattskyldige göra san-nolikt det belopp, enligtatt som nolikt det belopp,att enligtsombestämmelserna skall redovi-ovan bestämmelserna skall redovi-ovanintäkt pågående arbe-sas som av intakt pågående arbe-sas som av

överstiger vad kanten, som anses överstiger vadten, kansom ansesförenligt med god redovisningssed, förenligt med god redovisningssed,
får inkomsten i skälig utsträckning får inkomsten i skälig utsträckning

nedåt.jämkas jämkas nedåt.

anv. till 41 § 1 a
Avdrag för framtida 4.23garantiutgift Avdrag för framtida garan-får åtnjutas med belopp, som sva- fårtiutgift åtnjutas med belopp,

vad i räkenskapernamotrar som vad i räken-som motsvarar somför beskattningsâret föravsatts skaperna för beskattningsåret av-täckande risker med anledningav för täckandesatts risker medavgarantiförpliktelse, utestårav som anledning garantiförpliktelse,av
vid beskattningsårets utgång. Av- utestår vid beskattningsåretssom

fårdraget dock icke överstiga det utgång. fårAvdraget dock icke
sammanlagda årbeloppet för rak- överstiga det sammanlagda belop-

de utgifter till följdnat av av ga- årför räknat depet utgifter tillavrantiförpliktelser, redovisats isom följd garantiförpliktelser,av somräkenskaperna under beskattnings- redovisats i räkenskaperna under
året. Avser garantiförpliktelsen tid, beskattningsåret. Avser garan-tvåkortare år,är än beräknassom tiförpliktelsen tid, kortareärsomavdraget högst till belopp tvåsom år,sva- än beräknas avdraget högst

så många tjugofjärdedelarmotrar till belopp såsom svarar mot
nyssnämnda sammanlagda be-av många tjugofjärdedelar av nyss-lopp utgifter den tidav som ga- nämnda sammanlagda belopp avrantiförpliktelsen må-iutgöravser utgifter den tid garantiför-som

Brutet månadstalnader. bortfaller. pliktelsen månader.iutgöravserfår åtnjutasAvdrag dock med skä- Brutet månadstal bortfaller. Avdrag
ligt belopp den skattskyldigeom får åtnjutasdock med skäligt be-
visar betydligtatt avdrag förstörre lopp den skattskyldige visarom att
avsättningen skulleän medgessom betydligt avdragstörre för avsätt-
enligt nyssnämnda föreskrifter är ningen än skulle medges enligtsompåkallat till följd av nyssnämnda föreskrifter påkallatär

till följd av
rörelsenatt är nystartad, näringsverksamhetenatt är ny-

startad,
garantiförpliktelsernaatt avser garantiförpliktelsernaatt avserfåtaleller mycketett ett till-stora fåtalellerett mycket till-ett stora

verkningsobjekt eller mycket stora verkningsobjekt eller mycket stora
arbeten, arbeten,

betydandeatt ökning deen av betydandeatt ökning deen avutestående garantiförpliktelsernas utestående garantiförpliktelsernas
omfattning skett under beskatt- omfattning skett under beskatt-
ningsåret, ningsåret,
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produktsammansättningen produktsammansättningenatt att
under beskatt-ändrats beskatt-underändratsavsevärt avsevärt

ningsåret, ningsåret,
väsentlig deltidden deltid väsentligav denatt en avatt en

garantiförpliktelserutestående utestående garantiförpliktelserav- av-
två åröverstiger eller årbetydligt två elleröverstigerbetydligtser ser

jäm-med de nämnda jäm-med nämndadeatt annan att annan
föreligger.omständighetförlig föreligger.omständighetförlig

förhållandensärskilda i viss förhållandenOm i visssärskildaOm
får riksskat-föranleder det, fårbransch riks-föranleder det,bransch

hinder vadteverket, hinder vadutan av som skatteverket, utan av
föreskrivits i första stycket i första stycketföreskrivitsom av- omsom

garantiutgifter,för framtidadrag garantiutgifter,framtidaföravdrag
anvisningar för beräkningmeddela beräkningföranvisningarmeddela

sådanaför utgifter.avdrag sådana utgifter.avdrag förav av
för framtidaMedgivet avdrag framtidaförMedgivet avdrag
återförasgarantiutgifter tillskall återföras tillgarantiutgifter skall

beskattning nästföljande beskatt- beskatt-nästföljandebeskattning
ningsår. ningsår.

§till 41 1 banv.
5.24driver kärnkrafts-Företag, driver kärn-Företag,som som

fåranläggning, avdrag för belopp får föravdragkraftsanläggning,
föri räkenskaperna beskatt- föri räkenskapernasom belopp som

ningsåret före-för täckaavsätts att beskattningsåret föravsätts att
utgifter för framtida hante- fram-utgifter förtagets företagetstäcka

radio-ring utbränt kärnbränsle, kärn-hantering utbränttidaav av
avfallaktivt o.d. Avdrag medges avfall o.d. Av-radioaktivtbränsle,

för hanteringsutgifterdock inte inte för hante-dockdrag medgessom
verksamhet bedrivsbelöper verk-ringsutgifter belöpersom som

beskattningsårets utgångefter och efter beskatt-bedrivssamhet som
för hanteringsutgifter förinte heller ningsårets utgång inte helleroch

påräknavilka företaget kan ersätt- före-för vilkahanteringsutgifterför
9 1981:669ning enligt § lagen påräkna enligtersättningkanom taget

finansiering framtida utgifter för finansie-1981:669av 9 § lagen om
Regering-kärnbränsleanvänt utgifter förframtida använtm.m. ring av

efter regeringens bemyn-eller Regeringen ellerkärnbränsleen m.m.
riksskatteverket utfärdardigande bemyndiganderegeringensefter

årligen förföreskrifter beräkning årligenutfärdarriksskatteverketav
Medgivetavdraget. avdrag skall beräkningföreskrifter för av av-

återföras till beskattning nästföljan- åter-skallMedgivet avdragdraget.
beskattningsår.de nästföljandebeskattningföras till

beskattningsår.
föregåendeVad i stycke sagts föregåendei styckeVad sagts

frågai företag,gäller även fråga företag,igällerom som även somom
driver kärnkraftsanläggning,icke kärnkraftsanläggning,icke driver

såvida företaget förskottsbetal-mot såvida förskottsbetal-företaget mot
åtagit sig för framtidaning att åtagit för framtidasvara ning sig att svara

utgifter för hantering utbränt utgifter för hantering utbräntav av
kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. radioaktivt avfall o.d.kärnbränsle,
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till 53 §
10.25 Delägare vanligti handels- 10. Delägare i enkelt bolag eller

bolag, kommanditbolag, enkelt bo- rederi beskattas för den del av
lag eller rederi beskattas för den bolagets eller rederiets vinst, som
del bolagets eller rederiets påvinst, honomav belöper, hur bo-oavsett

å honom belöper, huru denna laget eller rederiet vinsten,som använt
må havaän bolaget eller rede- och oberoende harvad han lyftav av

riet använts, och oberoende vad bolagets eller rederiets underav av
må havahan lyfta: bolagets beskattningsåreteller eller tidigare för-av

rederiets under beskattningsåret värvade vinst.
eller tidigare förvärvade vinst.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 tillämpas gångenoch första
årsvid 1992 taxering måni den inte följer punkterna 2-14 nedan.annat av

Äldre föreskrifter i 3§ med anvisningar tillämpas årsvid 1992
frågataxering. I sådana skattskyldiga i förstaom stycketsom avses c av

anvisningarna iden äldre lydelsen dettagäller dock endast under förutsätt-
ning bestämmelserna tvâi deatt sista meningarna ikraftträdande-av
bestämmelserna till lagen 1990:000 ändring i bokföringslagenom
1976:125 har tillämpats.

Har vederlag vid tillgångavyttring tagits intäkt tillfälligav upp som av
förvärvsverksamhet årsvid 1991 taxering eller tidigare skall beloppet inte

intäkt näringsverksamhettas årsvid 1992 taxeringupp som ellerav senare.
Har skattskyldig beskattningsåret före det beskattningsåren för vilket
tillämpaslagen gångenförsta beräknat inkomst fastighet enligtav annan

de grunder i äldre föreskrifter i punkt 1 andrasom anges stycket av
anvisningarna till 41 § skall den skattskyldige vid beräkning inkomstenav
för det följande beskattningsåret inte ingåendeandra tillgångs-ta ochupp
skuldposter framgårän andra och tredje styckena.som av

ingåendeSom fordran skall dels intäkt blivittas tillgänglig förupp som
lyftning i början beskattningsåret tagits till beskattningav detmen som
föregående beskattningsåret, dels utgift betalts i slutet detsom av
föregående beskattningsåret inte dragits vid beräkningenmen som av av
inkomsten för det beskattningsåret.

ingåendeSom skuld dels intäkt hartas uppburits i slutet detupp som av
föregående beskattningsåret inte tagits till beskattning för detmen som
året, dels utgift ingångenobetaldär vid beskattningsåretsom av men som
dragits vid beräkningen inkomsten föregåendedetav beskattningsåret.av

Äldre föreskrifter i 8punkt sista stycket anvisningarna till 22 §av
tillämpas frågai fastigheter har förvärvats före ikraftträdandet.om som

Äldre föreskrifter tillämpas markanläggning har anskaffatssom
före ikraftträdandet.

frågaI utgifter i 15punkt anvisningarnaom till 23som avses §av
tillämpas äldre föreskrifter utgifter före ikraftträdandet.
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i punktanläggningsbidraganslutningsavgiftfråga och8. I avsessomom
föreutgifterföreskrifteräldretillämpastill 23 §anvisningarna17 av

ikraftträdandet.
frågaiÄldre 25 § gällertillanvisningarnaföreskrifter i punkt 2 b9. av

hissmaskinerier ochvärdeminskningför värmepannor,avdragom
ikraftträdandet.anskaffats föreutrustning harmaskinelljämförlig som

25 §Äldre tillanvisningarnastycket8 förstaföreskrifter i punkt10. av
underhåll utförtsharreparation ochfråga förkostnaderigäller somom

år tidigare.1991 ellerbeskattningsår vilket taxering skettförunder
till 29 §Äldre anvisningarna7 nionde stycketföreskrifter i punkt11. av

förefärdigställtsbyggnadsdel harfråga byggnad ellertillämpas i somom
ikraftträdandet.

Äldre tredje stycketochandra stycketi 4föreskrifter punkt12. avc
års taxering.vid 1992tillämpastill 27 §anvisningarna

2föreskrifter i 39 §i äldresådant underskottFör13. mom.avsessom
beräkningvidtill avdragtidigare förliggerutnyttjats rättinteoch avsom

sjättetaxering skervid dennäringsverksamhetinkomst senast somav
underskottsåret Avdragetdå för ägtkalenderåret taxeringefter det, rum.

sådan inkomstbeloppetfår överstiga sammanlagdadetinte avdock av
föreskrifterna.nämndai deutlandetifastighet rörelseeller avsessom

46 §föreskrifter i 1i äldresådant underskottFör mom.14. avsessom
vidtill avdragföreliggertidigare rättinte utnyttjatstredje ochstycket som

taxeringvid dennäringsverksamhetinkomst senastberäkning somavav
underskottsåretdå för ägtkalenderåret taxeringefter det,sjätte rum.sker

sådansammanlagda beloppetfår överstiga detintedockAvdraget av
nämndai devarvsrörelserederi-, luftfarts- ochinkomst avsessomav

föreskrifterna.

lsenaste lydelse av
28 § 1984:1060

1984:1060§29 1 mom.
29 1967:546§ 4 mom.

1986:111330 §
1986:46539 § 2 mom.

1982:541 d §
1987:57246 § 1 mom.

1978:942till 3 §anvisningarna
1984:106019 §anvisningarna till2punkt av
1972:741§anvisningarna till 212punkt av
1979:500till 21 §3 anvisningarnapunkt av

§ 1984:190till 21anvisningarnapunkt 4 av
§ 1983:1007till 21anvisningarna5punkt av
§ 1972:741till 21anvisningarnapunkt 6 av

1972:741anvisningarna till 21 §punkt 7 av
1975:259till 21 §8 anvisningarnapunkt av
1984:190§anvisningarna till 21punkt 9 av
1981:29521 §till10 anvisningarnapunkt av
1972:741till 21 §12 anvisningarnapunkt av
1972:741till 21 §anvisningarna13punkt av
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punkt 14 anvisningarna till 21 § 1979:1157av
punkt 15 anvisningarna till 21 § 1981:1150av
punkt 16 anvisningarna till 21 § 1987:121av
punkt 2 anvisningarna till 22 § 1981:1150a av
punkt 2 anvisningarna till 24 § 1984:190a av
punkt 8 anvisningarna till 24 § 1984:190av
punkt 9 anvisningarna till 24 § 1979:1157av
punkt 10 anvisningarna till 24 § 1984:1060av
punkt 1 anvisningarna till 25 § 1953:404av
punkt 2 anvisningarna till 25 § 1984:1060a av
punkt 2 b anvisningarna till 25 § 1981:295av
punkt 3 anvisningarna till 25 § 1981:295av
punkt 4 anvisningarna till 25 § 1981:295av
punkt 5 anvisningarna till 25 § 1981:295av
punkt 7 anvisningarna till 25 § 1981:295av

8punkt anvisningarna till 25 § 1981:295av
punkt 9 anvisningarna till 25 § 1984:1060av
punkt 10 anvisningarna till 25 § 1981:256av
punkt 1 anvisningarna till 27 § 1972:741av
punkt 2 anvisningarna till 27 § 1987:148av
punkt 3 anvisningarna till 27 § 1981:295av
punkt 4 anvisningarna till 27 § 1981:295av
punkt 5 anvisningarna till 27 § 1981:295av
punkt 1 anvisningarna till 28 § 1984:1060av
punkt 2 anvisningarna till 28 § 1984:190av

5punkt anvisningarna till 28 § 1979:500av
punkt 6 anvisningarna till 28 § 1943:45av
punkt 9 anvisningarna till 28 § 1979:1157av
punkt 10 anvisningarna till 28 § 1981:1150av
punkt 11 anvisningarna till 28 § 1987:121av
punkt 1 anvisningarna till 29 § 1981:295av
punkt 2 anvisningarna till 29 § 1976:85a av
punkt 2 b anvisningarna till 29 § 1976:1099av
punkt 2 anvisningarna till 29 § 1976:1099c av
punkt 2 d anvisningarna till 29 § 1976:1099av
punkt 2 anvisningarna till 29 § 1985:1017e av
punkt 3 anvisningarna till 29 § 1983:1043av
punkt 4 anvisningarna till 29 § 1985:1017av

5punkt anvisningarna till 29 § 1984:1060av
punkt 6 anvisningarna till 29 § 1981:295av
punkt 7 anvisningarna till 29 § 1984:1060av
punkt 8 anvisningarna till 29 § 1981:256av

9punkt anvisningarna till 29 § 1987:1303av
punkt 9 anvisningarna till 29 § 1981:1150a av
punkt 10 anvisningarna till 29 § 1984:1060av
punkt 11 anvisningarna till 29 § 1985:225av
punkt 12 anvisningarna till 29 § 1985:225av
punkt 15 anvisningarna till 29 § 1983:311av
punkt 16 anvisningarna till 29 § 1984:1060av
punkt 17 anvisningarna till 29 § 1969:363av
punkt 18 anvisningarna till 29 § 1984:715av
punkt 18 anvisningarna till 29 § 1983:311a av
punkt 18 b anvisningarna till 29 § 1985:225av
punkt 19 anvisningarna till 29 § 1974:294av
punkt 20 anvisningarna till 29 § 1985:225av
punkt 21 anvisningarna till 29 § 1986:465av
punkt 4 anvisningarna till 38 § 19662729av
punkt 1 anvisningarna till 41 § 1984:1060av
punkt 1 anvisningarna till 41 § 1973:1057a av
punkt 1 b anvisningarna till 41 § 1981:670av
punkt 2 anvisningarna till 41 § 1987:337av
punkt 3 anvisningarna till 41 § 1981:295av
punkt 3 anvisningarna till 41 § 1982:337.a av2Senastelydelse 1986:1304.
Senaste lydelse 1972:741.
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4Senaste 1984:1060.lydelse
1986:1113.Senaste lydelse

lydelseSenaste av
1984:10601 mom.
1980:1054.2 mom.

Senaste lydelse av
1984:10541 mom.
1986:12442 mom.
1986:473.3 mom.ssenaste lydelse 1986:1113.

9§enastelydelse 1986:1113.
1 Senaste lydelse 1972:741.

Senaste lydelse 1982:323.
1981:1150.Senaste lydelse

Senaste 1984:1060.lydelse
1984:1060.Senaste lydelse

Senaste lydelse 1981:295.Senaste lydelse 1981:295.
Senaste 1979:500.lydelse

1979:500.Senaste lydelse
1984:1060.Senaste lydelse
1975:259.Senaste lydelse

Senaste lydelse 1984:1060.
1954:51.Senaste lydelse

lydelse 1981:295.Senaste
Senaste lydelse 1972:741.
Senaste 1977:572.lydelse
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2 Förslag till
Lag ändring i lagen 1947:576 statlig inkomstskattom om

Härigenom frågaföreskrivs i lagen 1947:576 statlig in-om om
komstskattl

dels §7 12 skallatt upphöra gälla,attmom.
dels 1 2 § 1-6 och 8-10 4att 6 § 2 7 § 4-6 och 8mom., mom.,

10 § skall ha följandesamt lydelse,mom. a
dels det i lagen skall införasatt 2 § 12ett nytt moment, mom., av

följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
Till årligenskall erläggasstaten 1 Till årli-skallstatenmom.

inkomstskatt enligt i denna lag inkomstskatterläggas enligtgen
givna bestämmelser. denna lag.

2 Skattskyldigm 0 m som avses.i 10 § 1 skall erlägga statligmom.
inkomstskatt dels beräknad på
grundval beskattningsbar inkomstav
för inkomst näringsverksamhetav
och inkomst tjänst skatt på för-av
värvsinkomst dels beräknad på
inkomst kapital skatt på kapital-av
inkomst.

3 skattskyldigm o m. som avses
i 10a § skall erlägga statlig in-
komstskatt beräknad på grundval av
beskattningsbar inkomst för inkomst

näringsverksamhet.av
Beträffande statlig inkomstskatt 4 Beträffande statligmom.

i form kupongskatt för utdelning inkomstskatt i form kupongskattav av
d aktie i svenskt aktiebolag för påoch utdelning aktie i svenskt
beträffande sjömansskatt skall galla aktiebolag och beträffande sjö-
vad därom finnes särskilt stadgat. mansskatt skall gälla vad därom

finnes särskilt stadgat.
Angående taxeringsmyndigheter 5 Angående taxerings-mom.

och förfarandet vid taxering till myndigheter och förfarandet vid
statlig inkomstskatt stadgas i taxering tilltaxe- statlig inkomstskatt
ringslagen. stadgas i taxeringslagen.

2§
mom.31 Om vad 1 Bestämmelsernaär i 3-5,attsom m o m .hänföra till skattepliktig inkomst och 7-44,1 65 och 66 §§ kommunalskat-

beräkning inkomst från olika telagen 1928:370 tillämpas ocksåom av
förvärvskällor skall gälla vad i 17 § vid taxeringen till statlig in-
första och andra styckena komstskatt i månden intesamt annat
18-44 §§ kommunalskattelagen följer denna lag.av
1928:370 stadgat måniär den



93Författningsförslag1989:34SOU

lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

lag.följer dennainte annat av
tillfällig förvärvs-Till intäkt av

restituerad,hänförsverksamhet
vinstdel-avskrivenavkortad eller

mån avdrag hari denningsskatt
medgetts för skatten.

bokförings-enligtTillämpas 12 §
räkenskaps-lagen 1976:125 annat

kalenderår -i ställetår utgörsän
kom-vad i 3 §för sägssom

-beskattningsåretmunalskattelagen
räkenskapsår slutatdet när-somav

taxeringsåret. frågaföre Imast om
bokfö-på vilkennäringsverksamhet

får,tillämpligringslagen inte är om
skattskyldighetenligtkommunalskat-

beskatt-föreligger,telagen inte
räkenskapsårningsåret somavse

maj-den 30tiden denomfattar 1
juni, den 1juli-den 30april, den 1

tidaugusti ellerseptember-den 31
bokfö-första stycketenligt §12som

medgivits förringslagen annan av
verksam-bedrivenskattskyldigeden

het.
fråga skattskyldigaI somom

hän-skall all inkomsti 10 §avses a
förvärvskälla inomföras till samma

näringsverksamhet.inkomstslaget
§3

i och 4 §§Bestämmelserna 3
kommunalskattela-§§64-66samt

motsvarande1928:370 ägergen
statligtaxering tillvidtillämpning

inkomstskatt.
mån bestämmelserna imån I denibestämmelsernaI den

i dennaellerkommunalskattelageni dennakommunalskattelagen eller
stadganden imedmeddelade,stadganden i lagmedmeddelade,lag

likartadekommunalskattelagenlikartadekommunalskattelagen
vidtillämpningbestämmelsertillämpning vid ägabestämmelser äga

statlig inkomstskatt,taxeringen tillstatlig inkomstskatt,taxeringen till
tillanvisningarnaskall likaledesanvisningarna tilllikaledesskall

ikommunalskattelagenkommunalskattelagen i motsvaran-motsvaran-
efterrättelse.tillde delar landaefterrättelse.landa tilldelarde

juridiskHar bolag ellerjuridiskellerHar bolag annanannan
verksamhetekonomiskförekonomisk verksamhetför personperson

deni utlandet, utövasden sitti utlandet, sätesitt utövassäte menmen
härföretagetledningenverkligaföretaget härverkliga ledningen avav

enligt dennaföretageti riket, skallenligt dennaskall företageti riket,
svensk ekono-betraktasekono- lagbetraktas svensklag somsom

såvida företaget,såvida förening,miskföretaget,förening,misk
förmedlingdirekt ellerförmedlingellerdirekt avgenomavgenom

huvudsakligen ägsjuridiskhuvudsakligenjuridisk ägs person,person,
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påeller därmed jämförligtannat eller därmed jämförligtannat
innehassätt svenska fysiskaav per- innehassätt svenska fysiskaav per-och företagets verksamhetsoner företagetsoch verksamhetsoner

väsentligen består i förvaltning av väsentligen består i förvaltning aveller handel med värdepapper eller eller handel med värdepapper eller
därmed likartad lösannan egen- därmed likartad lösannan egen-dom. dom.

mom.‘2 Inkomst rörelse 2 Inkomstav verksam-mom. av
kommissionärsföretag hetsom har kommissionärsföretag harsom

drivit för kommittentföretagsett drivit för kommittentföretagsett
fårräkning redovisas hos kommit- fårräkning redovisas hos kommit-

tentföretaget under förutsättning tentföretaget under förutsättning
a kommissionärsförhållandetatt är grundat skriftligt avtal,
b kommissionärsföretagetatt b kommissionärsföretagetatt

inte under beskattningsåret har inte under beskattningsåret har
drivit verksamhet i nämnvärd drivit verksamhet iom- nämnvärd om-
fattning vid sidan ifrågavarande fattning vid sidan denav verksamhetav
rörelse, drivits för kommittentföretagetssom

räkning,
c rörelsen drivitsatt det c verksamheten drivitsatt

angivna sättet under hela beskatt- det angivna undersättet hela be-
ningsâret bådaför företagen eller skattningsåret bådaför företagen
sedan kommissionärsföretaget bör- eller sedan kommissionärsföretaget
jade driva verksamhet något började driva någotav verksamhet av
slag, slag,

d beskattningsåren bådaatt för företagen utgått vid tidpunktsamma
samt

bådae företagenatt skulle ha tillrätt avdrag enligt 3 förmom.
koncernbidrag under beskattningsåret hadesom lämnats till det andra
företaget.

Med kommissionärsföretag för- Med kommissionärsföretag för-
stås svenskt aktiebolag eller ståssvensk svenskt aktiebolag eller svensk
ekonomisk förening, driver ekonomisk förening,som driversom
rörelse i uteslutandeeget för verksamhetnamn i uteslutandeeget namn

eller flera sådanaandraett bolags för eller flera sådanaandraett
eller föreningars räkning, och med bolags eller föreningars räkning,
kommittentföretag förstås bolag och med kommittentföretag förstås
eller förening för räkning rörel- bolag ellervars förening för räkningvars

drivs. verksamhetensen drivs.
Harkommissionärsföretagunder Harkommissionärsföretagunder

beskattningsår drivit rörelsesamma beskattningsår drivit verk-samma
för två eller flera kommittent- samhet tvåför eller flera kommit-
företags fårräkning, inkomsten tentföretags fårräkning, inkomsten
redovisas hos dessa företag de redovisas hos dessaom företag deom
förutsättningar i första förutsättningarsom anges i förstasom anges
stycket och uppfylldaär i för-a stycketc-e och uppfylldaär i för-a c-e
hållande till varje kommittent- hållande till varje kommittentföre-
företa och kommissionärsföretag get ochtag kommissionärsföretaget
inte under beskattningsåret har inte under beskattningsåret har
drivit verksamhet i nämnvärd drivit verksamhet iom- nämnvärd om-
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rörelsefattning vid sidan verksamhetfattning vid sidanav som av
drivits för kommittentföreta-har kommittentföre-drivits förharsom
räkning. Har kommissionärs- räkning. Har kommissionärs-gens tagens

förhållandet tillkommit organisa- förhållandet tillkommit organisa-av av
toriska marknadstekniskaeller skäl marknadstekniskatoriska eller skäl

föreligger andra synnerligaeller föreligger andra synnerligaeller
skäl, riksskatteverket dockkan riksskatteverket dockskäl, kan
ansökan kommittentföretagen ansökan kommittentföretagenav av

fårmedge inkomsten redovisasatt fårmedge inkomsten redovisasatt
dem hinder förut-hos utan att förut-hos dem hinderav utan attav

sättningar för avdrag i isättningar för avdragsom avses som avses
första inte föreligger.stycket första inte föreligger.e stycket e

frågaiRiksskatteverkets beslut frågaRiksskatteverkets isom beslut som
får inte överklagas.här får inte överklagas.avses här avses

Vid villkoretprövningen i Vid prövningen villkoret iav av
rörelseförsta stycket skall den verksam-första skall dene stycket e

kommissionärsföretaget enligt het kommissionärsföretagetsom som
bedriva för kommit-avtalet skall förenligt avtalet skall bedriva kom-

ingåtentföretagets räkning i räkningmittentföretagetsanses anses
båda företagens In-verksamhet. ingå bådai företagens verksamhet.

enligt första eller tredjekomst Inkomst enligt första ellersom som
stycket redovisas kommit-hos redovisastredje stycket hos kom-
tentföretag skall hos detta företag mittentföretag detta före-skall hos
behandlas företaget självt företagetbehandlassom om tag som om

rörelsen.hade drivit verksamheten.självt drivithade
mom.5 Äger Äger3 svenskt ak- 3 svenskt ak-mom.

ekonomisk förening ekonomisk före-tiebolag, svensk tiebolag, svensk
svensk Sparbanksvensk ömsesidig skadeförsäk- ning, eller svenskeller

skadeförsäkringsanstaltringsanstalt moderföretag ömsesidigänmer
tiondelar aktierna i moderföretag nio tion-nio eller änett merav

andelarnahelägda eller iflera svenska aktiebolag delar aktiernaav
dotterbolag, aktiebolagskall koncernbidrag eller flera svenskaett

föreningareller svenska ekonomiskamoderföretaget lämnar tillsom
sådantdotterbolag dotterföretag,helägda skallhelägt eller kon-som

bolag till moderföretaget cernbidrag moderföretagetlämnar som
dotterbolag dotterföretagtilleller till helägt lämnar helägt ellerannat

sådant företag tillmoderföretaget lämnarhos mo-anses som av- som
omkostnad för givaren derföretaget eller till helägtdragsgill och annat

skattepliktig för dotterföretag moderföretagetintäkt hosmottagaren,
bidraget inte för givaren avdragsgill omkostnadäven ansesom som

omkostnad för intäkternas för givaren skattepliktig intäktochutgör
bibehållande.förvärvande Som för bidrageteller ävenmottagaren, om

förutsättning för detta inte för givaren omkostnadgäller utgör
för intäkternas förvärvande eller
bibehållande. Som förutsättning för
detta gäller

den huvudsakliga verksam- varken givare ellera a attatt mot-
såväl livförsäkringsanstalt enligtheten för givare ärmottagare tagaresom

jordbruksfastighet, bostadsföretag enligt2§ 6m0m.,avser annan
fastighet för- investmentföretag enligteller rörelse 2 § 7änannan mom.,

förvaltningsföre-säkringsrörelse bedrivs liv- eller2 § 10som av mom.
stycket,försäkringsanstalt, enligt andra7 § 8tag mom.



96 Fötfattningsförslag SOU 1989:34

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

såvälb givare årsredovisaratt bidraget tillmottagaresom samma
taxering i självdeklarationöppet eller därvid fogad bilaga,

dotterbolagc lämnar dotterföretagatt c lämnarattsom som
eller bidrag har varit helägtmottar eller bidrag varithar helägtmottar

bcskattningsåretunder hela för beskattningsåretunder hela för
både givare bådeoch eller givaremottagare och ellermottagare

dotterbolagetsedan började bedriva dotterföretagetsedan började be-
någotverksamhet slag, någotdriva verksamhet slag,av av

d frånbidrag lämnas d frånatt, bidrag lämnasom att, om
dotterbolag till moderföretag, dotterföretag till moderföretag,mo-
derföretaget skulle frikallat moderföretaget skulle frikallatvara vara
från skattskyldighet för frånutdelning skattskyldighet för utdelning

under beskattningsåret hade beskattningsåretundersom hadesom
frånuppburits dotterbolaget från dotterföretagetuppburitssamt samt

e frånbidrag lämnasatt, e frånbidrag lämnasom att, om
dotterbolag till dotterbolag, dotterföretag till dotterföretag,annat annat
moderföretaget förvaltningsföre-är moderföretagetärinvestmentföretag

i 7§ 8 tredje ellertag förvaltningsföretagsom avses mom. som avses
stycket eller moderföretaget i ia eller moderforetaget i fallannat annat
fall skulle antingen frikallat frånskulle antingen frikallatvara vara
från skattskyldighet för utdelning skattskyldighet för utdelning som

beskattningsåretunder beskattningsårethade under hadesom upp-
frånuppburits givandedet dotter- frånburits givande dot-det

bolaget eller skattskyldigt för terföretaget eller skattskyldigt förut-
delning beskattningsâretunder utdelning under beskatt-som som

frånhade uppburits ningsåretdet frånhade uppburits detmot-
dotterbolaget.tagande dotterföretaget.mottagande

Lämnar svenskt moderföretag koncernbidrag till svenskt aktiebolag som
sådantinte helägtär dotterbolag i första stycket, skall bidragetsom avses

ändå avdragsgill omkostnad för moderföretaget och skattepliktiganses som
intäkt för de förutsättningarmottagaren, i första stycketom som anges a

boch uppfyllda ägarförhållandenaär och under beskattningsârethelaom
bådeför givare och eller sedan börjademottagare bedrivamottagaren

någotverksamhet sådanaslag har varit fusionerattav mottagaren genom
mellan moderföretag och dotterbolag kunnathar uppgåbringas iatt
moderföretaget. Därvid skall fusion kunna moderföretagäga näranses rum

nioäger tiondelarän aktierna i dotterbolag inte i fall.mer av annatmen

Lämnas, i fall i förstasom avses
och andra styckena, bidraget mellan
företag enligt 35 § 1som a mom.
kommunalskattelagen 928:31 70

fåmansföretagräknas ochsom avser
givarens huvudsakliga verksamhet

fastighet, skall bidragetannan anses
avdragsgill omkostnad för giva-som

skattepliktigoch intäkt förren mot-
endast något följandetagaren om av

ytterligare villkor uppfyllt, nämli-är
huvudsak-ävenattgen mottagarens
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sådanverksamhet fas-liga avser
givarens fastighetsin-ellertighet att

huvudsaklig del stadig-nehav till
används i jordbmk, skogs-varande

rörelse, bedrivsellerbruk som av
Riksskatteverket kan,mottagaren.

särskilda skäl föreligger, medgeom
från bestämmelserna iundantag

stycke. Riksskatteverkets beslutdetta
fårfrågor inte överklagas.i dessa

Även fall i förstai andra och andra styckena skallän som avses
koncernbidrag svenskt företag lämnar till företagsvensktannatsom anses

avdragsgill omkostnad för givaren skattepliktigoch intakt försom
förutsättningunder bidraget med avdragsrätt för givarenattmottagaren

första-tredje styckena hade tillenligt kunnat lämnas företag änannat
och bidraget därefter, direkt förmedlingellerattmottagaren genom av

sådantföretag, hade vidarebefordras tillytterligare kunnat mottagaren
varje förmedlande företag haftskulle ha till avdrag enligtsätt rattatt

första-tredje styckena för vidarebefordrat belopp.

skall redovisa kon-Mottagaren
intäkt fastighetcernbidraget som av

rörelse.eller
tillämpning förstaVid 4 §av

koncernbidragstycket anses som
rederi-, luftfarts- ellerintäkt av

endast bidragetvarvsröreLse om
föravdragsgill omkostnadutgör

rörelse slag.givaren i angivetav
får åtnjutasAvdrag för koncernbidrag endast den visar attav som

sådant föreligger.förutsättningar för avdrag
frånLämnas bidrag företag till företag,svenskt svenskt med vilketannat

i intressegemenskap, frångivaren för verksamhet väsentlig betydelseär av
samhällsekonomisk synpunkt och redovisas bidraget kan regeringenöppet,

bidragetmedge skall avdragsgill för givarenomkostnad ochatt anses som
skattepliktig intakt för fleraeller de forman-ävenmottagaren om en av
ningar i forsta-fjärde intestyckena uppfyllda.ärsom anges

mom.‘ Bestämmelserna4 i 4 Bestämmelserna im om.
andra-åttonde styckena nedan andra-sjundegal- styckena nedan gäller

fråga frågai fusioner enligtler i fusioner enligtom om
14 kap. 8 § aktiebolagslagen 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

1975:1385 under förutsättning 1975:1385,att
inget bolagen bedriver handelav
med fastigheter eller penningrörelse,

12. kap. 3 §§1 och lagen 12. kap. 1 och 3§§ lagen
1987:667 ekonomiska fore- 1987:667 ekonomiska före-om om

under förutsättningningar ingen ningar,att
föreningarna bedriver handelav

med fastigheter eller annan pen-
sådanningröreLse består iän som

medel,medlemmarnasförvaltaatt

7-URF I
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11 kap. 1 2 §§och bankaktiebolagslagen 1987:618,
7 kap. 21 och §§ sparbankslagen 1987:619,
10 2kap. 1 och §§ foreningsbankslagen 1987:620.

Har fordringarlager, och liknan- Har lager, fordringar och liknan-
tillgångar rde rörelse hos det tillgångardeöver- hos det Övertagande

tagande företaget tagits till företaget tagits till högre värdeupp upp
högre värde det värde iän det värdeän i beskattningsav-som som
beskattningsavseende gäller för det seende överlåtandegäller för det
överlåtande företaget, skall det företaget, skall det Övertagande
Övertagande företaget mel- företagetta mellanskillnadentaupp upp
lanskillnaden intäkt. intäkt.som som

Har byggnad, markanläggning, maskin eller inventarium,annat
tillgånghyresrätt ellerpatenträtt, goodwills övertagits skall vidnaturav

beräkning värdeminskningsavdrag återståroch vad oavskrivetav av som av
tillgångens anskaffningsvärde överlåtande och Övertagandeanses som om
företag utgjort skattskyldig.en

Har tillgångarinventarier fåreller andra skrivas enligt reglernasom av
för räkenskapsenlig avskrivning övertagits tillgångaroch har dessa i
räkenskaperna tagits till högre värde vad följerän tredjeupp som av

fårstycket, det företagetÖvertagande efter yrkande hos taxeringsnämnd
eller, besvär har anförts, hos länsrätt medgesom efterrätt ävenatt
fusionen tillämpa räkenskapsenlig avskrivning. Som förutsättning gäller att
mellanskillnaden intäkt under beskattningsår dåtas det fusionenupp som
genomförs eller, företaget begär det, med tredjedel för nämndaom en
beskattningsår tvåoch och de åren.följandevart ett närmastav

Har skog övertagits skall beträffande skogens anskaffningsvärde och
ingångsvärdegällande överlåtande och Övertagande företaganses som om

utgjort skattskyldig.en
Har betalningsansvaret för framtida utgifter övertagits och har det

överlåtande företaget medgetts avdrag för utgifterna skall beloppett som
avdraget intäktmotsvarar hostas det Övertagande företaget.upp som

Avdragsrätten för det Övertagande företaget utgångspunktmedprövas i de
förhållanden utgångengäller vid beskattningsåret.som av

Fusionen nå-skall inte leda till Fusionen någotförskall inte av
skattepliktig realisationsvinst de deltagande företagengon leda till

eller avdragsgill realisationsförlust någon skattepliktig vinst eller av-
för något de deltagande företa- dra gsgill förlust i fråga tillgångarav om

tillgångarAvyttras i punktöver- 2 anvisningar-gen. som som avses av
tagits vid fusionen skall vid bedö- till 22 kommunalskattelagen§na
mandet frågan skattepliktig 1928:3 70. detA Övertagandeav om vyttrar
realisationsvinst eller avdragsgill företaget sådana tillgångar skall
realisationsförlust uppkommit beskattning ske de företaganses som om

överlåtande och deltagit i fusionenöver-som om utgjortsom en
tagande företag utgjort skattskyl- skattskyldig. Vad gälleren sagtsnu
dig. Vad ocksågäller ocksåvidsagts vid fusionnu mellan stads-
fusion mellan stadshypoteksföre- hypoteksföreningar dåsamt ett
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försäkringsbo-ningar då försäkringsbolags hela försäkrings-samt ett
försäkringsbeståndlags beståndhela över- övertagits ett annatav

tagits försäkringsbolag. försäkringsbolag.Harettdotterbolagett annatav
gått i moderbolaget skallupp av-
vecklingen aktieinnehavet inteav

någontill skattepliktigleda vinst
avdragsgill förlusteller för moder-

bolaget.

i
Restituerad, avskri-avkortad elleri

i skatt, andraenligt Iven som mom.i stycket skulle skattepliktigha utgjorti intäkt för det överlåtande företaget,
skall i stället skattepliktigutgöra
intäkt för det företaget.Övertagande
Vidare får det Övertagande företaget
avdrag för skatt ha varitskullesom
avdragsgill för det överlåtande före-

enligt gäller4 Vadtaget sagtsnu
också då försåkringsbolags helaett
försäkringsbestånd övertagits ettav

försäkringsbolag detochannat över-
låtande bolaget inte beloppettar upp
till beskattning avstår frånrespektive

yrka avdrag.att

Bestämmelserna i sjunde stycket
ocksågäller juridiskom en person

överlåter tillgångar isom avses
punkt anvisningarna2 till 22 §av
kommunalskattelagen till en annan

såvidajuridisk överlåtelsenperson
sker med förlust och företagen är
moderföretag och dotterföretag eller
står under i huvudsak gemensam
ledning. Vidare gäller i avseddanu
fall bestämmelserna värdeminsk-om
ningsavdrag i tredje femteochm.m.
styckena.

Överlåts aktie i aktiebolag Bestämmelserna i sjundeeller stycket
andel i handelsbolag, gäller vidareekonomisk aktie i aktiebolagom
förening eller till andel iutländskt bolag eller handelsbolag, ekono-
svenskt företag inom kon- misk förening eller utländskt bolagsamma

skall där följer överlåts till svenskt företag inomcern, annat ettav-
bestämmelserna åt-i såvida35 § 3 koncern moderföre-sammamom.
tonde stycket kommunalskattelagen i koncernen aktiebolagtaget är ett

928:3I 70 beskattning realisa- eller ekonomisk förening ochav en-
tionsvinst inte överlåtnamoder- den aktienäga eller andelenrum, om
företaget i koncernen aktiebolag innehasär led i koncernensettsom
eller ekonomisk förening Sker överlåtelsenoch den verksamhet. till
överlåtna aktien in-eller andelen utländskt företag, kan regeringen
nehas led i koncer- eller myndighetett regeringensom annan som

verksamhet förvaltning bestämmerdn medge befrielse frånnens av
fastighet, värdepapper eller beskattning förannan vinst.
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egendom falllikartad lös Idärmed
det företagskall somsom nu avses

andelenellerövertagit aktien anses
denvid tidpunktha denförvärvat

anskajfningskostnadoch för den
överlå-det företaggällt för somsom
överlå-andelen.eller Omtit aktien

utländskt företag,sker tilltelsen
myndighetregeringen ellerkan som

befri-medgeregeringen bestämmer
realisationsvinstbeskatt-frånelse

dettaiBestämmelsernaningen.
realisa-beskattningstycke avom

frågaitionsvinst tillämpas även om
realisationsförlust.avdrag för Av-

får dockrealisationsförlustdrag för
på grundnågot fallinte i göras av

andelar tillelleravyttringar aktierav
koncernföretag.utländskt

aktiebolagUtskiftar svenskt elleraktiebolag ellerUtskiftar svenskt
ekonomisk förening till-förening till- svenskekonomisksvensk enen

gång skall föreningengång och skulle vid försäljning bolaget elleren
såltstillgångentillgången köpeskillingen ha beskattasvarit som omav

tillgångensförvärvskällan, motsvarandeskattepliktig till prisi ettanses
åtnjutit vid utskiftningen.ha verkliga värdeföreningenellerbolaget

inte vid utskift-inkomst Vad gallerskattepliktig till- sagtsom nusom
sådan fusiongången sålts ning i samband medtill prisett motsvaran-

tillgångens i förstaverkliga värde vid stycket.de som avses
utskiftningen. Vad gällersagtsnu

sambandutskiftning i medinte vid
i förstasådan fusion som avses

stycket.
aktiebolag eller ekonomiskHar

formmottagit utdelning iförening
utdelandetillgång, för vilken detav
skulleavyttring havidföretaget

eller förlust enligtberäknat vinst 35
kommunalskattelagen,och 36 §§

frikallatmottagande företagoch är
från skattskyldighet för utdelningen

skall skattepliktigenligt 7 § 8 mom.,
avdragsgillrealisationsvinst eller

vid avyttringrealisationsförlust av
itärdeminsknings-tillgången liksom

detberäknasavdrag ut-som om
detochdelande företaget mot-

skatt-utgjorttagande företaget en
skyldig.

mom.7 5 HarHar aktiebolag eller aktiebolag eller5 mom.
företag ekonomisk förening företag heltförening heltekonomisk

överlåtit överlåtitdel till huvudsaklighuvudsaklig eller deltilleller
tillgångar tillgångarsina sin sinaeller verksamhet ellersin verksamhet
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till kommun eller landstings-staten, till kommun eller landstings-staten,
kommun eller till dem heltett av kommun eller till dem heltett av
eller till delövervägande direkt eller till övervägande del direkt
eller indirekt fårinnehaft bolag, fåreller indirekt innehaft bolag,
förlust eller underskott som upp- underskott uppkommit föresom
kommit före ieller samband med överlåtelseneller i samband med
överlåtelsen fråninte avräknas fråninte avräknas inkomst som
inkomst tillfallit företaget eftersom överlåtelsen.tillfallit företaget efter
överlåtelsen. Vad har gäl-sagtsnu Vad har gäller intesagtsnu om

överlåtelseninteler framstårom överlåtelsen framstår ettsom nor-
i företagetsnormalt ledettsom imalt led företagets verksamhet

frågaverksamhet och iheller om fråga överlåtelseroch heller i omöverlåtelser inom koncern.en inom koncern.en
Vad hänföra tillär huvudsaklig del skall bedömasatt med hänsynsom

till omfattningen hela den verksamhet bolaget föreningenellerav som
bedrivit beskattningsåretsvid ingång, förhållandena överlåtelsenefter samt
till verksamhetens allmänna och inriktning.art

Företagets inkomst under det Företagets inkomst under det
beskattningsår då överlåtelsen beskattningsår då överlåtelsenägt ägt

fördelasskall tiden före och fördelasskall tiden före ochrum rum
överlåtelsenefter enligt överlåtelsenefter enligt de grundermotsvaran-

de grunder enligt 41 § kom- gäller enligt 24 § kom-som som
munalskattelagen1928:370tilliim- munalskattelagen 1928:370. Här-

vid beräkning inkomst får återståendevid värdet till-pas av av av
förvärvskällor det slag gångari överlåtelsenvid tidenär förav som
fidga. fårHärvid återstå-värdet inte till högre belopptas änav upp

tillgångarende överlå-vid tiden för det allmänna salu-motsvararsom
telsen inte till högre belopp värdet vidtas denna tid, uppskattatupp

detän allmänna efter skäligmotsvarar grund.som
saluvärdet vid denna tid, uppskattat
efter skälig grund.

Bestämmelserna i detta frågagäller överlåtelserendast imoment om
fullgjorts efter den 18 maj 1979.som
mom.86 Med livfbrsdkringsanstalt förstås i denna lag anstalt vars

försäkringsrörelse såuteslutande eller uteslutandegott som avser
personförsäkring livförsäkring, sjuk- avgångsbi-och olycksfallsförsäkring,
dragsförsäkring arbetslöshetsförsåkring. skadeförsäkringsanstaltMedsamt
förstås försäkringsanstalt livförsäkringsanstalt.än Utländskannan
försäkringsanstalt, drivit försäkringsrörelse här i riket, bedöms medsom
hänsyn endast till den rörelse anstalten drivit här.som

Understödsförening, vilken fårenligt sina stadgar meddela annan
sådankapitalförsäkring än omfattar kapitalunderstöd högst 1 000som

förkronor medlem, i denna frågalag livförsäkringsanstalt ianses som om
verksamhet hänförlig till livförsäkring.ärsom

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskav som av
Iivförsäkringsanstalt, nettointäkten anstaltens kapital- ochanses av
fastighetsförvaltning med undantag för den del intäkten belöperav som
dels pensionsförsäkringar, vilka anstalten meddelat direkt eller meddelat i
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åtåterförsäkring avgångsbidragsförsäkring-inländsk försäkringsanstalt, dels
meddelade enligt grunder fastställts i kollektivavtal mellanar som

arbetsmarknadens huvudorganisationer.
tillgångarnaOm värdet i försäkringsrörelse, drivits livförsäk-av som av
beskattningsårets utgångringsanstalt, vid understiger delssumman av

försäkringstekniska skulder 20ökade med för sjuk- och olycks-procent
fallsförsäkring 5och med för försäkring, dels debeloppetprocent annan av

fårinteskulder grundar sig försäkringar,meddelade beloppettsom
gånger frånmotsvarande fem skillnaden nettointäkten.dras av

Vid beräkning nettointäkt försäkringsrörelse drivitsav av som av
livförsäkringsanstalt skall iakttas vad nedan föreskrivs i sjätte-tionde
styckena.

Som bruttointäkt intäkt kapital- fastighetsförvaltningoch medupptas av
undantag den del intäkten pensionsförsäkringar,belöper delsav av som

återförsäkringvilka meddelat direktanstalten eller meddelat i inländsk
avgångsbidragsförsäkringarförsäkringsanstalt, dels enligtmeddelade

grunder fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud-som
organisationer.

Som bruttointäkt vinst vid försäljning vid uppskriv-ellerävenupptas av
tillgångning värdet inventarium föreller stadigvarandeänav av annan

bruk i rörelsen avsedd fastighet. Vid försäljning fastighet utgörav som
omsättningstillgång i försäkringsrörelsen skall l fjärdepunkt stycket av
anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen 1928:370 tillämpas. I
bruttointäkten vidare hyresvärde fastighet, ianväntsupptas av som
försäkringsrörelsen. Har livförsäkringsanstalt utländsk försäkrings-hos

återförsäkrat återförsäkring åtanstalt direkt meddelad eller i inländsk
försäkringsanstalt meddelad försäkring pensionsförsäkringän utanannan

behålla påhos sig premiereserven, ränteintäkt värdetatt räntaanses som
återförsäkringsgivares ansvarighet enligt den räntefot tilllegatav som

grund för premieberäkningen.
Från får frågabruttointäkten dras dels gäld, dels iräntaav om

fastighetsförvaltning enligt 25 § kommunalskattelagen avdragsgillannan
för tillgångomkostnad fastighet, dels förlust vid försäljning änav annan

inventarium föreller stadigvarande bruk i fastighet,rörelsen avsedd dels
tillgångvarmed värdetbelopp inventarium för stadig-elleränav annan

varande ibruk rörelsen avsedd fastighet nedskrivits enligt kommunalskat-
återstårfemtelagen, dels vad bruttointäktcn efterprocent av som av

avdrag enligt detta stycke.
frågaI individuell livförsäkring, individuell personförsäkringom annan

får sådangruppförsäkring i varjeoch verksamhet för sig, sedan avdrag
åtnjutits föregående från återståendeenligt bruttointäktstycke, göras
avdrag med belopp motsvarande för varje direkt tecknad personförsäkring,

avgångsbidragsförsäkringinte pensionsförsäkring eller iärsom som avses
sjätte stycket, promille det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagentre av som

taxeringsåret.1962:381 försäkringallmän fastställts för Avdraget skallom
för så,varje försäkring beräknas till helt krontal bortfaller.öretal Somatt
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försäkring dels alla individuella livförsakringar,en anses samtidigtsom
tecknats eller liv, dels allasamma andrapersons samma personers
individuella personförsäkringar, samtidigt tecknats medsom samma person

försäkrad, dels allasom gruppförsäkringar hansamma harpersons som
inom och Sammanlagt avdrag enligt fårdettaen stycke intesamma grupp.

återståendeöverstiga bruttointäkt den verksamhet till vilken avdragetav
hänför sig.

fårAvdrag sådaninte ske för âterbäringsmedelränta tillkommersom
försäkringstagare.

Såsom nettointäkt försäkringsrörelse, drivits inländskav som av
skadeförsäkringsanstalt, överskottet försäkringsrörelsen. Vidanses av
överskottets fårberäkning frånavdrag bruttointäkten för ökninggöras av

försäkringstekniskaposten skulder för räkning ioch, den utsträckningegen
närmare nedan, för avsättning till vissasom fonder.anges

Vid beräkning överskottet Vid beräkningav överskottetav av av
försäkringsrörelse, drivits försäkringsrörelse, drivitssom av som av
inländskskadeförsäkringsanstalt,får inländskskadeförsäkringsanstalt,fâr
från bruttointäkten avdrag frångöras bruttointäkten avdrag göras
förutom för driftkostnader, förutom för driftkostnader,som som

i 29 § kommunalskattelagen, i 23 §avses kommunalskattelagen,avses
för avgifter och bidrag, utgivits för avgifter och bidrag, utgivitssom som
till kommun, förening eller till kommun, förening ellersam- sam-
manslutning och manslutning ochattsom avser attsom avser
understödja verksamhet med syfte understödja verksamhet med syfte

förebygga skador, vilkaatt faller förebygga skador, vilkaatt faller
inom för den anstalten inomramen för denav anstaltenramen av
bedrivna rörelsen, för ökning bedrivna rörelsen, för ökningav av
försäkringstekniska skulder för försäkringstekniska skulder föregen egen
räkning, för ökning säkerhetsre- räkning, för ökningav säkerhetsre-av

återbäringför utbetald eller för âterbäringserv, utbetaldsamtserv
premieâterbetalning,verkställd för och verkställd premieåterbetalning.

avsättning sådantill regleringsfond,
trafikförsäkringsanstalt bil-som av

das enligt gällande villkor och före-
skrifter för utövande trafikförsäk-av
ringsrörelse, för ökningävensom av
utjämningsfonderna, i den mån
denna ökning inte överstiger vinsten
på själva försäkringsrörelsen. Denna
vinst skall beräknas enligt tret-
tonde-femtonde styckena.

Vinsten följerutgör, annatom
fjortonde och femtonde styckena,av

skillnaden mellan
å sidan följandeena summan av

inkomstposter, nämligen:
försäkringstekniskaa skulder för
räkning åretsvid ingång,egen

b säkerhetsreserv åretsvid in-
gång
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räk-premieinkomst förc egen
ning,

påd fyra ränta posternaprocent
ocha

följan-å andra sidan avsumman
nämligen.-de utgiftsposter,

räkningutbetalningar före egen
vinstförförsäkringsfall, f utgiven

premieåter-återbäring ellerandel,
betalning,

förförvaltningskostnaderg egen
avdragsgil-deräkning äroavsett om

skattehänseende,la i
fastighetberäknad hyra förh

ingår itillhör anstalten ochsom
rörelsen,

skulder förförsäkringstekniskai
utgång,åretsräkning videgen

åretsvidsäkerhetsreservj ut-
gång.

Från sålunda framräknad vinst
föreskrivenskall avräknas ökning av

trañkförsäkrings-regleringsfond för
fonden nedsatts,rörelse eller, om

motsvarande ned-belopptilläggas
sättningen.

från driftställe ifastförsäkringsrörelseDriver anstalt statäven annan
driftställettill det fastahänförliginkomst rörelseoch ärär somav

fråndubbelbeskattning undantagenundvikandeavtal förgrund avav
denminskas med överskottvinsten vidarebeskattning i riket, skallhär av

isådanUppkommer underskottbedrivna verksamheten.driftställetgenom
får motsvarande underskottet.belopptill vinsten läggasverksamhet ett

förstås sådana skulderräkningskulder förMed försäkringstekniska egen
1982:713försåkringsrörelselagen7 § första stycketenligt kap. 1

tilldeladskadebehandlingsreserv ochersättningsreserv,premiereserv,
återförsäkringsgivares ansvarighet.återbäring minskade med värdet av

fårförstås skadeförsäkringsanstaltdenMed säkerhetsreserv reserv
bemyndiganderegeringensregeringen efterredovisa enligt eller aven av

fastställd normalplan.försäkringsinspektionen
räkningförförvaltningskostnaderMed premieinkomst, egenm.m.

förstås förvaltningskostnader minskadepremieinkomst,anstaltens m.m.
återförsäkringsgivares andelar.med

förstås fond,utjämningsfondMed
eller, ibolagsordningenenligtsom

påfråga sådant ömsesidigt bolagom
försäkringsrörelselagen intevilket

förtillämpning, stadgarna bo-äger
fårlaget användas endast till heltatt

påeller delvis täcka förlust själva
försäkringsrörelsen sådaneftersamt
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påkvarstående förlustdisposition
mån interörelsen dess helhet i deni

eller stadgarnämnda bolagsordning
föreskriver förlusttäckning genomi
ianspråktagande fram-andra tilll avil tida förfogande medeLi avsattaii Minskningavförsakringstekniska Minskningavförsäkringstekniskai5 rakning, saker-skulder för för räkning, säker-skulderegen av egen av

särskildhetsreserv och särskildhetsreserv ochreserv-av av reserv-
fond för ömsesidig försäkrings- försäkrings-för ömsesidigfond

ochhusdjursförsakringföranstalt husdjursförsakring skallföranstalt
trañkförsäkrings-regleringsfond för intäkt.anses som

minskninganstalt ävensom ut-av
jämningsfonderna skall somanses

bolags-ändringSkerintäkt. av
fåranstaltenvarigenomordningen,

på sätt änrätt sagtsannatatt ovan
januariden 1929Idisponera en

för vilkenutjämningsfond,befintlig
inskränkt dis-bestämmelser om

eller utjäm-funnits,positionsrzitt
nämndaningsfond, bildats eftersom

fonden härigenomskalldag, anses
helaundergå minskning med det

uppgick före and-vartill denbelopp
ringen.

får inte för avsättning till omedelbarstadgas avdrag skeUtöver vad ovan
till försäkringstagare.framtida vinstutdelningeller

livförsäkringsanstalt hari detta inländskBestämmelserna moment om
utländsk livförsâlcrings-tillämpning försäkringsrörelsemotsvarande som

ianstalt drivit här riket.
utländsk skadeförsäk-drivitsförsäkringsrörelse, härBeträffande som av

ringsanstalt, i riket skattepliktig nettointäkt belopphär ettanses som
tvâ här bedrivenpremieinkomstmotsvarande anstaltensprocent avav

tvåsjökaskoförsäkringsrörelsetransportförsåkrings- och procentsamt av
Medförsäkringsrörelse.premieinkomst här bedrivenanstaltens av annan

förstås årets försäkringspremien dvs.premieinkomst bruttobeloppet av
återförsakringspremier.avdrag förutan

nödvändigtgrund bestämmelsernaBlir det i detta attmomentav
försäkringsanstaltsintakt eller avdrag mellan olika delardela upp av en

skäligtfördelningen intäkten avdragetverksamhet, skall eller görasav
sätt.

mom.’ Har förening kooperativa8 kooperativ vinsten sinen avav
förhållandeverksamhet lämnat rabatt eller pristillägg i till gjorda köp eller

försäljningar, medges avdrag för denna utdelning.

kooperativ föreningEn En föreningkooperativ har ock-vars
huvudsakliga verksamhet så påtill avdrag för utdelningrö- rättavser

också till förlagsinsatser kap.relse, avdrag för i 5har rått som avses
förhållandelämnas iutdelning lagen 1987:667 ekonomiskasom om
enligtinbetalda insatser lagentill föreningar.
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1987:667 ekonomiska före-om
ifråga andra insatserningar. dnom

förlagsinsatser medges emellertid
till den del det utdeladeinte avdrag

någontillfaller enligtbeloppet som
skattskyldiginte för7 § 8 ärmom.

delutdelningen. dennaAvser av
högstutdelningen 10 procent av

på förlagsin-utdelningen änannat
sinutdelningen idockärsatser

helhet avdragsgill.
ÄrÄr ekonomisk föreningförening direkt direktekonomisk enen

indirekt Centralorganisation förCentralorganisation för ellereller indirekt
verk-vilkas kooperativa föreningar, harkooperativa central-föreningar,

rörelse, organisationen den intesamhet huvudsakligen även omavser -
kooperativ enligt tionde-tolftecentralorganisationenhar äräven-

tillinte enligt nedan avdrag förden kooperativ styckena rättärom - Ärtionde-tolfte utdelning förlagsinsatser.styckena nedan rätt-
förvaltningsföretagför utdelning förlags- föreningentill avdrag ett

centralorganisationens enligt 7 § 8 andraOm stycketinsatser. mom.
huvudsakligenverksamhet skall det avdragsgilla beloppet min-avser

medges avdrag vid beräkningrörelse skas med den del utdelningenav
frånhärav. fall med- föranlett frikallelseinkomst I skatt-annat somav

vid beräkning inkomst skyldighetavdrag enligt nämnda stycke.avges
Ärkapital för-föreningen ettav

valtningsföretag enligt 7 § 8 mom.
tredje avdragsgillastycket skall det

minskas med den delbeloppet av
föranlett frikallelseutdelningen som

från enligt nämndaskattskyldighet
stycke.

får iutdelning för utdelningAvdrag för Avdrag skallgöras avse
räkenskapsårförvdrvskztllaendast och utdelningenskall det somen

räkenskapsårdet utdel- hänför sig till.somavse
ningen hänför sig till.

Avdrag medges endast före-om
förningen visar förutsättningaratt

föreligger. Yrkandeavdrag om av-
påskall särskild blankettdrag göras

formulär riksskatteverketenligt som
fastställer.

fårSparbank avdrag för bidrag till sparbankernas säkerhetskassa.göra
får för utdelningSparbankernas säkerhetskassa avdrag tillgöra

sparbankerna.
Konungariket SverigesSveriges allmänna hypoteksbank, stads-

fårStatens Bostadsñnansieringsaktiebolaghypotekskassa och avdraggöra
mån avsättningenför till reservfond, i den nödvän-belopp, äravsattssom

tvåuppbringa fonden motsvarandedig för till beloppatt procentett av
fårinrättningens Hypoteksförening för belopp,skulder. avdraggöra som

måniden avsättningen nödvändigtill eller säkerhetsfond, äravsatts reserv-
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för uppbringa fonden till tvåbelopp motsvarandeatt och halvett en
föreningens skulder.procent av

Har eller säkerhetsfond Har eller säkerhetsfondreserv- reserv-
åttondei stycket isjunde stycket nedsattssom avses sattssom avses

ned skall avdrag för fondav- skall avdrag för fond-om om- -
sättningen har medgetts be- avsättningen har medgetts be-ett ett- -
lopp motsvarande det nedsatta lopp motsvarande det nedsatta
beloppet intäkt. beloppet intäkt.tas tasupp som upp som

En ekonomisk förening i såsombeskattningshånseendeär att anse
kooperativ, den och i sina likaär Öppen angelägenheter tillämparom
rösträtt.

För förening skall fordras inteatt bara denöppenen attanses vara
enligt sina stadgar berättigadär helst medlemmar,näratt antasom nya

också den faktiskt visar sig villig tillutan att medlem ochatt anta var en,
inombosatt föreningens verksamhetsområdeär tillhöreller desssom

angivna verksamhetskrets, förbinder sig följa föreningens stadgar ochatt
beslut och därjämte skäligen kan komma medlem bidraantassom att som
till förverkligandet föreningens i stadgarna angivna syfte. Den omstän-av
digheten, styrelsen eller föreningsorganatt annat äger rätt prövaatt
inträdesansökningarna sådanaawisaoch sökande, inte besittersom nu
nämnda kvalifikationer för medlemskap, betar inte föreningen dess
egenskap I det fall utomståendeföreningöppen. säljer till kanattav en
den regel inte förlora sin karaktäröppnautan att vägrasom att motta som

någonmedlem kan visa, han brukar förnödenheterköpaattsom genom
föreningen. föreningensAnser styrelse emellertid, vederbörande köpareatt

förhållandengrund personliga inte beviljaskan medlemskaprentav -
i förening, utomstående,säljer tillstor det omöjligt iär varjeen som att
fall inskränka försäljningen till skulle önskvärdapersoner, som vara som

såmedlemmar såsombör föreningen för skyldighethaöppenatt anses-
ekonomiskti hänseende jämställa honom med medlem,att det vill säga ge

återbäringhonom erhåller.köpta medlemsamma varor som
Kooperativa föreningars såsomcentralorganisationer är att öppna,anse

sådanainträde beviljas blottäven lokala föreningar, fyllerom som av
centralorganisationen uppställda krav stadgar, skötsel och ekonomisk
soliditet, och endast områdeäven enda företag inom varjeettom antas
såsom angårmedlem. Vad lika såkravet berövasrösträtt central-en
organisation inte dess kooperativa karaktär, bland dessrösträttenom
förstahandsmedlemmar, föreningarna, efter föreningarnasutövas medlems-
antal.

mom.9 Har svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening
lånupptagit löper med storlekränta helt eller delvis beroendeärsom vars

företagets utdelning vinstandelslån,eller dess vinst medges avdragav av
för i denräntan utsträckning nedan.som anges

sådanFör sådanvinstan-ränta För vinst-ränta
delslån inte andelslånberoendeär det inte beroendeärsom av som av
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låntagande företagets utdelning låntagandedet företagets utdelning
får företaget avdragvinsteller fåren- vinst företageteller avdrag en-

i 22, 25, 29, 36ligt bestämmelserna ligt i 23bestämmelserna § kom-
och 39 §§ kommunalskattelagen 1928:370.munalskattelagen
1928:370.

Ränta, storlek beroendeär Ränta,vars storlek beroendeärvars
företagets utdelning eller vinst företagetsav utdelning vinstellerav

avdragsgillrörlig ränta, som rörlig ränta, avdragsgillanses anses som
i den för-omkostnad för företaget för företagetomkostnad endast

lånade kapitaletvärvskälla vari det förutsättningunder att
har nedlagts förutsätt-endast under
ning att

lånet utbjudits till teckning denhar allmänna marknaden ellera
företrädesrätt företrädesrättb eller b ellerensamrättensamrätt

lånet lånethar lämnats till teckningtill teckning har lämnatsavav
någonnågon inte aktier inteeller aktier elleräger ägersom som

låntagande låntagandeföretaget iandelar i det andelar det företaget
sådan sådaninte intres- inteoch har och har intres-

segemenskap med företaget företagetsegemenskap medsom som
1 anvisningarna till ii punkt punkt 1 anvisningarna tillavses av avses av

eller i 57§ 3mom.43§ kom- 43 § kommunalskattelagen samt -
såvitt såvitt fåmansföretagmunalskattelagen gällersamt som-

fåmansföretag i i 35gäller § 1a kom-som avses avses mom.
35 kommunalskat-§ 1 munalskattelagen inte heller ära mom. -

företagsle-telagen inte heller företagsledare i företagetär eller när--
närstående stående sådantilldare i företaget eller till företagsledare

sådan tillföretagsledare eller aktie- till aktie- ieller eller andelsägare
i företaget företageteller andelsägare eller eller

låntagandeaktierna andelarna i det företagetc eller noteradeär
föremåleller för liknande notering i riketsvensk börs här och företrädes-

lånettill teckning har lämnats aktie- i företageteller andelsägarnarätt av
förhållande till deras innehav aktieri eller andelar.av

I i I fallfall tredje stycket i tredje stycketsom avses c som avses c
låntagande låntagandeföretagetskall det dock det företagetskall dock

i den förvärvskälla variintäkt intäkt beloppett mot-tasom som upp
lånade kapitalet hardet nedlagts svarande det sammanlagda värde

företrädesrätternabelopp motsvarande det kanettuppta som genom
sammanlagda värde tillförts aktie-ha ellersom genom anses an-
företrädesrätterna Beloppetkan ha delsägarna. till be-tasanses
tillförts aktie- andelsägarna.eller skattning vid taxeringen för det

beskattningsårBeloppet till beskattning vid under vilket teck-tas
beskattningsår lånettaxeringen för det ningen har avslutats.av

lånetunder vilket teckningen harav
avslutats.

På låntagande fårföretagansökan riksskatteverket, förutsätt-underav
lånevillkoren länetsning med hänsyn till omständigheterna vidatt

fårupptagande ha bestämts affärsmässig grund, rörligbeslutaantas att
skall avdragsgill omkostnad för företagetränta hinderutananses som av

lånet förbehållitstill teckning har ellerrättatt ägerav person personer som
frågaaktier andelar i företaget. Besluteller riksskatteverket i härav som

får inte överklagas.avses
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Är fåmansföretaglåntagande sådant 35företaget i §det som avses
bestämmelserna ioberoendekommunalskattelagen, gäller1 avmom.a -

till aktie-utbetalas ellertredje fjärde styckena rörligoch ränta,att som-
närståendei företaget demandelsägare eller företagsledare eller personer

någon grund med företaget, intehar intressegemenskapeller som annan
avdragsgill.är

närståendeUttrycken företagsledare och har den innebörd sompersoner
35 §i 1 kommunalskattelagen.mom.anges a

tillaktiebolag utgivit skuldebrev förenat med optionsrättHar svenskt
aktie medges avdrag för skillnadennyteckning eller köp bolagetav

emissionspriset och skuldebrevets marknadsvärde.mellan
Avkastning till- Vid inkotnstberäk-1010 m omm o m. av .ingående investmentföretaggångar i aktiefond ningen förutgör ett

följerfonden. gäller, vadinkomst kapital för utöver som avav
får avdrag för bestämmelser i denna lag,Aktiefond övrigagöra

såsompå fonden hänsyn inte till vinstandel iutdelning tasatt
aktierpå skall eller förlust vid avyttringgäld. Avdragetför ränta av

på räkenskapsårbelöpa det mm.,anses
intäkt 1,5utdelningen hänför sigvartill även att tas pro-som upp

utgångenvärdet vid be-utdelningen utbetalas till centan- av avom
därpå skattningsåretföljan- de aktierförst underdelsägarna somav m.m.

dåräkenskapsår. företaget inneharde samt
fåravdrag för utdel-görasatt

ning företaget har beslutat försom
beskattningsåret, sådock inte med

underskott uppkom-beloppstort att
mer.

Med investmentföretag ettavses
aktiebolag eller svensksvenskt en

ekonomisk förening, ute-som
såslutande eller gott ute-som

förvaltar värdepapper ellerslutande
likartad lös egendom, uppgiftvars

välför-väsentligen är att ettgenom
värdepappersinnehav erbjudadelat

aktie- eller andelsägare riskfördel-
aktier eller andelarning och vars

antal fysiskaägs ett stort per-av
soner.

föreskrivits förVad in-som
ocksågäller förvestmentföretag

aktiefonder.
Banker, finansbolag,1 2 mom.

fondkommissionsbolag och kredit-
låne-aktiebolag får lagerta upp av

fordringar till lägst det99 procent av
samlade anskaffningsvärdet. Detta
gäller dock inte beträffande ford-

på företag påringar finansiella eller
landstingskommun eller kom-staten,

mun.
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§l24
Från det sammanlagda beloppet
den skattskyldige.: inkomster frånav

olika förvdrvskällor får, med iaktta-
gande föreskriften i 22 avdragav

för underskottgöras i förvårvskâlla
med de begränsningar isom anges
46 § 1 andra-femte styckenamom.
kommunalskattelagen 1928:370.
Vad i tredje stycketsägssom av
nyssndmnda gäller dockmoment
inte i fråga svenskt aktiebolagom

aktier på börs ellernoteras ärvars
föremål för liknande notering eller i
fråga dotterföretag till sådantom
bolag.

Vidare medges avdrag för vinst-
delningsskatt har påförts densom
skattskyldige åretunder före taxe-
ringsåret.

skattskyldig har varit bosatt skattskyldigsom har varit bosattsom
här i riket under hela beskatt- här i riket under hela beskatt-
ningsåret eller del fårdetta, ningsåretav eller del fårdetta,av
avdrag för periodiskt understöd, avdrag för periodiskt understöd,
egenavgifter, forsäkringspremier egenavgifter, försäkringspremier

i den omfattning im.m. i den omfattningsom anges m.m. isom anges
46 §2 mom.kommunalskattelagen. 46 § 2 kommunalskattelagenmom.

1928:370.
avdrag inteAtt medgivet förär

underskott uppkommit före ellersom
i samband med vissa företagsöverlå-
telser framgår 2 § 5av mom.

6§
mom.2 Vanliga handels- 2 Enkla bolag, rederiermom.

bolag, kommanditbolag, enkla bo- och juridiska enligtpersoner, som
lag, rederier och juridiska författning ellerpersoner, därmed jämför-

enligt författning eller där-som ligt bildatssätt för förvaltaatt an-
med jämförligt bildatssätt för samfällighetatt sådanännan harsomförvalta samfällighet så-annan än såsomtaxerats särskild taxeringsen-
dan har såsomtaxerats särskildsom het och marksamfällighetavser
taxeringsenhet och marksam- eller regleringssamfällighet,avser taxeras
fällighetellerregleringssamfällighet, inte, deras inkomstutan hänförs till

inte,taxeras deras inkomstutan de särskilda delägarnas inkomst
hänförs till de särskilda delägarnas med belopp, försom mot-en var
inkomst med belopp, för hans andelsom bolagets,en svarar rede-av

hans andelmotsvarar bola-var riets eller samfällighetensav inkomst.
rederiets eller samfällighetensgets,

inkomst. Inte heller skall s.k. gruv-
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bolag i stället skalltaxeras, utan en
dess delägare för dentaxerasvar av

inkomst átnjutithan bolagetsav
verksamhet.

7 §
å mom.4 Understödsförening inte bedriver till livförsäkringsom
å hänförlig fårverksamhet eller enligt sina stadgar inte meddelasom annan

i sådankapitalförsäkring omfattar kapitalunderstödän högst 1 000som
kronor för medlem,

akademier, sådanaallmänna undervisningsverk, sammanslutningar av
studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt
gällande stadgar skyldigaär medlemmar, samarbetsorgan föratt vara
sådana ändamålsammanslutningar med fullgöra uppgifter enligtatt somj

E nämnda stadgar ankommer sammanslutningarna,
I sjömanshus, erhållerföretagareförening statsbidrag, regionalsom

utvecklingsfond i förordningen 1978:504 överförandeg som avses om av
frånvissa uppgifter företagareförening till regional utvecklingsfond,

regleringsförening i 1967:340lagen prisregleringsom avses om
områdejordbrukets ioch lagen 1974:226 prisreglering fisketsom

område,
t försäkringskassor,allmänna erkända arbetslöshetskassor, pensionsstiftel-

i lagen 1967:531 tryggande pensionsutfästelsesomser avses om av m.m.,
personalstiftelser ändamåli lag med uteslutande attsom avses sammag
lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall, stiftelser som

i bildats enligt avtal mellan organisationer arbetsgivare och arbetstagareav
E ändamål avgångsersättningmed till friställd arbetstagare elleratt utge
i åtgärder förmånfrämja till för arbetstagare blivit uppsagd eller löpersom
E risk bli uppsagd till följd driftsinskränkning, företagsnedläggelseatt ellerav

rationalisering företags ändamålverksamhet eller medl av att utge
permitteringslöneersättning, bolag eller juridisk iannan person som avses

1984:1009lagen beslutanderätt för bolag eller juridiskom annan person
I med uppgift sådanalämna permitteringslöneersättning, ömsesidigaatt

försäkringsbolag i lagen yrkesskadeförsäkring,som avses om
Allmänna pensionsfonden, Allmänna sjukförsäkringsfonden, Alva och

Gunnar Myrdals stiftelse, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av
farmacins utveckling Bokbranschens Finansieringsinstitut Aktiebolag,m.m.,
Bryggeristiftelsen, Dag Hammarskjölds minnesfond, Fonden för industriellt
utvecklingsarbete, Fonden för industriellt samarbete med u-länder, Fonden
för industrielltsvenskt-norskt handelsprocedurrådet,samarbete, Jernkon-

SIS Standardiseringskommissionenoch såSverige,itoret länge kontorets-
respektive kommissionens vinstmedel används till allmänt ändamålnyttiga
och utdelning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Nobelstiftelsen,
Norrlandsfonden, Olof Palmes minnesfond för förståelseinternationell och

säkerhet, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen industrielltgemensam
utvecklingscentrum i Norrland,övre Stiftelsen Institutet för Företagsut-
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veckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och produkt-
utveckling, Stiftelsen för produktutvecklingscentrum i Göteborg, Stiftelsen
Produktionstekniskt BoråsCentrum i för tekoindustrin PROTEKO,-

Östergötland,Stiftelsen Produktutvecklingscentrum Småföre-i Stiftelsen
tagsfonden, Stiftelsen för Lunds universitetsamverkan mellan och
näringslivet SUN, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga at--

ÖV-huset,tachéverksamhet, Stiftelsen UV-huset, Stiftelsen Svenska
bibelsällskapets bibelfond, Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig
verksamhet, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Svenska skepps-
hypotekskassan, Svenska UNICEF-kommittén, exportråd,Sveriges Sveriges
turistråd, TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes
minne, Aktiebolaget Tipstjänst och Aktiebolaget Trav Galoppoch

från frånfrikallas skattskyldighet för frikallas förskattskyldighet
all inkomst inkomst all inkomst inkomstän änannan av annan av
fastighet. näringsverksamhet hänför sigsom

till innehav fastighet.av
Vad i 6 tredje och femte styckena har motsvarandesägssom mom.

frågatillämpning i stiftelse i pensionsstif-detta Attmoment.om som avses
läggertelse avkastning till kapitalet medför skattskyldighet fördock all

inkomst endast stiftelsen har kapitalet enligt 15 §överskott lagenom
1967:531 tryggande pensionsutfästelseom av m.m.

mom.5 Ideella föreningar 5 Ideella föreningarm o m. som
uppfyller i fjärde stycket angiv- uppfyller i fjärde angivnastycketsom

frånvillkor frånfrikallas skattskyl- villkor frikallas skattskyldighetna
all inkomstdighet för för näringsverksamhetinkomstänannan av
fastighet och inte hänförinkomst sig till innehavrörelse.av som av

Sådana också Sådanaföreningar frikal- eller tillfastighet rörelse.är
från också frånlade skattskyldighet för in- föreningar frikalladeär

fastighetkomst tillhör före- förskattskyldighet inkomstsomav som
hänför innehavningen och har sig till fastighetanvänts sättsom av

i 3 kap. 4 § fastighets- tillhör föreningen och haranges som som
1979:1152taxeringslagen föroch i 3 kap. 4 §använts sätt anges

sådan inkomst fastighet och fastighetstaxeringslagen 1979:1152av av
sådanrörelse till huvudsaklig del för hänföroch inkomstsom som

från verksamhet sig till innehav eller tillhärrör har fastighetsom av
naturlig anknytning till föreningens ochrörelse till huvudsaklig delsom

ändamål frånallmännyttiga eller hävd härrör verksamhet harav som
utnyttjas ñnansieringskälla för naturlig anknytning till föreningenssom

Övriga inkomster ändamålideellt arbete. allmännyttiga hävdellerav av
inkomsterfastighet, utnyttjats finansieringskålla förutom som avses som

7m0m.,i och ideellt inkomströrelse arbete. Annanutgörav som
således i sin hänförhelhet skattepliktig sig till innehav fastighet,av

för föreningen.inkomst inkomst i 7utom som avses mom.,
såledestilloch i sinrörelse utgör

skattepliktig förhelhet inkomst
föreningen.

frånInkomst direkt härrör föreningens ideella verksamhet, t.ex.som
upplåtelsehyror samlingslokalägande förening uppbär grundsom en av
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ochidrotts-tillentréavgifterändamål,allmännyttigtförlokalerav
föreningenstillanknytningnaturlighaskallo.d.,kulturevenemang anses

leddirektverksamhet utgör ettinkomständamål. gäller somDetsamma av
affischer,säljernaturskyddsföreningarbetet,ideellai det t.ex. om en

ellerverksamhetföreningensförintressetökaförböckerochmärken att
handikappadeföravseddasäljer personer.handikappförening varorenom

föreningsockså uppfylltanknytning skall ennaturlig omKravet anses
ochmedlemmarnaservice tillkaraktärharverksamhetkommersiella av

får exempelvisDettaverksamheten. ansesideellai dendeltarandra som
förfriskningar ellersäljerskalamindreidrottsförening ifallet om envara

harinteverksamhet,Inkomstklubblokaler. somi sinaidrottsartiklar av
finansiera detta,skalldenarbetetideella än attmed detsambandannat

förenings allmännyt-tillanknytningnaturligsaknadäremot enskall anses
ändamål.tiga

arbeteideelltfinansieraförutnyttjashävd attverksamhetTill som av
försälj-basarer,lotterier, fester,andraochbingoanordnanderäknas av

bedrivssådan biografrörelseinsamlingskampanjer avsamt somochnings-
ändamål tillhan-huvudsakligt attmedföreningnykterhetsförening eller

bestårverksamhetgällerDetsammasamlingslokaler. somdahålla allmänna
förening-iellerklubbdräkterupplåter reklamutrymmeföreningi att en

samlingslokaler e.d.ens
stycketenligt förstaskattebefriadförening omEn ideell är

visstillbegränsningsyftehuvudsakligt utantill attharföreningena —
bestämdaandraellermedlemmarsföreningensfamiljers,vissafamiljs,

6iändamålfrämja mom.angesekonomiska intressen sompersoners -
sociala,välgörande,ändamål, såsom religiösa,allmännyttigaandraeller

kulturellajämförligadärmedidrottsliga ellerkonstnärliga,politiska,
ändamål,

uteslutandesåuteslutande eller gottsin verksamheti somföreningenb
ändamål undertillgodoser angessom

medintemedlem,någon inträdeinte omföreningen vägrar somc
ellerverksamhetföreningensomfattningenellertill avhänsyn arten

det,motiverarsärskilda skäl samtorsaksyfte ellerföreningens annan
skäligen motverksamhetbedriver svararföreningen somd en

tillgångar.föreningensavkastningen av
förening,medgeefter ansökan att avserkan somLänsskattemyndigheten

ideellaför denavseddanläggningellerfastighetanskaffa annanatt
hinderunder dettahänförlig moment utanskall kunnaverksamheten, anses

angivet villkor.dstycketfjärdeunderuppfyllerinteföreningenattav
beskattningsår och kani följdfemfår högstslagdettaMedgivande avseav

ellerinkomst-för dene.d.säkerhetställandevillkormedförenas avom
påföraskommastycket kan attsjundeenligtförmögenhetsskatt som

beskattningsår medgivan-deellerför dettaxeringgrundföreningen av
besvärfår överklagassådan ansökananledning genomiBeslutdet avavser.

inomriksskatteverkettillkommit inskall haBesvärenriksskatteverket.hos
Beslutöverklagade beslutet.detfick delfrån föreningenmånad det aven

8-—URFl
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riksskatteverket frågai fårav här inte överklagas.som avses
Medgivande enligt föregående fårstycke lämnas dåäven föreningen

genomföraatt omfattandeavser byggnads-, reparations- eller anläggnings-
arbeten fastighet brukas föreningen.en som av

Har förening inte inom föreskriven tid genomfört den investering för
vilken medgivande enligt femte eller sjätte stycket lämnats eller har
föreningen underlåtit iaktta sådantiatt beslutannat angivet villkor, skall
föreningen för de beskattningsårtaxeras medgivandet eftersom deavsett
regler skulle ha någotgällt medgivandesom inte hadeom lämnats. frågaI

sådan taxering gäller bestämmelsernaom i 115 och 116 §§ taxeringslagen
1956:623 i tillämpliga delar.

förhållandet,Det ekonomiskatt förening meden stöd 14 § lagenav
1987:668 införande lagen 1987:667om ekonomiskaav föreningarom
fått bestå registrerad förening, intesom utgör hinder föreningenmot att
vid tillämpning denna lag behandlas såsomav ideell förening.

Riksskatteverket får, särskilda skäl föreligger, efterom ansökan förklara
förening,att har till huvudsakligt ändamålsom främja nordisktatt

frågasamarbete, i skattskyldighet eller eljestom vid tillämpning dennaav
lag skall jämställd med föreninganses i första Sådantstycket.som avses

får,beslut när omständigheterna anledning till det, riksskatteverketger av
återkallas. Beslut, riksskatteverket meddelatsom enligt detta fårstycke,
inte överklagas.

mom.6 Kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet inte bedrivs
i vinstsyfte, barmhärtighetsinrättningar, kapitalsparfonder i lagensom avses
1983:890 allemanssparande, stiftelserom har till huvudsakligtsom
ändamål underatt samverkan med militär eller myndighet stärkaannan
rikets försvar eller begränsningatt, tillutan viss familj, vissa familjer eller
bestämda främja vård och uppfostranpersoner, barn eller lämnaav
understöd för beredande undervisning eller utbildningav eller utöva
hjälpverksamhet bland behövande främjaeller vetenskaplig forskning samt
hushållningssällskap med stadgar har fastställts regeringensom ellerav
myndighet regeringen bestämmersom

frikallas från skattskyldighet för frikallas från skattskyldighet för
all inkomst inkomstän inkomstannan näringsverksamhetav av somfastighet eller rörelse. inte hänför sig till innehav fas-av

tighet eller till rörelse.
Med kyrka till svenska kyrkanavses hörandeen lokalkyrka, domkyrka

e.d. i dess egenskap tillägare viss förav svenska kyrkans verksamhet
avsedd egendom.

Frågan skattskyldigheten för stiftelseom skall bedömas med hänsyn till
ändamåldet tillgodoses i den bedrivnasom verksamheten.

Stiftelse i sin verksamhet främjarsom flera ändamål hänförliganses
under detta verksamhetenmoment, huvudsakligenom tillgodoseattavser
ändamål sådan beskaffenhetav i förstasägs stycket. Dettasom anses vara
fallet, i verksamheten endast i ringaom omfattning främjas ändamål av

art.annan
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kommatid inte bedrivit eller inte kanstiftelse under längre väntasOm
avkast-i omfattning skäligenverksamhetbedriva motsvararatt somen

ändamåltillgångar, skattskyl-stiftelsen dessstiftelsensningen är oavsett
för inkomst.dig all

tillämpning ii 5 nionde har motsvarandeVad stycketsägs mom.som
fråga stiftelse.om

mom. från svensktUtdelningSvenska aktiebolag 88 m o m .svensk ekonomisk före-föreningarsvenska ekonomiska aktiebolagoch
denfrån för ning utländskt företag iskattskyldighetfrikallas och är

frikal-omfattning nedanfrån aktiebolag,utdelning svenska som anges
frånlad beskattning. Medföreningar och utdelningsvenska ekonomiska

förstås sådanomfattning utdelning harutländska företag i den som
förhållandeuppburits i till innehav-nedan.angessom

förstås med företag aktier andelarföljande da eller eller hardetI som
svensk eko- uppburits efter grundaktiebolag ochsvenskt annan men

utdelandeinte avdragsgill för detförening. Med utdelningnomisk är
förstapå aktie i enligt 2 § 8förstås sådan företagetutdelning mom.
tredjeiandel i Bestämmelsernaaktiebolag eller stycket.svenskt

sådanstycket inteföreningekonomisk har nedan gällersvensk ut-som
förhållande förlagsinsatser,delning förtill innehav- äruppburits i som

företa-för utdelandeavdragsgill detandelar eller haraktier ellerda som
grunduppburits efter get.annan men

utdelandeavdragsgill för detinte är
förstaenligt 2 § 8företaget mom.

färde-Bestämmelserna istycket.
styckena intenedan gällersjätte

sådan utdelning för förlagsinsatser,
avdragsgill för detär ut-som

företaget.delande
svenskså Svenskt aktiebolag elleruteslutande ellerFöretag, som

ekonomisk förening förvaltaruteslutande förvaltar vär- somgott som
likartad löslikartad egendom värdepapper ellereller lösdepapper egen-

direktoch därutöver intefrikallat domförvaltningsföretag, är -
någon ellerindirekt bedriverellerfrån skattskyldighet för utdelning i -

verksamhetendast obetydlig för-mån sammanlagda beloppetden av
frånfrikallatföretaget har valtningsföretag,utdelningden ärsom

beskattningsåret utdelning iskattskyldighet för denunderuppburit
månutdelning företa- sammanlagda beloppet avmotsvaras somav
utdelningen utdelningförbeslutat beskatt-har motsvarasget avsamma

fråga in- förningsår i företaget har beslutateller, sam-somom
beskattningsår. förvalt-beslutad utdel- Somvestmentföretag, maav

intefjärdedel ningsföretag in-ökad med Medning ansesen
iförstås 2§förvalt- vestmentföretaginvestmentföretag som avses

uppgift väsentligenningsföretag, 10 mom.vars
välfördelat värde-är ettatt genom

pappersinnehav erbjuda aktie- eller
riskfördelning ochandeLsägare vars

andelaraktier eller ägs ett stortav
fysiskaantal personer.

bedriver bank- ellerFöretag, som
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penningrörelse eller sådanannan
rörelse vid sidan verksam-av annan
het, frikallat från skattskyldighetär
för utdelning på sådan aktie eller
andel innehas led iettsom som
organisationen företagets verk-av
samhet till den del denna avser

förvaltning fastighet,änannat av
värdepapper eller därmed likartad
lös egendom.

Företag bedri försäkrings-som ver
rörelse frikallat från skattskyl-är
dighet för utdelning under förutsätt-
ning företaget skadeförsâk-äratt
ringsanstalt och utdelningen belöper
på sådan aktie eller andel in-som
nehas led i organisationenettsom

företagets försäkringsrörelse.av
Företag inte i tredje-som avses Svenskt aktiebolag eller svensk

femte styckena frikallat frånär ekonomisk förening företa-år, omskattskyldighet för utdelning inte livförsälcringsanstaltärget ensådan aktie eller andel intesom eller förvaltningsföretag, frikallatett
omsättningstillgångutgör i företa- från skattskyldighet för utdelning

verksamhet undergets förutsätt- näringsbetingade aktier eller an-ning att delar. Detsamma gäller svensk spar-
bank och svensk ömsesidig skade-
försäkringsanstalt. Med näringsbe-
tingad aktie eller andel aktieavses
eller andel inte utgör omsätt-som
ningstillgång i företagets verksam-
het under förutsättning att

a det sammanlagda röstetalet för företagets aktier eller andelar i det
utdelande företaget vid beskattningsårets utgång motsvarade fjärdedelen
eller röstetalet för samtliga aktier eller andelarmer av i det utdelande
företaget, eller

b det sannoliktgörs in- b detatt sannoliktgörs in-att
nehavet aktien eller andelen nehavet aktienav eller andelenav
betingas jordbruk, skogsbruk betingas verksamhetav bedrivsav som
eller rörelse bedrivs företa- företagetsom eller företagav av av som

eller företagget med hän- med hänsyn tillav äganderättsförhâl-som
till äganderättsförhållanden landensyn eller organisatoriska förhål-

eller organisatoriska förhållanden landen ståkan det nära.anses
ståkan det nära.anses

skattefrihet enligt sjätte stycket skattefrihet enligt tredje stycket
föreligger dock inte för utdelning föreligger dock inte för utdelning

aktie eller andel i förvaltningsfö- aktie eller andel i förvaltningsfö-
förvaltningsföretagetretag, äger förvaltningsföretagetom retag, ägerom

än enstaka aktier eller andelarmer enstaka aktierän eller andelarmer
vilka utdelning skulle ha varit vilka utdelning skulle ha varit

skattepliktig aktierna eller skattepliktigom aktierna elleran- om an-
delarna hade direktägts det delarna hade direktägts detav av
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aktien ellerföretag aktien elleräger an- företag äger an-som som
förvaltningsföretaget.i förvaltningsföretaget.delen idelen

kanföreligger,skälsärskildaOm
före-delsriksskatteverket medge att

förvaltningsföretaginte ärtag, som
verk-tredje stycketenligt varsmen

beståroväsentlig deltill intesamhet
ellervärdepapperförvaltningi av
skallegendom,likartad lösdärmed

behandlasbeskattningsavseendei
delsförvaltningsföretag,sådantsom

förvaltningsföretag, är m0-att som
ochi koncernderföretag somen

ombesörjer vissa upp-gemensamma
räkning, intekoncernensgifter för

beskattningshänseende be-skall i
förvaltningsföretag.handlas som

frågabeslut iRiksskatteverkets som
får överklagas.intehär avses

aktie ellerföretag aktie ellerFörvärvar företagFörvärvar
detföretag och deti ärandel företag och ärannat andel i annat

företagdet företaguppenbart detinte uppenbartatt intesom att som
erhåller erhållerdärigenom därigenomförvärvet förvärvetgör gör

särskilttillgång verkligt och vär- särskilttillgång verkligt och vär-av av
ägarföretagetstill ägarföretagetsmed hänsynde tillmed hänsynde

kapitalförvaltning, före-ellerrörelse inte skat-verksamhet, föreligger
enligt detta förskattefrihetinte enligt dettaligger tefrihet moment

aktienutdelningför andelenaktien ellerutdelningmoment av
sådana medelandelen vid förvärvetsådanaeller medelsomav som

detfanns hos företagetförvärvet utdelandevid ut- detfanns hos
inte tillskjutetföretaget ochdelande inteochsom motsvararsom

ellertillskjutet belopp Utdel-insats.inbetaldellerbeloppmotsvarar
andrainsats.inbetald hand gällai förstaning anses

sådanamedel motsvararän som
inbetaldellerbelopptillskjutet

insats.

skallföretagsvensktförklaraansökan varaRiksskatteverket kan att
utländsktiandelaktie ellerutdelningfrån förskattskyldighetfrikallat

förstås aktiebolag ochutländskt annatföretagutländsktMedföretag.
behandlashemmahörandedetdär äri den sombolagutländskt statsom

inkomstbeskattningen.vidskattskyldigt
gällersådan skall lämnasförklaringförförutsättningSom att en

i dettaenligt vadskattefrivarithautdelningen skulle ovansoma att
ochvarit svenskthadeföretagetutdelandefall detför detsagtsmoment

underkas-företagetutländska ärdetinkomstbeskattningdenb somatt
inkomstbe-med denjämförlighemmahörande ärdär deti ärden stattat

hadeinkomstenlag,enligt dennaskettskulle haskattning omsom
företag.Sverige svensktiförvärvats av

då skattebefrielse ellerfår i de fallinte lämnasFörklaring sagtssom nyss
enligtöverenskommelseibestämmelseföljanedsättning skatt kan avav
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20
Riksskatteverkets beslut frågai fårhär överklagassom hosavses

regeringen besvär.genom

§110 a
För svenska aktiebolag, spar-

banker, sparbankernas sâkerhetskas-
andra ekonomiska föreningarsa, än

sambruksföreningarfamiüestmelser;
svenska aktiefonder, svenska försäk-
ringsanstalter inte aktiebolag,ärsom
utländska juridiska Sveri-personer,

allmänna hypoteksbank, Ko-ges
nungariket Sveriges stadshypoteks-
kassa, hypoteksföreningar så-samt
dana juridiska enligtpersoner som
författning eller på därmed jämför-
ligt bildats försätt förvaltaatt sam-
fällighet och skall erlägga skattsom
för inkomst grundbeloppet,utgör om
inte föreskrivs i andra stycket,annat
52 den beskattningsbaraprocent av
inkomsten.

För skattskyldiga i 7 § För andra skattskyldigasom såda-avses än
4 och andra skattskyldigamom. än i 10 § 1somna avses utgörmom.dem i 10 § 1 ellersom statligavses inkomstskattmom. 30 procent avi första stycket här denutgör beskattningsbaraovan inkomsten.
grundbeloppet 40 denprocent av
beskattningsbara inkomsten. För
livförsäkringsanstalter såvitt angår
försäkringsrörelsen dockutgör
grundbeloppet 50 denprocent av
beskattningsbara inkomsten.

Med familjestiftelse i dennaavses
lag stiftelse, enligt de för den-som

gällande stadgar har tillsamma
huvudsakligt ändamål tillgodoseatt
viss familjs, vissa familjers eller
bestämda ekonomiskapersoners
intressen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången
vid års1992 taxering i den mån inte följerannat punkterna 2-5.av

2. Vid taxering för beskattningsår påbörjatshar före ikraftträdandetsom
beräknas inkomsten sådanför fastighet i föreskrifterna isom 24 §avses
2 kommunalskattelagen 1928:370mom. i deras lydelse intill den 1 juli
1990 enligt dessa äldre föreskrifter. Inkomsten skall dock hänföras till
inkomst näringsverksamhet.av

3. Vad sägs avdrag försom underskott iom punkterna 13 och 14 av
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kommunal-ändring i1990:000övergångsbestämmelserna till lagen om
fråga sådana underskottpå imotsvarande sätttillämpasskattelagen om

första stycket.4 §äldre lydelsenenligt den av
årstidigaresig till 1991 ochhänförrealisationsförlust,för4. Avdrag som

får skattskyldigtidigare,dragits görasintetaxeringar somavavmen som
detnäringsverksamhetinkomstvid beräkning senasti 10 § avavavses a

Härvidhänförlig.beskattningsåret till vilket förlustenefter det ärsjätte
fjärde stycketpunkt 43 stycket ochföreskrifterna i punkt andratillämpas

intill den 1deras lydelsekommunalskattelagen i36 §anvisningarna tillav
mån skattskyldigefår deni dendock endast1990. Avdragjuli göras

35 §enligt 1sådan egendomförsäljningredovisar vinst vid mom.somav
tagitsjuli 1990 skulle haintill den 1i dess lydelsenämnda lag upp som

förvärvsverksamhet.tillfälligintäkt av
Äldre 1992vid ochtillämpas§ andra stycketföreskrifter i 4 även

års taxeringar.senare

lSenaste lydelse av
1974:770rubriklagens
1985:263.7 § 12 mom.2Senaste 1986:1307.lydelse

1986:1114.lydelseSenaste
1986:1233.lydelseSenaste5Senaste 1984:1061.lydelse

6Senaste 1987:1149.lydelse
1984:1061.lydelseSenaste
1985:249.lydelseSenaste

9§enaste 1987:1149.lydelse
1 1985:308.lydelseSenasteSenaste 1984:1061.lydelse
senaste 1986:1114.lydelse

1984:1061.Senaste lydelse
1988:1211.lydelseSenaste1 1987:1149.Senaste lydelse

1 1985:263.Senaste lydelse
1984:1061.lydelseSenaste
1986:1226.lydelseSenaste
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3 Förslag till
återföringLag obeskattadeom av reserver

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Ett företag utgångenvid beskattningsårdet avslutatssom av som
förenärmast den januari1 1991 har obeskattade kan i denreserver

omfattning fåi denna lag uppskov med beskattningen vidsom anges
återföringen Med såvälföretag fysiska juridiskaav reserverna. avses som
personer.

Med obeskattade pågåendei lager, arbeten,reserver avses reserver
resultatutjämningsfond såvittoch skadeförsäkringsanstalteravser- -
regleringsfond för trafikförsäkringsfond och utjämningsfonder. Reserv i

pågåendelager och arbeten skall föreligga måni den tillgångarna vidanses
inkomsttaxeringen har tagits till lägre värde än skulle ha följt vidupp som

tillämpning 24 § kommunalskattelagen 1928:370 ien dess lydelseav
fr.0.m. den 1 juli 1990.

2 § Uppskov kan medges vid taxeringen till statlig inkomstskatt och -
såvitt fysiska vid taxeringen till kommunalavser inkomstskatt.personer -
Uppskov medges endast den skattskyldige framställer yrkandeom ett om
detta hos taxeringsnämnden såvidaeller, besvär har anförts, hos länsrätten.

En förutsättning för uppskov företagetär yrkat avdrag föratt avsättning
till skatteutjämningsreserv med det högsta belopp det berättigat till.ärsom

frågaI företag i intressegemenskap gäller denna förutsättningom för
företagens sammanlagda avdrag. Awiker avdraget eller det sammanlagda
avdraget månendast i mindre från högsta möjliga avdrag kan uppskov
ändå medges.

3 § Uppskovsbeloppet skall fastställas vid års1992 taxering eller, om
företaget grund förlängt räkenskapsår inte år,skall detta vidav taxeras

års1993 taxering.
frågaI handelsbolag skall uppskovsbeloppet fastställasom grundval

företagets obeskattade utgångenvid det beskattningsårav reserver av som
i 1 § första stycket.avses

4 § Uppskovsbeloppet skall beräknas skillnaden åmellan sidansom ena
de obeskattade enligt 1 § första åstycket och andra sidanreserverna den
avsättning till skatteutjämningsreserv företaget har gjort enligt lagensom
1990:000 skatteutjämningsreserv. Ger beräkningenom negativtett

frånresultat bortses detta.

5 § Beskattning uppskovsbeloppet såskall fördelas minst 30av att procent
beloppet årsvid 1992tas taxering,av upp
sammanlagt minst 50 beloppet vid årsprocent 1992 och 1993tasav upp

taxeringar,
sammanlagt minst 70 beloppetprocent vid års1992-1994tasav upp

taxeringar,
sammanlagt minst 90 beloppet årsprocent vid 1992-1995av tas upp

taxeringar,



förslagörfattninF gs1989:34SOU

års taxeringar.1992-1996vidbeloppethela tas upp
delmotsvarandeår störreskallvisst avföretagetinte ettTaxeras

året. dettaTillföljandedettaxeringenviduppskovsbeloppet tas upp
beloppet.tiotillägg procentskall läggas avbelopp ett om

viduppskovsbeloppetnågon delintebehöverfysiskEn ta avuppperson
årsföljandevidgällermöjlighetUtnyttjas dennaårs taxering.1992

andra styckena.första ochitaxeringar vad sagtssom
sighänförobeskattadevilken detillförvärvskälla reservernaHar den
tillomedelbartuppskovsbeloppet tasåterstående del uppskallupphört av
sinöverförfysiskintegällerVad personbeskattning. sagts enomnu

Återståen-juridisktilldennadriftennäringsverksamhet eller person.enav
beskattning hostillsådana falliskalluppskovsbeloppet tas uppde del av

i denna lag.bestämmelsernaenligtjuridiskaden personen

års taxering1993vidtagitsuppskovsbeloppet senasthela6§ Har upp
vid 1992tagitsuppskovsbeloppetHar helasärskilt avdrag. uppmedges ett

13,5medtaxering procentvid dennaavdrag avmedgesårs taxering
återstående delelleruppskovsbeloppet avHar helauppskovsbeloppet.

vid dennaårs taxering medges1993vidtagitsuppskovsbeloppet upp
åmellanskillnadenbelopp enamed motsvararavdragtaxering ett som

taxeringvid dennatagitsharuppskovsbeloppetdel uppsidan den somav
hela86,5skillnaden mellan procent110 avå sidanandra procentoch av
vidtagitsharuppskovsbeloppetden del uppoch somuppskovsbeloppet av

års taxering.1992

finansbolag,föreningsbanker,sparbanker,fråga bankaktiebolag,I7 § om
vadföri ställetgällerkreditaktiebolag somfondkommissionsbolag och -

följande.6 §stycket ochförstai 5 §sägs -
Beskattningenligt 4beloppet74,53Uppskovsbeloppet procentär av

såfördelasuppskovsbeloppet attav
års taxering,1992vid§enligt 4beloppet25 tasminst uppprocent av

1992vid4 §enligtbeloppet tas50minst uppprocentsammanlagt av
års ochtaxeringar1993och

vid§enligt 4beloppet tas74,53minst uppsammanlagt procent av
års taxeringar.1992-1994

års taxering1993vidtagits senastuppskovbeloppetHar hela upp
1992vidtagitsuppskovsbeloppetHar helasärskilt avdrag. uppmedges ett

6,53medtaxering procentvid dennaavdrag avmedgesårs taxering
återstående delelleruppskovsbeloppetHar hela av4enligtbeloppet

vid dennamedgesårs taxering1993vidtagitsuppskovsbeloppet upp
åmellanskillnadenbelopp enamedavdrag motsvarartaxering ett som

taxeringenvid dentagitsharuppskovsbeloppetdelden uppsidan somav
hela68mellan procentskillnadenå 110 avsidanandra procentoch av

tagits§ harenligt 4beloppetden del upp4 § ochenligt sombeloppet av
års taxering.1992vid

bortfaller rättenÄr företagmedintressegemenskapi annatföretaget8 §
beräkningmånitredje stycket§ och 7 §6 som entillämpa sammaatt

sådanEnföretaget.andradetförnegativt belopp4 §enligt ettger
någraharinteföretagetandrafall deti detberäkning skall även attgöras

obeskattade reserver.
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Intressegemenskap skall råda mellan företag utgångenanses vidsom av
året före taxeringsåret moderföretagär och dotterföretag ståreller under
i huvudsak ledning.gemensam

9 § Inkomst, i denna lag skallsom vidavses tillämpning 11 kap. 3 §av
lagen 1962:381 allmän försäkringom 3 kap. 4samt och 8 §§ lagen
1981:691 socialavgifter, ingårom även den i förvärvskällaom en ärsom

hänföraatt till aktiv näringsverksamhet, behandlas inkomst passivsom av
näringsverksamhet, den skattskyldige inteom yrkar annat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
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tillFörslag4
skatteutjämningsreservLag om

följande.Härigenom föreskrivs

får svenska ak-inkomst näringsverksamhetVid beräkning1 § avav
svenskaföreningar, svenska sparbankcr,tiebolag, ekonomiskasvenska

sådana enligtskadeförsäkringsbolag, juridiskaömsesidiga personer som
samfällig-förvaltajämförligt bildats förförfattning därmedeller sätt att

juridiskaför inkomst, utländskaskall erlägga skatthet och personersom
i räkenskaperna harförfysiska avdrag beloppgörasamt sompersoner

får taxeringen tillvidskatteutjämningsreserv. Avdragettill görasavsatts
tillfråga vid taxeringenfysiskainkomstskatt istatlig och personerom --

återföras nästföljan-beskattningtillAvdraget skallkommunal inkomstskatt.
beskattningsår.de

sådana företaglivförsäkringsrörelse ochbedriverAktiebolag somsomll tredje7 § 8§ 10 7 § 4 ochi 2 § 7 2 mom.mom., mom., mom.avses
berättigade tillinte1947:576 statlig inkomstskattstycket lagen ärom

avdrag.

kapitalunderlagskatteutjämningsreserv beräknastill2 § Avsättning ett
löneunderlag.och ett

utgångbeskattningsärets mellanskillnaden vidKapitalunderlaget3 § är
tillgångar skulder i näringsverksamheten.och

tillgång inteSom räknas
röstetal förjuridisk dennesandelar hosaktier och person omen

så tredje stycketi 7 § 8andelarnaaktierna eller är stort mom.som anges
frånfrikallad1947:576 statlig inkomstskatt eller denne ärlagen oma

enligtaktierna eller andelarnaskattskyldighet för utdelning samma
stycke

intresse-denne ifysiskaktier och andelar hos ärperson omen
ifrågavarande förening,bolag ellermedgemenskap

män det andrai denföretag i intressegemenskapfordran etten
vidmotsvarandereducerats med beloppinte harföretagets kapitalunderlag

års taxering.samma
Som skuld räknas

mån för reserveringen har medgettsavdragi denskuldreserveringen
vid inkomsttaxeringen,

förlagsinsatser,förening i formekonomiskinsatskapital i aven
ersättningsfond- e.d.tillbelopp har avsattssom

tillbelopp harSom skuld vidare 30räknas avsattsprocent somav
periodiseringsfond.

till skatte-harSom skuld räknas inte belopp avsattssom
utjämningsreserv.

1953:272§ uppbördslagenFör enligtfysiska räknas skatt 1personer
tillgång eller skuld.inte som
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4 § Vid värderingen tillgångarna skallav
fastighet omsättningstillgångutgör till värdet enligtsom tas upp

räkenskaperna sådanaminskat med värdeminskningsavdrag liknandeoch
avdrag inte har gjorts i räkenskaperna,som

tillgångar2. andra i punkt 1 första stycket andra meningensom avses av
anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen 1928:370 till detas upp
värden gäller vid inkomsttaxeringen,som

fastighet anläggningstillgångutgör till anskaffningsvärdetsom tas upp
minskat med medgivna värdeminskningsavdrag liknandeoch avdrag,

sådana aktier i 27 § 1 lagen 1947:576m.m. som avses mom. om
statlig inkomstskatt till de värdentas i 27 § 2 andraupp som anges mom.
stycket lag,samma

5. påmedel skogskonto och liknande konto till halva beloppet,tas upp
6. anläggningstillgångar inte i Z4 till anskaffningsvär-tassom avses upp

det.
En fastighet ingångenhar förvärvats årföre får1991 i ställetsom av -

för vad i förstasägs stycket 1 och 3 till årviss del det försom tas upp av-
1991 gällande taxeringsvärdet. Denna frågadel iär om

småhusenheter 70 taxeringsvärdet,procent av
2. hyreshusenheter 60 taxeringsvärdet,procent av
3. industrienheter 75 taxeringsvärdet,procent av
4. lantbruksenheter 100 den del taxeringsvärdet inteprocent av av som

bostadsbyggnadsvärdeutgör sådanoch tomtmarksvärde för privatbostad
5i § kommunalskattelagen.som avses

Har företag förvärvat fastigheter, sådanaett aktier i fallm.m. som avses
åttondei 2 § 4 stycket lagen statlig inkomstskatt skallmom. om egen-

domen till det värde skulletas ha för överlåtandegällt detupp som
företaget detta företag fortfarande hade egendomen.ägtom

5 § Löneunderlaget är de belopp den skattskyldige undersumman av som
beskattningsåret har erlagt lön till arbetstagare hos honom.som

sådanaMed lön ersättningar i i 2 kap. 3 § lagenavses pengar som anges
1981:691 socialavgifter. Hänsyn dock inte till lön tilltas arbetstagareom
för vilken avgiftsskyldighet enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 nämnda lag
inte föreligger och inte heller till ersättning till arbetstagare, varitsom
bosatt utomlands och utfört arbete såvidariket, ersättningenutom avser
arbete utförts för räkning anställning förelegat.som utan attannans

6 § En fårjuridisk avdrag för avsättning till skatteutjämningsreservperson
antingen kapitalunderlaget eller löneunderlaget.
Avdrag för avsättning kapitalunderlaget får uppgå till högst 30

detta underlag.procent av
Avdrag för avsättning löneunderlaget får uppgå till högst summan av

30 underlaget till denprocent del underlaget inteav överstiger 25
basbelopp och 10 överskjutande belopp.procent av

7 § För företag i intressegemenskap får avdrag för avsättning
löneunderlagen tillsammans uppgå till högst 30 denprocentsumman av av
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10och25 basbeloppöverstiger procentinteunderlagen avdel somav
överskjutande belopp.

kapitalunderlagetavsättningföravdragföretag yrkatHar ett
för företaglöneunderlagetavsättningföravdragtillbortfaller rätten

med företaget.intressegemenskapiärsom
förberäknaskapitalunderlagskallintressegemenskapföretag i ettFör

underlag utgörsFöretagensföretagen. sammantagna avoch ettvart av
totalunderlaget.negativa underlagenpositiva och dedemellanskillnaden

Är noll.dettanegativttotalunderlaget varaanses
totalunder-överstiger 30avdragsammanlagda procentföretagens av

påföras intäkt vidkapitalunderlagnegativtmedföretagskall enlaget, ett
fördel dettill den äravdragetmotsvarandemed belopptaxeringen ett

inteskall,kapitalunderlagnegativtföretagenflerHar omhögt. än ett av
högstadetpåföras företag hardethandi förstaintäktenyrkas, somannat

underlaget.negativa
Äveni 1för företagstyckettredjeBeräkningen enligt görs avsessom
fjärdepâföras enligtintäktkanandra stycketi 1 §företag enett avsessom

stycket.
får nästföljandefjärde stycketpåförts enligtintäktharFöretag ensom

beskattningsår motsvarande belopp.medavdrag

föravdragförvärvskällafår i ochEn fysisk8 § sammaenperson
30med högst procentskatteutjämningsreservtillavsättning avavsumman

sistnämndadeltill denlöneunderlaget20kapitalunderlaget och procent av
åttafår överstigainteAvdraget25 basbelopp.inte överstigerunderlag

basbelopp.

råda§§7tillämpningen 3 ochvidskallIntressegemenskap anses9 § av
taxeringsåret ochmoder-åretutgången före ärvidföretagmellan avsom

ledning.står i huvudsakunderdotterföretag eller gemensam
enligtbasbelopp6-8 §§ dettillämpningvidbasbelopp somMed avavses

taxeringsåret.åretför föreförsäkring gällerallmän1962:381lagen om

gången vidförstatillämpasjuli 1990 ochkraft den 1träder ilagDenna
års taxering.1992
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5 Förslag till
Lag nuvärdeavdrag,om m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Vid beräkning inkomst näringsverksamhetav enligt lagenav
1947:576 statlig inkomstskatt fårom svenska aktiebolag, svenska
ekonomiska föreningar, svenska sparbanker, svenska ömsesidiga skadeför-
säkringsbolag, sådana juridiska enligt författning påellerpersoner som
därmed jämförligt bildats försätt förvalta samfällighetatt och skallsom
erlägga skatt för inkomst utländska juridiskasamt nuvärde-görapersoner
avdrag och avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt be-
stämmelserna i denna lag.

Lagen tillämpas inte aktiebolag bedriver livförsäkringsrörelse ochsom
inte på sådanaheller företag i 2 § 7 2 § 10som 7 §avses mom., mom.,
4 och 7 § 8 tredje stycketmom. lagen statlig inkomstskatt.mom. om

2 § Nuvärdeavdrag får vidgöras anskaffning inventarier underav
förutsättning motsvarandeatt avskrivning igörs räkenskaperna.

Med inventarier vid tillämpning denna tillgångarlagavses vidav som
inkomsttaxeringen behandlas enligt bestämmelserna i punkterna 12-14 av
anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen 1928:370. Med inventarier

dock inte skepp och luftfartygavses och inte tillgångarheller isom avses
punkterna 16 och 17 anvisningarna till paragraf.av samma

Nuvärdeavdraget 84är inventarietsprocent anskaffningsvärde. Harav
nuvärdeavdrag gjorts skall inventariet sakna skattemässigt restvärde.anses
Har inventariet eller förloratsavyttrats frågagäller i beskattningom av
försäljningsintäkten bestämmelserna i 15punkt femtem.m. stycket av
anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.

3 § Ett yrkande nuvärdeavdrag skall framställas dåom den dagsenast
deklaration skall lämnas enligt 34 § 1 eller 34 § 2 taxeringslag-mom. mom.

1956:623. återkallelseEn sådanten yrkandeett skall inte beaktasav om
återkallelsen sker efter nämnda dag.

4§ Hyr företag inventarietett ut under det beskattningsår för vilket
nuvärdeavdrag har någotyrkats eller tvåde följande beskattningsåren,av
skall företaget påföras intäkt. Intäkten 30ären anskaffningsut-procent av
giften uthyrningen sker under det beskattningsårom anskaffningensom
sker 20och respektive 10 anskaffningsutgiftenprocent uthyrningenav om

någotsker under tvåde följande beskattningsåren.av
Hyrs inventariet företagut tillhörettav företagsom samma grupp av

det företag har gjortsom nuvärdeavdraget,som skall det uthyrande
företaget påföras intäkt enligt första stycket. Vaden gäller intesagtsnu

det företag har gjort nuvärdeavdragetom överlåtitharsom inventariet till
prisett marknadspriset.motsvararsom

Någon intäkt skall påförasinte om
inventariet till övervägande del används i företagets eller företags-

verksamhet till dengruppens delegen denna uthyrningänannatavser av
tillgångar,
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företag ieller2. inventariet tillverkats företagethar annatav av
företagsgruppen eller

månader.3. den verkliga hyrestiden högstavser sex
förståsVid tillämpning tredje med företagsgruppandra och styckenaav

dotterföretag företag under i huvudsakmoder- och eller gemensam
ledning.

får till5 § med i räkenskaperna harAvdrag beloppgöras avsattssom
får justeradeöverstiga hälften denperiodiseringsfond. Avdraget inte av

årsvinsten. årsvinst årsvinsten enligt fastställd balans-Med justerad avses
årsvinsten, mån påverkats angivnaräkning i den den nedansedan av

poster,
svenska skatter,ökats med erlagda eller beräknade allmänna

periodiseringsfond,till skatte-2. ökats med belopp har avsattssom
ersättningsfond liknande fond,utjämningsreserv, eller annan

därmedtill allmännyttigt eller3. ökats med belopp har doneratssom
ändamåljämförligt samt

svenska skatter.4. minskats med restituerade allmänna

5 3006 enligt § medges inte med högre belopp§ Avdrag än procent av
taxeringsåret in31 under har betalatsdet belopp densenastsom mars

Inbetalningenriksgäldskontoret periodiseringskonto.hosräntelöst konto
anses kommit riksgäldskontortet till handa.ha gjorts medlenskall när

åretfrån får inte tidigare den april7 § Uttag periodiseringskonto ske 1än
taxeringsåret. föreTidigare inbetalade ha utbetalatsefter medel skall anses

inbetalade medel.senare
från periodise-tagit periodiseringskontot skallHar företaget medelut

återföras 300till beskattning med belopp motsvaranderingsfonden ett
återförasvidarede medlen. Periodiseringsfonden skallprocent uttagnaav

fonden i ellertill beskattning har upplösts räkenskapernaom
överlåtelse pantsättning medelföretaget träffat ellerhar avtal avom

periodiseringskonto,
fonden inte övertagits2. företaget fusion och harhar upplösts genom

enligt andra stycket,
fattats företaget skall träda i likvidation,3. beslut har att

företaget försättas imeddelats skall konkurs,4. beslut har att
fysiskinflytandet företaget förvärvatsdet bestämmande över enav

sådant inflytande fond-juridisk inte hadeeller närettperson som
avsättningen gjordes.

föreligger, medge första stycketRegeringen synnerliga skälkan, attom
5 tillämpas.inte skall

sådan § första lagenVid fusion, i 2 4 stycketmom.som avses
får Har1947:576 statlig periodiseringsfondeninkomstskatt, övertas.om

övertagits det övertagande företaget harfonden skall det anses som om
då överlåtande företagetinbetalning den dag detgjort till riksgäldskontoret

gjorde inbetalningen.

återförtsOm till beskattning enligt 7 § skall8 § periodiseringsfond haren
återfördaintäkt tillägg 20 detsärskilt procenttas ett om avsom upp
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Något mån återfördaintebeloppet. tillägg skall i den det beloppettas upp
vid taxeringen medgivet nuvärdeavdrag ochmotsvaras ett motettav

frånnuvärdeavdraget svarande periodiseringskontot inte har gjortsuttag
taxeringsåret.före den april under1

beskattningsârets utgång9 § Företag vid har periodiseringsfond ellersom
beskattningsåretunder har awecklat sin periodiseringsfond vidskallsom

självdeklarationen lämna uppgifter fonden.om
Riksgäldskontoret skall till lansskattemyndigheten lämna uppgifter om

fråninbetalning till och utbetalningar periodiseringskonton.

gångenDenna lag träder i kraft den 1 juli 1990 tillämpas första vidoch
års1992 taxering.
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till6 Förslag
ersättningsfonderLag om

följande.Härigenom föreskrivs

kommunalskat-enligtnäringsverksamhetVid beräkning inkomst§1 avav
får avdragstatlig inkomstskatt1947:5761928:370 och lagentelagen om

tillbelopp harenligt denna lag för avsattsgöras som
inventarier,ersättningsfond för

markanläggningar ochbyggnader ochersättningsfond för2.
ersättningsfond för mark.3.

förersättningsfondfråga inventarier ochersättningsfond förI om
bokföringslagenenligtdenmarkanläggningar skallbyggnader och som

skyldig1979:1411976:125 jordbruksbokföringslagen är atteller
isvarande beloppårsbokslut avdragetha motupprätta satt ettav

beskattningsâret.förräkenskaperna
förstås tillämp-vidmarkanläggningarinventarier, byggnader ochMed

deenligttillgångar inkomsttaxeringen behandlasvidning denna lag somav
byggnaderinventarier,andraför maskiner ochgällerbestämmelser som

tillgångarintedockSom inventariermarkanläggningar.och som avsesanses
kommunalskattelagen.23 §anvisningarna till16 och 17i punkterna av

får skattepliktigersättningsfondtillavsättning göras2 § Avdrag för om
markanläggningarerhållits ochinventarier, byggnaderförersättning som

fårSådant avdragolyckshändelse.brand ellerskadatshar annangenom
erhållits inventarier, byggnader,förockså ersättningskattepliktiggöras om

samband medmark imarkanläggningar eller att
liknandeanspråk expropriation ellertagits ifastighet har genomen

sådana förhållandenunder attden harförfarande eller avyttratsannars
skäligenmåste det inte kanför handen ochtvångsavyttring antasvaraanses

tvång inte förelegat,avyttringen skulle ha ägt ävenatt omrum
åtgärder ellerför jordbruketsled ifastighet har2. avyttrats ettsomen

rationalisering ellerskogsbrukets yttre
grundfastighetendärförtillfastighet har3. attstatenavyttrats aven

påtaglig olägenhet.inte beboskanflygbuller utan
fåttfår skattskyldigedenförsta stycket vidareenligt görasAvdrag om

enligttill sin fastighetengångsersättning inskränkning i förfoganderättenför
inskränkningar enligtmotsvarandenaturvårdslagen 1964:822 föreller

författningar.andra

får ersättningen.överstiga skattepliktigainte denenligt 2 §§ Avdrag3
fåttavyttringenskadan ellerskattskyldige med anledningHar den av en

markanläggning-byggnader ellerinventarier,värdeminskningavdrag för
berättigad till skallha varitskullebelopp hanmed större än annarsar

förersättningsfond för inventarier ellertillför avsättningavdraget
markanläggningarersättningsfond för byggnader ochtillavsättning

fårmån. fastighetersättningen avyttradAvserreduceras i motsvarande en
skattepliktigaersättningsfond inte överstiga denavsättning tillavdraget för

avyttringen.anledningvinsten med av

9-URFI
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4 § En ersättningsfond för fårinventarier anspråki för avskrivningtas av
inventarier och för reparations- underhållsarbetenoch andra sådana
tillgångar.

En ersättningsfond för byggnader och markanläggningar får itas
anspråk för avskrivning byggnader, markanläggningar och inventarierav

för reparations- underhållsarbctenochsamt sådana tillgångar.
En ersättningsfond fårför mark anspråki för anskaffningtas mark.av

5 § En fårersättningsfond anspråki tillgångarförtas anskaffas ochsom
arbeten utförs efter bokslutsdagen. får ocksåFonden anspråksom i förtas
byggnader, markanläggningar och mark har anskaffats undersom samma
beskattningsår ersättningen skall till sådanabeskattning.tas Isom fallupp
skall avsättning till ersättningsfondanses har gjortssom om och fonden
omedelbart därefter har anspråk.tagits i

frågaI avskrivning byggnader ochom markanläggningar ellerav
reparations- och underhållsarbetenandra sådana tillgångar får den
skattskyldige, såvida arbetet hänför sig till flera beskattningsår och avdrag

grund arbetet inte redan har skett, åretunder det sistaav fonden ita
anspråk för avskrivning tillgångarna eller för täckande kostnadernaav av

ifrågavarandeunder de åren. Vad också frågagäller isagts ellernu om ny-
ombyggnad fartyg eller luftfartyg frågaiellerav byggnadsinventarierom
eller markinventarier enligt kommunalskattelagen 1928:370.

6 § En ersättningsfond får i anspråk i dentas förvärvskälla där avsättning-
har gjorts. Riksskatteverket får dock, deten finns särskilda skäl, medgeom

ersättningsfondatt har i förvärvskälla fåren anspråkavsatts isom en tas
i förvärvskälla. Mot riksskatteverkets fåren beslutannan talan inte föras.

7 § Har ersättningsfond tagits anspråki enligt dennaen lag detutgör
ianspråktagna beloppet inte skattepliktig intäkt.

Har fonden tagits anspråki för avskrivning inventarier, byggnaderav
eller markanläggningar skall vid beräkning värdeminskningsavdragav som
anskaffningsvärde tillgångenför räknas den del utgifterna inte harav som
täckts ianspråktagnadet beloppet. Har fonden anspråktagits iav för andra

fåromkostnader avdrag för dessa omkostnader inte göras.
Har fonden anspråktagits i för anskaffning mark skall vid beräkningav
ingångsvärdet för marken anskaffningskostnadenav reduceras med det

ianspråktagna beloppet.

8 § Vid tillämpningen denna lag skall tidigare tillett ersättningsfondav
belopp ha anspråkavsatt tagits i före avsättningar.anses senare

9 § En ersättningsfond återförasskall till beskattning om
fonden har anspråktagits i i strid med 4-6 §§,
den förvärvskälla, där avsättningen till fonden har gjorts, under

beskattningsåret överlåtitishar eller verksamheten har upphört,
3. företaget har upplösts fusion och fonden inte har övertagitsgenom

enligt femte stycket,
beslut har fattats det företagatt innehar fondenom skall trädasom

i likvidation,
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5. den skattskyldige skall försättas i konkursbeslut meddelatshar attom
eller

anspråk beskattningsårunder för6. fonden inte har tagits i detsenast
taxeringsåret då förvilket taxering under tredje efter det avdragsker

avsättningen har medgetts.
överlåtelseMed i första stycket 2 likställs hela eller delatt ensom avses.

den förvärvskälla avsättningen gjorts tillfallitdär har ägareav en ny genom
bodelning i Riksskatteverketeller eller förordnande testamente.arv genom
får dock, finns särskilda fonden i stället fördet skäl, medge att attom
återföras frågabeskattning förvärvskällans Itill ägare.övertas av nye om
sådant tillämpas i 11 § tredje stycket.medgivande bestämmelserna

Återföring avsättningtill beskattning skall i den förvärvskälla därgöras
gjorts.har

Riksskatteverket finns särskilda skäl, medge fondkan, det attom en
återföras får behållas tid,skall enligt första 6 under viss dockstycketsom

beskattningsår taxering sjättelängst till och med det för vilket sker under
taxeringsåret dåefter det avdrag för avsättningen har medgetts.

sådan 1947:576Vid fusion i 2 § första4 stycket lagensom avses mom.
får Har fonden övertagits skallstatlig inkomstskatt, fond övertas.om en

gjortdet övertagande företaget har avsättningen under detanses som om
överlåtandebeskattningsår då avsättningen gjorts hos det företaget.

fårMot riksskatteverkets beslut enligt andra och fjärde styckena talan
inte föras.

återförts10 §Har ersättningsfond till beskattning enligt 9 § skall somen
avsättningen gjorts,skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där har tas upp

återfördasärskilt tillägg trettio det beloppet.procentett motsom svarar av
frånRiksskatteverket finns synnerliga befrielsekan, det skäl, medgeom

fårdet särskilda tillägget. Mot riksskatteverkets beslut talan inte föras.

§Regeringen myndighet regeringen bestämmer det11 eller kan,som om
finns företags ersättningsfondsärskilda skäl, medge övertasatt ett ettav

sådantföretag. För medgivande krävsettannat
företaget moderföretag det andra företaget dessdet ochär äratt ena

helägda dotterföretag, eller
båda2. företagen helägda dotterföretag till moderföretag,äratt samma

eller
3. det företaget svenskt aktiebolag eller svenskär ettatt ena en

ekonomisk förening aktier eller andelar till nittioän ägsprocentvars mer
moderföretaget tillsammans med eller förmedling ellerettav genom av

flera dess helägda dotterföretag och det andra företaget antingen är ettav
ocksåsådant sådanaktiebolag eller ekonomisk förening ellerannat

helägda dotterföretag.moderföretaget eller dess
Vid tillämpning första moderföretagstycket med svensktav avses

aktiebolag, förening,svensk ekonomisk svensk sparbank eller svensk
ömsesidig skadeförsäkringsanstalt med dotterföretag svensktoch helägt
aktiebolag ekonomisk förening aktier tilleller svensk eller andelarvars mer

nittio moderföretaget.än ägsprocent av



132 SOU 1989:34

Har fond overtagits skall det det Övertagandeen anses som om
företaget gjort avsättning till fonden då överlåtandevid den tidpunkt det
företaget gjorde avsättningen.

12 §En skattskyldig, beskattningsårets utgångvid har ersättnings-som en
fond eller beskattningsåretunder har sinawecklat ersättningsfondsom
skall vid självdeklaration lämna uppgifter fondens storlek, användningom
och aweckling. Uppgifterna skall lämnas blankett enligt formulär som
fastställs riksskatteverket.av

Denna lag träder i kraft den juli gången1 1990 tillämpasoch första vid
ârs1992 taxering.
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Förslag till7
1976:125bokföringslageniändringLag om

1976:125 skall habokföringslagen12 §föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

12
Räkenskapsåret omfattaskallRäkenskapsåret omfattaskall

enskild närings-månader.räkenskapsår Förmånader. tolvtolv Annat
sådanadödsboochräkenskapsår idkarekalenderår brutet samtän

i 53 §juridiskamaj-dentiden den 1skall omfatta avsespersoner som
kommunalskattelagen2mom.30 juni ellerjuli-den30 april, den 1

räkenskapsåretskall1928:370augusti.31september-denden 1
bokförings-kalenderår. Annantill det all-Om det med hänsyn avse

får räken-tillämpaskyldigintresse eller annatekonomiskamännas
kalenderårskapsår brutet rä-finns änomständigheterandra synner-

räkenskapsårkenskapsår. Brutetellerregeringenliga skäl, kan myn-
maj-denden 1omfatta tidenskallregeringen bestämmerdighet som

30 juni ellerjuli-den30 april, den 1period tolvmedge att avannan
augusti.31september-dendenmånader 1skall räken-hela utgöra

till det allmän-med hänsynOm detskapsår.
andraintresse ellerekonomiskanas

synnerligaomständigheter finns
regeringen ellerskäl, kan myn-
regeringen bestämmerdighet som

period tolvmedge att avannan
månader räken-skallhela utgöra

skapsår.

fårräkenskapsåret läggesellerbokföringsskyldighet inträderNär om,
månader utsträckasellerräkenskapsåret tid tolv attkortare änavse

ocksåräkenskapsåret fårmånader. Avkortningadertonomfatta högst av
bokföringsskyldigheten upphör.göras om

räkenskapsåret tillräkenskapsår, får skeomläggningTillämpas brutet av
räkenskapsåret medfår skeomläggningkalenderår. fallI annat av

länsskattemyndigheten.tillstånd därtillmindre ges av
användafråga skallflera rörelserbokföringsskyldig iDen är omsom

regeringenräkenskapsår synnerliga skäl, kanFöreliggerför dessa.samma
räkenskapsårolikamedgeregeringen bestämmermyndigheteller attsom

fårräkenskapsår för flera rörelserfår Föranvändas. att samma
tillstånd.räkenskapsår särskiltskeomläggning utanav

räkenskapsår inomtillämpningmotsvarandestycketFjärde äger
koncern.

fråga närings-enskildajuli 1990. Iträder i kraft den 1Denna lag om
53sådana i §juridiskadödsbonidkare och samt som avsespersoner
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kommunalskattelagen 1928:370mom. gäller följande. Ett brutet
räkenskapsår, har börjat löpa före ikraftträdandetsom och omfattarsom

årdel 1991, skall såavkortas det slutar denav 31 decemberatt 1990. Ett
brutet räkenskapsår börjar löpa efter ikraftträdandet såskallsom avkortas

det slutar den 31 decemberatt 1990 eller förlängas så det slutar denatt
31 december 1991.

[Senaste lydelse 1987:463.
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tillFörslag8
1979:141jordbruksbokföringslagenändring iLag om

1979:141 skalljordbruksbokföringslagen8 §föreskrivsHärigenom att
följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

s§1
Räkenskapsåret kalen-skallRäkenskapsåret omfattaskall avse

derâr.räkenskapsårmånader.tolv Annat
räkenskapsårkalenderår brutetän

maj-denskall omfatta tiden den 1
juni ellerjuli-den 30april, den30 I

augusti.september-denden 311
in-redovisningsskyldighetNärin-redovisningsskyldighetNär

räkenskapsåretfår kor-räkenskapsåret läggs träderellerträder avseom,
månader ellerräkenskapsåret tid tolvfår tid ut-kortare äntareavse

adertonomfatta högstmånader sträckaseller utsträckas atttolv attän
månader. räken-månader. Avkortningadertonomfatta högst av

ocksåfår redo-skapsåreträkenskapsåret får görasAvkortning omav
upphör.visningsskyldighetenockså redovisningsskyl-göras om

upphör.digheten
räkenskapsår fårbrutetTillämpas

räkenskapsåret skeomläggning av
fårkalenderår. falltill I annat om-

räkenskapsåret skeläggning av
tillstånd därtillmed mindre ges av

länsskattemyndigheten.
föraskyldigDen rä-är attsom

fråga verksam-flerakenskaper i om
sådant islagheter som avsesav

medeller samtidigtlagdenna som
förräkenskaperföraskyldighet att

bokföringsskyl-sådan verksamhet är
näringsverksamhetdig för annan

räkenskapsårskall använda samma
verksamheterna. Före-de olikaför

riksskatte-skäl, kanligger synnerliga
härifrån.undantag Förverket medge

räkenskapsår för fleraatt samma
får omläggningverksamheter av

särskilt till-räkenskapsår ske utan
stånd.

räkenskapsår,Ettjuli 1990. bruteti kraft den lträderDenna lag som
år 1991, skalldelomfattarikraftträdandet ochförebörjat löpahar avsom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

såavkortas det slutar den 31 december 1990. Ett räkenskapsåratt brutet
börjar löpa efter ikraftträdandet såskall avkortas detsom slutar den 31att

december 1990 såeller förlängas det slutar den 31 december 1991.att

lsenaste lydelse 1986:1299.
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tillFörslag9
ochhandelsbolag1980:1102i lagenändringLag omom

bolagenkla

handelsbolag1980:1102fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
lydelse.följande3 §§ skall haoch1 kap. 1enkla bolagoch att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
§1

föreliggerhandelsbolagEttföreligger omEtt handelsbolag om
två har avtalat utövafleraeller atttvå avtalatflera hareller att gemen-

och bolagetverksamhet i bolagnäringsverksamhet i re-utövasamt
handelsregistret.igistreratsbolag.

frågainte istycket gällerFörsta
skyl-medförverksamhet somom

enligträkenskaperdighet föraatt
jordbruksbokf6ringslagen1979:41.

1974:156finns i firmalagenför handelsbolagfirmaBestämmelser om
1974:157.handelsregisterlagenoch

3 §
föreliggerbolagEtt enkeltföreligger,bolag omEtt enkelt om

två avtalat utövafleraeller atttvå avtalat attflera utövaeller
ihand- verksamhet bolag.bolagiverksamhet attutan

enligtföreligger lelsbolag
lett hand-bolag blirenkeltEtt

försV hand-in ibolagetelsbolag, om
elsregistret.

1991.januarii kraft den 1träderDenna lag
gäller 1januari 1991före den 1bildatsfråga handelsbolagI2. somom
sådantårutgången 1992. Omtill ettlydelse1§ sin äldreikap. av

handelsregistret ärår registrerats iutgången inte1992vidhandelsbolag av
solidariskt försådant bolagiBolagsmännenupplöst.bolaget svarar
1992. Bolags-ingått januari1före denhandelsbolagetförpliktelser som

medslutitde avtal bolagetii ställeinträder bolagets partmännen som
tredje man.
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10 Förslag till
Lag ändring i handelsregisterlagen 1974:157om

Härigenom föreskrivs frågai handelsregisterlagen 1974:157om 2att
och 4 §§ skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
I handelsregister införs enskild näringsidkare och handelsbolag samt

ideell förening eller stiftelse idkar näring.som

Handelsbolag skall söka registre- Enskild näringsidkare, ideell
ring, innan bolaget börjar sin verk- förening och stiftelse, skulle hasomsamhet. Detsamma gäller enskild varit bokföringsskyldig enligt bokfö-
näringsidkare, ideell förening och ringslagen 1929:117 dennaom
stiftelse skulle ha varit bokfö-som gällt efter utgångenäven åravringsskyldig enligt bokföringslagen 1976, skall söka registrering innan
1929:117, denna gällt även verksamhetenom börjar.
efter utgången år 1976.av

Enkelt fårbolag införas i han- Enkelt fårbolag införas i han-
delsregister i den ordning före- delsregister med verkansom bolagetatt
skrives för handelsbolag. Vad i den- enligt lagen 1980:1102 hand-omlag handelsbolagsägs gällerna elsbolagom och enkla bolag utgör ettfrågaiäven sålunda registrerat handelsbolag.om
enkelt bolag.

4§
Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

näringsidkares firma,
2. näringsidkarens fullständiga bostads- och postadressnamn, samt

telefon,
näringsverksamhetens art,

4. den där huvudkontoretort inrättatär kontoretssamt postadress och
telefon.

Handelsbolag: Handelsbolag:

bolagets firma, bolagets firma,
näringsverksamhetens 2.art, verksamhetens art,

3. den där huvudkontoretort är 3. den där huvudkontoretort är
inrättat kontoretssamt postadress inrättat kontoretssamt postadress
och telefon, och telefon,

bolagsmännens fullständiga bolagsmännens fullständiga
bostads- ochnamn, postadresser bostads- och postadressernamn,

telefon,samt telefon,samt
och hur bolagets firmaav vem och hur bolagets firmaav vem

tecknas, firman fårnär tecknas tecknas, firman fårnär tecknas
varje bolagsmanav varjeensam, bolagsmanav ensam,
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kommandit-6. bolaget kommandit-utgör bolaget utgörom om
vilka bolags-vilken ellerbolag, bolags-vilkavilken ellerbolag,av av

kommanditdelägare kommanditdelägareärmännen ärmännensom som
sådanvarje bolags- sådanoch beloppet bolags-varjebeloppetochav av

utfästa insats. utfästa insatsmans mans

förening och stiftelse:Ideell

idkar näring,stiftelsenföreningen ellervilkenfirma underden
medsammanfallerdetstiftelsensföreningens eller2. namn, om

firman,
3. näringsverksamhetens art,

sittstyrelse hareller stiftelsens säte samtföreningensdär4. den ort
telefon,postadress ochstiftelsensföreningens eller

fullständigaderasdär suppleanteroch,5. styrelseledamöternas utsetts,
telefon,postadresserbostads- och samtnamn,

stiftelsens tecknas,föreningens eller6. och hur omnamnav vem
styrelsentecknasnamnet ensam.av

januari 1991.kraft 1träder i denDenna lag

1Senaste 1976:128.lydelse
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11 Förslag till
Lag upphävande lagen 1983:1086om av om
vinstdelningsskatt

Härigenom föreskrivs lagen 1983:1086att vinstdelningsskatt skallom
upphöra utgångengälla vid åratt 1990. Den upphävda lagen tillämpasav
dock alltjämt vid 1991 tidigare årsoch taxeringar. Bestämmelserna om
vinstdelningsunderlag i den upphävda lagen tillämpas årsvidäven 1992
taxering vid taxering till särskild vinstskatt enligt lagen 1989:000 om
särskild vinstskatt.
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tillFörslag12
förlustavdrag1960:63lagenupphävandeLag omavom

skallförlustavdrag1960:63lagenföreskrivs omHärigenom att
tillämpasUpphävda lagenår 1990. Denutgångenvidgällaupphöra att av

års taxeringar.tidigare1991 ochvidalltjämtdock
statlig1947:576§ lageni 10 omskattskyldigfrågaI aavsessomom

enligt denavdragtillför vilken rättFörlustföljande.gällerinkomstskatt
vidfår drasårs taxering1992vid avförelegatskulle haupphävda lagen

statligtilltaxeringvidnäringsverksamhetinkomstberäkning avav
grundskattskyldigeåret. denOm avnämndadetinkomstskatt

vidsagdaår detgällerdettaräkenskapsåret skallinte taxerasförlängning av
förelegathaskulleavdragtillvilkenför rättförlustårs förtaxering1993

då.
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13 Förslag till
Lag upphävande lagen 1967:94om avdrag vidav om
inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning

Härigenom föreskrivs lagen 1967:94att avdrag vid inkomsttaxe-om
ringen för viss aktieutdelning skall upphöra gälla vid utgången åratt av
1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 årsoch tidigare
taxeringar.

Har års1991t.o.m. taxering avdrag inte medgetts med hela det belopp
har inbetalats för aktiernasom gäller följande frågai det outnyttjadeom

beloppet. Vid taxeringen för och årenvart 1992-1996ett får avdragav
göras med högst 15 detprocent outnyttjade beloppet årsbeloppet.av

fårAvdrag göras utdelningoavsett sker eller ej.om
Rätten till avdrag bortfaller i mån 7 § i densamma upphävda lagensom

skulle ha varit tillämplig frågai utdelning aktierna.om Därvid skall
utdelningenantas att uppgått till belopp motsvarande det maximala

ârsbeloppet, avdrag föratt utdelningen inte skulle ha varit utesluten enligt
andra bestämmelser i den upphävda lagen utdelningensamt fördelatsatt
mellan de kategorier ägare i 7 förhållande§ iav som tillanges respektive
ägarkategoris andel aktiernas aktiernasav nominella värde. Vid tillämp-
ningen 7 § skall vidare medav utdelningstillfället beskattningsåretsavses
ingång och med förvaltningsföretag företag i 2 kap. 10 §som och 7 §avses
8 andra stycket lagen 1990:000mom. ändring lagen 1947:576om av om
statlig inkomstskatt.
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tillFörslag14
föravdrag1982:336lagenupphävandeLag omavom

aktierbörsnoteradepå ickeutdelning

utdelningföravdrag1982:336föreskrivs lagenHärigenom att om
årutgången 1990.vidgällaupphöraaktier skallbörsnoterade att avicke

årstidigare1991 ochvidalltjämtdocktillämpasUpphävda lagenDen
taxeringar.
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15 Förslag till
Lag upphävande lagen 1966:172om avdrag förav om
avskrivning skeppskontrakt m.m.

Härigenom föreskrivs lagen 1966: 172att avdrag för påavskrivninom g
skeppskontrakt skall upphöra utgångengälla vid årm.m. att 1990. Denav
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 årsoch tidigare taxeringar.

Har avdrag medgetts enligt den upphävda lagen skall bestämmelserna
i 2 § lagen tillämpas vidäven års taxeringar. Beskattningsenare skall
fr.o.m. års1992 taxering ske i inkomstslaget näringsverksamhet.
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16 Förslag till
Lag upphävande lagen 1979:609 allmänom av om
investeringsfond

Härigenom föreskrivs lagen 1979:609 investeringsfondallmänatt om
skall utgången årupphöra vidgälla 1990. Lagen tillämpas alltjämtatt av

årsvid 1990 och tidigare taxeringar.
frågaI avsättningar skett enligt den upphävda lagen skall dennaom som

tillämpas årsvid Ianspråktagandetaxeringar.även in-senare av
vesteringsfond årsfr.0.m.skall 1992 taxering ske i inkomstslaget närings-
verksamhet. Vid tillämpning 11 § första stycket skall företagetsav e
verksamhet bedömas enligt de bestämmelser inkomstslag gällerom som

års1991 taxering.t.0.m.
Kvarstående avsättningar återförastill allmän investeringsfond skall till

årsbeskattning vid 1996 taxering företageteller, inte skall dettataxerasom
Återförsår, årsvid 1997 taxering. avsättning gjorts i tillboksluten som

årsledning för 1990 taxering något årenvid taxeringen 1992-1995 skallav
skattepliktig intäkt i stället för vad i 12 § 50som tassom anges upp- -

återfördadet beloppet.procent av
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till17 Förslag
Lag upphävande lagen 1979:610 allmänom av om
investeringsreserv

Härigenom föreskrivs 1979:610 investeringsreservlagen allmänatt om
utgången årskall upphöra gälla vid 1990. Lagen tillämpas alltjämtatt av

vid års1990 tidigareoch taxeringar.
frågaI avsättningar skett enligt den upphävda lagen dennaskallom som

årstillämpas vid taxeringar.även senare
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18 Förslag till
Lag upphävande vissa fondförfattningar,om av m.m.

Härigenom föreskrivs följande lagar skall upphöra gälla vidatt att
utgången år 1997, nämligenav

lagen 1955:256 investeringsfonder för konjunkturutjämning,om
2. 1980:456lagen insättning tillfälligt vinstkonto,om
3. 1982:1185lagen inbetalning särskilt investeringskonto,om
4. lagen 1984:1090 inbetalning förnyelsekonto.om

Kvarstående avsättningar återförasenligt nämnda lagar skall till
årsbeskattning vid 1996 taxering eller, företaget inte skall dettataxerasom

år, års Någotvid 1997 taxering. särskilt tillägg skall inte vidtas upp
återföringen.

Ianspråktagande årsfond skall fr.o.m. 1992 taxering i in-skeav
komstslaget frågannäringsverksamhet. Vid prövning företagetsav om

sådant åtcrföringverksamhet förändrats till beskattningsätt skall skeatt
tidigare föregåendeiän stycke skall företagetssägs verksamhetsom
bedömas enligt de bestämmelser inkomstslag förvärvskällorochom som

årsgäller 1991 taxering.t.0.m.
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till19 Förslag
särskildLag upphävande lagen 1954:40om omav

fartygsfond

Härigenom föreskrivs 1954:40 särskild fartygsfond skalllagenatt om
utgången år 1990. Den upphävda tillämpasupphöra gälla vid lagenatt av

årsdock alltjämt vid 1991 tidigare taxeringar.och
frågaI avsättningar enligt den Upphävda lagen skall dennaskettom som

Ianspråktagandeårs särskildtillämpas vid taxeringar.även avsenare
årsfartygsfond i inkomstslaget näringsverk-skall fr.0.m. 1992 taxering ske

samhet.
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20 tillFörslag
Lag lagen 1967:96 särskildupphävandeom av om
nyanskaffningsfond

Härigenom föreskrivs 1967:96 särskild nyanskaff-lagenatt om
årutgångenningsfond 1996.skall upphöra gälla vid Den upphävdaatt av

årstillämpaslagen dock alltjämt vid 1991 tidigare taxeringar.och
frågaI avsättningar enligtskett den upphävda lagen skall dennaom som

årstillämpas vid taxeringar.även senare
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21 Förslag till
Lag upphävande lagen 1967:752 avdrag vidom av om
inkomsttaxeringen för avsättning till fond för
återanskaffning fastighetav

Härigenom föreskrivs 1967:752lagen avdrag vid in-att om
komsttaxeringen för återanskaffningavsättning till fond för fastighetav
skall utgångenupphöra årgälla vid 1990. Den Upphävdaatt lagenav
tillämpas dock alltjämt årsvid 1991 och tidigare taxeringar.

frågaI avsättningar skett enligt den upphävda lagen skall dennaom som
årstillämpas vid taxeringar.även Med uttrycket rörelse därvidskallsenare

sådan näringsverksamhet hänför sig till rörelse.avses som
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Förslag till22
Lag upphävande lagen 1981:296om av om
eldsvådefonder

Härigenom föreskrivs eldsvädefonderlagen 1981:296 skallatt om
utgången årupphöra vidgälla 1990.att av

Den tillämpas årsupphävda lagen alltjämt vid 1990 och tidigare
såvitt eldsvådefondtaxeringar lagertillgångarfor vid 1991och ochavser

års såvitttidigare eldsvådefond eldsvåde-taxeringar för inventarier,avser
fond eldsvådefondför byggnader och för markanläggningar.

frågaI avsättningar skett enligt den upphävda lagen skall dennaom som
tillämpas årvid taxering eftersker 1990 respektive 1991.även som
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Förslag till23
Lag upphävande lagen 1979:611om av om
upphovsmannakonto

Härigenom föreskrivs lagen 1979:61 upphovsmannakonto1 skallatt om
utgången årvid 1990. Denupphöra gälla upphävda lagen tillämpasatt av

årsdock alltjämt vid 1991 och tidigare taxeringar.
frågaI belopp för vilket enligt den upphävdauppskov medgettsom

årslagen skall denna tillämpas vid taxeringar. Beskattning skalläven senare
därvid ske i inkomstslaget näringsverksamhet.
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24 Förslag till
uppfinnarkontoLag upphävande lagen 1982:2 omom av

Härigenom föreskrivs 1982:2 uppfmnarkonto skalllagenatt om
utgången årvid 1990. Den upphävda tillämpasupphöra gälla lagenatt av

årsdock alltjämt vid 1991 tidigare taxeringar.och
fråga enligt den UpphävdaI belopp för vilket uppskov medgettsom

årstillämpas vid taxeringar. Beskattning skalllagen skall denna även senare
därvid i inkomstslaget näringsverksamhet.ske
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1 Inledning

Vårt uppdrag göra företagsbeskattningenatt översyn har variten av
omfattande och täcker omrâde.ett stort

våraI direktiv bilaga A berörs frågorbl.a. det för vissa samban-nära
det inkomstbeskattningenmed fysiska Sommaren 1987av personer.
tillsattes kommitté Fi 1987:07 med uppdragen göraatt översynen av
inkomstskattesystemet RINK. I frågorvissa finns uppenbara berörings-
punkter vårtmellan arbete och den kommitténs arbete. Detta har

samrådresulterat i kring tvarfrågorantal bl.a.ett rörande beskattningen
enskilda näringsidkare. I och med tillkomstenav RINK har vi valt attav

inte fråganbehandla uppskov med beskattningen fysiskaom av personers
utdelningsinkomster m.m.

Vårt betänkande disponeratär följande Inledningsvissätt. behandlar
vi i kapitel 2 vissa erfarenheter dagens några måloch försystem denav
framtida företagsbeskattningen. I kapitel 3 lägger internationelltett
perspektiv företagsbeskattningen och beskriver den internationella

påutvecklingen område.detta värtI arbete har prövat alternativa
skattemodeller till den föreslagna. Dessa i kapitelav oss Ipresenteras
kapitel vårt5 följer förslag till bolagsskattesystem.ett Beskattningennytt

enskild näringsverksamhet och handelsbolagav behandlas i kapitel 6. I
kapitel 7 behandlar vi olika övergångsfrâgor och i kapitel 8 redovisas en
bedömning de statsfinansiella konsekvenserna våraav förslag. Avslut-av
ningsvis kommenterar vårai kapitel 9 författningsförslag.

Med vårtbakgrund omfattande uppdrag har i enlighetav med vad-
förutsatts i direktiven inte haftsom möjlighet utarbeta detaljeradeatt-

förslag områden.alla Bl.a. har ändringar konsekvenskaraktär under-av
låtits i viss utsträckning se kapitel 9. Med den tidsram vårtförgälltsom
arbete har det inte heller varit möjligt för deltagarna i kommittéarbetet att

ställning till denta slutliga detaljutformningen alla förslag och konse-av
kvenserna dessa.av
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2 Erfarenheter dagens systemav

några måloch för den framtida

företagsbeskattningen

2.1 Inledning

Som vårabakgrund till förslag i kapitel 5 och 6 redovisar i detta kapitel
vissa erfarenheter frågordagens för beskattning företag. Desystemav av
vi valt behandla de bristeroch vi uppmärksammar tillkan relaterasatt ett

målantal angelägna för reformarbetet. I detta inledande avsnitt vianger
mål. återkommerkortfattat målfrågandessa Vi till i avsnitt 5.2 6.2,och där

utgångspunkternavi preciserat våraför förslag.mer anger
Enligt direktiven värtskall vi för det första utformasöka förslag till nytt

så inlåsningenskattesystem kapital i företagen reduceras. Innebördenatt av
inlåsning,denna och de effektivitetsbrister den upphov till, beskriverav ger

i avsnitt 2.3.närmare
framgårSom inlåsningenavsnitt 2.3 bl.a. beroende i vilkenärav av

utsträckning företagen kan utnyttja dagens omfattande möjligheter att
avsättning till obeskattade reducera den beskattningsbaragenom reserver

inkomsten. frågaI avsnitt 2.2 belyses denna empiriskt.
En effektivitetsfråga den olikartadegäller behandlingannan av

tillgångarinvesteringar i olika slag lager, maskiner och byggnader ochav
olika finansieringsformer läne- egenfinansieringoch utmärkerav som

dagens skattesystem. Denna lång fårbristande neutralitet siktsom-
betydelsefull för företagens val investeringsobjektantas ochvara av

finansiering beskriver i avsnitt 2.4.-
Dagens skattesystem i vissa delarär föruttryck högt ställdaett

frånambitioner önskemålstatsmakternas sida vad gäller denatt styra
ekonomiska utvecklingen. Det främsta föruttrycket dessa ambitioner äri

med investeringsfonder. I 2.5avsnitt erfarenheterredovisas vissasystemet
fondsystemet också fråganoch där behandlas den allmännaav mer om

i möjligheterna ekonomisk politik investeringsverksamhetenatt styragenom
F i näringslivet.

frågaEn målkaraktärsista renodlad de tidigare gälleränav mer- -
det relativa skatteuttaget arbets- kapitalinkomsteroch i företagssektorn.i
Enligt direktiven har vi centralt uppdrag förslag tillett attsom ge
Skatteregler bättre dagens likvärdig beskattning iän dettasom ger en

frågaViavseende. behandlar denna i avsnitt 2.6.
målenUtöver de antydda för reformarbetet ställs detta antalettnu

Sålundaandra krav. det angeläget komplexiteten iär dagensatt system -
med blandning olika beskattningsprinciper reduceras inte minsten av -
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för de administrativa kostnadernaatt skallrent nedbringas. Vidare lägger
den internationella skatteområdetutvecklingen påvissa restriktioner det
svenska reformarbetet se kapitel 3. Slutligen ställs fiskala krav
företagsbeskattningen.

2.2 Utnyttjandet reserveringsmöjligheterav en-
empirisk inlåsningsfråganbakgrund till

Vid dagens såvälSkatteregler kan aktiebolag och andra juridiska personer
enskilda näringsidkare avsättningar till olika slag obeskatta-som genom av

inkomstenl.de reducera den beskattningsbara Den effektivareserver
skattesatsen skatten i resultatet före dispositionerprocent kommerav- -
därmed understiga den nominella. Som framgåatt kommer avsnittatt av
2.3 detta inlåsningutgör potentiell risk för kapital i företagen meden av

därav följande risk för samhällsekonomiska effektivitetsförluster. Deten
har därför givet intresse studera företagensett utnyttjandeatt dagensav
olika skatteregler. I detta avsnitt redovisar vissa uppgifter belysersom

fråga.denna Framställningen frånbaseras uppgifter särskilten
uppbyggd databas, täcker betydande del de icke-finansiellasom en av
bolagen i det svenska näringslivet. Uppbyggnaden databasen ochav mer
disaggregerade uppgifter redovisas i bilaga B.

diagramI 2.1 årför enskilda under perioden 1979-1986 olikaanges
bokslutsdispositioner i resultatet före dispositioner. Uppgifternaprocent av

samtliga icke-finansiella bolag med positivt resultat underavger enskilda
år

.
Av diagrammet framgår de totala dispositionerna täcktatt betydandeen

del någotresultatet, särskilt för högkonjunkturårengällde 1980 ochav som
1983-1984. Vidare framkommer vissa förändringar i dispositionsmönstret.
Mest markerat omsvängningenär för avsättningar till lagerreserv, med

avsättningar fram inkomståretstora 1983t.o.m. och därefter kraftigt
minskade avsättningar. En väsentlig orsak till detta torde införandetvara

vinstdelningsskatten inkomståret 1984, eftersom avdrag för avsättningarav
till lagerreserv medges vid vinstdelningsskatten fråntill skillnad vad som
gäller för överavskrivningar och avsättningar till investeringsfond. De

dispositionerna ökade kraftigt mellan 1983 1984.ochsenare
I diagram alltså2.1 redovisas faktiskade dispositionerna i relation till

resultatet. Av inlåsningsfråganintresse förstörre i vilken utsträckningär

1 Förutom olika bokslutsdispositioner påverkas också den beskattningsbaraav
inkomsten dels förekomsten lågbeskattadeolika inkomster reavinsterav av
aktier och fastigheter, dels olika deklarationsavdrag gbla.Annellavdrag och
förlustavdraå.För den effektiva skattesatsen år ocks förekomsten skattefriavutdelning fr dotterbolag betydelse. Se Rolf påRundfelt Skattirapportn av av
vinst och skatt på utdelning Ds Fi 1984:13.

2 Begränsningen till företag med positivt resultat har gjorts för bilden skallatt
bli rättvisande. Om förlustföretagen inkluderas överskattas dispositioner-mer

betydelse för resultatregleringen. Motsvarande uppgifter förnas olika slag avframgårföretag tabeller i bilaga B.av
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företagen maximalt kunnat utnyttja gällande Enregler. belysning dettaav
i diagram 2.2, där maximalt outnyttjade dispositioner tillrelateratsges

dispositioner3.föreresultatet

Diagram 2.1 Olika bokslutsdlspositloner förhållandel till resultatet före
dispositioner. Icke-finansiella bolag med positivt resultat.
1979-1986.
Procent5

- Överavskrivning
Procent

Lager-reserv
70a ä Resultatutjfond

E]60‘ Allmän inv.f0nd

z .V Särskild inv.fond50

40-
á

so-

L 20.

§10-

199193o19a1&#39;19e2&#39;19a3&#39;1984&#39;19s5&#39;1986&#39;År

Den bild framkommer diagram 2.2 företagen underärsom attur
tillgångperioden haft till åtgärderresultatreglerande i väsentligt större

omfattning vad deän kunnat utnyttja med hänsyn till vinstläget. Som
framgår bilagan finns visserligen skillnader företagenmellan iav stora
utnyttjandet olika regler särskilt markerat vad gäller avsättningar tillav -
investeringsfonder. Men bilden ändåavdragsmöjligheter entydig.stora ärav

3 För definitioner och detaljerad redovisning hänvisas till bilaga B.en mer
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förhållandeDiagram Maximalt outnyttjade dispositioner i till resultatet2.2
dispositioner. Icke-finansiella bolag med positivt resultat.före

1979-1986.
Procent

Procent

120-

100-

80-

Max outnyttj.
dispositioner

därav möjligt
skattered.för

1979193019811982&#39;1933198419851986&#39; År

I diagrammet särskilt outnyttjadehar markerats de delar deav
för företagen olikahade behövts användas under deutrymmena attsom

åren skulle ha eliminerat skatten i för sig osannolik situation medochen-
framgårutdelningskraventanke bl.a se avsnitt 2.3. Som dennautgör

del endast mindre del det outnyttjade Detta förstärkerutrymmet.en av
ytterligare bilden omfattande avdragsmöjligheter i dagens skattesystem.av

Det naturligt förvänta sig företagens utnyttjande olikaär att att av
dispositionsmöjligheter beror deras resultat, där företag med hög

lågi utsträckning företaglönsamhet med lönsamhet kan användastörre än
framgår ocksåDetta diagram 2.3, maximaltskattereglerna. därav

outnyttjade dispositioner relaterats till maximalt möjliga dispositioner för
företag i olika räntabilitetsklasser. En samvariation utnyttjan-klar mellan
degrad och räntabilitet diagrammet.kan utläsas ur



Erfarenheter dagensSOU 1989:34 systemav

förhållande till maximalaDiagram Maximalt oulnytljade dispositioner l2.3
Icke-finansiella bolag i olika räntebilitetsklasser.dispositioner.

1979-1986.
Procent

l Rönlobililei
Totalt

i ;-195 Z100-
Z

207;

B0-

%

l 60-

40-

l
20-

51979 1980 1981 82 å1 1

Ovanstående förhållandenhar gällt för aktiebolag. I bilaga C redovisas
särskild kartläggning enskilda näringsidkares utnyttjandeen av av reser-

årenveringsmöjligheter under 1984-1986. Enskilda näringsidkare ihar
princip möjligheter aktiebolagen avsättningar tillgöraattsamma som

Åobeskattade Ett intressanta resultat kan utläsas. sidanreserver. par ena
årliga förändringarnade i avsättningar till olika detär ärreserver som-

för förhållandevis småeffekternabetydelse skattebasen för denav -
Ågenomsnittlige egenföretagaren. sidan finns liksom förandra -

såvälaktiebolagen betydande spridning i utnyttjandegrad. Det gälleren-
lagernedskrivnin avsättningar till investeringsreserver, egenföretagar-somg

motsvarighet till aktiebolagens investeringsfonder.nas

Inlåsning2.3 kapital dynamisktettav -
effektivitetsproblem

uppnåEn viktig förutsättning för ekonomisksnabb tillväxt elleratt en -
given tillväxt till lägsta kostnad sparanderesurserna inomär atten -

företagssektorn kanaliseras till företagbranscher och med de samhällseko-
nomiskt räntabla investeringsprojekten. Detta förutsätter i allmänhetmest

olika företag för sina investeringsbeslut tillämpar i ochatt stort sett ett
räntabilitetskrav före skatt. Kapitalbeskattningens utformningsamma -

såväl nettovinstbeskattningen företagen beskattningen företagensav som av
långivare dåoch i dag.en komplicerande faktorägare det gällerär att-

ll-URFI
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uppnå sådan effektivitet i resursfördelningen.en
Till de effektivitetsproblem beskattningen tillupphov hör de s.k.ger

inlåsningseffekter, har uppmärksammats i den ekonomisk-politiskasom
år.debatten inlåsningseffektunder En föreligger, allmänt uttryckt,senare

då beslut flytta vinstmedel inom företagssektorn tillett eller andraatt -
sektorer i ekonomin ökade utdelningar utlöser ökad beskatt-genom en—
ning.

Inlåsningseffekten det privatekonomisktgör inte nödvändigtvismen-
behållasamhällsekonomiskt- rationellt vinstmedel inom de företag däratt

gångde sådanaför finansiera investeringsobjekt,genererats ävenatten
avkastning före skatt lägre den skulle krävasär änsom ger en som som om

finansieringen i utifrånstället skett med kommande riskkapital. Hur mycket
lägre avkastning kan bestäms storleken denaccepteras extrasom av av
beskattning utlöses vinstmedlen i stället delas ut.som om

Avkastningen riskkapitalet i företagssektorn två omgångar,beskattas i
först hos företaget Bådaoch sedan hos dessa led i beskattningenägarna.

inlåsningseffekter.kan tillupphov Den välkända mekanismen förmestge
inlåsning ligger i beskattningens andra led och gäller den omständigheten

utdelningar hårdarei allmänhet väsentligt beskattade iatt är ägarnas
händer den värdestegring förän företagets aktier kan förväntassom som

behållerresultat företaget vinstmedel för investeringar.ett attav
Denna skillnad i skattebelastningen skapar starkt incitament förett

hållaföretaget låg nivåutdelningarna låtaiatt strävan atten en
aktieägarnas utgåavkastning i form värdestegring. Annorlunda uttrycktav
blir kostnaden räntabilitetskravet före innehållnaskatt för utnyttjaatt- -
i företaget beskattade vinstmedel finansieringskälla lägre förän attsom
använda nyemitterat aktiekapital. En viktig aspekt detta är att
nyetablerade företag missgynnas jämfört med etablerade företag med goda
vinster sin redan existerande kapitalstock. De företagen kan isenare

utsträckning finansiera behållnainvesteringar med vinstmedel.stor
inlåsningseffektDen skapas bolagens nettovinstbeskattning ärsom av

långt mindre uppmärksammad. Dagens bolagsskatt kombinerar högen
formell skattesats med förregler beräkninggenerösa beskattningsbarav
vinst. Den andel den verkliga nettovinsten faktiskt betalas i skattav som
blir härigenom ofta väsentligt lägre formellaän denmotsom svarar
skattesatsen.

Gapet formellmellan effektivoch skattesats skapar i sig dock inget
effektivitetsproblem. Genom utnyttjandet snabb skattemässigt.ex.av
avskrivning blir kapitalkostnaden räntabilitetskravet före skatt lägre.- -
Så länge kapitalkostnaden reduceras lika mycket för olika företag och
investeringsprojekt snedvrides inte resursallokeringen.

Problemet uppkommer i faktiskastället det utnyttjandet olikaom av
åtgärdervinstreglerande lågt,dels dels varierarär mycket mellan olika

företag. Som framgått mångaavsnitt 2.2 tycks företag betala bolags-av
skatt, de skattemässiga dispositionertrots att lagstiftningen erbjuder inte

fullt utnyttjade.är En tänkbar förklaring till detta beteende denär
koppling i dag gäller mellan redovisning Företagenoch beskattning.som
tycks efter långsiktigtsträva finansiera utdelningarnaatt med beskattade
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åtminstonevinstmedel. Härigenom föreligger, tidvis, restriktion vaden
utnyttjagäller möjligheten skattemässiga dispositioner.att

Implikationerna utdelningsrestriktion olikautnyttjandetav en av
åtgärdervinstreglerande har studerats inom skatteforskningen hjälpmed

återkommandeolika teoretiska modeller. En slutsats vidär attav en
effektiv utdelningsrestriktion påblir den effektiva skattebelastningen noll

l marginalen. Företagets kapitalkostnad räntabilitetskrav före förskatt
l påverkasmarginella investeringsprojekt därmed inte beskattningen.av

Intuitionen bakom detta resultat enkel: När utdelningsrestriktionenär
begränsar utnyttjandet skattemässiga dispositioner leder utdel-av en

ocksåningsökning till ökad bolagsskatt. När marginella investeringsprojekt
behållnafinansieras alltsåmed vinstmedel, uteblivna utdelningar, blir

kostnaden för företagets därmed mindre 1 krona, räknatägare än per
Påinvesterad krona. marginalen denna reduktion uppoffratiuppväger

belopp kostnadsmässigt precis den framtida nyinveste-bolagsskatten
låsesringarnas avkastning. Vinstmedel härigenom in i de företag där de

genererats.
Effektivitetsproblemet gäller just ojämnheten i utnyttjandet disav

positionsmöjligheterna, dvs. vissa företag med vinstutrymme kanatt stort
tillåtnamaximalt avdrag,göra medan andra företag fortlöpande har

marginaler outnyttjade konsolideringsmöjligheter. Ojämnhetenav
iresulterar motsvarande skillnader företagen imellan kapitalkostnad, dvs.

den lägsta avkastningen före skatt krävs marginellt investerings-ettsom av
projekt åtför given avkastning efter skatt företagets ägare.att ge en

Skillnader i kapitalkostnader olikamellan företag innebär prövningenatt
fråninvesteringsprojektoch variera företagkan till företag.ettav samma

Detta skapar risk för projekt med lägre samhällsekonomiskatten en
lönsamhet kan komma realiseras före projekt med högre lönsamhet heltatt

därförenkelt kapitalkostnaden i företagdet det relativtatt övervägersom
olönsamma projektet lägre i företaget medär det bättre projektet.sett än

Omfattningen det effektivitetsproblem vi skisserat i grundenärav en
fråga, svårempirisk Vibesvara. vill dockär allmängöraattsom en

observation. Dagens smalbasiga skattesystem med omfattande reser-
veringsmöjligheter kan bygga antagande företagsägas med godett att
historisk lönsamhet och därmed lägre skattebelastning och lägre—~

ocksåkapitalkostnader företagde de för framtidenär som genererar-
lönsamma investeringsprojekten. I tider med stabila marknadermest mer

sådant antagande rimligtär i tider med turbulens olikaett änmer
marknader. Det decenniets utveckling med omstruktureringarsenaste stora
talar därmed för förändringar företagsbeskattningen riktningi motav en
bredare skattebas och lägre skattesats. En direkt beskattningen mer

mindre reserveringsmöjligheter bidrakan till minskninggenom en av
riskerna för inlåsning.samhällsekonomiskt ineffektiv
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Övriga2.4 neutralitetsbrister i dagens system

Den bristande neutraliteten i behandlingen olika investeringsprojektav som
inlåsning föregåendeden beskrivits i avsnitt förutsätterberor av som en

påsituation där företagen inte likformigt kan utnyttja olikasättett
åtgärder.resultatreglerande Denna situation kännetecknas skatte-attav

påverkari mindre utsträckning inte bedömningenreglerna eller större av
marginella investeringsprojektet.det I detta avsnitt skall vi i beskrivastället

sådana neutralitetsbrister uppkommer skattereglerna biter, dvs.närsom
sådantföretagens vinstläge fullt kan utnyttja olikanär är att utman

Frågan incitamentseffekterskatteregler. blir därmed vilka dagens skatte-
företaget införregler valet investeringsobjekt finansie-och valetger av av

ringsform.
De i för sig traditionellaoch investeringskalkyler i detpresenterassom

påföljande sinabygger centralt antagande, nämligen företagen vidett att
nivåinvesteringsbeslut beaktar inte bara skattesatsens alla deävenutan
FråganSkatteregler skattebasensbestämmer huruvidastorlek. gällersom

och i vilken utsträckning företagen vid sina investerings- finan-och
sieringsbeslut tillhänsyn de möjligheter dagens Skattereglertar att tager

skattekrediter, lagernedskrivning, överavskrivningarupp genom genom
inventarier och användning investeringsfonder.genom av

såDet torde vid strategiska investeringar spelar skatte-att storavara
förhållandevisöverväganden liten roll. Marknadsbedömningar ochen

månallmänna policyöverväganden äri Istället avgörande. den skatte-
frågantordehänsyn det tillämpning vissa tumregler. Dettas vara om av

sånaturligt fallet: I den oftaär osäkerhet förknippadäratt ärstora som
såmed investeringsbeslut drunknar den detaljeradestora sägaatt mer

utformningen skattelagstiftningen i den osäkerheten.allmännaav
ovanståendeFörutom osäkerhetsargument finns ytterligare skäl tillett

varför skattereglerna har begränsad inverkan olikavad gäller valeten av
Åtminstonerealkapital. sikt existerandekort dentyper utgörav

teknologin restriktion företagets möjligheter välja kapitalstrukturatten
långmed Påhänsynstagande till olika skatteregler. sikt torde dock

sannolikheten öka för genomslag skattereglerna.ett av
påverkarEtt därexempel skattereglerna redan sikt direktkort

företagens realekonomiska beteende anskaffande nedskrivningsbaraär av
lagertillgångar inför bokslut.

Även de detaljerade skattereglerna inte beaktas vid investerings-om mer
påverkarbeslut utesluter inte detta dessa regler företagens beteendeatt

sikt ikort andra avseenden. En möjlig tolkning företagens in-är att
frånvesteringsbeslut separerade ñnansieringsbesluten. Detta skulleär

innebära givet viss investeringsvolym, företaget söker finna billigastatt, en
tänkbara finansiering, där de möjligheter skattelagstiftningen medger
beaktas helt vid investeringsbesluten.sätt änett annat

Ovanstående tolkning innebär företagen vid investeringsbeslutenatt
vissaanvänder tumregler, i högreallmänhet torde indikerasom en

skattebelastning den blir följden de efterföljande finansieringsbe-än som av
då åtminstonefinansieringensluten, till viss del skattekrediter.sker genom

fårFöljaktligen företagen kassaflöde det framkom denstörreett än som ur
investeringskalkylen.ursprungliga
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sådan VisserligenFrågan awikelse i kassaflödena hanteras.hurär en
från andraprognostiseradeinvestering awika detkan utfallet avav en

förutsetts. Detskattebetalningarna blir lägre vadorsaker äränän att som
någraalltså feed-back-helstmöjligt awikelsen inte utlöseratt som

detSamtidigtreaktioner för framtida investeringsbeslut.betydelse ärav
frånsvårt skullesig de signaler sänds skattesystemettänka utatt att som

lång sikt.realekonomiska beteendebetydelse för företagenssakna
påverkaralltså i sin helhetI det följande förutsätter vi skattereglernaatt

långtinanseringsstruktur sikt.företagens kapital- och
För inverkar lönsamhetenbedöma hur skattesystemetatt av en

investera fordrasinvesteringsökning därmed incitamentenoch att --
skjuter in mellanberäkningar storleken den kil skattesystemetavav

på investeringsobjekt och detavkastningen före skatt marginella av-
företagen. Som kommerkastningskrav företagens finansiärer ställersom

framgå finns vid diskussionkapitel 3 se avsnitt 2.6 skäläven attatt enav
investeringsincitamenten i liteneffekterskattesystemets öppenenav

från beskattningen ochekonomi den svenska bortse ägarnaavsom
långivarna. betydelsefull förBeskattningen i detta led däremotär

beskattningen olika ägarkategorier hus-och vidare tordesparmönstret av -
håll för ägarstrukturens utseendeoch olika institutioner spela rollen-

avsnittbeskattningen direkt indirekt ägandeför diskussion och seen av av
5.10.2.

beräkningar effekterNedan redovisar vi skattesystemetsav
företagens kapitalkostnader, dvs. det förräntningskrav ställssom en

utnyttjar ochnyinvestering för företag fullt dagens skattereglerett utsom
alltsåuppfylla visst förräntningskrav före ägarskatterhar att ettsom --

långivare4.från företagets ochägare
långivarnasberäkningarna reala avkastnings-I förutsätts ochägarnasatt

skatt %. förutsättning likaledesföre 3 Med denna beräknas detkrav är
måsteinvesteringen efter avskrivningarreala avkastningskrav som --

3 %uppfylla för realavkastningen efter bolagsskatt skall kunnaatt
lämnas.

lån,Beräkningarna investeringarna finansieras medförutsätter att
behållen utsträckning faktiskt inyemission vinst i gälleroch samma som

industrin till den faktiska fördelningenoch dessutom hänsyntar av
realinvesteringarna maskiner, byggnader och lager.mellan

tabellI 2.1 i genomsnittliga kapitalkostna-redovisas nederst tabellen den
framgårSom 3 %.den. ligger denna mycket den realanära räntan

alltsåGenomsnittligt inteavviker den nuvarande bolagsskatten nämnvärt
från slår någonutformad beskattning, inte kil mellanneutralten som
avkastningen före och efter skatt.

4 Metodiken utvecklades i början 1980-talet i samband med komparativav en
undersökning kapitalbeskattningen i Storbritannien, USA, Sverige ochav
Västtyskland och finns dokumenterad The Taxation of fromi boken Income Ca-
pital eds M.A. King Fullerton.och D. University of Chicago Press, 1984, Den

påsvenska Skattdelen studien i Södersten, J.-Lindberg, T.:presenterasav
bolagscapital. Forskningsrapport 20, Industriens Utredningsinstitut 1983.nr
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Tabell 2.1
Reala kapitalkostnader för investeringar tillgångsslagi olika och för olika
finansieringsformer samt genomsnittliga kapilalkostnader enligt dagensskatte-
regler vid olika inflatlonstakter. Enbart bolagsskatt. Realränta %.3 Procent.

lntlationstakt
0 4

Tillgångsslag
Lager 3,3 3,7 3,8
Maskiner 3,0 2,9 2,7
Byggnader 3,6 3,4 2,9
Flnnnsleringsform
Lån 2,3 1,3 0,4
Nyemission 2,7 2,7 2,8
Kvarhållen vinst 4,0 4,7 4,9
Genomsnitt 3,3 3,3 3,0

Den genomsnittliga kapitalkostnaden döljer emellertid skillnaderstora
mellan de olika finansieringskållorna och mellan de tre typerna av
investeringsobjekt.

En lånefinansieradgenomsnittlig investering nettosubventioneradär -
kapitalkostnaden ligger under den reala %.3 Förklaringenräntan om
ligger i kombinationen accelererad skatteavskrivning och ränteavdrag,av

det möjligtgör för företaget för den marginella investeringensom att göra
avdrag överstiger nuvärdet förväntade framtida intäkter. Genomsom av att
ränteavdragen nominellt utformadeår dessutomväxer subventionsgraden
med ökande inflation, inflationen samtidigttrots att skatte-gröper ut
avskrivningarnas realvärde.

frånAvkastningen investeringar finansieras med kapital i formegetsom
behållna vinstmedel hårdaredäremotär beskattadav vadän skullesom

gälla vid neutralt Vidett nyemission mildrassystem. skatten genom
Annellavdraget, medger avdrag för utdelningar nyemitterat kapitalsom
inom emissionsbeloppet. Avdraget maximeraten ram som motsvarar år

årligentill %högst 10 emissionsbeloppet fåroch utnyttjas underav en
tjugoårsperiod.

Spridningen i kapitalkostnader tydlig vid jämförelseär olikamellanen
investeringsobjekttyper och denna spridning ökar dessutomav med

inflationen. För maskiner och byggnader de nominellaär ränteavdragen för
den del investeringarna lånefmansierade tillräckligaär för drivaav som att
ned skattebelastningen vid inflation.ökande Denna effekt särskiltår

förmarkerad fårmaskiner, skrivas snabbare byggnader. Föränsom av
lagerinvesteringar däremot innebär inflationen skärpt beskattning dvs.en
ökad kapitalkostnad och förklaringen den beskattningär inflationsvins-av

dåuppkommer lagervärderingenter FIFO-principenbaserassom se
avsnitt 5.4.

Iåbell 2.1 visar brist enhetlighet istor beskattningen.en
Skattekilarna varierar systematiskt beroendeett sätt vilken typ av
realkapital företaget investerar i och hur investeringarna finansieras. De
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påverkas framgårkraftigt jämförelsedessutom inflationen, vilket vidav en
mellan tabellernas olika kolumner.

Tolkat signaltermeri innebär den bild incitamentseffekternaav av
dagens premierarSkatteregler i tabell 2.1 bl.a.skattesystemetattsom ges

lånefinansiering.investeringar i maskiner Det finnsoch tilluppmuntrar
också låneñnansieringindikationer särskilt frekvent vid lagerin-äratt
vesteringar.

något.Bilden frågai tabell 2.1 modifieras En förstabehöver dock gäller
vårhur tidigare redovisning outnyttjade reserveringsmöjligheterstoraav

skall Förekomstentolkas. outnyttjade reserveringsmöjligheter innebärav
någraskattereglerna för dessa företag inte driver in kilar mellanatt av-

kastningskravet före %.skatt och den reala 3 Detta förändrarräntan
inte bilden genomsnittligt jfr.neutralt uppgifternaett systemav om-
genomsnittliga kapitalkostnader i 2.1 eliminerastabell däremotmen-
spridningen i kapitalkostnader mellan olika investeringsobjekt och
finansieringsformer.

frågaEn återigenandra gäller realismen i de redovisade Förkalkylerna.
företag inte beaktar möjligheten till skattekreditfinansieringett utansom -

använder sig enkla tumregler med fokusering dent.ex.som av en
formella skattesatsen kan bilden bolagsskattesystemets incitaments-av-

I framståeffekter oförmånligareväsentligt den framkommeränsom som ur
tabell 2.1. Det gäller det genomsnittliga förräntningskravet framför alltmen

5 förräntningskravet egenñnansierade investeringar. Dagens höga
sådanskattesats driver enligt förenklad kalkyl kraftig kil mellanå en en

förräntningskravet före och efter skatt. Enligt internationella näringslivsbe-g
dömningar krävs i dag för företagen skall expandera avkastningenatt att

i kapital långaefter full skatt överstiger den obligationsräntan medeget
minst 3-4 procentenheter det riskpremie. I dettautgörsenare en
perspektiv har sänkning formelladen skattesatsen egenvärde seetten avl också kapitel 3.

i
2.5 Erfarenheter investeringsstyrningav

2.5.1 Inledning

I det följande avsnittet diskuterar möjligheten skattesystemetatt ‘genom
i första påverkahand naturligtvis företagsbeskattningen näringslivets— -

investeringar. 2.5.2 frågorI avsnitt vi allmänna kringtar merupp
finanspolitikens möjligheter i detta avseende. Därefter redovisar vi i avsnitt
2.5.3 erfarenheter dagens investeringsfondssystem.av

2.5.2 Allmänt investeringsstyrningl om

i framhållitSom tidigare påverkahar har statsmakterna olika söktsätt
i näringslivets såvälinvesteringar. Detta gäller den allmänna investeringsni-

vån, årinvesteringarnas förläggning till olika under konjunkturcykelsom en
och deras regionala fråganfördelning. Den gäller framför alltsenare
användningen återkommerinvesteringsfondssystemet till vilken i nästaav
avsnitt.
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få till investeringsstyrningFör möjligheternabelysningatt genomen av
FackföreningsrörelsensVilly Bergström,skattepolitiken har vi givit docent

Jan Södersten, Uppsalainstitut för ekonomisk forskning, och professor
tillredovisas bilaga 1universitet, särskilt uppdrag. Derasett rapport som

vårt betänkande.
näringslivets investeringarSambandet mellan skattepolitiken och är

påverkarFrågan, skatteförändringkomplicerat. gäller hur ensom
Denviss tidsperiod, komponenter.investeringsvolymen under har treen

Skatteregler företagensförsta sambandet mellan förändrade ochrör
kapitalkostnaders. iförändringarDen andra gäller sambandet mellan

efterfrågan realkapital. Den tredjekapitalkostnaden företagensoch
kapitalstocksefterfrågan påverkar investeringarnagäller hur förändraden

årenunder efter skatteförändringen.
finns, Bergström ochKring samtliga de nämnda sambandentre somav

svårtframhållit, medSödersten olika slag detoklarheter gör attav som
effekter.bestämdhet uttala sig skattepolitikensom

framgårkvantitativa uppskattningar olika sambandAv författarnas av
kapitalefterfrågan olikaföljande. Vad och dessgäller sambandet mellan

vad framkommit vidbestämningsfaktorer finner de i likhet med som-
något undantag, denandra studier produktionsvolymen, med äratt-

kapitalefterfrågan ungefär Dettaviktigaste faktorn. Elasticiteten i är
medinnebär vid förändring produktionsvolymen ärprocentatt enen av

kapitalefterfrågan storleksord-den förändringen iprocentuella av samma
numerisktning. Elasticiteten avseende kapitalkostnadenmed är

betydligt ligger i intervallet 0,25-0,50.lägre och
frågan skattepolitikens verkningar deintresse förAv ärstörre om

investeringarna redovisas och däruppskattningar effekterna somav
såkapitalefterfråganeffekterna till förändradesäga översättsatt

åreninvesteringar förändring politiken. Författarnaefter tänkten av
nivâeffektenmaximala ochredovisar resultaten i form dels den närav

bestående nivåeffektinträffar, den kvardröjande effektendenna dels en -
denna inträffar.och när-

förändrad höjd produktionsvolymEffekterna eller denavav -
efterfrågenivån nivåeffektmaximalallmänna med procenten ger en-

år bestående nivåeffekt3-4 % % inträffarefter 3-4 och l somen ca
år. förändrad sänkt kapitalkostnad 10 %efter 5-7 Effekterna medvid en

nivåeffekt år% 5 effektmaximal 10-20 efter och permanentger en en
år.2-5 % efter 8

slårHuvudresultatet politikförändringar igenom investeringar-är att
sådanamed avsevärd tidsfördröjning. Detta särskilt skatte-gällerna en

5 framgårSom Bergström-Södersten kapitalkostnaden inte denärrapportav
påverkar kapitalefterfråganenda faktor investeringar. En viktig faktorochsom

också efterfrågenivånproduktionsvolymen iär eller den allmännasnarare
framgårekonomin. detta den ekonomiska politiken inte baraAv allmännaatt -den direkta skattepolitiken företagen potentiellt betydelsefull.ärgentemot -
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påverkarkapitalkostnaderförändradeviaförändringarpolitiska som
investeringarna.

beaktastidsfördröjningen börvad gällerVid tolkningen resultatenav --
engångsförändringar olikaitänktaeffekterförfattarna studeratatt av

förutsättsförändringarinvesteringsbestämmande faktorer, varasom
begränsningmotiverademetodologisktbestående Dennaför framtid.all --

får med vissbestående tolka resultatenpolitikförändringartill gör att man
med mycketineffektivitetbild skattepolitikensförsiktighet. Den storaav -

eventuelltframförhållning skulleekonomiska politikeni denkrav -
politikförändringartidsbegränsadeeffekternaförändraskomma att om av

tiden iförskjutningarkunde till överdärigenom hänsynstuderas och tas
investeringarna.

investeringsfondssystemetErfarenheter2.5.3 av

investeringsstyrning underför statsmakternasDet främsta instrumentet
IF tillinvesteringsfonder komvarit medefterkrigstiden har systemet somil 1955 detavseenden ochiväsentligaändrades dock1938. Reglernaredan

någondet haftfrån medbrukar räknadenna tidpunktförst attär manj årensgångnal avsnitt granskar deI dettastyrmedel.betydelse som
7 både svängningarnautjämnatillmedelerfarenheter IF-systemet, attsomav
i höjatill generelltkonjunkturcykeln ochinvesteringsaktiviteteni över att
E investeringsnivån, oberoende konjunkturläge.av
g förmå företagenIF-systemetgrundtanken med attDen enkla är att

investeringaranvända tillår fördel sina vinstergodaunder attspara en avj
inbyggt idåliga år. investeringsincitament ärDet är systemetunder som

fårdå företagenavskrivning, dvs.vid s.k. frimed det gällerjämförbart som,å Investeringsfondssystemetinvesteringsutgifter.sinaavdrag föromedelbart
I årengodamöjlighet under deuppfattas göraverketi själva attkan som en
I framtida investeringar. Dennaavskrivning en del av100 procents av

speciellaGenom denminskar företagets skatt.avskrivningomedelbara;
j får skatteminskningen disponerashuvuddelenfondkonstruktionen dock av

då genomförs.E investeringarnaförstföretagetav
så beskattningen medgesvidföretagetTekniskt fungerar systemet att3

Fondeninvesteringsfond.från avsättningar till ärlöpande vinst föravdragl
skuldsida.balansräkningenspostenl

uppnåsskattereduktionmindre del denBara genoml somaven
Huvuddelenföretaget.får direkt disponerasavsättningen nämnts avsom

När företaget sedani riksbankcn.måste räntelöst kontodeponeras ett
tillståndefternågon tidpunkt och i allmänhetframtidavid av myn-- Återbetal-anspråk återbetalas deposition.dennafond isindigheterna -tar

i själva verket denfondutnyttjandetdepositionerna vid ärningen av
för företagenincitamentstatsmakterna skapatmekanism varigenom att

Ai investeringar.tidslokaliseringen sinaförändra av
i bokföringstransaktion:ianspråktagandet formenharSjälva av en ren

fondutnyttjande skrivs direktfinansierasInvesteringar motavgenomsom
företagetsingen omedelbar inverkanfondavskrivning harDennafonden.

går misteföretagetfri avskrivning gällerliksom vidskatt, att ommen
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reguljära framtida skattemässiga avskrivningar.
Enligt de regler infördes 1955 fick den avdragsgilla fondavsätt-som

ningen uppgå till högst % årsvinsten40 före skatt räknat efterav -
reguljära avskrivningar och eventuella avsättningar till lagerreserver.
Bolagsskatten under andra hälften 1950-talet 56-57 % och varjeav var

krona sänkte därföravsatt företagets skatt 56-57med %40öre. av
avsättningarna dvs. drygt 70 % denna skattereduktion måsteav- -
deponeras hos riksbanken.

Genom fondavsättning åtföljandemed insättning riksbankskonto
gjorde företaget således vinst 16-17 procentenheteren kronaavsattper
jämfört med alternativet betala Dåbolagsskatt.att avsättningen togssenare
i anspråk kunde företaget 40ta ut öre utnyttjad och investerad kronaper
från riksbanken. Mot denna fördel vid utnyttjandet stod, som nyss
påpekats, bortfallet möjligheten till reguljära skatteavskrivningar.av

Fondbestämmelserna har ändrats vid flera tillfällen sedan 1955. 1960
höjdes inbetalningskravet till riksbanken från 40 till %46 i syfte att
begränsa likviditetsvinsten vid fondavsättningen. 1980 ökades kravet
deposition hos riksbanken ytterligare till 50 %, samtidigt den maximaltsom
tillåtna fondavsättningen höjdes till 50 % årsvinsten före skatt.av
Likviditetsvinsten i samband med fondavsättningen blev därmed 8ca

dåprocentenheter vid den gällande bolagsskattesatsen 58 %. Genomca
de årens förändringarsenaste fr.0.m. 1985 höjdes insättningskravet till-
75 % och fr.0.m. 1987 till 100 % leder fondavsättning tillnumera en-
försämrad likviditet för företaget jämfört med alternativet betalaatt
bolagsskatt.

Storleken den skatteförmån utgårav IF-systemet kansom genom
illustreras några räkneexempel. Resultatengenom har tagits fram genom
enkla nuvärdeberäkningar återgesoch i tabell 2.2, visar förmånensom per
investerad och IF-ñnansierad krona.- -

framgårSom detär förmånligareväsentligt utnyttja fondavsätt-att
ningarna för byggnadsinvesteringar förän maskininvesteringar. Skillnaden
iskatteförmån beror företaget fondutnyttjandetatt går mistegenom om
reguljära skattemässiga avskrivningar. Denna förlust mindre förär
byggnader förän maskiner, eftersom byggnader skrivs över mycketav en
längre tidsperiod.

skatteförmånenAtt ökar med inflationen hänger motsvarande sätt
med bortfallet reguljärasamman avskrivningar. Vid stigandeav priser

urholkas realvärdet avskrivningarna eftersom dessaav baseras
tillgångarnas historiskt givna anskaffningsvärden.

Kravet inbetalning till riksbanken saknar givetvis betydelse för
effekten fondavsättningarna fåromedelbartom utnyttjas för investeringar.

sådanEn möjlighet till omedelbart utnyttjande förelåg i frånpraktiken
mitten 1970-talet till mitten 1980-talet dåav fonderna i princip heltav var
frisläppta.

Då depositionskravet överstiger bolagsskattesatsen, vilket gällt sedan
1985, blir skatteförmånen mindre längre företaget får vänta med

Ävenfondutnyttjandet. vid IOO-procentig deposition hos riksbankenen och
år2 12 mellan avsättning och utnyttjande kvarstår dock betydandeen
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fondut-för maskininvesteringareffekt för byggnadsinvesteringar, medan
framstår alternativ.nyttjandet olönsamtettsom

Tabell 2.2
Skatteförmån lnveslerad krona vid utnyttjande lnveslerlngsfondssystemel.per av
Procent.

%Depositionskrav

50 1980-84 75 1985-86 100 1987-

ByggnadsinventerlngA.
år 0 2,5 2,5 0 2,5Spärrtid 0
%Inflation

16,5 19,2 13,60 19,2 19,5 19,2
26,5 26,5 21,8 26,5 16,74 26,9

17,18 31,4 32,0 31,4 24,5 31,4
B. Maskininvestering

år 2,50 2,5 0 2,5 0Spärrtid
Inflation %

0 4,7 4,9 4,7 2,0 4,7 -1,0
7,2 7,6 7,2 2,5 7,2 -2,64

2,5 9,4 -4,98 9,4 9,9 9,4

Anm:
måsteDen IF-avsättningen deponeras hosDepositionskrav: andel av som

Riksbanken.
Tid mellan avsättning och utnyttjande.Spärrtid:

Förmånseffekten, med hjälphar beräknats uttrycket:av
1-be°w 1.PVS b+ -

spärrtiden,där bolagsskattesatscn 0,52, b depositionskravet, ärär är ärw e1
företagets nominella diskonteringsränta efter skatt och PV är nuvärdet av
reguljära skattemässiga avskrivningar. Diskonteringsräntan vägtantas ettvara

lånför kapital:genomsnitt kostnaden och egetav
il--rh rl-h+

0,03.0,5, i 0,04 inflationstakten och idär skuldkvoten h + +r

förmåalltsåDen fondsystemetenkla grundtanken bakom är att
år för tillföretagen sina vinster under goda användadel attatt spara en av

dåliga år. följdriktigt in-investeringar under Systemet namnetgavsi
vesteringsfonder för konjunkturutjämning.

i får investeringarEn huvudprincip varit fonderna utnyttjas förhar att
myndigheternaj tillstånd frånförst efter Ett undantag denna principav

dål 1955. För fondsystemet infördestillkom dock redan öka intresset föratt
år fårl 5 fritt is.k. fri sektor, vilken innebär företagen efter taatten

l anspråk 30 % fondmedel.avsattaav
l Efter IF-systemet tillförts ytterligare uppgifter. Genom vissahand har
l

6 låg tillståndsgivningenUrsprungligen för den löpande arbets-ansvaret
1983 tillmarknadsstyrelsen, överflyttades handläggningen fondsystemetavmen

tillståndsbe-industriverk. för frisläppspolitiken och viktigareAnsvaretstatens
slut dispenser m.m. ligger hos regeringen finansdepartementet.
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lagändringar sedan slutet 1950-talet prop. 1959:6 öppnadesav t.ex.
möjligheter för regeringen tillståndspecialinriktade utnyttjaatt ännuattge

använda fondavsättningar och utsträcka utnyttjandetiden vid frisläppatt
den år.vanligautöver 1-2 Det uttalade syftet underlätta förattvar

exportindustrin genomföra tidskrävandeoch investeringar.att Denstora
lokaliseringspolitiska frånaspekten blev dåaktuell 1963 prop. 1963:159

regler möjlighet till frisläpp stödområdena,inom de s.k. oftanya gav extra
förmånligaremed villkor vid deän generella frisläppen. Det regionalpolitis-

ka utnyttjandet också från 1964 formentog s.k. kombinationsbeslut.av- -
Dessa innebar företagen få tillståndkundeatt utnyttja fondernaatt även
under perioder frisläppgenerellt kompensationutan för delattsom en av
investeringarna någotförlades stödområde.till

Investeringsfonderna gångensläpptes fria för första Från1958. maj 1958
till oktober 1959 godkände AMS alla ansökningarnästan fondutnytt-om
jande, till den dominerande delen gällde byggnadsinvesteringar.som
Fonderna fick i allmänhet årutnyttjas i tillståndtill 2 efter attupp
beviljats, vilket bör inneburitha del stimulanseffekten komatt en attav
infalla under den följande konjunkturuppgången.

I samband med högkonjunkturen i början 1960-talet utnyttjadesav
fondsystemet också för dämpa tendenser till överhettning. Iatt syfte att
minska likviditeten inom företagssektorn erbjöds särskilda skatteförmåner
åt företag frivilligt ökade depositionerna hos riksbanken vid fond-som

frånavsättning obligatoriska %46 till %.100 Fondavsättningarna ökade
också mycket kraftigt de tillfälliga skattestimulanserna.som svar

Nästa frisläpp dåkom 1962 och med tydlig nåsträvan atten en
tidsmässigt bättre avgränsad stimulanseffekt 1958-59. Fondernaän fick
utnyttjas för byggnadsinvesteringar påbörjades före november dettasom
år och avslutades i Tillståndetapril 1963. förlängdessenast till attsenare
gälla periodenäven november 1963 1964. Genom ibeslutmars-
november 1962 fick fonderna ocksåutnyttjas för maskiner inventarieroch

beställdes före maj 1963.som
1967 inleddes omgångenden tredje konjunkturpolitiskt motiverade

frisläpp. Efter förnyade vårenbeslut 1968 gångfick fonderna denna
bådeutnyttjas för maskin- och byggnadsinvesteringar, under förutsättning

leverans färdigställande utgångenföreav 1969.resp. av mars
Under 1970-talet kom utnyttjandet IF-systemet förändras iviktigaattav

avseenden. I samband med konjunkturnedgången 1971-72 släpptes
fonderna fria för byggnadsinvesteringar i maj tillstånd1972 och detta kom
sedan successivt och med varierande motiveringar förlängas i 15att nästan
år. Först fr.o.m. 1987 begränsades fondutnyttjandet för byggnadsinveste-
ringar till gälla enbart storstadsområdena.utanför Frånatt juni 1975 fick
fonderna utnyttjas föräven maskiner och inventarier tillståndoch detta
kom utsträckas omgångari olikaatt 1985. Fört.o.m. närvarandemars
omfattar frisläppet för byggnadsinvesteringar investeringaroch i inventarier
endast investeringar syftar till begränsa störningar i denattsom yttre
miljön och investeringar stödområdena.i

De i praktiken frånfrisläppen maj 1972 fårpermanenta juni 1975resp.
självfallet bakgrund krisen i denmotses svenska ekonominav som
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frågaDet bl.a.1970-talet. stag-efter mittenutvecklades om envarav
minskning idrastiskindustriproduktion ochfallandenerande eller en

Produk-anläggningskapital.fasti maskiner ochinvesteringarföretagens
årtiointe mycket högreexempelvis äntionsnivân 1982industrininom var

maskininvesteringarna1976-82 minskadehela periodentidigare underoch
%.12medbyggnadsinvesteringarnaårligen 5 % ochgenomsnittmed i

skatte-alltmed andra generösareFortgående kombinationfondfrislåpp i
tilldirektstödomfattande statligtmycketframför alltrabatter och ett

industrinshejdasöktevarigenom statsmakternakrisföretag medeldevar
i tillbakagång från mitt.1970-taletsE

via in-investeringarföretagensStatsmakternas möjligheter att styra
deltavaltutsträckning företageni vilken attvesteringsfonderna beror av

finansieratill förräcktfondavsättningarna atti och speciellt hursystemet
investeringarna.

avsnittredovisningen iåterigen empiriskadenI sammanhangdetta är
B intresse.2.2 och i bilaga av

döljerindustriföretagframgårtabell BB.3 i bilagaAv aggregatetatt av
1979-85 gjordeperiodenFörenskilda företagen.mellan deskillnaderstora

några IF-intehuvudår % företagen50för varje minst över tagetav
år 25 % företagenminstflertaletunderSamtidigt haravsättningar. av

avsättningar.gjort maximala
istyrsynpunkteffektivitet ärfondsystemetsindiciumEtt viktigt ur

finansieraförfonderna räcktfrisläppenutsträckning attvilken av
byggnader.maskiner ochinvesteringar iföretagens

framgårpå B.5 bilaga Bitabell atttabell 2.3 byggerAv som --
byggnadsin-väsentligt andelför störrefondutnyttjandet svarat aven

medväntadSkillnadenmaskininvesteringarna. ärvesteringarna än av
långt IF-finansie-förmånseffekten för byggnader större.ärtillhänsyn att

%35 50ochvarierade mellanindustrins byggnadsinvesteringarringen av
samband medifondavsättningarnade kraftigt ökadeGenom1979-83.

också betydelsefondfinansieringens1983-84vinstuppgången sedankom
växa.att

I
Tabell 2.3

finansieratsbyggnaderochinvesteringar i maskinerAndel industrinsi somav
IF-utnyttjande.genomi

ProcentIl

ÅrInvesterings-
1985 19861983 19841981 198219801979i typ

l
66,758,7 64,235,0 42,249,043,8 48,3Byggnader
25,123,4 30,55,6 4,9’ 10,8 13,87,7Maskiner

åsvåra Vi kanvärdera.2.3 docki tabelluppgifterDe är att enagessom
åren aktuelladen5 de 8 underfondutnyttjande försidan konstatera att av

förinvesteringskostnadenhälftenför mindreperioden änsvarat av
Dessamaskiner.andel förbetydligt mindrebyggnadsinvesteringar och en
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resultat påkan tyda företagen vidatt överväganden investeringsök-om
måsteningar lita till andra källor investeringsfondernaän för investeringar-

Åfinansiering. måsteandra sidan siffrornasnas aggregerade beaktas.natur
Benägenheten vinstersätta tillatt investeringsfonderna harav som

varieratnämnts kraftigt mellan företagen och skulle därför kunnaman
spekulera i motsvarande skillnader mellan olika ocksåföretaggrupper av

frågai fondutnyttjandet. Det faktum IFom föranvänts maskinin-att även
vesteringar för vilka förmånligaden effekten relativtär begränsad kan tyda

påjust fonderna för vissaatt företag varit väl tillräckligaän för attmer
finansiera Överskottetsamtliga byggnadsinvesteringar. dåfonder harav

föranvänts maskininvesteringar.
Motsvarande uppgifter fondutnyttjandets betydelse finan-om som

sieringskälla tagits fram AMS frånför tiden 1975som iav stort settger
bild. frånData år,tidigare då fondernasamma utnyttjades kon-som

junkturpolitiskt medel med klart avgränsade perioder frisläpp, finnsav
dock inte tillgängliga. Det naturligtvisär tänkbart företagen dåatt
frisläppen kommit först årefter flera fonduppbyggnad kunnat finansieraav

väsentligt andel sinastörre investeringaren via fondsystemetav än som var
årenfallet efter mitten 1970-talet då utnyttjandet i praktiken heltav var

fritt.
Frågan då hurär fondsystemet påverkat företagens investeringsbeteen-

de.
Investeringar finansieras fondfrisläpp framgåttsom genom ger, som

kraftig skatteförmån jämförbarovan, är med utgåren den vid frisom som
avskrivning. Det dåligger tillnära hands dra slutsatsen frisläppatt att av
investeringsfonderna också medför kraftig reduktion i företagensen
kapitalkostnader och det därmed skapasatt incitament till ökade investe-
ringar.

Denna konventionella fondfrisläppens incitamentseffekter byggersyn
dock tveksammaett förutsättningar. För tolkningenpar skallatt gälla
måste för det första företagen räkna med kunna finansieraatt sina
marginella investeringsobjekt via fondsystemet. De uppgifter fondfri-om
släppens omfattning tidigare kan såtydapresenterat inte varitatt

åtminstonemöjligt, inte under 1970- och 1980-talens permanenta frisläpp.
En förutsättning då fondutnyttjandeär den tinansieringsformatt är som
prioriteras företagen, vilket skulle innebära företagen påav att mar-
ginalen räknar med skriva investeringsobjektenatt via reguljäraav
avskrivningsregler än IF-systemet.snarare genom

Med direkt hänvisning till fondfrisläppens otillräckliga omfattning sedan
Bergström-Södersten7mitten 1970-talet harav lanserat nytolkningen av

IF-systemets inverkan företagets kapitalkostnad. Utgångspunkten är att
företagen för sina marginella investeringsobjekt pågående fondfrisläpptrots
måste utnyttja de reguljära avskrivningsreglerna. Fondsystemet påverkar

ändådock investeringskalkylen, eftersom frånvinsterna projekt enligtnya

7 Bergström, Villy och Södersten, Jan, Do Iäx Allowances Stimulate Invest-
ment The Scandinavian Journal of Economics, vol.86 1984, pp.244-268.
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Då fondsystemetIF-avsättningar.fördelvis disponerasgällande regler kan
avsättningardessafrisläpp kanpermanentai skede medär nyaett

förmåninvesteringar. Denomgående intramarginellautnyttjas för
med vissåtnjutande likvärdigiföretaget härigenom kommer år enav

vinstbeskattningen.reduktion igenerell
kapital-för företagensfondfrisläppens betydelsenytolkningDenna av

från 1970-taletmittenfrisläpptiden med permanentakostnader under av
från förutsättningenEn särskilt kritisk punktproblem.dock inte fri ärär

så lagstiftningen medger.IF-avsättningarföretagen gör storaatt som
Företagenantagande.inte stöd för dettaTidigare presenterade data ger

åtgärder, devinstreglerandci allmänhet ha överskott trots attsynes
betalar bolagsskatt.

vinstreglerandcframgått överskott2.3 medförSom avsnitt ettav
För IF-påverkar kapitalkostnad.åtgärder företagensskattereglerna inteatt

neutralitet delsskattemässigförutsätter denna slutsats attdelsystemets om
delsså lagstiftningen medger,inte attavsättningarna är stora som

frisläpp.företagen medräknar permanenta
betydelse förIF-systemetsalltså tolkaflera alternativaDet finns sätt att

investera iincitamentendärmed förkapitalkostnader ochföretagens att
realkapital.

investeringsfonder-medför frislåppenkonventionellaEnligt den avsynen
medjämförbarkapitalkostnadendenkraftig reduktion i reala ärsomna en

övergång avskrivning. Enligt dentill omedelbarvidden gäller ensom
perioder medunderIF-frisläppens betydelse permanentanytolkning av

1984 dockBergström-Södersten ärdiskuteras i bl.a.frisläpp som
väsentligt mindremedmarginellbetydelse högstfondutnyttjandets en

kapitalkostnaden.reduktion av
ocksååtgärder kapitalkostna-liggervinstreglerandcVid överskottett

Ikonventionella analysen.enligt dengällervadden högre än sammasom
förunderlagoutnyttjatmån företag har ettstora avgruppersom

möjlighetenförloratdärmeddispositioner statsmakternaskattemässi harga
investeringsbeslut.derasatt styra

alltså företagensinverkanIF-systemetsSammanfattningsvis synes
dels huruvidafrisläppspolitik,investeringar dels statsmakternasbero,

åtgärder generell frisläppspo-förelegat. Vidvinstreglerandcöverskott en
åtgärder viamöjlighetenvinstreglerandc harvid överskott attlitik och

begränsade.investeringarna varit starktIF-systemet styra

ochbeskattning arbets-Neutral2.6 av
kapitalinkomster

framhålls beskattning arbets-våra neutralönskvärdhetendirektivI avav en
dåFrågan medvad skalluppkommerkapitalinkomster.och avsessom

underlagej. Somönskvärd ellerhuruvida dennaneutralitet är ettsamt
Petertill professorvåra särskilt uppdragövervägandenför har gett ett

vårtbilaga 2 tillHans redovisasUppsala universitet.Englund, rapport som
betänkande.
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Englund inleder hållnasin principiellt diskussion med behandlaatt
effektivitetsaspekter dvs. i vilken utsträckning produktionen i vid mening-

denär möjliga neutralitetsfråganstörsta i förstaatt ett steggenom-
utgå från hushållenmodell, där direkt kapitalstocken i ekonomin.ägeren
Frågan sådanneutralitet blir i modellvärld beroendeett storlekenom av

de kilar skattesystemet driver in mellan inkomster före efterochsom
skatt, antingen frågandet arbets-är och kapitalinkomster. Problemetom

här den relativaär storlekenatt skattekilarna vid de olika inkomstslagen
inte direkt kan tillöversättas slutsatser skattesystemets effektivitet.om
Orsaken hushållenär kan olikaatt känsliga för prisförändringarvara
arbets- och kapitalmarknaderna.

Vid diskussion effektivitetsverkningarna också åter-bör beaktasen av
frånverkningar produktionssystemet påverkar lönenivån och räntansom

i ekonomin. Englund redovisar i detta frånvissasammanhang resultat
simuleringsstudier visar frånrörelse inkomstskatt till utgifts-attsom en en
eller löneskatt, dvs. avskaffande kapitalinkomstbeskattningen,ett skulleav

högre kapitalintensitet i lönenivå,ekonomin, högre lägrege en räntaen en
och högre Medsparkvot. reservation för högre kapitalstock inteen att en
nödvändigtvis föredra finner ändåär Englund vissaatt effektivitetshän-att

förtalar lägre beskattning kapitalinkomster arbetsinkoms-syn änen av av
ter.

De slutsatser hittills refererat bygger förutsättningensom att
ekonomin sluten. Dennaär förutsättning betydelsefull eftersomär ingen
distinktion behöver mellan dengöras personliga kapitalinkomstbeskatt-
ningen och företagsbeskattningen. Om ekonomin i stället öppenantas vara

betydligt realistisktett antagande för svenskt vidkommande ärmer- -
denna distinktion nödvändig. För den ekonominöppna kan nämligen
hävdas besluten frånsparandeatt separerade investeringsbesluten.ärom
Den personliga kapitalinkomstbeskattningen dåblir skatt inhemskten
sparande medan företagsbeskattningen skatt inhemskaär investe-en
ringar. I den ekonomin fråganöppna blir därmed neutralitet vadom —
gäller cffcktivitetsaspekten bl.a påeffekterna lönenivånden inhemska -
i beskattningen arbets- och kapitalinkomster beroende i vilket ledav av
kapitalskatten Något hårdraget påverkartas personbeskattningenut. det
inhemska sparandet inte investeringarna, medan gäller förmen motsatsen
företagsbeskattningen.

Under de renodlade antaganden karakteriserar liten öppensom en
fårekonomi företagsbeskattningen och personbeskattningen kapitalin-av

komster olika effekter. Detta ocksågäller i fördelningshänseende, där en
skärpt företagsbeskattning låt långsiktigti tidsperspektiv viaettvara— -
effekter kapitalbestånd lönenivåoch övervältras löntagarna, medan
bördan skärpt personbeskattning bärs de inhemska kapitalägarna.av en av

Som Englund själv framhåller ovanståendegäller slutsatser vid starkten
idealiserad beskrivning skattesystemet och den ekonomi det tänkesav

Ävenfungera dynamiska effektivitetsskäl talar för lägre skattesatsom en
kapital- såvittän arbetsinkomster gäller den del kapitalskattenav-

företagentas ut talar andra någorlundaskäl försom likaatt-
skattesatser bör tillämpas båda slagen inkomster. Det starkaste skäletav
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omvandla arbets-många möjlighetskattskyldiga hartill detta attär att
forolikheter i skattesatserDärmed skulleinkomster till kapitalinkomster.

företagsnivâ i formproblemskapade olika slagen inkomster avav
skatteanpassning.

åalltså sidanawågning mellanSammanfattningsvis aktualiseras enaen
lågtfor skatteuttagtalardynamiska effektivitetshänsyn ettsom—

önskemålå undvikasidani företagen och andrakapitalinkomster att-
fråga, till vissa delarTillolika former skatteanpassning. denna årsomav

återkommer kapitel därRINK, vi ifor ochangelägenhetgemensam oss
på kapitel därdiskuteras, och ireformarbetetinternationella aspekter

utgångspunkterna bolagsskattereformen.fast förvi lägger
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frågor3 Internationella

3.1 Inledning

Omvärldens skattesystem förändras Detta inte minstsnabbt. gäller
område.företagsbeskattningens Den ekonominssvenska öppenhet och

beroende utvecklingen internationaliserade för kapital,marknaderav
arbete, och tjänster det naturligt i reformarbetet fästagör attvaror

vid dessa förändringar. Denuppmärksamhet svenska företagsbeskattningen
såbör utformas bidrarden till effektiv resursanvändning ochatt en en

påtillräcklig storlek de delar den ekonomin isvenska arbetarav som
internationell konkurrens.

principfrågorI avsnitt 3.2 behandlas antal konkurrenskraftett om
skatteområdet. Därefter redovisas i avsnitt 3.3 vidtagna och planerade

någraförändringar i olika länder. Avslutningsvis ibehandlas avsnitt 3.4
utvecklingen inom EG.

på skatteområdet3.2 Konkurrenskraft

skattedebattenl fråganI den internationella har skattereglernasom
förbetydelse nationella ekonomiers konkurrenskraft uppmärksammats.

fortgåendeBakgrunden internationalisering olika marknader,ges av en av
orsakad trendmässigt sjunkande förkostnader flytta tjänster,attav varor,
kapital, information.arbete och Samtidigt med detta har skett en
avreglering kapitalmarknaderna.av

Internationaliseringen medför skillnader i Skatteregler mellan olikaatt
tårländer ökande betydelse för företags individersoch valen av var en

verksamhet skall bedrivas. Skatter visserligen alltidhar varit betydel-ett
sefullt element i bl.a. företagens produktionskostnader. Vid mindreen
rörlighet arbete och kapital i dag fick emellertidöver gränserna änav
skillnader i skattekostnader först med viss fördröjning realekonomiskaen

dåkonsekvenser och i första hand förändring i den internatio-genom en
nella handeln. I dag sker realekonomiskaden anpassningen i större
utsträckning rörlighet produktionsfaktorer kapitalrörelser,genom av genom
förändrad lokalisering investeringar migration.ochav

1 Se V. Iänzi, Tax Reform in Industrial Countries and ofthe Impact the U.S.
ReformTax ofAct 1986, IMF Working 8761Paper för beskrivning.en
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Även skillnader i skatteregler betydelsefulla tidigare,är än ärom mer
ocksåandra faktorer viktiga, geografiskt läge och de allmännasom

förutsättningarna för företagande. Följaktligen finns visst förett utrymme
nationella awikelser. Utrymmet har dock minskat.

Skattereglernas ökande betydelse konkurrensfaktor aktualiserarsom en
fråga.allmän I den svenska överskådligekonomin kommer under framtid

nivån de offentliga utgifterna och den därav följande skattekvoten att
från förhållandenaawika i flertalet Frågan dåländer i omvärlden. gäller

vilka skatter det konkurrenssynpunkt angelägetär ochmest attur anpassa
vilka skatteromvänt de minsta effektivitetsförlusterna vidsom ger

frånawikelser Enomvärlden. viktig faktor här lättrörligheten dehosär
aktiviteter påverkas olika skatter.som av

Produktion och realinvesteringar i näringslivet torde tillhöra de
ekonomiska aktiviteter lättrörliga. Följaktligenär det vidmest ärsom
beskattningen kapital används i Sverige awikelsernaangeläget attav som
från omvärlden inte blir för Däremot torde för awikelserstora. utrymmet

vid beskattningen åtminstone såkapitalägande,större svenskt längevara av
uppmärksamheten begränsas till effekterna produktion och realin-
vesteringar se Peter Englunds Sakenrapport. kan dock ikomma ett

läge upprätthållahar ambitioner aktieägandeannat svensktatt ettom man
och tillräckligt inhemskt sparande. Detta gäller särskilt i situationett nären
valutaregleringen har awecklats.

Frågan då vad precistär skall med konkurrenskraftigsom mer avses en
företagsbeskattning. I tillväxtperspektiv det naturligt koncentreraett är att
intresset till påverkarhur beskattningen företagen via effekter de s.k.
kapitalkostnaderna, dvs. förräntningskraven investeringar.

Förräntningskraven långinvesteringar bestämmer sikt företagens
kapitalbestånd. Exempelvis leder höjda kapitalkostnader till företagenatt
justerar kapitalbeståndned sitt totala neddragning in-genom en av
vesteringsverksamheten. kapitalbeståndEtt minskat minskadoch kapitalin-

fårtensitet i långekonomin vidare påverkasikt reallönernaantas
negativt.

Kapitalkostnaden visserligen inte påverkarden enda faktorär som
investeringar kapitalbeståndoch i ekonomin. I kortare tidsperspektivett

också efterfrågenivånspelar den allmänna Utformningenroll. denen av
allmänna ekonomiska politiken emellertidhar endast perifert intresseett
i diskussion skattesystemets internationella konkurrenskraft.en av

I det korta tidsperspektivet ocksåkan beskattningen i vissaresultera
likviditetseffekter, påverkardet genomsnittliga skatteuttagetattgenom
företagens möjligheter finansiera investeringar. Dessa likviditetseffekteratt
torde emellertid ha minskat i betydelse i takt med avregleringen av
kapitalmarknaderna.

I princip kapitalkostnaden det förräntningskravutgör investeringar
före alla skatter skall uppfyllt för de förräntningskrav, efterattsom vara
alla skatter, företagens långivare,finansiärer, och ställer sittägaresom

isparande näringslivet, skall uppfyllas. De olika delarna skattesystemetav
bolagsskatten och skatten utdelningar och kapitalvinsterräntor,- -

driver in kilar tvåmellan dessa förräntningskrav. Sammantaget dessautgör
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mått skattebelastningen nyinvesteringar.skattekilar den totalaett
skattebelastningenI studier gjortsde jämförande har avsom

länderz såväli bolags-investeringar olika uppmärksammas allmänheti
emellertid inte självklartfinansiärernas beskattning. Detskatten är attsom

vid bedömning dentill finansiärernas beskattninghänsyn skall tas en av
ekonomi denför liteninternationella konkurrenskraften Öppen somen

Frågan aktieägare och svenskavad beskattningen svenskasvenska. gäller av
långivare investeringar i Sverige.för förräntningskravenbetyder

i Sverige ochFör fall företag 1 hade verksamhetdet svenska enbart
förlita sig den svenska2 för sin kapitalförsörjning enbart kunde

frånisoleradkapitalmarknaden 3 kapitalmarknadoch denna svenska var
kapital-beskattningen aktieutdelningar ochomvärlden skulle räntor,av

Ibetydelsefull för förräntningskraven.vinster aktier omedelbart envara
åtminstone lång sikt,koppling,ekonomi finns nämligen direktsluten en

från i näringslivettill realinvesteringar. Skatt svenskt sparandesparande
påverkar investeringarna i företag i Sverige.därigenom

i flera länder därmedEtt företag har verksamhet ochökande antal
tillgång liberalise-Dettatill de internationella kapitalmarknaderna. och

försvagat sambandet mellanringen den valutalagstiftningen harsvenskaav
Räntenivån SverigeSverige. isparande och realinvesteringar isvenskt är

aktiehandelnLiberaliseringendärför i grad internationellt bestämd.hög av
åtminstone långockså utbildas internationelltinnebär sikt- detatt ett-

riskkapitalplaceringar.förräntningskravbestämt
långivning aktieplaceringarDe förräntningskraven för ochinternationella

avkastningskravkomplicerad sammanvägning realabestäms genom en av
efter inflationsförväntningar försparande skatt, och Skatteregler räntor,

kapitalvinster i olika nationella ekonomierna. Avutdelningar och de
sammanvägningsprocess liten.naturliga skäl den svenska vikten i dennaär

långivare litenFöljaktligen beskattningen svenska ochspelar ägare enav
Dettainternationella kapitalmarknaderna.för förräntningskraven deroll

också begränsad inverkansin dessa harinnebär i Skattereglertur att en
för realinvesteringar i Sverige.incitamenten

beskattningen svenska ochDet just sagda innebär inte ägareatt av
långivare dess inverkanbetydelselös i andra avseenden vad gälleränär

för i SverigeSverige. Den har betydelseinvesteringar i sparmönstrenstor
på portföljer olikasammansättningen svenskaoch för sparares av

tillgångar. Sålunda bestämdinvesteringar i aktierskatteuttagetär av
förhållande tillutdelningsinkomster kapitalvinster ibeskattningen ochav

tillgångar, framfördels andra icke-räntebärande alltskatteuttaget
tillgångar, nivånbetydelsefull för detbostäder, dels räntebärande

aktieägandet.framtida svenska
hård relativt andraVid för beskattning svenskt aktieägande,en av

lång sikt föredraplaceringar, svenska tenderakommer att attsparare
sådanttillgångar. scenario ii bostäder räntebärande Ettsparande och är

investeringarför sig förenligt med tillfredsställande storlek ochoch en

2 King-Fullerton, op.cit., efterföljare.Se och dess
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konkurrensutsatt i Sverige,sektor under förutsättning bolagsbeskatt-att
fårningen konkurrenskraftig lågutformning. Huruvida andel svenskten en

aktieägande andra skäl acceptabelt bedömning det inte iär ärav en som
första hand ankommer göra.attoss

Förräntningskraven de internationella kapitalmarknaderna uttrycker
den genomsnittlige internationelle aktörens avkastningskrav investe-
ringar i efterbolag bolagsskatt. Bolagsskattereglerna ide olika ekonomierna
adderar skattekilar till dessa förräntningskrav och resulterar i förräntnings-
krav nyinvesteringar i förebolagen bolagsskatt. Skillnader i dessa

fårskattekilar betydelsefulla för internationelltantas verksammavara var
företag väljer investera.att

Skattekilarnas storlek beror dels den formella skattesatsen, dedels
regler bestämmer skattebasens relativastorlek. Den betydelsensom av
formell skattesats och skattebasreglerna beror emellertid skatt.typen av

Vid neutralas.k. skatter sammanfaller förräntningskraven nyin-
vesteringar med de kapitalmarknaderna bestämda förräntningskraven.av

sådanaVid skatter spelar den formella ingenskattesatsen roll. Vid neutrala
såskatter definieras skattebasen antingenväl konsekvent realgenom en—

inkomstprincip med avdrag för reala finansieringskostnader eller genom
konsekvent utgiftsskatteprincip skattesatsen blir ointressant fören att-

investeringar3.skattebelastningen marginella
icke-neutralaVid skatter från ovanståendedär olika skäl görsavstegav

principer såväldäremot skattesatsär skattebas betydelse försom av
skattekilarnas Förstorlek. given ofullkomlighet i skattebasen,en
exempelvis nominella prisvinster inkluderaslageratt eller att acce-
lererad avskrivning medges, leder förändring skattesatsen tillen av en
ändring i skattekilens storlek.

Då omvärldens företagsskattesystem se avsnitt 3.3 i framtidenäven
kommer utmärkas definitionsmässiga icke-neutraliteter,att det förärav

vidkommande såvälsvenskt nödvändigt beakta skattesats skattebasatt som
vid utformningen den svenska bolagsskatten.av

vårEnligt bedömning dock den internationella utvecklingen skäl attger
tillmäta den formella skattesatsen betydelse tidigarestörre vidänen
bedömning företagsbeskattningens internationella konkurrenskraft.av
Samtidigt kvarståendebör dock beaktas olikheter iäven skattebaserna.

Ländergenomgång3.3

Australien

Bolagsskattesatsen från %har sänkts 49 till 39 % inkomståretfr.o.m.
198889. Vidare har införts med full avräkning bolagsskattett system av
utdelad vinst.

3 Ur likviditetssynpunkt kan emellertid för hög skattesats problema-en vara
tisk.
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Belgien

Belgiska bolag efter progressiv Denbeskattas skala. lägsta skattesatsenen
30 % den %.och högsta för vinster 16,6 milj. Bfrcs 43 Enligtär över ett

utredningsförslag skall i fortsättningen enhetlig tillämpas. Detskattesatsen
ocksåinnebär de nuvarande lättnaderna i den ekonomiska dubbelbe-att

skattningen skall avskaffas.
Inventarier skrivs i regel planenligt. Procentsatserna varierar medav

hänsyn till inventariernas livslängd. Vidare medges investeringsavdragett
5 %.normaltom
fårFörluster åren.utnyttjas vinster under de fem följande Vissamot

särregler finns. Bl.a. gäller ingen tidsbegränsning för förluster under
år.företagets fem första

Canada

Den canadensiska regeringen har lagt fram förslag till omfattandeett en
skattereform. Inom för oförändrat totalt skatteuttag skärpsettramen
företagsbeskattningen och den indirekta beskattningen samtidigt densom
personliga inkomstbeskattningen lindras.

Den så Påfederala bolagsskattesatsen länge 36 %. grundär ännu av
förekomsten småföretagrad olika avdrag, särregler för provins-ochav
skatter varierar skatteuttaget för olika företag kraftigt. Enligt förslaget

den federala småföretagsänks skattesatsen till 28 %. För blir skattesatsen
%.12
Dubbelbeskattningen bolagsvinster lindras för närvarande attav genom

fåraktieägare fysisk skattereduktionären motsvararsom person en som
viss andel den utdelningsinkomsten. Enligt förslaget sänksmottagnaen av

fråndenna andel tredjedel till fjärdedel.en en
ocksåFörslaget innebär breddning basen för företagsbeskatt-en av

ningen. Bl.a. försämras avskrivningsmöjligheterna.
I det canadensiska både framåtfinns förlustutjämning ochsystemet

bakåt. årCarry-forwardperioden år.sju och carry-backperiodenär tre

Danmark

Danska bolag beskattas med statlig inkomstskatt 50 %. Bolagenen omE
beskattas inte kommunalt.

i Beskattningen utdelad bolagsvinst lindras avräkningssys-ettav genom
För fårnärvarande 25 %gäller utdelningen räknas Entem. att av av..

pågår.reglernaöversyn av
Inventarier år.skrivs enligt %restvärdemetod med 30 In-; av en per

ärdustribyggnader % årenskrivs med 6 under de första tio ochav per
år.därefter % Förmed 2 bostads- och kontorsbyggnader avskriv-ärper

ningsreglerna restriktiva.mer
fårFörluster utnyttjas åren.vinster under de följande femmot

Förlustutjämning tidigare vinster förekommer inte.mot
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Finland

För finska aktiebolag har skattesatsen vid den statliga taxeringen varit
43 %. Vidare har kommunal inkomstskatt %i genomsnitt 16 ochen en
kyrkoskatt %1 tagits Den formella sammanlagda bolags-ut.om ca

alltsåskattesatsen har varit ungefär 60 % medan den effektiva skattesatsen
varit väsentligt lägre.

En omfattande skattereform har beslutats. Bl.a. sänks den statliganu
bolagsskattesatsen till i första hand 33 %. En ytterligare sänkning till 28 %

årsker 1990.
Enligt de gällandeännu reglerna lindras dubbelbeskattningen attgenom

fårutdelande bolag %avdrag med 60ett utdelningen vid statligadenav
taxeringen i vissa fall hela utdelningenär avdragsgill. Fysiska personer
kan utdelning 5till 200 Fmark skattefritt. Dessata emot regler ersättsupp

med avoir fiscalsystem skattskyldiga bosatta i Finlandett rättnu som ger
till full avräkning finsk bolagsskatt.av

Inventarier skrivs enligt i princip regler i Sverige 30 %av samma som
degressiv fåravskrivning. Byggnader skrivas med i vissa fall tillav upp

år.%20 Avskrivningsreglerna ändras inte reformen. Däremotper genom
begränsas avsättningarna till investeringsfond. fårI fortsättningen endast

årsvinsten%20 mot tidigare 50 %.sättasav av
Förlustutjämningsperioden år.fem Förluster uppkommitär undersom

åren fårde första fem tioårsperiod.dock dras underav en

Frankrike

Skattesatsen inkomståretför franska frånbolag sänktes 1986 50 % till
45 % inkomståretoch 1988 till 42 %. Förslag föreligger ytterligareom en
sänkning skattesatsen till %39 till detta kommer lokala skatter.av
Omfattande skattelättnader gäller för nystartade företag.

I Frankrike tillämpas sedan länge avräkningssystem. Tidigare närett
%skattesatsen 50 medgavs avräkning med halva bolagsskattenvar

utdelad vinst. Skattesatssänkningen har lett till avräkning sker medatt nu
andel.större

åtskilligaDet finns regler för bestämmande skatteunderlagetav som
saknar motsvarighet i Sverige. Nämnas kan dock byggnader ochatt
inventarier skrivs basis anskaffningsvärdet. Avskrivningarna skerav av
antingen enligt plan eller enligt räkenskapsenlig Planenligmetod.
avskrivning maskiner år.sker i allmänhet %med 10-20av per

Förlustutjämningsperioden årfem årvid carry-forwardär vidtreresp.
carry-back.

Förenta Staterna

I Förenta Staterna genomfördes omfattande skattereform med verkanen
fr.o.m. 1987. Liksom det tidigare bolagsskattesystemet detär systemetnya

såsom detta slutligen kom utformas klassiskt utanatt ett system- -
lättnader i dubbelbeskattningen.

För bolagens del har reformen totalt inneburit ökat skatteuttag.sett ett



185frågorInternationellaSOU 1989:34

Dereformen.förloratde företag harFinansiella företag tillhör som
fått högteknologiskaockså bl.a.sänkt skatteuttagfinns företag har ettsom

företag.
sänkning46 %. Reformen innebärBolagsskattesatsen tidigare avenvar

progressiv. För%. Liksom tidigare skatteskalantill 34skattesatsen är
25 %.$ 15 %75 ellervinster under 000 skatteuttagetär

för snabbareTidigare amerikanska reglernade utrymme engav
anläggningstillgångar företagsekono-svarade detavskrivning än motsomav,i värdeminskningsavdrag skallMålsättningenmiska behovet. är attnumera

i Därtillförslitningen. kommerekonomiskamedges i takt med den att
i Credit harInvestment laxinvesteringsstimulanser i form reglerna omav
i avskaffats.
i %. Vidockså 20minimiskattfederalI det finnssystemet omennyaj

återförs olikaför minimiskattenberäkning underlaget typer avav

1 inteMinimiskattenkomplicerade.skattesubventioner reglerna tas utär
mån högre skattebelopp.skatteberäkningeni den den ordinarie ettger

I möjligthar detGenom sänkningen bolagsskattesatsen attansettsav
i enligt skattesatsfastigheter aktierreavinster ochbeskatta somsamma

%. En särregelmed 20beskattades tidigareandra vinster reavinster5
får obegränsad tid drasDessa underför reaförluster.gäller alltjämt avl

S-årsperiod.underframtida reavinstermot en
fårförluståret.år Förlusterl får efterfemtonFörluster utnyttjas under

förluståret.åren föreutnyttjas vinster under de närmastäven mot tre

Nederländerna

från % 35 %. Liksom i flera42 tillhar nyligen sänktsBolagsskattesatsen
nivå. Itill vissgäller för vinsterskattesatsandra länder upp enen annan

i andradenna till vad gälleriskattesatsNederländerna är motsats som-jl % % till 250 000 FFl.40 i för 35ställetländer högre upp
i beskattningenförtillämpas klassiskaNederländerna detI systemet av

Några förekommer inte.dubbelbeskattningenlättnader ibolagsvinster.l
i särskiltmedinkomsten reduceratsskattepliktigaTidigare har den ett

Detta avdragkapitalet.% skattemässigadetavdrag 1 egnaom
avskaffades 1988.

räkenskapsenligAnläggningstillgångar enligtskrivs planenligt ellerav
metod.

åtta år förluståret.får FörlusterefterFörluster utnyttjas under som
yl åren får tidsbegränsning.utnyttjasunder de förstauppkommit utansex

åren.tidigarefår deutnyttjas vinster underFörluster närmastäven tremot

Norge

% statligt50,8efter sammanlagd skattesatsbeskattasNorska bolag omen
omfat-förberedamedEn utredning arbetarkommunalt.och att ennu

tande skattereform.
får beskattningen.vinst vid den statligaBolaget avdrag för utdelad

utdelningsbeloppet.inteMottagaren betalar kommunalskatt
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Inventarier skrivs årligaenligt restvärdemetod. De avdragen ärav en
30 %normalt 25 % för skepp 15 %och för luftfartyg. Byggnader skrivs

årligen med frånvarierar 3 kontorsbyggnader i vissaprocentsatserav som
områden till 11 flertalet årsrörelsebyggnader har högst 20som
återstående livslängd.

Förluster får kvittas tioårsperiodvinster under följande imot ochen -
samband med nedläggning bolagets verksamhet vinster under demotav -
två åren.tidigarenärmast

Nya Zeeland

Bolagsskattesatsen har med verkan fr.o.m. frånden 1 april 1988 sänkts
48 % till %.28 Samtidigt har avräkningssystem införts i Nyaett som ger
Zeeland bosatta aktieägare full avräkning bolagsskatt utdeladeav
vinster.

Storbritannien

En genomgripande reform bolagsbeskattningen genomfördes 1984.av
Reformen innefattade bl.a. sänkning frånbolagsskattesatsen %52en av
till 35 % för bolag. Skattesatsen små25 % förstora är bolag.

Storbritannien tillämpar sedan länge avräkningssystem. Tidigareett
räknades ungefär hälften bolagsskatten vid utdelning. Skattesatssänk-av av
ningen har liksom i Frankrike tilllett avräkning sker medatt störrenu en
andeL

sänkningen skattesatsen kombinerades med breddningav en av
skatteunderlaget. Tidigare fanns möjligheter till skattemässigstora
konsolidering vid investeringar i anläggningstillgångar.lager och Maskin-
investeringar fick skrivas direkt och industribyggnader %med 75t.ex. av

året.redan första Maskiner fårindustribyggnaderoch skrivasnumera av
med 25 % årligen.saldometod %4resp.

fårEn förlust tidsbegränsning frånutnyttjas inkomsterutan mot senare
verksamhet. Vidare kan förlusten utnyttjas vinster under detsamma mot

föregående året.närmast

Västtyskland

Ett västtyskt bolag beskattas enligt split-ratemetod. Tidigareen var
kvarhållenskattesatsen för vinst 56 % och skattesatsen för utdelad vinst

36 %. Dubbelbeskattningen utdelad vinst elimineras helt attav genom
fåraktieägaren avräkning den 36-procentiga bolagsskatten. Tillav

bolagsskatten kommer mindre förmögenhetsskatt och kommunalen en
näringsskatt Gewerbesteuer 15 %.om ca

En skattereform genomförs full årmed fr.o.m.verkan 1990. Dennu
innebär bl.a. skattesatsen kvarhållen vinstatt sänks till 50 % och att
vissa speciella avdrag avskaffas. Reglerna för värdeminskningsavdrag
byggnader har emellertid gjorts generösa.mer

De västtyska förlustutjämningsreglerna innebär förlust i förstaatt en
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två årenföregåendehand utnyttjas vinsterskall under de närmastmot
fårdock endast till 10 milj. DM. Förluster enligt nyligenupp en-

någongenomförd ändring kvittas framtida vinster begränsningmot utan—
i tiden.

Österrike

Österrikiska hittillsbolag har beskattats progressivt efter skattesats ien
intervallet 30-55 %. Utdelad vinst lindrigare. Vidbeskattas sidan av
bolagsskatten finns liksom i Västtyskland kommunal Gewerbesteuer.en

En tvåskattereform genomförs i De progressiva skattesatsernasteg.nu
1991 %.kommer ha enhetlig 30 Dennaskattesatsatt ersatts av en om

såväl kvarhållenskattesats förgäller utdelad vinst.som
Skattesatssänkningen kombineras med basbreddning. Investeringsin-en

citament i form överavskrivningar, investeringsavdrag investerings-ochav
fondsavsättningar bort eller begränsas.tas

får sjuårsperiod.Förluster utnyttjas vinster under kommandemot en

3.4 Utvecklingen inom EG

långEG-kommissionen har under tid harmoniseraarbetat med att
beskattningen i medlemsländerna. Intresset i första knutits tillhar hand de
indirekta skatterna. En rad direktivförslag har tagits fram kommissionenav

åtskilliga också ministerrådet.och dem har antagits Harmoniseringenav av
de indirekta skatterna viktig del i arbetet med förverkliga EG:sär attav en

inre marknad.
Vad gäller företagsbeskattningen varit betydligthar resultaten mer

blygsamma. Sedan 1969 har kommissionen fram tiotallagt knapptett
fråndirektivförslag. Det har gällt beskattningen utdelningarämnen som av

samgåendendotterbolag i medlemsland, beskattningen vid mellanannat
företag i olika medlemsländer skiljeförfarandeoch i internationella

årsMestskattetvister. uppmärksammat 1975 direktivförslagär om en
harmonisering bolagsskattesystemen. Enligt förslaget skulle bolags-av

i medlemsländerna %skattesatsen bestämmas i intervallet 45-55 denoch
ekonomiska dubbelbeskattningen lindras avräkning ungefär halvagenom av
45-55 % årsbolagsskatten utdelad vinst. 1984Av datum ärsenare
förslag förlustutjämningsregler. Det förslaget innebär förluster skallattom

framåt ocksåkvittas tidsbegränsning och i viss utsträckningutan mot
årstidigare vinster.

Inget ministerrådet.direktivförslagen antagitshar Flera deav av av
årsäldre direktivförslagen 1975bl.a. förslag bolagsskattesystemenom~ -

saknar direkt aktualitet.numera
årsAvsikten tidigare 1985 vitbok den inre marknaden skulleattvar om

följas särskild vitbok Någon sådanföretagsbeskattningen. vitbokav en om
blev dock aldrig publicerad. I stället inriktades arbetet i kommissionen

lägga fram förslag harmonisering basen för företagsbe-att ett om en av
skattningen. Syftet bl.a. förutsättningarskapa för förenklad ochattvar en
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transparent företagsbeskattning i medlemsländerna. Ett utkast till
direktivförslag vårenremitterades under 1988.

innehållerUtkastet 35 artiklar. En hållnadel dessa allmänt medanärav
andra någradetaljerade. Härär skall bara punkter refereras.mer

Vad gäller tillåts årsavskrivningsreglerna såvälenligt 1988 utkast linjär
degressiv avskrivning. Den tillämpade vid degressivsom procentsatsen

fåravskrivning gånger såhögst hög den tillämpas vidtrevara som som
fårlinjär avskrivning inteoch heller överstiga 50 %. Vid lagervärderingen

tillåts såväl FIFO- LIFO-värdering andra värderingsmodeller.som som
Reavinster fastigheter, aktier skall enligt utkastet beskattasm.m som

Åinkomst utan indexering. andra sidan det möjligheterannan attges
uppskjuta beskattningen investeringar i liknande eller andragenom
tillgångar. Investeringen tvåårsperiodskall ske inom eller omen
investeringen fyraårsperiodbyggnader, fartyg fråneller luftfartygavser en
avyttringsåret. dåBeskattning sker i den formen avskrivningsunderlagetatt
för den tillgångenanskaffade reduceras.

Någon särskild skattemässig konsolidering motsvarande de svenska
bokslutsdispositionerna finns inte i utkastet.

framhållasDet bör kommissionens förslag preliminär karaktär.att är av
Det bereds vidare i kommissionen. Vad det slutliga resultatetnu av
projektet blir ovisst. Uppenbart svårtär det kommerär bliatt att att
uppnå den enighet krävs för svårigheternaslutligt antagande. Tillettsom
bidrar bl.a. de skillnader utgångslägeti bolagsskattesystem i finnssom
mellan medlemsländerna. svårigheterna har naturligtvis inte minskat när

medlemmar med skatteområdetandra traditioner antagits.nya
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4 Alternativa skattemodeller

4.1 Inledning

I alternativ till nettovinstbeskattningdetta kapitel behandlar vi olika dagens
företag.av .

inlåsningsproblemet seDet med nettovinstbeskattningen förknippade
kombinationen nominell skatte-kapitel 2 bl.a beroende högär av

outnyttjade reserveringsmöj-satssmal skattebas och i normalfallet stora
på dagensligheter. Skattemodeller bygger bredare skattebas änsom eng

i inlâs-erbjuder principiell möjlighet det gäller minskanärsystem atten
Bredbasiga tidigare behandlats bl.a.ningsproblemet. skatter har av

bruttoskattekommittén i produktionsfaktorskatt Dsbetänkandet Allmän
B 1981:15. Vi dessa kortfattat i avsnitt 4.2.kommenterar

viss K-promstypMed tolkning kan bruttoskatt s.k. dären en av -
förunderlaget företagens bruttoförädlingsvärde med avdragutgörs av

utgifter för bruttoinvesteringar kombination löneskattses som en av en-
cash-flowskatt. definierasCash-flowskatter där skattebasenoch s.k.en —

företagets olika intresse imed hjälp betalningsströmmar har rönt ettav -
bl.a. bakgrund dessa uppfyller högtskattedebatten skattermot attav

Detta motiverar prövningställda krav neutralitet vid beskattningen. en
skatteform realistiskt alternativ. Vi behandlarhuruvida denna kan ettvara

avsnitt 4.3.cash-flowskatten i
Förutom cash-flowskattens neutralitetsegenskaper finnsgoda ett annat

vårtutredningstekniskt till intresse för denna skatteformskälnärmast- -
med den just konstaterade kopplingen till K-promsen.har göraattsom

i Egenskaper cash-flowskatterna i utsträckning möjligahos är attstor
överföra denna proms.

yE Om cash-flowskatten visar sig intressant alternativ finns skäl attettvara
Å realistiskt alternativ. Därmed detskulleöverväga ettpromsen som vara

uppnå åsyftadei direktiven likformiga behandlingenmöjligt denatt av
arbets- och kapitalinkomster i företagsledet inom skatte-och, en samma

någotform, slag där dagens med arbetsgivaravgifteregen-systemav proms
avgifter integreras med form cash-flowskatt.elleren annan av

å sidanOm andra starka skäl skulle visa sig tala cash-flowbe-mot en
ocksåföretagen olikaskattning dettaär ett tungt argument motav

får uppnåsDet innebär i sin den likformiga behandlingentur attpromser.
kalibrering avgiftssystemdagens med ellerseparatgenom en av annanen
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form nettovinstbcskattning.av
Vad gäller nettovinstbeskattningen skall enligt direktiven vilketpröva

vinstbegrepp inom för likformig beskattning desom ramen en mer av-
olika produktionsfaktorerna ligga tillskall grund för beskattningen. En-

frågacentral behållagäller därvid huruvida skall dagens nominellaman
övergångeller till real inflationskorrigeradsystem beskattningom en en

skall ske.
Förutsättningarna vårtför uppdrag i ovannämnda avseende har

förändrats vårasedan vi låtitfick direktiv. Regeringen tillsättahar en
särskild utredning dir. 1988:69 med uppgift studera förslagoch lämnaatt
till hur intlationskorrigerad såvälbeskattning, för företag fören som
hushåll, skall utformas.

Som vårtredovisas inärmare förslag till företagsbeskattningny se-
avsnitt 5.2 funnnithar vi övervägande skäl talar inflationskor-att mot en-
rigering skattebasen för företagen. Som tillbakgrund dettaav en
ställningstagande någonredovisar vi i avsnitt 4.4 utan att presentera-
modell vissa allmänna överväganden.-

4.2 Bruttoskatter och produktionsfaktorskatter

Bredbasiga skatter, knutna till företagens förädlingsvärde, tidigarehar
utförligt behandlats i företagsskatteberedningens slutbetänkande Beskatt-
ning företag SOU 1977:86 och 87 och bruttoskattekommitténsav
betänkanden Bruttoskatter Ds B 1979:3 och Allmän produktionsfak-

Dstorskatt B 1981:15.
Utgångspunkten för bruttoskattekommitténs arbete i väsentligtettvar

vårtavseende annorlunda vad gäller förän arbete. Tanken attsom var en
eller definierad bruttoskatt skulle komplettera dagensett sättannat
med socialavgifter, nettovinstbeskattning och mervärdeskatt. Visystem har

vårtistället tolkat uppdrag förutsättningslöst i den meningen attsom mer
finner därtill föreslåskäl i princip har möjlighet attom att en- -

bruttoskatt skall existerande skatteformer, särskiltersätta nettovinstbeskatt-
ningen och mervärdeskatten. Dessa skilda förutsättningar betydelseär av
för bedömningen bruttoskattekommittens förslag se nedan.av

Det finns tvåolika slag bruttoskatter de klassificerasoch kan iav
dimensioner, där den första gäller skattebasens bredd denoch andra
behandlingen och import. En karakteristik dagens mervärde-exportav av

utgångspunkttjänaskatt kan för denna dubbla klassificering.som
såMervärdeskatten utformad den skall träffa konsumtionär iatt

uppnås tvåSverige. Detta såFör det första definierassätt. skattebasen
från fåromsättningen dra samtliga utgifter för inklusiveatt man varor -led‘.investeringsvaror momsbelagts i tidigare Därigenom kommersom-

ingåkonsumtionenenbart i underlaget och dagens mervärdeskattatt

1 I tekniskt avseendeberäknas visserligen skatten direkt avdrags-genom en-princip fråninnebär företagen skatten fårförsäljningen dra allattsom- påförtsskatt företagens leverantörer detta har ingen principiellsom men
betydelse för definitionen underlaget.av
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tillK-moms. För det andra sker begränsningbrukar därför benämnas en
frånbefrias sinkonsumtion Sverigei exportöreratt momsgenom

försäljning utomlands medan importen beläggs med moms.
frånEn produktionsfaktorskatt skiljer sig dagens mervärdeskatt i det att

ingen begränsning till konsumtion i Sverige skall ske. Syftet med en
produktionsfaktorskatt i stället samtliga faktorinkomsterär attproms- -
skall skattebeläggas oberoende produktionen sker för inhemskt brukav om

föreller export.
också frånEn produktionsfaktorskatt i princip skilja sigkan - -xi mervärdeskatten vad gäller skattebasens bredd. K-promsen, dvs. den icke-

gränskorrigerade motsvarigheten till mervärdeskatten, den smalasteäri av
i Om K-promsbasentänkbara baser. till lägger nettoinvesteringarnatre man

erhålls företagens nettoförädlingsvärde och motsvarande skatt benäms
uppnås ocksåinkomstproms. En ytterligare basbreddningproms om

i avskrivningarna inkluderas.
i alltsåDen klassificeringendubbla upphov till inte mindre änger sex
å olika Momsvarianternaslag bruttoskatter. emellertid skälärav somav

sammanhangeti tidigare anförts mindre intressanta i Vad gäller de tre
åtpromsalternativen skiljer de sig i ekonomiskt avseende, där de mer

bredbasiga alternativen, inkluderar antingen eller bruttoin-netto-som
vesteringarna, innebära effekterrisker för negativastörreanses
investeringarna3.Inte minst den internationella bakgrund tecknatsmot som

alltsåi kapitel har3 K-promsen viss fördel jämfört med de andraen
alternativen.

Nu kompliceras emellertid deeventuellt val mellan olika promsalter-ettl
tekniskanativen faktorer. Beräkningsmässigt nämligenkan skatteuttagetav

i två olikaordnas antingen additionsmetod ellersätt, genom en genom
å subtraktionsmetod se bruttoskattekommittens Vidbetänkanden.eni

additionsmetoden adderas de olika faktorinkomsterna löner, ochräntor
z medanvinst, vid subtraktionsmetoden använder avdragsprincipman en

frånden vidliknar mervärdeskatten, där omsättningen försäljningsin-soml
drastäkterna eller mindre del företagens kostnaderutgifter.störreen av

Bruttoskattekommittén föreslog sitti slutbetänkande allmänatt en
produktionsfaktorskatt borde utformas I-proms, dvs. skatte-i attsom en

företagens nettoförädlingsvärde inkl.basen skulle helautgöras av
nettoinvesteringar. Detta praktisktval skattebas i utsträckningstorav var
betingat motiverades vissa förordade additionsme-och skälattav man av
toden.

Valet additionsmetoden motiverades dekrav begränsaett attav av

2 också frånVad ekonomiska effekter skilja siggäller anses momsema prom-
bakåtde i högre grad övervältras och reduceraattserna genom senare anses

faktorinkomsterna medan exempelvis dagens bl.a grund denmoms av-framåt.tekniska konstruktionen övervältrasantas-
3 Se vidare företagsskatteberedningens och bruttoskattekommitténs betänkan-
den med dessas olika bilagor.
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skatten4. Fleraadminstrativa kostnaderna vid hanteringen denav nya
remissinstanser hade vid behandlingen kommitténs delbetänkande därav -
också byggde subtraktionsmetoden skisseradesen proms som -
framhållit subtraktionsmetod skulle medföra väsentligt störreatt en
kostnader i detta avseende.

avsågsBruttoskattekommitténs förslag tillämpas i skattemiljö, dären
nuvarande nettovinstbeskattning socialavgift i princip skulleoch uttag av
bestå. Det därför naturligt för hanteringen denattvar man av nya,

förespråkadekompletterande skatten, anslutning till existerande rutineren
vid inkomsttaxeringen. Bedömningen de administrativa merkostnadernaav
vid utformning enligt subtraktionsmetoden dennabör motenen ses
bakgrund.

vårFör del i princip intedär restriktioner för handenär ärsamma— —
fråga.valet skattebas Vissa skäl effekter investe-öppenav en mer —

ringarna se ovan talar för eventuell enhetlig produktions-att en-
faktorskatt utformas K-proms, med samtligadvs. bas därsom en en
investeringsutgifter exkluderas.

får utgångs-Förordet för K-proms arbetstekniskenbarten ses som en
Alltså,för den fortsatta diskussionen.punkt det olika skäl skulleom av

finnas anledning föredra beskattning olika produktionsfaktorernadeatt av
inom skatteformoch finns vissa skäl för K-talar atten samma som en

väljs.proms
alltsåK-promsen bas företagets bruttoförädlingsvärdeutgörsvars av-

avdrag för bruttoinvesteringarmed särskild Omhar egenskap.en man-
från erhållsbasen för K-promsen drar nämligen specielllönekostnader en

cash-flowskatt. Cash-flowskatten, tolkaskantyp omväntav som som
kapitalinkomstdelen K-promsen, behandlas i avsnitt.nästaav

Cash-flowskatter4.3

Inledning4.3.1

årUnder har cash-flowskatter tilldragit sig betydande intresseettsenare
i debatten utomlands och i Sverige. Denna kategori iskatter detav
följande benämnd CF har intressanta Vi därför försöktegenskaper. har

någonskapa bild CF-typ realistisktskatt kan utgöra ettoss en omav av
alternativ till den nuvarande inkomstbeskattningen näringsverksamhetav

ieller fall till bolagsskatten och vinstdelningsskatten. Diskussionen ivart
alltsådet följande inriktas det alternativet, CF inärmast senare en

bolagssektorn.
I bilaga D lämnas redogörelse fackekonomiskmed för olikaansatsen

CF-typer Vårderas inbördes relationer och egenskaper. framställningsamt
förhållandevis översiktlig i dessa delar och syftar tillär bakgrundatt ge en
våratill ställningstaganden.

4 Dessutom skapar behandlingen byggnader särskilda problem vid tillämpav
ningen subtraktionsmetoden.av
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CF-typer4.3.2

tvåDet finns CF. Den sikte försäljningar ochhuvudtyper tarenaav
realtillgångaranskaffningar CF CFR. I beskattningsunder-R-typ,av av

ingårlaget försäljningtillkommande inkomster vidposter avsom
anläggningstillgångar.färdigvaror, tjänster Utgifter för anskaffningoch av

anläggningstillgångarinsatsvaror, tjänster löner lönebikostna-och ochsamt
avgåendeder Underlaget för CFR i principutgör överensstämmerposter.

frånmed underlaget för mervärdeskatten det undantas lönerom senare
lönebikostnader.och

erhållsDen andra huvudtypen CF underlaget för CFR utökasav om
tvåmed vissa finansiella flöden CFR+F. Det in- ochgäller slag av

uttlöden. För det första skall underlaget med ränteinkomster och iökas
princip, 4.3.5jfr utdelningar minskas med ränteutgifter.mottagna samt
För det andra skall underlaget med minskning finansiellaökas en av
tillgångar kassa, banktillgodohavanden, fordringar aktier iocht.ex.som

tillgångarandra bolag minskas med ökning finansiellasamt en av
avgåendeskuldökning tillkommande och skuldminskningär posten en

post.
framgårSom D CFR+Fbilaga det nämnda underlaget för iär stortav

identiskt med lämnade utdelningar minus vad influtit vidsett som
nyemission. I anslutning härtill används i det följande i allmänhet
benämningen CFU för CF med detta underlag.en

Sambandet mellan nuvarande CFR CFUbolagsskatt och är ettresp.
utgår frånprincipiellt plan relativt okomplicerat. Om underlaget förman

erhållsbolagsskatten underlaget för CFR hänsynstagandet tillattgenom
ränteinkomster ränteutgifter avskrivningaroch medersätts ettm.m.,

anläggningstillgångar.hänsynstagande till utgifter för anskaffning av
erhållsUnderlaget för CFU hänsynstagandet i bolagsskatten tillom

avskrivningar med utgifterhänsynstagande till för anskaffningersätts ett av
anläggningstillgångar förändringaroch till finansiella poster.av

ocksåDet finns CF-typer varianter de nämnda. Beträffan-utgörsom av
de dessa hänvisas till bilaga D.

4.3.3 Egenskaper CF-skatterhos

fråga bådeI investeringar i maskiner och realkapital fungerarannatom
såCFR CFU avdrag föroch omedelbart medges anskaffningsutgiftenatt

framgåroch bruttoavkastningen till beskattning. Beträffande CFRupptas
fråga framgår förhållandetdetta omedelbart underlaget. I CFUav om

indirekt kan uppfattas CFRskatten i vilken underlagetattgenom som en
kompletterats med hänsynstagande vissa finansiellatill flöden CFR+F.

Den nämnda konstruktionen speciellaskatterna egenskaper.ger
Förhållandet utvecklas i bilaga D. Här skall det belysas med hjälpnärmare

följandeexempel bygger förutsättningar:ettav som
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ingången år1 Ett företag investerar vid i maskin för 100.ettav en
åretMaskinen lämnar under avkastning efter avskrivningar 10.en

tillgång2 Företaget har till kapital med avkastningskraveget ett
10 %.
3 Beskattning sker med CF-skatt efter %.skattesatsen 30en

Avdragsrätten för investeringsutgiften medför investeringenatt
finansieras med 70 företaget och med 30 avdragetstaten antasav av
medföra skattelättnad i anslutning till tidpunkten för investeringen.en
Avkastningen 10 får behålladelas mellan företaget och Företagetstaten.
7 efter fårskatt och 3 i skatt.staten

Efter fåttskatt har företaget 70 och avkastning Isatsat procenten
alltsåräknat avkastningen 10, dvs.är densamma före skatt. Vadsom som

hänt frånden insatsenär har reducerats 100 till 70. Slutsatsen bliratt egna
någon effektiv utgårskatt inte för investeringatt lämnaren som en

avkastning sammanfaller med normalavkastning.avkastningskravetsom
Ändras såexemplet maskinen i stället avkastar 20, dvs.att utöver

normalavkastningen får behålla10 lämnar ren vinst 10, företageten
14 efter fårskatt och 6 i skatt. Av dessa 6 3kan hänföras tillstaten
normalavkastningen. Dessa 3 medför någonvisades inte effektivsom nyss
beskattning. Resterande 3 kan hänföras till den vinsten. Häravrena
framgår denna däremot blir effektivt beskattad efteratt den nominella
skattesatsen.

Ger maskinen avkastning understiger normalavkastningen bliren som
den effektiva skatten negativ.

förhållandetDet CF-skatter lämnar normalavkastning realkapitalatt
såobeskattad brukar uttryckas skatten den marginella investeringenatt

Härinoll. liggerär investering lönsam före skatt det efteratt är ären som
också.skatt En CF-skatt verkar därför inte hämmande investerings-

nivån.
En CFU behandlar investeringar i finanskapital sättsamma som

investeringar i såledesrealkapital. Rena vinster beskattas intemen
normalavkastning. Vid fastställandet beskattningsu nderlaget för CFR tasav
däremot inte hänsyn till investeringar i finanskapital. Avkastning
finanskapital beskattas därför inte alls med denna CF-typ.

4.3.4 CF-argumentet

4.3.4.1 Inledning

Det olika skäl önskvärt marginellaär investeringar inte belastas medattav
framgåttskatt jfr kapitel 2. Som skulle med CF-skatt hosnyss en

aktiebolag första ledet i den ekonomiska dubbelbeskattningen inte
utgå sådanaeffektivt förhållandeinvesteringar. Detta har anförts som

för CF CF-argumentet. I följande våradetargument redovisasen
angåendesynpunkter bärkraften CF-argumentet.av

Vid värdering CF-argumentet vårkan enligt uppfattningen av
perspektivet inte begränsas till beskattningen i bolagssektorn, detutan
måste omfatta den totala skattebelastningen alltsåinvestering, ävenen
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måste såledesandra iledet dubbelbeskattningen. Hänsyn till beskatt-tas
både frånningen hos bolaget och aktieägarna. Enligt förslaget RINKhos

kommer utdelningar och realiserade aktievinster i framtidenäven att
inkomstbeskattas hushållgäller m.fl..

Ett ocksåalternativt utgiftsskatt, har SOU 1986:40.system, utretts
utgårMed någonutgiftsskatt i princip inte effektiv avkastningskatten

sparande.av
hushållI med utgiftsbeskattning och CF-beskattningett system av av

företag totala påskulle den skattebelastningen marginella investeringar i
princip dåCF-argumentetnoll. skulle komma till sin fulla rätt.vara

CF-argumentet måste därför bedömas bakgrund fortsattmot av en
hushåll.inkomstbeskattning Vid bedömningen det lämpligtär attav

såvittbehandla effekterna bolagsvinster delas till aktieägarnautavser som
kvarhållsoch vinster och reinvesteras i för sig.bolagetsom var

4.3.4.2 Utdelade vinster

fråga såvittI vinster delas till aktieägarna skulle, gällerutom som
innebäranormalavkastning, införande CF det första ledet iett attav en

den nuvarande dubbelbeskattningen bolagsvinster föll Ett likartatbort.av
uppnåsresultat skulle kunna andra bolagen ficksätt, t.ex. attgenom

avdrag för lämnade utdelningar eller aktieägarna ñck räkna bolagsskattav
frånbelöper utdelade vinster sin skatt utdelning.mottagensom egen

sådanEn lösning lättnader bedömdes jfr avsnittangelägnaom som-
5.2.7 skulle ansluta till vad igäller andra länder innebäraochsom en-
långt mindre genomgripande förändring ersättande denän ett av

bolagsskattennuvarande med CF. Lösningen skulle dessutomen vara
lättnadenflexibel, eftersom i det första ledet dubbelbeskattningen kundeav

mindre långtgående.ellergöras mer
inte erhållasVisserligen skulle den olikartade behandling normalav-av

och vinsterkastning utmärkande för CF-skatter. Bl.a. detärrena som
någonförhållandet skillnad mellan normalavkastning vinsterochatt rena

aktieägarledet vårinte i medför emellertid enligt uppfattninggörs att
invändningen inte har tyngd.större

Kvarhållna4.3.4.3 vinster

Såvitt normalavkastning någongäller innebär CF skattnämnts atten som
utgåreffektivt inte i bolagssektorn en CFR inte avkastningbeskattar alls

fråga kvarhållnakapital. får återverk-finansiellt I vinster dettaom
Förhållandetningar inkomstbeskattningen aktieägarna. kan belysasav

med exempel.ett
fåmansaktiebolagAntag 100 i Huvudaktieägarenhar överskott.att ett

% marginalskattP 50 ihar och skattedelen i arbetsgivaravgifterna antas
uppgå på%till 27 bas inkluderar avgiften, vilket totalen som ger en

hushållssektorn63,5. Räntor iskatt %.beskattas med 30 P överväger
han 1 skall överskottet i lön och in efter skatt, 36,5,ta ut sätta nettotom

låtabankräkning eller 2 bolaget in 100 bankräkningbruttotsätta
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och beloppet med ackumulerad lön Räntesatsenräntata ut ärsom senare.
båda ståri fallen 10 %. Pengarna år.inne 5bankråkningen i Efter

denna tid lyfts de lön i fall 2.som
årenI fall l har P efter de 5 kapital 51 kr., i fall 2 kapitalett ett

59 kr.
Exemplet visar underlåtetavkastning sparande i formatt av av

uttagande vinstmedel CF-sektor kommer beskattas lägre änattav ur en
påavkastning sparande utanför denna sektor. Detta gäller oavsett om

kapitalet realtillgångar tillgångar.placeras i finansiellaeller Sparande i den
nämnda formen kommer därmed behandlas principernaenligt föratt en
utgiftsskatt i till den inkomstskatteprincip eljest i allmänhetmotsats som
gäller för sparande.

Liknande utgiftsskatteöar finns visserligen i dagens Som exempelsystem.
kan sparande i Sådananämnas pensionsförsäkringar och skogskonto 0.d.
sparformer emellertid kringgärdade begränsningarär olika slag ochav av

frånolika förslag ocksåRINK och syftar till reducera utgiftsskatte-attoss
effekten. Den nämnda formen CF-sektornsparande i skulle knappastav

någotkunna regleras vårmotsvarande Enligt uppfattning finns detsätt.
anledning befara utgiftsskatteeffekten skulle medföra spänningaratt att
och snedvridningar i med CF-beskattning i företagssektorn ochett system

hushållssektorn.inkomstbeskattning i

4.3.4.4 Värdering CF-argumentetav

Med CF förstaskulle ledet i dubbelbeskattningen aktiebolagsvinsteren av
såvittförsvinna gäller normalavkastning. Beträffande utdelade vinster kan

sådantlikartat resultat, uppnåsskulle befinnasett önskvärt,ettom genom
begränsade ingrepp i det nuvarande för beskattning bolagsvin-systemet av

En CF skulle medföra kvarhållandesparande i formster. vinsteratt av av
i bolagen kom behandlas enligt principerna för utgiftsskatt. Det finnsatt en
anledning befara detta skulle medföra effekter.att att ogynnsamma

Vår slutsats blir CF-argumentet såvittinte har bärkraft gälleratt ctt
skattesystem hushålleni vilket beskattas för inkomster.

4.3.5 Vissa övriga synpunkter

Med CFR någotskulle beskattningsunderlag inte uppkomma för bankeren
andraoch penningrörelsedrivande företag, ingåreftersom interäntenetto

i beskattningsunderlaget. För andra företag motsatsförhållandeskulle ett
uppkomma mellan forsäljningsinkomster skattepliktiga och ränteinkoms-

skattefria. Företagen skulle incitamentter sänka formelladeett att
priserna levererade och i stället höja leveran-räntesatsernavaror

Någottörskrediter. med normalräntorsystem leverantörskrediter
skulle sannolikt bli nödvändigt.

Både CFR CFUoch bygger obligatoriskt utnyttjandeett extremt
latenta skatteskulder. Detta strider den internationella tendensenav mot

går minskade reserveringsmöjlighetermot och bredare skattebaser.som
När det gäller CFR finns det risk för den omedelbara avdragsrättenatt
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för investeringar i realkapital leder onödiga investeringartill görssom
endast i syfte minska skatten.att

Med CFU fordringar likvidaskatteskulder grundas redan ochkanen
frånmedel. Det möjligheten skjutatorde inte kunna bortses att att upp

påbeskattningen för missbruk oegentlig-obegränsad tid medför risk och
heter.

fårsådanI CFU för vadden beskrevs i 4.3.2 avdrag göras somen
aktierinflutit vid nyemission. Utgifter bolag har för förvärvett avsom

behandlas Med denna ordning skulle bolaginte tillkommande post.som en
direkt indirektkunna minska sina beskattningsunderlag ellerattgenom

emittera aktier till varandra. Denna effekt skulle i och för sig kunna
undvikas ingick i iutgifter för aktieförvärv skatteunderlaget och,om

aktieförsäljningar.konsekvens härmed, avdrag medgavs för inkomster av
Emellertid då vinstgivandedet egenartade inslagetskulle systemet att en

minskade förlustaffär ökadeaktieaffär det.beskattningsunderlaget och en
Ett neutralisera beskattningsunderlagbolag skulle kunnat.ex. ett

från vinstgivande aktieaffärer.härrörande industrirörelseen genom
Såvitt något Om införabekant inte land infört CF. Sverige skullehar en

svårigheterCF inte minst pedagogisk uppkommaskulle kunnanaturen av
vårt internationellai ekonomiska Internationellt verksammaumgänge.

svårigheterinvesteringsbedömare företagskulle värdera svenskat.ex. att
och investeringar i Sverige. Eftersom underlagen för CF och enen
bolagsskatt traditionellt snitt skiljer sig i grundläggande hänseendenav

undvikande internationellskulle vedertagna principer för dubbelbeskatt-av
bolagsinkomsterning inte tillämpas i dubbelbeskattningsavtalkunnaav

Sverige Nya principermed avtalspart. skulle behöva utarbetas ochsom
omförhandlas.avtalen

Sammanfattning4.3.6

vår förmånuppfattningEnligt motiverar det anförts till förargument som
någoninte införandeCF-skatter skatt denna i skattesystemett typ ettav av

hushållendärdet svenska, beskattas för sina inkomster i tillmotsatssom
övergången sådanutgifter. CF ochEn till skulle för övrigtskatt varaen

svårigheterbetydandeförenade med olikaproblem och slag.av

4.4 Real företagsbeskattning

Inledning4.4.1

vårtframgår förslagSom företagsbeskattningtill särskilt avsnittav ny se-
funnnit5.2 har vi övervägande skäl inflationskorrigeringtalaratt mot en-

vårtför företagen.skattebasen Som till ställningstagandebakgrundav en
någonvi i dettaredovisar avsnitt principmodellpresenterautan att- -

vissa allmänna överväganden.
frågor4.4.2I avsnitt vissa kring principiella innebördendentar upp

real företagsbeskattning och redovisar huvuddragen i de lösningarav som
fråntidigare förslagits i betänkanden realbeskattningsutredningen SOU
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1982:1 och vinstdelningsgruppen Ds Fi 1983:13. Därefter redovisar i
avsnitt 4.4.3 synpunkter relationen mellan real företagsbeskattningen
och det RINK presenterade förslaget till kapitalbeskattning. I avsnittav

frågor4.4.4 beskrivs vissa uppkommer i anslutning till internationellsom
dubbelbeskattning. En sammanfattande preliminär värdering i avsnittges
4.4.5.

4.4.2 Innebörden real företagsbeskattningav

Ett problem med nuvarande i huvudsak nominella beskattning är att
företagens beskattningsbara inkomst skattebasen kompliceratett- -

påverkas såvälsätt inflationen. Detta medför den genomsnittligaattav
skattebelastningen påskattebelastningen marginella investeringar isom

tillgångarolika slag varierar med inflationstakten. Inflationskänslighetenav
innebär beskattningens påeffekter investeringsincitamentenatt varierar

inflationen,med effekter dessutom förstärks den olikasom genom
skattebehandlingen för olika slag ñnansieringskällor.av

Det faktum skattebelastningen varierar med inflationenatt i nuvarande
innebär någotemellertid inte företagensystem entydigt sigatt sätt vare

missgynnas eller inflationen. Problemet i stället inflationenär attgynnas av
systematiskt vissa företag,ett sätt vissa slag investeringar ochgynnar av

vissa finansieringsformer och missgynnar andra företag, investeringsslag och
fmansieringsformer. Olikbehandlingen det problemet.är stora

företagsbeskattningEn konsekvent realt utformad innebär skatte-att
belastningen företagens reala vinst eller den reala avkastningen-

olika investeringar blir oberoende inflationstakten. Ingen skattav-
utgår nominella vinster dvs. vinster bibehållerrent enbart densom-
reala förmögenheten i företagen. Att den reala beskattningen inte urholkar
förmögenhetsvärdet får centralt för realett argumentanses vara en
beskattning. påminnerDetta motiv det brukar anföras för attom som
företagen skall tillämpa inflationsredovisning: sådanEn innebär nämligen

det beräknade resultatet korrektatt bild företagetvad kan delager en av
den reala förmögenhetenut urholkas.utan att

Så långt det centrala motivet för real företagsbeskattning. Vien
återkommer i kapitel 5 avsnitt 5.2.4 till övergripande aspekter vadmer
införandet och förekomsten real beskattning företagen skulleav en
innebära.

.
En beskrivning innebörden real företagsbeskattning kan utformasav av

frågaolika En förstasätt. gäller med vilket alternativt skattesystem den
reala beskattningen skall jämföras. Det har vissa fördelar bl.a. för att-
tydligare kunna beskriva olika principproblem jämföra medatt en-
nominell beskattning renodlad karaktär vadän kännetecknarav mer som
dagens skattesystem.

Ett beskrivningsproblem gäller kopplingen beskattningannat mellan och
redovisning. I dagens huvudsakligen nominella sådanfinnssystem en
koppling och det därför rimligt förutsätta bibehållenär att koppling.en

En real beskattning bygger koppling till redovisning medsom en en
inflationskorrigering renodlat nominellt tillgångarvärderade och skulderav



skattemodellerAlternativaSOU 1989:34

En eventuell realförenad principiella och praktiska problem.medär stora
friståendefrån redovisningenbeskattning bör i byggastället en

enligt redovis-korrigering företagens nominella gällanderesultatav
ningsregler.

bibehållenEn kopplingrenodlad nominell beskattning förutsätter med
också redovisning.bokföring beskattning renodlad nominellmellan och en

sådan tillgångarEn redovisning samtliga skulderkännetecknas ochattav
till nominella priser. Dettaverkliga värden i löpande innebärtas upp en

dteranskaffningspriser.värdering till prisstegringarI tider medför dettaav
företagens resultat den nominella förändringen i detmättatt egnasom-

kapitalet kommer överstiga resultatet enligt dagens värderingsregler.att-
svårovanståendeEn nominell redovisning slag olika skälär attav av

svårigheterna värderatillämpa. Vid sidan de praktiska löpandeattav
tvåtillgångarföretagets olika strider detta slag redovisning motav

etablerade redovisningsprinciper, realisationsprincipen och lägsta värdets
princip. Den strider realisationsprincipen därför i företagensdetmot att

ingåresultat orealiserad värdestegring,kan komma dvs. resultatetatt
innehåller inte möjlig fritt disponera förkomponent är atten som

Videxempelvis utdelningar. prisstegring strider den dessutom lägstamot
åläggervärdets princip eller försiktighetsprincipen företagen attsom——-

tillgångarna.konservativ värderinggöra en av
alltsåAv olika skål renodlad nominell redovisning utesluten ochär en

svårdelvis beskattningskäl renodlad nominell tillämpa.är attav samma en
sådanEn beskattning exempelvis innebära företagenskulle skulle betalaatt

orealiserade värdestegringsvinster.skatt
Det redovisningbeskattningfaktum renodlad nominell kanatt en

framkalla för höga utdelningskrav och beskattning orealiseradeav
likviditetsproblemskullevärdesteringar vidare skapa för företagen.

inteFör företagen för omotiverade utdelningarskall kravutsättasatt
skattebelastning såväloch för hög i redovisning i dagenshar man som

från ovanståendegjort princip.Skatteregler renodlade nominellaavsteg
byggnaderochMaskiner värderas till anskaffningspriser, de reguljära

förhållandevis lagertillgångaravskrivningsreglerna värderasgenerösa,är
värdetsenligt principlägsta och kan dessutom skrivas ned och aktier
anskaffningsvärden.värderas till Dessa inslag delvis skyddett motger

sina huvuddraginflation i i nominellt skattesystem.ett
frånTill del torde nominellaviss den renodlat principenavstegen vara

förhållandevisdenresultat höga formella skattesatsen, inte kanett av som
detta nominelltillämpas beräknad vinst. Men isätt ävenen en

skatter skulle nominellaekonomi problemet med det resultatetutan som
Ävenmått sådankvarstå.utdelningskapaciteten ekonomii skulleett en

försiktighetsprincipen realisationsprincipen väljas framföroch komma att
nominelladen renodlat principen.

Frågan dåuppkommer hur situationen blir i ovannämnda avseenden vid
real redovisningkonsekvent beskattning. Skapasoch typeren samma av; vid den nominella motsvarighetenproblem som4

l Frågan kan belysas stiliseradestudium antal starktl ett ettgenom av
ll balansräkningar och de vinster framkommer dessa. Balansräk-som url
i
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någonningarna inte någrarealistisk beskrivning ellerattavser ge av mer
mindre representativa företag enbart illustration tillutan presenteras som
vissa principiella effekter. I tabell 4.1 balansräkningar enligt 1ges
dagens 2 renodlat nominell princip och 3 konsekventsystem, en en

Två ingåendereal princip. alternativa balanser ilängst tabellen.ges upp
Tillgångarna uppgår till 100. I fall A har företaget inga skulder. I fall
däremot, företagethar skulder 50 och kapital 50. Därefter följereget

utgåendede balanserna vinsternaoch vid de olika redovisningsprinciperna.
Vinsten vid stabila priser 10. Med undantagantas ett antasvara

på tillgångarvärdeste grin genomgåendeoch intlationstakten sammanfal-gen
uppgå året.och till 10 % under Undantaget fall 3b, där värdesteg-är

ringen uppgå till 15 %. Detta fall har konstruerats för illustreraantas att
betydelsen awikelse mellan specifik prisutveckling och allmänav en
infationstakt vid real redovisning och beskattning.

Intlationskorrigeringen i fall 3a b ske inflationsavdragantas ettgenom-
ingående tillgångsvärde och i förekommande fall in-ettgenom - -

flationstillägg utgåendeskulderna. I tillgångarde balanserna redovisas
och skulder Tillgångarnaefter avdragtillägg. brutto värderas tillnetto
återanskaffningsvården.

Metoden för inflationskorrigering tillgångaravdrag och tillägg-
skulder resultat inflationsuppräkning ingåendedetger samma som en av-

kapitalet.egna
Med dagens redovisningsprinciper alltsåredovisar företaget vinster

10 Vid konsekvent tillgångarnanominell princip därresp. en tas upp-
återanskaffningsvärdentill skulle den redovisade vinsten stiga till 20 resp.-

15. Dessa innehållervinster orealiserad värdestegring 10,en som
företaget, behålladet vill sin kapacitet, inte kan delaom ut.

Vid real redovisning där värdestegring inflationstaktochen samman--
faller 3a blir den redovisade vinsten några10 företaget inte harom-
skulder, dvs. i dagens Med gjorda antagandensystem: tarsamma som

återanskaffningsvärdenomvärderingen till och inflationsavdraget ut
varandra. I skuldsättningsfallet blir vinsten likaledes 10, dock högreärsom

i dagens följdän inflationstillägget skulderna.system, en av
För det fall värdestegring inflationstaktoch sammanfaller ieller det-

fall inflationskorrigeringen realtillgångarna med specifika prisindexgörsav
kan den redovisningenreala inte strida realisationsprincipensägas mot-

under förutsättning inte inflationstilläggettolkar skuldernaatt man som
stridande denna princip. Däremot det naturligtvis praktiskamot är skålav

behovet löpande tillgångar svårtvärdering företagets avgöraav attav- -
värdestegringnär och inflationstakt sammanfaller. Vidare likviditets-kan

problem uppkomma beroende inflationstillägget skulderna.
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Tabell 4.l
redovisningsprineipervid olikaFöretagets resultat

INGÅENDE BABALANS
50SkulderTillgångar 0Skulder100
50EK100EK

UTGÅENDE BALANS
reglerDagens

Tillgångar Skulder 0110A.
10Vinst

EK 100
50SkulderTillgångar 105B.
SVinst

EK 50
redovisningNominell2.

Tillgångar 0Skulder120A.
20Vinst

EK 100
Skulder 50Tillgångar 115B.

15Vinst
50EK

%värdestegring 10redovisning,3a. Real
Tillgångar 0Skulder110A.

10Vinst
EK 100

45SkulderTillgångar 105B.
10Vinst
50EK

%värdestegring 15redovisning,3b. Real
Tillgångar 115 Skulder 0A.

15Vinst
EK 100

45SkulderTillgångar 110B.
15Vinst

EK 50

3b,inflationstakten,överstigervärdestegringenFör det fall dar
föregående fall ochivinsterna bli högreredovisade åndekommer att

alltsåfallvärdestegring I detta kommerinnehålla orealiserad realen
till förstärktabeskattningen ledaredovisningen ochden reala att--

realisationsprincipen oavsettdessutom stridaochlikviditetsproblem mot
skulderna, ovan.inñationstilläggettolkarhur seman

förhållande till dagensovanstående dras. Iföljande slutsatserkanAv
uppstå,likviditetsproblembeskattningrealvid konsekventkansystem en

inflationskorrigeringendelsskulderna,inflationstilläggetdels omgenom
någottill specifikttillgångarna prisindex och intetill allmäntknyts ettav

index.
kopplad realtill dennaredovisning ochEn realkonsekvent en-

princip ochvärdetsinte förenlig med lägstavidarebeskattning är-
i såvida medinflationskorrigeringarinte görsrealisationsprincipen,
i problematiskemellertidlösningenföretagsspeciñka index. Den ärsenarel
|II
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praktiska värderingsskäl.av
Vid beskrivningen den principiella innebörden realav beskattning harav
förutsatt dennaatt koppladär till konsekvent genomförd realen

redovisning. Nu kräver real företagsbeskattning i och för sig inteen att
inflationsredovisning Såvälgenomförs. realbeskattningsutredningen RBU

vinstdelningsgruppen VDGsom valde konstrueraatt real beskattning,en
frånutgick företagenssom nominella resultat enligt gällande redo-

visningsregler. De olika utredningarnas val lösningar redovisas kortfattatav
tabelli 4.2.

Tabell 4.2
Inflalionskorrlgerlng för olika slag tillgångar skuldersamt enligt realbeskall-avnlngsutredningen RBU och vinstdelningsgruppen V DG

RBU VDG
Lager Inflationsavdrag Inflationsavdrag

nedskrivet lager nedskrivet
lager

Maskiner Inflationsavdrag Samma RBUsom
skattemässigt

restvärde
Byggnader Värdeminsknings- Samma RBUsom

avdrag uppräknat
anskaffningsvärde

Monetära tillgångar Beskattning och Inflationsavdrag
och skulder avdrag för positiva tillgångarnettot avrealräntor och skulder

Det finns likheter bådastora mellan de förslagen till lösningar. Att
vinstdelningsgruppen valde bas för inflationsavdraget lageren annan än
RBU hade teknisk motiveringen avsättningenatt till lagerreservgenom
inte gjordes avdragsgill vid beräkning vinstdelningsskatt. Det finnsav
sålunda inte någon principiell skillnad bådamellan de lösningarna.

Beträffande maskiner bådavalde de utredningarna lösning.samma
Inflationsavdrag det skattemässiga restvärdet kan visas ge samma
resultat värdeminskningsavdrag återanskaffningsvärderadesom
tillgångars. Dock blir avskrivningsprofilen förmånligare attgenom
avskrivningarna tidigareläggs. Värdeminskningsavdrag återanskaff-
ningsvärderade tillgångar eventuellt baserad schablonuppräkningen-
se byggnader nedan är emellertid inte dåmöjlig flertalet företag-
redovisar inventarietillgångar kollektivt i räkenskaperna.

Även för byggnader bådavalde de utredningarna alltsålösning,samma
värdeminskningsavdrag schablonmässigt beräknade återanskaffningsvär-
den inflationsuppräknade anskaffningsvärden.

För tillgångarmonetära och skulder finns den markanta skillnadenmest
mellan de olika lösningarna. RBU valde lösning skulle harmonieraen som

5 Se Jungenfelt-Lindgren iEconomisk Debatt 1983:2
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hushålls-olika föredrogs för den realakonstruktion skälmed den som av
inte negativa realräntor,Denna lösning, beaktar ärbeskattningen. som

vinstdelningsgrup-innebärsymmetrisynpunkt. Därutöverproblematisk ur
balansräkningsposterinflationskorrigeringenlösning där görspens --

tillgångarfår och skulderbehandling monetäraatt som avman samma av
förhållandevisdå tillgångarlagertillgångar. lättDetta fördel dessa ärär en

otillbörliga transaktioner.lösning finns risk förVid RBU:sutbytbara.
vår med renodlattidigare diskussion problemenMot bakgrund enavav

inkluderarintlationskorrigering skattebasprincip medreal somav en-
Ur neutralitetssyn-gjorda motiverade.orealiserad prisstegring är avsteg-

visst Vi har tidigare kunnat konstateraföreligger dock problem.punkt ett
förmånligt vid Skatteregler,behandlade dagensmaskiner relativt ettäratt

avdrag föraccelererad avskrivning ochkombinationenresultat avav
restvärden bevararskattemässiganominella Inflationsavdragräntor.

förmånsbehandling. subventioneringenVisserligen begränsasdenna av
lånefinansierade skulder,inflationstilläggetinvesteringar mengenom

återanskaff-kvarstår avdraget intesubventioneringen görsattgenom
ningsvärden.

hushållFörhållandet till beskattningen4.4.3 av

från proportionelltK kapitalinkomster beskattasEnligt förslaget RIN skall
%. beskattning företag medmed 30 En realskattesats sammaaven

i realt skullevi förutsätter skattesatsen även ett systemattprocentsats -
nivå till internationellaligga denna med hänsyn övervägan-komma att

behandlingenVi den olikartadeskapar vissa problem. tänker härden -
bådai de sektorerna.räntorav

inominella efter skatt företagssek-Vid inflation skulle denhög räntan
hushållssektorn. Dettaöverstiga efter iskattkomma att räntantorn ger en

inlåsning exempelvis uppskjutenvinstmedel i företagenviss attav genom
behållning omedelbarefter skatt förutdelning större änägarenenger

% medVid 8 inflation ochutdelning. Ett räkneexempel illustrerar. en
%. utdelningVid uppskjuten% nominella 11realränta 3 räntandenär

behållningenår erhåller efter100, medan5 79,3 vinsti ägaren av en
71,0. Enår bankräkningomedelbar utdelning placeras5 vid ärsom -- alltsåliknande vid cash-flowskatt uppkommersparbösseeffekt den

Internationell dubbelbeskattning4.4.4

internationellaktualiserar vissa problem rörandeavsnittI detta
lösning fallkräver för detdubbelbeskattning uppkommer och ensom som

6 avsnitt 5.3föreslagna SURVEN kapital seDen eget engerav oss
nominella liggereffekt den effektiva skatten räntorliknande attgenom- Vid utdelning sparade% betydligt mindre omfattning.23 avmen avca - grundat SURV-avsättningar tvingas nämligen företaget lösavinstmedel som

SURVEN till beskattning. i övrigt antaganden i räkne-Med samma somupp
behållningenblir 72,9.exemplet ovan
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företagsbeskattningreal införasskulle i Sverige.en Gemensamt för de
olika problemen frånde härrörär förstärktadeatt skillnader i skattesatser

förhållandei till omvärlden skulle föreligga jämfört rådermed desom som
Ii dag.

Det svårtär värdera vilketatt dessa skillnadersätt skulle hanteras i
dubbelbeskattningssammanhang, bl.a. därför detta kommer beroatt att
den reala beskattningens exakta utformning. En real beskattning medmer

återanskaffningsvärdenvärdering till det tidigare kallat konsekventen-
real beskattning sålundatorde skapa större problem andra,än mer-
schablonistiska former, där korrigering det nominellagörs resultatetav
enligt gällande redovisning. Den följande utgår frånredovisningen en
konsekvent real beskattning där orealiserad värdestegring beskattas.

Internationell dubbelbeskattning kan uppkomma företag inär ett ett
land är skattskyldigt i pålandett grund företagetannat bedriverattav
verksamhet där. Ett företag i ocksåland kan bliett skattskyldigt i ett annat
land därför det sådanauppbäratt inkomster beskattas i källstatensom
t.ex. royalty, ochränta utdelning.

När verksamheten i främmande drivs utländsk juridiskstaten genom en
beskattas resultatet den utländskaperson verksamheten enligt denav

främmande regler. Svenskstatens beskattningsrätt blir tillämplig när
utdelning eller andra inkomster överförs till det svenska bolaget. Om
verksamhet i utlandet drivs förmedling juridiskutan beräknas iav person
normalfallet resultatet verksamheten i Sverige ioch den främmandeav
staten förvärvskälla. Undanröjandegemensamt dubbelbeskatt-som en av
ning kan ske olika Densätt. utländska inkomsten frånkan undantas
beskattning i hemlandet. Avräkning kan medges för i utlandet erlagd skatt.
Avdrag kan medges för den utländska skatten omkostnad i förvärvs-som
källan.

Ett införande real företagsbeskattning förutsätter deav en regleratt
idag finns för undanröja internationellatt dubbelbeskattningsom anpassas

så dubbelbeskattningatt kan undanröjas iäven de fall skatt uttagits i
utlandet efter nominell metod.en

De problem kan uppkomma kan olika för företagsom svenska medvara
utlandsinkomster utländska företag med svenska inkomster.resp. Tre
huvudsakliga problem emellertid föreligga och dessa kan beskrivassynes

periodicitetsproblemet, identifikationsproblemetsom och accepteran-
deproblemet.

Periodicitetsproblemet

tvåNär beskattar företagenstater nominellt kan den situationen uppstå
vinst hänförlig tillatt exempelvis filialen bolag med hemvistett ien som

har i denstaterna andra, beräknas tillen olikaav belopp. Denna situation
kan emellertid komma bli vanligare företagenatt beskattas nominelltom
i och realt istat Problemeten skulle även kunna blien annan. störreav
omfattning.

Följande exempel kan illustrera problemet. Ett svenskt företag bygger
hotell i Nederländerna.ett Verksamheten i Nederländerna bedrivs under
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dubbelbeskatt-Enligtföreligger.förhållanden driftställesådana fastettatt
dubbelbeskattning undvikasskallNederländernamed genomningsavtalet

Sverige.iavräknasskallskattenerlagda utländskai Nederländernadenatt
lån. Närmedbyggnationenochmarkenfinansierar inköpBolaget av

Under desäljas.år fastighetenfem kommer attefterhotellet färdigställts
Nederländerna.redovisas iresultatåren negativtförsta fyra kommer attett

År inflationskorrigeringenSverige kanvinst. Iredovisasfem en
resultat.år positivtredovisarvarjebolaget etttillskulderna leda att

försäljningsin-den skattbliFöljden därför kunna uttasskulle att som
dengrundavräknasdelvis kan attendasti Nederländernakomsten av

således inteDet finnsförsäljningen lägre.utgår vidSverige äriskatt som
avräkning.föranvändatillräcklig svensk skatt att

räknamedger bolaget rätt attavhjälpasProblemet kan att mangenom
år, ellercarry-backellertidigareskattutländsk ett car-ett senareav

långtländeri vissautjämning finnstillmöjlighetry-forward. Denna men
Sverige ochiverksamhetbedriverföretagifrån utländskti Näralla. ett

företagenbeskattaravräkningsmetoden ochanvänderhemviststaten
Omperiodicitetsproblem uppkomma.motsvarandedärförnominellt kan

carry-forward kanellercarry-backmedhemviststaten inte har ett system
ungefärår då vinstberäkningarnadeavräkning endast skefullständig ger

resultat.samma

Identifikationsproblemet

denskatt bestämsavräkning utländskförnuvarande reglernaEnligt de av
inkomstutländskbelöpersvenska skattenden endel genomensomav

denrelation tilliställsinkomstendär utländskaproportionering den
Avräkningsammanräknade inkomst.statligtill inkomstskattskattskyldiges
belöpaberäknassvenska skattenden del denmed högstmedges somav

inkomsten.utländskaden
skuldereventuellaskallresultatberäkning företagetsrealVid aven

eventuelladå hurbestämmaEtt kanproblem attinflationskorrigeras. vara
dessainflationskorrigeringendelfördelas och hurskulder skall stor av

skuldkor-skulderna ochinkomsten.till utländskahänföras denskallsom
från olikatill intäkternamed hänsynfördelasexempelvisrigeringen kan

projekttill vilketförsöka konstateraalternativEtt ärprojekt. attannat
uppkom-fördelasFrågan skallskuldernanaturligen hör. hurskulderna oml

från beskattning.undantasskallinkomstenden utländskafalli deävenmer

Accepterandeproblemetj
erlagdi utlandetavräkningdubbelbeskattningUndanröjande avgenomav

i till hemstatenskatterläggaprincip skyldigheteni ansesinnebär attskatt att
Dentillerlagts stat.liknande skattfullgjord annanatt enengenom

hemviststatenföruppfylla vissa kravemellertidskall attfrämmande skatten
frågadetofta uppställs ärEtt ärden. krav attgodta om enskall som

framkommit efter attden beräknatsdvs.nettoskatt, ett nettoatt som
också haskallSkattenkostnader.hänförligaminskats medbruttointäkterna
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utgått realiserade nettoinkomster.
Huruvida realt beräknad bolagsskatt skulle godtasen andra förstaterav

avräkning oklart. Klargörandeär frågadenna förutsätter konkretav att ett
förslag föreligger. Godtas inte realt beräknad bolagsskatt för avräkningen
i fårutlandet detta betydelse i första hand för de utländska bolag som
bedriver verksamhet i ñlialform i Svcrigc.

I Sverige undviks kedjebeskattning bolag inte beskattas förattgenom
utdelning. Imottagen de flesta svenska dubbelbeskattningsavtalen har

dessa regler också gjorts tillämpliga frånutdelningar bolag i den andra
avtalsslutande Saknasstaten. avtal kan RSV sådanmedge befrielse från
skattskyldighet. Vissa exempelvis USAstater, Storbritannien,och använder
i stället avräkningsmetoden för undanröja kedjebeskattningatt när
utdelning erhålls från utlandet. Metoden innebär utdelningen beskattasatt
hos det mottagande bolaget skatten nedsättsatt avräkningmen genom av
såväl den kupongskatt erlagts utdelningen den bolagsskattsom som som
utgått den vinst vilken utdelningen betalats.av

Även i det fall utländskt bolag bedriverett verksamhet i Sverige genom
dotterbolag såledesett detär betydelse hemlandetattav accepterar en

realt beräknad bolagsskatt. Avräkning kan komma förvägrasattannars
den svenska bolagsskatt utgått den vinst vilken utdelningensom av
betalats.

Utöver de problem diskuterats beträffande den internationellasom
dubbelbeskattningen ocksåkan frågannämnas beskattning utländskaom av
filialers verksamhet i Sverige. Vid beräkning den inkomst skallav som
beskattas i Sverige skall skulderna inflationskorrigeras. Utländska bolag
torde därvid ha intresse såhänföraatt del skuldernastor möjligtav som
till den verksamhet bolaget bedriver utanför Sverige. Detsom kan
ifrågasättas det finns möjlighet frånavvikaom denatt fördelning av

bolagetskulderna gjort.som

4.4.5 En preliminär värdering

Vår kortfattade behandling visar vissa problem skulle föreliggaatt vid en
företareal En viss förhållandeobalans i till beskattningen av

hushåll, särskilt vid hög inflation, skulle uppkomma. Därutöver aktualiseras
olika problem i anslutning till gällande dubbelbeskattningsavtal. Beträffan-

vårde slutliga värdering önskvärdheten och möjlighetenav realav en
företagsbeskattning hänvisar våravi till överväganden i avsnitt 5.2.4.
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5 bolagsskattesystemEtt nytt

i
Inledning5.1

i dagens bolagsskattesystemredovisat erfarenheterVi har tidigare motav
2,mål fast kapitelkommittén lagtdirektiven debakgrund och somav

företagsskatteområdet och deutvecklingeninternationelladen
3kapitelsvenska reformarbetetrestriktioner denna lägger det samt

Mot dennaföretag kapitel 4.beskattningolika principmodeller för av
l bolags-förslag till reformerati detta kapitelvibakgrund ettpresenterar

skattesystem.
utgångspunkterna för förslaget5.2 vi för de allmännaI avsnitt redogör

avsnittenföljandeI dei det bolagsskattesystemet.för grunddragenoch nya
olika inslagen i förslaget.behandlas de

Å intereserveringsmöjlighet5.3 generellI beskrivs huravsnitt somen3 -
g 5.4tillgångar i avsnittutformas,till innehavet vissa kanknutenär av ——

5.5 avskrivningsreg-i avsnittreglerna värdering ochbehandlas för lagerav
l behandlas reglernainventarier, byggnader Vidareförlerna omm.m.
l ifondavsättningaravsnitt 5.6, vissainkomstberäkning förvärvskällor iochi
f i5.8 beskattningen koncernerförlustutjämning i avsnitt ochavsnitt 5.7,

5.9. och aktiefonder,avsnitt investmentföretagi Beskattningen avm.m.
byggnadsföre-andra försäkringsföretag ochfinansiella företag,banker och

l i avsnitt 5.10.tag tas upp
beskattning.inriktad aktiebolagensi första handFramställningen är

ocksåi tillämpasutsträckning reglerna kani vilkenI avsnitt 5.11 diskuteras
enskildtilläggas beskattningenDet börjuridiskaandra att avpersoner.

först i kapitel 6.handelsbolag behandlasnäringsverksamhet och
genomgång ekonomiska effekternadeKapitlet medavslutas aven av

företag i avsnitt 5.12.olikaförslaget typer av

utgångspunkter5.2 Allmänna

i beskattningProblem dagens5.2.1

i Skatte-icke-neutraliteter.företagsskattesystem utmärksDagens storaav
beroende vilket slagvarierar systematisktbelastningen sätt‘ ett av

finansiera dessatillgångar företaget väljerföretaget investerar i och hur att
nivå.också DetinflationensSkatteuttaget känsligt för ärinvesteringar. är

slagminska skattebelastning för olikaspridningen iangeläget att av
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investeringar och för olika slag finansiering och minska systemetsav
inflationskänslighet.

I kapitel 2 har konstaterats det nuvarande skattesystemet bidrar tillatt
låsa in kapital i historiskt lönsammaatt företag. Detta beror till en

påbetydande del beskattningen företagens skatteut-ägare attav genom
på utdelningsinkomstertaget väsentligtär högre skattebelastningenän

reavinster. inlåsningenMen till ocksåbidrar förekomsten storaav
reserveringsmöjligheter hos företagen. Den empiriska kartläggningen i
kapitel 2 indikerar företagen inte fullt kan utnyttja dessaatt reserverings-
möjligheter. Detta i kombination med företagen tycks efteratt sträva att
betala utdelningar med låserbeskattade vinstmedel in kapital i företagen.
Det angelägetär i det skattesystemetatt begränsar denna orsakman nya

inlåsningtill kraftig neddragning reserveringsmöjligheterna.genom en av
Förekomsten omfattande ocksåreserveringsmöjligheter vissaharav

nackdelar i stabiliseringspolitiskt perspektiv. Deett kan relativt settge en
högre effektiv låg-skattebelastning i i högkonjunkturerän vilket kan bidra
till förstärka svängningarna i konjunkturen.att En neddragning av reser-
veringsmöjligheterna skulle stabiliseringspolitiskt bättre fördelningge en av
skatteuttaget.

5.2.2 Begränsade möjligheter till investeringsstyrning

Vi har kunnat konstatera möjligheterna skattepolitikenatt att genom
påverkaeffektivt kunnasätt denett ekonomiska utvecklingen i näringslivet

olika skäl är starkt begränsade. Det svårig-förenat medärav t.ex. stora
åstadkommaheter i tidrätt iatt och för sig önskad utveckling. Bl.a.en

ställs orimligt framförhållningkrav informationsunderlagochstora i det
ekonomisk-politiska beslutsfattandet.

I kapitel 2 har särskilt erfarenheternaprövat med in-systemetav
vesteringsfonder. slutsatserna denna prövning visserligen inteärav
entydiga beror i hög grad vilken periodutan studeras. Bl.a. de justsom

svårigheternakonstaterade åstadkomma tidsmässigt korrektatt en
fördelning investeringsstimulansen dock behållstalarav emot att systemet
i det framtida skattesystemet. Ett slopande investeringsfondssystemet ärav
dessutom förutsättning för skattesatsen skall kunna tillsänkasatten en
nivå andra skäl lämplig.ärsom av

Mot bakgrund det i framtidenäven kan finnas behovatt in-av av
vesteringsstyrning, särskilt i regionalpolitiken, har dock möjlighe-prövat

konstruera direktverkandeterna att myndighetsprövningsystemmer utan
företagsanknutenoch fondbildning. System sådant generellt slagettav -

exempelvis olika former investeringsavdrag emellertid förenadeär medav -
olika slag problem vad gäller möjligheten uppnå den önskvärdaav att
precisionen. Detta gäller den regionalpolitiska sådanaanvändningen av

förhållandetdär det företagsystem, har verksamhet olika iatt orter
svårtlandet det inomgör företagsbeskattningensatt och med generelltram

åstadkommaverkande medel effektiva stimulanser.
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i omvärlden5.2.3 Tendenser

vaduniktinteSverige ärvisatkartläggningen harinternationellaDen att
med skattesatser.högasmalbasiga skattesystemgäller erfarenheterna av

många redanländer harivår omprövning ochI omvärld sker mernu en
Ettgenomförts.långtgående ochreformer beslutatseller mindre genom-

sänkning skattesat-ochgående skattebasenbreddningdrag är avenaven
såväl valetvad gälleravvikelser,förDetta innebär avutrymmetattsen.

iSverige ävenbegränsatskattesats,skattemodell valet är omavsom
internationellt kon-företagsskattesystem ärframtiden skall ha ett som

kurrenskraftigt.

skattemodellVal5.2.4 av

omläggningenväljas fördå skallFrågan inriktningallmänvilkenär som
historiskaneutralitetsbrister, andrakonstateradebakgrundmot av

olikaI kapitel 4 harutvecklingen.internationellaerfarenheter och den
framgårdiskussiondennaAvbeskattning analyserats.principmodeller för

frågor.två strategiskainförskattemodell ställsvid valetatt man av
skall byggaframtidenibeskattningenDen gäller ävenförsta om

övergång utgiftsskatt.ske tillskallellerbeskattning inkomsterna enomav
skallinkomstskattesystemförinomDen andra gäller ettramenmanom

i principer.på realanominella ellerbeskattningenbygga
i anslutning tilliutgiftsskatt harinkomst- ochFör mellanvaleti

En cash-följande.i kunnat konstateracash-flowskatterbehandlingen s.k.av
i neutralitet vid beskatt-ställda kravCF-skatt uppfyller högttlowskatt
i två beskattningförmodelleri dez själva verketningen. Den är somen av

inkomstbeskattning med realaden realneutral andrai helt utgörsär enavii normalavkastning till ägarna.och förmed avdragsrättavskrivningari
5 utgiftsskatti sin egenskapCF-skattenhar viSamtidigt noterat att avii inkomstbeskattning företagensförhållande ägarei tillproblemskapar aven.Ki lämnarnämligen deni långivare. Kännetecknande för CF-skatten är attoch
i kvarhållna obeskatt-vinstmedeli företagenavkastningennormaladeni.l fördå utnyttjar vinstmedelsärskilt företagenproblemr Dettaad. skapar

uppkommersparbösseeffekterGenom s.k.placeringar.finansiella
Visserligenföretagensförmögenhetsökningar hos ägare.obeskattade ger

Dessasparbösseeffekter. ärupphov tillinkomstskattesystemdagensäven
realtillgångar. Vid CF-skatteninvesteringar itillnormalfallet knutnadock i

också placeringar.finansiellasådana effekter viduppkommer
CF-avgörandekonstaterade svagheten argument motDen utgör ett

vårförhållande omvärld.också tilliskapa problemskulleSkattenskatten.
allmänsamtidigtinnebärVårt CF-skattenställningstagande attmot en

CF-skattenbeskattningsalternativ.awisasproduktionsfaktorskatt ettsom
sådan produktionsfaktorskatt. Dettakapitaldelennämligenutgör enav

för ochmöjligt inomdetinte bedömer attinnebär enatt ramensom
kapital-åstadkomma i beskattningenlikvärdighetdenskatteform avsamma

Inrikt-direktiven.idiskuterasi företagsledetarbetsinkomsteroch som
faktorbeskattningåstadkomma likvärdigfår iställetningen att envara

ld-URF l
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awägning mellan skatteuttagengenom i dels företagsskattesystemet,en
dels socialavgiftssystemet.

Därmed återstår välja mellanatt nominell och real princip viden
företagsbeskattningen. I kapitel 4 har det reala alternativet diskuterats.
Det har försteg framför detett nominella i den meningen det defini-att
tionsmässigt skulle eliminera inflationskänsligheten i skattesystemet. En real
beskattning företag emellertidär andra skäl förenadav medav stora
problem.

RINK grundar sitt förslag till beskattning företagens ägare ochav
långivare i huvudsak nominella principer. En kombination realav
beskattning företag och nominell beskattning företagensav skulleägareav
skapa i föroch sig relativt begränsade möjligheter till skattearbitrage.- -

förhållandeI vårtill omvärld kan företagsbeskattningreal skapaen
problem. Endast undantagsvis dåoch i länder med mycket hög inflation-

har real beskattning tillämpats. I det internationella reformarbetet-
företagsskatteområdet saknas exempel real beskattning införts.att

ingåendeFrågan har i Förentautretts Staterna ställningstagandet därmen
blev inte införa reala principeratt i beskattningen. Detta ställningstagande
torde i sin ha spelat viktigtur roll för andra länder i sina skatte-atten
reformer valt fortsättningsvis utgåäven frånatt nominella principer. En
real beskattning företag i Sverige skulle skapa pedagogiskaav problem i
förhållande till utländska investerare och skattemyndigheter. Dessutom
aktualiseras rad tekniska problem.en

En grundläggande invändning i omfattningmot att större börja tillämpa
reala principer detta gäller inomoavsett företagsbeskattningen, inomom-
skattesystemet i övrigt eller områdenandra detär skulle kunnaatt—
tolkas ambitionerna hållaatt inflationen låga.som att Ettär införandenere

reala principer skulle kunna signalav den ekonomiskaattses som en om
politiken skulle syfta till anpassning till fortvarigmera inflationhögen en

än söka nedbringa inflationen.attsnarare En ökad användning realaav
principer ocksåskulle riskera spridas till områden.andraatt

Vidare torde det paradoxalt så möjligheterna införaattnog vara att
real beskattning minstär behovet framstårnär dvs. i tiderstörst,som av
hög inflation.

Svårigheten vidmakthållaatt reala principer i beskattningen ihar
grunden göra med deatt politiskt-pedagogiska förhållandeproblemen i
till de skattskyldiga. För de skattskyldiga det svårtär exempelvis förståatt

skatt utgåkanatt resultat, iett nominella negativt,termer ärsom även
någonskatten i teoretisk mening korrektom är beräknad. Här uppkommer

också awikelse förhållandei till företagensen redovisning i alltsom
väsentligt bygger nominella principer.

Sammanfattningsvis real beskattning,att dess förtjänsteranser trots
i vissa avseenden, inte bör införas. Det innebär också föreslåratt att
dagens vinstdelningsskatt upphör detnär skatteförslaget träder i kraft.nya
Enligt direktiven skall vi ändamålsenlighetenpröva kombinationav en av
nominell och real inkomstbeskattning. Kraven enkelhet i det nya
skattesystemet ocksåtalar kombinationmot att det slag finns ien av som

behållsdag i framtiden.
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nominellt5.2.5 Reserveringsmöjligheter i basbreddatett
system

återstårDärmed alternativet.nominell beskattning det enda möjligasom
fårValet denna skattemodell innebär visst avkallvisserligen görasatt ettav

uppnåambitionerna Somneutralitet i beskattningen. kommer attatt
framgå det följande blir neutralitetsproblemet mindre besvärandedockav

den formella skattesatsen sänks.attgenom
För kraftig fordrasmöjliggöra sänkning skattesatsenatt storaen av

föreslårbasbreddningar reserveringsmöjligheter. Vislopade attgenom
dagens möjlighet 50 % avsnitttill nedskrivning varulager slopas se
5.4.

En fullständig reserveringsmöjlighetereliminering alla tenderarav
Ävenemellertid inflationskänsligheten i skatteutagetökaatt systemet. om

förhållandei varieratill nominellt definierad inkomst kommer atten
mindre i svängningarna idagens smalbasiga kan det realaän system

efter Dagensresultatet skatt komma bli omfattandestörre.att reser-
veringsmöjligheter fungerar nämligen delvis metod minskaattsom en

5.4.2.beskattningen nominella vinster se avsnittrentav
behållaMot denna finns anledning vissa reserveringsmö-bakgrund atts

frånvarojligheter. I intlationskorrigering skattebasen äröppenav en av
uppnådet önskvärt söka liknande resultat de vid real beskatt-att som en

uppnåsellerning CF-beskattning. Detta kan atten genom en reserve-
ringsmöjlighet knuten till företagens kapital införs i sesystemetegna
avsnitt 5.3.

En skattelättnad för kapital reducerar den olikhet i den skatte-eget
bestårmässiga behandlingen olika ñnansieringskällor i attav som

frånlåneräntor till ersättningen till kapitalet fulltskillnad det äregna
avdragsgilla. En kopplad till det kapitalet förstärker incitamen-reserv egna

förbättradtill soliditet vad mekaniskt följer sänktutöverten en som enav
skattesats.

ocksåbibehållandeEtt reserveringsmöjligheter innebärvissa attav
årföretagen jämna de skattemässiga resultaten mellan olika sekan ut

avsnitten 5.3 5.8.och
Vid dimensioneringen den reserveringsmöjligheten bör emellertidav nya

bibehållandebeaktas samtidigt innebär vissaatt ett attav reserver
inlåsningsparbösseeffekter viss finnas Detkommer kvar. har sinoch att

tillgångargrund i avkastningen i nämndabolagetatt genom reser-
veringsmöjlighet lägre utanför se avsnitt 5.2.7. Dettabeskattas bolagetän

behållaförmånligt för i företaget.det vinstmedelägarnagör att

Likformig beskattning olika slag inkomster5.2.6 av av

nominellt full för nominellaI med bl.a. avdragsrättsystem, räntor, ärett
sådannaturligt kapitalvinsterdet beskatta nominella fullt Enatt ut.

tvåbeskattning kan emellertid skapa problem.
Det första problemet inverkan.gäller inflationens Vid hög inflation

del beskattningen träffakommer nominella vinster.stor att renten av
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Problemet har uppmärksammats i debatten kring den amerikanska
skattereformen se kapitel 3. I den har redovisats skepsis inför möjligheten

hålla fast vid denatt nominella principen vid inflationstakthögre änen
dagens.

Det andra problemet gäller riskerna inlåsningför se avsnitt 5.7.3 i
tillgångar föremålär för snabb värdeökning.som Denna inlåsningen
innebär långsammare tillgångarnaomsättningen vadän skulleav som vara
såväl företags- samhällsekonomiskt motiverat.som

Å andra sidan har full nominell beskattning försäljningsvinsteren av en
klar fördel i förenkladeden vinstberäkningen möjliggör likabehand-som en
ling med beskattningen löpande inkomster. En likabehandlingav genom
full nominell beskattning förutsätter dock skattesatsen inte föratt hög.är

5.2.7 Val skattesats och behov lättnader iav av
dubbelbeskattningen

Av kapitel framgår4 företagsbeskattningenatt inte kan frånisoleratses
beskattningen företagens långivare.ochägare Dettaav heltär uppenbart
för direktägd näringsverksamhet där beskattningen sker löpandeettgenom
skatte- och avgiftsuttag. Men även andra samband finns.

För möjligheten inlåsningsproblemetlösaatt relativadenär beskatt-
ningen utdelad vinst kvarhållenoch vinst därav hänsyn till beskatt-tas-
ningen såväli företags- ägarleden betydelse. frågaDenna i sinsom ärav-

intimt förknippad frågantur med beskattning i framtiden skall ske iom
såväl företagsledet i ägarledet ekonomisk dubbelbeskattning. En sistasom
fråga gäller det totala skatteuttaget arbets- och kapitalinkomster.

För valet bolagsskattesats måste därför bl.a. beaktasav de skattesatser
för arbets- och kapitalinkomster kapitalvinster föreslåssamt RINK.som av

RINK:sAv förslag framgår det flertalet skattskyldigaatt stora kommer att
betala 30 % såväli skatt arbetsinkomster enbart kommunalskatt som
kapitalinkomster inkl. utdelningar och nominellt beräknade kapital-
vinster vid aktieförsäljningar. Personer med arbetsinkomster överstigande
200 000 i årskr. 1991 penningvärde får därutöver betala statligen
tilläggsskatt 20 %.

De RINK föreslagna reglerna innebär i detav flertalet fallatt stora
kommer arbetsinkomster, utdelningar och kapitalvinster aktier att
beskattas med skattesats, 30 %. För beskattningensamma utdelningarav
och kapitalvinster innebär detta fördel förhållandeistor till dagensen

i och med del inlåsningsproblemsystem detatt hänförlig tillen ärav som
olikbehandling i ägarledet elimineras. Argumenten för i bolagsledetatt
beskatta vinstmedel utdelas med lägre skattesats kvarhållnasom änen
vinstmedel försvagas därmed. Det bör därför möjligt tillämpaattvara en
enhetlig skattesats aktiebolag.

Flera skäl talar för skattesatsen aktiebolagatt till %.30sätts
Skatteuttaget dåkommer nivåligga i medatt arbetsgivaravgifteruttaget av
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%1.uppgår 27 Entillskattesatsenfull i avgifternavid skatteandel ca
upprätthållsI ledacceptabel.awikelse 3 procentenheter nästaär

flertalet skattskyl-förarbetsinkomsterneutraliteten i attstort sett genom
kapitalvinster.utdelningar ochdiga beskattas med skattesats somsamma

också avkastningen bankspa-%En 30 innebärbolagsskattesats att
tillgångar beskattasi bolagen kommerrande andra räntebärandeoch att

finansiellthushållen. likabehandlingDennahossätt avsamma som
Likabehandlingenbetydelsefull.sparande i utanför bolagenoch är ger

från vilketuppskjutet bolagneutralitet omedelbart ochmellan uttag
inlåsning.föreliminerar ytterligare grunden

möjlighetdeninte beaktatsgjorts harI de bedömningar härsom
baseradekapitaletdetavsättningar till denföretagen har göraatt egna

kvarhållnaföreslås. effektiva skattenDetta densänkersomreserven
dimensioneringMed denavkastningen dessa.vinstmedel och som

avsättningarföreslås möjlighet5.3.5 medi det följande avsnitt göraatt
den effektiva skattesatsen% kapitalet, sänkstill 30 detmed upp av egna

då något under skattesatsen%. räntortill 23 Skatteuttaget kommerca
nivånhushållssektorn arbetsgivaravgiftsuttaget.under föri och

motivvisst övervägaillustrerade olikformighetenDen just utgör ett att
kvarhållna lägre% vinstmedel och30bolagsskattesatshögre än enen

ganskaemellertidOlikformighetenvinstmedel.utdelade ärskattesats
olikformigheterbetydligttill dagensbegränsad. Den bör relateras större

valetinlåsningsproblem bör ställastill de andra kravochoch avsom
skattesats. .

försälj-beskattningSålunda nominelltillämpa fullmöjlighetenär att av
beroendei bolagssektornaktier och fastigheter attningsvinster av

väsentligtVidare skattesatsför kaninte högt.skattesatsen sätts somen
%2 önskemålen den svenska bo-medi konfliktöverstiger 30 komma att

kapitel 3.konkurrenskraftig jfrinternationelltskalllagsskattesatsen vara
lättnader imotiverakunnaskulleDen olikformighet konstateratssom

ägarnivå.bolagsnivå ellerantingenvinstmedelbeskattningen utdeladeav
lämpligt medintelikformighetsskäl ärkonstateras detFörst kan att av
%. Det skullenivån 27arbetsgivaravgiftsuttaget, dvs.förlättnader under

frågan begränsad lättnad.bli mycketmed ordandra om en
föreslår lindringen iovanstående den nuvarandevibakgrundMot att

utdelningardraför företagendubbelbeskattningen i form rätt att avav
beloppsbegrän-avskaffas liksom detAnnellavdragkapital s.k.nyemitterat

Annellavdrag harmedutdelningar. Systemetför70-procentsavdragetsade
ändamålsenligt med höga bolags-dessi dagenssig variti och för system

bolagsnivåförhållande lättnader, antingentill generellaIskattesats. mer

1 utgår inkl.vinstenjämförelse med bolagsskattesatsen,Vid somen
arbetsinkomster inkl.tillarbetsgivaravgifterna relaterasskatten, bör även

erhålls% exkl. avgift37,47 basarbetsgivaravgifteravgifter. Med en
% basen inkl. avgift.27,3

2 hushållen beskattninglikformigvisar medGjorda beräkningar att aven
%.38ränteintäkter skulle kräva skattesatsen ca
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generella utdelningsavdraggenom eller s.k. split-rate ellersystem
ägarnivâ avräkningssystem, har knytningen till nyemissioner fördelen att

åstadkommerden reduktion företagens kostnader fören nyemis-av
sionsfinansiering till lägre statsfmansiell kostnad.en

Frågan lättnader i dubbelbeskattningen påom utdelad vinst bör
frånsärskiljas två andra sinsemellan frågor.närbesläktade Det nivångäller

aktiebeskattningen i Sverige och den frågangenerella hurmer om
kapitalinkomster skall beskattas i liten öppen ekonomi den svenska.en som

Frågan det totala skatteuttagetom svenskt aktieägande i förstagäller
hand beskattningens höjd i förhållande till beskattningen andraav
investeringsalternativ är aktuella för potentiella aktieägare.som Denna
fråga beskattningens effekter hushållsom svenska sammansättning av
sina förmögenhetsportföljer frågaär prövats RINK ochen som av som

dess förslagstyrt till kapitalbeskattning.
Beskattningen kapitalinkomster i litenav öppen ekonomi däremotären
fråga såvälberören RINK. framgårSomsom Peter Englundsoss som av

bådatill deexpertrapporter kommittéerna gäller problemet avvägningen
mellan beskattningen kapital används i Sverigeav och beskattningensom

kapital i Sverige.ägs Problemetav har tidigaresom behandlats bl.a. i det
internationella avsnittet kapitel 3. Som framgår där finns i konkur-ett
renskraftsperspektiv, vad gäller effekterna investeringar och sys-
selsättning i den konkurrensutsatta sektorn, skäl koncentrera skatteut-att

till ägarledet.taget Ett för högt skatteuttag i företagsledet kan negativa
återverkningar i internationaliseradstarkt ekonomi.en

Internationella överväganden alltsåtalar för förhållandevist lågtett
skatteuttag företag verksamma i Sverige. Interna likformighetskäl

åbestämmer andra sidan golv för skatteuttagetett företagen. Kravet
gäller det totala skatteuttaget arbets- och kapitalinkomster.

Tidigare har konstaterats de skattesatseratt valts RINKsom av resp.
URF tillfredsställande likformighet förger en det flertalet skattskyl-stora
diga. Ett problem föreligger dock för ligger i det progressivaen person som
skiktet för arbetsinkomstbeskattningen och har möjlighet kanaliserasom att
sina arbetsinkomster till bolag kontrolleras denne fåmansbolag.som av
Ett vad iuttag praktiken arbetsinkomsterärav i formsom utdelningav
eller försäljning aktierna i bolaget förmånligaregenom klartärav än uttag
i form lön. För 50med % iav marginalskatt bliren person den totala
skattebelastningen vid löneuttag 63 %ett medan skattebelastningen vid
exempelvis utdelningett uttag blir 51 %. Försom motverka dennaatt typ

skatteanpassning fåmansbolagav detär nödvändigtgenom begränsaatt
möjligheten förmånligatill uttag tak för möjligaett utdelningargenom och
reavinster. Regler med denna innebörd föreslås RINK.av

En bolagsskattesats 30 % framstår alltså rimlig sammanväg-som en
ning olika interna internationellaochav krav. Med de föreslagna basbredd-
ningarna är skattesats denna nivå också förenligen med kravet att
skatteuttaget aktiebolagen i skallstort oförändratsett se kapi-vara
tel 8.
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5.2.8 Neutralitet mellan olika branscher

sänkningDen kraftiga breddningen motsvarandeskattebasen och avav
utjämning detskattesatsen medföra omfördelning ochkommer att aven

mån5.12. effektertotala skatteuttaget se avsnitt I den dessa beror att
olika företag reserveringsmöjlig-i olika utsträckning utnyttjat dagensstor

syftar tillheter detta önskvärd följd reformär att ge en meren av en som
neutral beskattning.

Den föreslagna reformen för företagkommer öka skatteuttagetatt som
litet Särskilt detta destrukturella skäl har kapital. gällerett egetav

finansiella 5.10.3. Det övergripandeföretagen, bl.a. bankerna se avsnitt
resultatet blir minskad spridning i skattebelastningen eftersom dedock en

låg förhållan-finansiella företagen i skattebelastning idagens harsystem en
de till icke-finansiella företag.

inkomstberäkningen5.2.9 Grunderna för

utgårDen beräkningen inkomst näringsverksamhetskattemässiga av av
från den civilrättsliga redovisningen. Till grund för denna ligger be-

bokföringslagen 1976:125, BFL, god redovisningssed.stämmelserna i och
Värderingsreglerna BFL förhindra företagen redovisari syftar till ettatt att
alltför maximiregler. Vid denhögt resultat. De har därför karaktär av
skattemässiga inkomstberäkningen de minimivärdereglerersätts av som

lågthindrar alltför redovisas.resultatatt ett
inlåsnings-Kopplingen redovisning beskattning medförmellan och en

effekt företag outnyttjat reserveringsutrymme. Rörelseresultatetharettom
dånämligen i företaget i form obeskattadkan av en reservsparas men

årsresultatträffas beskattning redovisas för delasdet kunnaattav om som
förhållandeDetta för den skattemässigautgör argumentut. ett att

fristående fråninkomstberäkningen den civilrättsliga redovis-skall ske
ningen.

föregåendeDe förslag vi redovisat i det innebär basen förhar attsom
%. Förslaget medförbreddas och till 30bolagsskatten skattesatsen sänks

inlåsningseffekten försvagas Med härtill har inteväsentligt. hänsynatt
fråganfördjupat redovisning ochsambandet mellananalysen av om

föreslår någonbeskattning. Vi därför inte ändring det nuvarandeav
sambandet.

I kan för det gällandedetta sammanhang inomnämnas att ramen
redovisning beskattning gjort teknisksambandet mellan och har översynen

i 1928:370, KL. Syftet harvärderingsreglerna kommunalskattelagenav
KLterminologi ivarit enhetlig och begreppsbildning ochatt en mer

BFL. Beträffande den innebörden ändringarna hänvisar vi tillnärmare av
2 anvisningarna till 24 § KL i lagförslaget och till specialmotive-punkt av

ringen.
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5.3 En generell reserveringsmöjlighetny

5.3.1 Inledning

I detta avsnitt behandlas utformningen generell reserveringsmöj-av en ny
lighet.

I avsnitt 5.3.2 redovisas behållamotiven för vissa reserveringsmöjlig-att
heter i det En sammanvägningsystemet. dessa motiv jämte denya av
problem dagens lagervärderingsregler kan medföra funnitgör att att
dagens tillgängsbaseradmedsystem i form lagernedskrivningen reserv av
bör ersättas med knuten till företagets kapital. Somen reserv ettegna
alternativ kan i stället avsättningar tillgöras baseraden reserv
lönesumman jfr dagens resultatutjämningsfond. Som sammanfattandeen
benämning bådaför de används fortsättningsvis beteckningenreserverna
SURV skatteutjämningsreserv.

I avsnitt 5.3.3 kortfattat den tekniska utformningenpresenteras denav
till det kapitalet knutna K-SURV. Kopplingen mellan K-egna reserven
SURVEN och den alternativa knuten till lönesumman L-reserven,
SURV, behandlas i avsnitt 5.3.4 och dimensioneringen bådadeav

i avsnitt 5.3.5. Slutligen diskuteras i avsnitt 5.3.6 behovetreserverna och
utformningen småreserveringsmöjlighet förextra företag.av en

5.3.2 Motiv för reserveringsmöjligheter

framgåttSom utgångspunktavsnitt 5.2 vårtär för reformförslagav en att
omfattande basbreddning skall skapa för kraftig sänkningen utrymme en
skattesatsen. Detta förutsätter bl.a. med investeringsfonderav att systemet

Ävenavskaffas. möjligheten skriva ned lagret bort.att tas
långtgåendeDen åtgärden skullemest avskaffa allaatt typervara av

någotdem medutan ersätta Det finnsatt emellertid skälreserver nytt. att
behålla vissa reserveringar i det framtida företagsskattesystemet. För det
första det åstadkommaär angeläget utjämning kostnadernaatt fören av
finansiering med främmandeoch kapital deneget följerutöver som av
skattesatssänkningen. För det finns frånvaroandra anledning iatt öppenav
förlustutjämning bakåt se avsnitt 5.8 det möjligtgöra för företagen att

åstadkommareserveringar viss kvittning förluster tidigaregenom en motav
års vinster.

fårDetta dubbla syfte följder såvälför vilka reserveringsbaser skallsom
väljas storleken de olika reserveringsmöjligheterna.som

En utjämning ñnansieringskostnaderna förutsätterav att ettreserven
eller knyts till företagets kapital. sådansättannat En haregna reserv en

förtjänst tillgångsspecifikaklar framför exempelvis knuten tillreserver,
lagertillgångar. En reserveringsmöjlighet knuten till lager neutralitets-är ur
synpunkt vad skattebelastningen marginell investering jfravser en-
kapitel 2 motiverad enbart i det fall lagret har egenfinansierats se—
avsnitt 5.4.2.

anläggningstillgångarFör förhållande.gäller Skattemässigasamma
avskrivningsmöjligheter går ekonomisktutöver korrekta avskrivningarsom
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vidinvesteringar,egenfinansieradevidenbartmotiveradekan vara
lânefinaiisierade.

utnyttjan-kopplamöjligtinte:illgångsspecifika det attärMed reserver
kapitalettill detknutenVidfinansieringsformen. egnadet till reserven

automatiskt.sådan kopplingsker en
kapital.begränsat egettjänsteföretag harandra ettKonsultföretag och

Investerings-omsättningen.förhållande tillliten iBalansonslutningen är
förUtgifternaanställda.till deutsträckning knuteniverksamheten är stor

periodiseringavdragsgillaomedelbart trots attinvesteringardessa är eni
särskildEnvaraktigheten.med tankemotiveras reser-B skulle kunna

förlustutjäm-med behovetmotiverashär enbartveringsmöjlighet kan av
ning.i

bidrarkapitalettill detknutenFrågan då ärhur egnaär somreservenl främmandeochförfinansieringskostnaderna egetutjämningtill en av

Q investering kanegenfinansieradVidföljande.Mekanismenkapital. är en .
anskaffningsutgiftenDennaskattekredit. utgörsföretaget avta upp en

i Vidoch skattesatsen.reserveringsprocenten reser-multiplicerad med eni
%9skattekrediten30f på skattesats utgör30 och avveringsprocent en

medi takt attskattekreditDenna amorterasanskaffningsutgiften. av
räntefriadennaVärdetsjunker.i restvärdetillgångens skattemässiga av

förräntnings-föravdragpartiellt ägarnasskattekredit tolkaskan ettsom
krav.l

möjlighetinte denna att taföreliggerlånefinansiering enuppVid
medfinansieradså investeringdetskattekredit. Tvärtom attär en

skattekredit3.negativtordenormalfalletkapital ifrämmande ge en
kapitalettill detknuteninnebär enFöljaktligen egnareserven

alltså delvisReserven harfinansieringskostnaderna. sammautjämning av
medI ochkapitalet. attdetinflationsavdragfunktion ett egnasom

inflationen kommermedökarförräntningskrav i nominella termerägarnas
inflation.stigandemedökaockså partiella avdragetdet att

begränsningdockfrån definitivt avdrag harskillnad ettTill reserven en
,l sådant maximalavinstläge attföretagets ärförutsätterdendet atti att
å definitivtmedjämförelseI ettalltid kan göras.tillavsättningar reserven

ñnansieringskostnader-utjämningalltså betingadavdrag avreserven engeri
na.

reserverings-detta ställerdet kravlångt första motivet ochSå det
ocksåK-SURV,kapitalet,knuten till det enEn gerbasen. egnareserv

hävdasbakåt. ävenDet kanförlustutjâmning atttillmöjlighetnaturlig nu
förhållandelitet ibranschspecifika skäl ärkapitaletdetdärföretag, egna av
tillfredsstäl-inteförlustutjämningbehovharomsättningen,till somett av

någratabell redovisas5.1Iuppfyllas detta slaglande kan reserv.avgenom
relationernaolikabild denäringsgrenarolikaföruppgifter avger ensom

kostnadsposter.ochbalans-, resultat-olikamellan

3 avskriv-restvärdetillgångens skattemässigaFörutsättningen år genomattl
lånetvadi snabbare taktsjunker än amorteras.ningar
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Tabell 5.1
Några relationstal för industri SNI3, varuhandel SNI6, samfärdsel SNI7,
uppdragsverksamhet SNI8 och personliga och sociala tjänster SNI9. 1986.
Procent.

SNl3 SNl6 SNI7 SNI8 SNI9

Omsättningbalansomsl 90 231 126 133 218
Lagerbalansomsl 16 27 1 7 11
Maskiner-byggnader- 19 17 34 23 29
markbalansomsl
Lönerbalansomsl 14 16 18 31 41
Anställdaföretagantal 35 9 14 8 9
Andel anställda i 45 24 7av 6 5
icke-finansiella bolag
Soliditet 32 20 19 18 25

‘Eget kapital hälften obeskattade+ förhållandei till balansomslut-av reserver
ningen
Källa: SCB Företagen 1986.

Uppgifterna i tabell 5.1 talar för reserveringssystemetatt böräven
innehålla knuten till alternativ bas. Lönesummanen reserv härären ett
naturligt och enkelt komplement. fångasDärmed de arbetskraftsintensiva
företagen lågtmed kapital in.ett En lönebaseradeget finns redanreserv
idag resultatutjämningsfonden och den enkel ochär lätt administrera.att

5.3.3 Underlagen för K-SURV och L-SURV m.m.

Enligt 41 d § KL beräknas avsättning till resultatutjämningsfond RUF
vad under beskattningsåret erlagts i lön tillsom arbetstagarna. Det finns
ingen anledning i det häratt sammanhanget ändra reglerna för be-
stämmande underlaget för avsättning till lönebaseradav L-en ny reserv
SURV.

Återfö-En avsättning till L-SURV återförasskall årsvid varje taxering.
ringen kan medmötas avsättning baseras lönekostnadernaen ny som

gångnaunder det beskattningsåret. Motsvarande bör gälla för avsättningen
Äventill K-SURV. den kapitalbaserade alltså återförasbörreserven

årligen.
Underlaget för avsättning till K-SURV företagetsår visst sätt

definierade kapital. Beräkningen skallegna göras grundval deav
värdenaskattemässiga Har företaget fåttexempelvis avdrag för värde-

minskning på byggnad blir underlaget och därmed denen högsta möjliga
skattekrediten lägre än avdrag inte gjorts.om

En frågasärskild avsättningär till K-SURVEN skall baserasom det
in- utgåendeeller kapitalet. Om ingåendebaseras detegna reserven
kapitalet åretskommer vinst frånexkluderas underlaget.att För snabbt
expanderande och lönsamma företag detta åretsutgör nackdel. Omen

fårvinst räknas in i underlaget kommer det totala reserveringsutrymmet

4 I bilaga I redovisas räkneexempel illustrerar den samtidiga bestäm-som - -ningen K-SURV-avsättning och skatt.av
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förmånomfördelas till för företag. Ur tillväxtsynpunkt dennadessa äratt
effekt önskvärd.

frågaEn för K-SURVvid beräkning underlagetärannan om man av
behandla SURV-avsättningen skuld. Enkel-skall kapital ellereget somsom

hetsskäl underlaget definieras SURVEN. Dennatalar för inkl. rentatt
tekniska inte iförutsättning skall tolkas sin helhet skulleattsom reserven

inkludera SURVEN i underlaget i ställetkapital. Valetutgöra äreget att
betingat.5praktiskt

tillgångarI princip skulder vid beräkningskall alla och beaktastyper av
måste justeringunderlaget för K-SURV. I dockkoncerner enav m.m.

så dubbelräkningseffekter undviks. Om moderbolag tecknargöras att ett
någotEftersomaktier i sitt dotterbolag okar dotterbolagets underlag. nytt

minska medkapital inte tillförts bolagssektorn moderbolagets underlagbör
Detta förutsätter dotterbolagsaktierna undantasmotsvarande belopp. att

frågafrån i andramoderbolagets underlag. Motsvarande bör gälla om
mån utdelningaktier i aktieägande inte beskattas förden det bolaget

aktierna jfr avsnitt 5.9.
K-SURVEN. Inte minstDet kan förekomma negativa underlag för
sådanafråga innehar aktier skallgäller detta i företag somom som

mån iexkluderas vid I den andra företagberäkning underlaget. sammaav
måste samordning skeföretagsgrupp har positiva underlagkoncern eller en

fårså inte möjlighetkoncernen gruppen helhet sätta störreatt attsom av
bedrivits i enda företag.belopp till verksamheten hadeän ettreserven om

Kopplingen mellan K-SURV L-SURV5.3.4 och

skall K-SURVI företagen avsättning till ochdet kunnasystemet göranya
FråganL-SURV. dessa reserveringsmöjligheter skall samordnas.till är hur

fråndrasVissa lärdomar kan dagens system.
dag koppling företagens möjligheterI finns mellan göra avsätt-atten

till till resultatutjämningsfond. Kopplingen innebärningar lagerreserv och
avsättning till lagerreserv begränsas i det fall avsättning till resul-görsatt

tatutjämningsfond.
Frågan liknande begränsningsregel i detskall gällaär om en nya

fråga det huvud skallEn central gäller översystemet. taget varamer om
använda demöjligt olika parallellt.att reserverna
resultatutjämningsfond till förslag företagsskattebe-Dagens kom av

förhållandeSOU 1977:86. I till tidigare enbartredningen regler lager-
60 %, % neddragningnedskrivning med föreslogs RUF 20 ochen en

få%.lagernedskrivning till 45 Reserverna skulle användasmaximalav
Detta innebar för det typiska industriföretaget medparallellt. en

%75 oförändrade möjligheter tilllagervärdetlönesumma avsätt-av
lagerintensiva för tjänsteföretagenningar, för företag begränsning ochen

utvidgning.en

5 SURV-talen, vid definition inklusive ochOm uttryckta andelar, är Asom en
exklusivevid definition B gäller B Al-A.atten
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I 1978791210 föreslogs alternativen med oförändradeprop. att
inte skulleprocentsatser användas parallellt. Detta innebar begräns-en

ning de lagerintensiva företagens reserveringsmöjligheter.av
De slutliga reglerna innebar maximal lagernedskrivning bestämdesatt

alltsåtill 60 % ingen dåförändring gällande regler, RUF-avsättningattav
medgavs med 20 % lagernedskrivningen begränsadesatt till 45 %samt i
de fall avsättning till RUF gjorts.

Riksdagsbeslutet för typföretaget resultat beredningensgav samma som
ursprungliga förslag med andra skatteregler. Vad beredningenmen
uppnådde sänkt lagernedskrivning och möjlighet till parallellgenom
användning begränsning, uppnådde riksdagen oförändradutan med
lagernedskrivning begränsningoch vid parallell användning. Vinnarna
den slutliga utformningen förhållandei till beredningens förslag var
lagerintensiva företag vilkas Iönesumma utgjorde mindre 75 %än av
lagervärdet.

Det finns alltså olika principlösningar, parallell användning begräns-utan
ningar, alternativ fårdär endast användasett parallell använd-rena samt
ning med begränsningsregler. Vilken lösning fårskall väljas bedömassom
utifrån önskemålbl.a. de finns reglerna skall bidra tillattsom om en
utjämning lånefmansierademellan och investeringar tillochegen- att
företag i olika fårbranscher likartade möjligheter till forlustutjämning.

ocksåViktigt undvikaär regler leder tillämpningssvårigheter.att tillsom
De olika alternativen har för sig för- och nackdelar. Enkelhetsskälvar

och ambitionen ha likartade regler för juridiskaatt och förpersoner
egenföretagare se avsnitt 6.3.2 talar för lösningen med parallell använd-
ning begränsningar. Enutan svaghet med den lösningen givetär att ett-
visst totalt reserveringsutrymme måsteför K-SURVENprocentsatsen-

lågt.relativt någonsättas Det mångäller i också för lösningen med parallell
användning med begränsningsregler. Lösningen med alternativ iärrena
den meningen effektiv.mer

vårEnligt mening talar övervägande förskäl lösningen med rena
alternativ. Det alltsåinnebär fårföretaget väljaatt mellan att göra
avsättning till K-SURV eller till frågaL-SURV. I företag i koncernerom

får utformas såreglerna alla företagen hänvisas tillm.m. att tillämpaatt
reserveringsform.samma

Dimensioneringen5.3.5 K-SURV och L-SURVav

Frågan vilken dimensioneringär de olika lämpligär medav reserverna som
hänsyn till dels de dubbla motiven utjämning låneñnan-mellan ochegen-
sierade investeringar förlustutjåmningsfunktionenoch och dels statsfman-
siella hänsyn. För bl.a. den fråganatt utröna har simuleringarsenare
genomförts för antal olika alternativ. Uppläggningenett redovisas i bilaga
F ocksåoch diskuteras i avsnittet ekonomiska effekter avsnitt 5.12.om
Simuleringarna, baseras data för icke-finansiella bolag undersom
perioden 1981-1986, har gjorts tvåför huvudalternativ. I det alter-ena
nativet finns K-SURV %40 och L-SURV 20 % och ien deten
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%‘.L-SURV 10K-SURV 20 %alternativet ochandra enen
vidframkommituppgiftertabell vissa deI 5.2 har sammanställts somav

förhållande tilliredovisas storlekensimuleringarna. Där nya reserver
L-SURV, förlusterK-SURVför ochde gamla, relationen mellan baserna

förhållande till förlusterförhållande inettoresultati till samt reservernya
Uppgifternaindelningar bolagssektorn.allt för olika ettavserav-

L-SURV% ochalternativ K-SURV 30hypotetiskt med enen
%7. kapi-restriktionen sestatsfinansiella15 Detta alternativ uppfyller den
8.tel

destorleksordningenförsta kolumn indikerarUppgifterna i tabellens
förhållande30L-SURV 15 iK-SURVkombination med gerreserver en

reserverna. ocksål i vilkenbildDetill de borttagna aven grovger
genomsnittsföretaget i olika näringar ochmöjligt förutsträckning det är

Dettatillföra över de gamla de ärandra indelningar att reserverna nya.
övergång tillfråga vid detbedömningen effekternaviktig vid nyaenaven

se kapitel 7.systemetJ
vid simuleringarnaVid tolkningen uppgifterna bör beaktas att av nyaav

varitdetför K-SURV har förutsattsoch basen systemetatt nyareserver avl
i 5.129.i funktion tid se avsnittlängreen

6 vissa överslagsbe-simuleringarna har baseratsValet vidprocentsatserav
möjliggör inter-Alternativaräkningar aggregerade data. procentsatserg

poleringar resultat se nedan.olikaJ av
l 7 erhållits för de olikal interpolering resultatenUppgifterna har avgenom en

simuleringarna.huvudalternativen vid

8 måttet förhållandet faktiska iframhållas mellan deDet bör att reserveravser
ireservutnyttjandet dete redovisade beräkningar visarolika Här attsystemen.

Då% reservutnyttjandet i70-80 maximaltligger utrymme.systemet avnya p
tabellvärdenase kapitel 2 överskattarligger väsentligt lägredagens system

förhållandeii det till detmaximala reserveringsutrymmetdet systemetnya
gamla.

9 innehållaK-SURV normala skat-bl.a. basen förDetta innebär antasatt
övergångentillgångar. För före tillolika företagrestvärdentemässiga som

investeringsfonderutsträckning utnyttjat kan de skatte-idet storsystemetnya
tabelluppgifter-mindre. Därmed överskattarrestvärdena betydligtmässiga vara

föra befintliga Föravskattning övermöjligheten att utan reserver. enna
övergångs-hänvisas till kapitel 7 där olikadiskussion avskattningseffekternaav

frågor behandlas.
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Tabell 5.2
Nya förhållandel till gamla upplösta 1986 relationerA,reserver reserver
mellan baser för K-SURV och L-SURV 1986 förhållandeB, förluster l till
netloresultat 1981- 1986 C förhållandesamt l till förlusternya reserver
1986 D. Olika indelningar. K-SURV30L-SURVIS.
Procent

A B C D

Totalt 43 15l 11 164
Industri 45 175 72 252
Varuhandel 34 143 20 121
Samfärdsel 49 43 12 108
Uppdragsverksamhet 51 34 1 2721
Perssociala 50 44 16 208
Familjeföretag

20-199 anställda 35 96 10 226
200 anställda 24 81 15 75

Börsföretag
20-199 anställda 30 174 21 60
200 anställda 45 192 44 25

Utlandsägda 35 169 14 124
Familjeföretag

Industri 36 98 20 118
Varuhandel 33 116 8 283
Tjänster SNI7-9 54 36 9 173

Börsföretag
Industri 44 193 4 416
Varuhandel 38 191 13 119
Tjänster SNI7-9 46 78 32 71

Nya beräknade genomsnittet för a K-SURV40L-SURV20 K-reserver ochsom
SURV20L-SURV10 och de tekniska alternativen med b oförändrad utdelning
och maximalt förändrad ökad utdelning. Gamla lagerreserv, RUFreserver avser
och investeringsfonder. K-SURV-basen beräknad genomsnittet försom sammaalternativ för Förlusterresultat beräknade förlustersom nya reserver. som summaårenför 1981-1986i relation till år.nettoresultat försumma samma
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Den andra visar indelningarkolumnen för flertalet kommeratt
genomsnittsföretaget K-SURVvid den hypotetiska kombinationen ochav
L-SURV föredra K-SURVEN. För typföretaget i totala bolagssektornatt

sålundaK-SURV-basen 50 % för L-SURVEN.är drygt basenänstörre
Den kapitalbaserade markerad föröverlägsenhet är mestreservens

Ävenindustriföretagen. det genomsnittliga varuhandelsföretaget har
emellertid väsentligt K-SURV-bas. Däremot L-SURV-basenstörre ären
väsentligt för de tjänstesektorerna.större tre

också förhållandevis förmånligareAlternativet K-SURVmed förär
börsföretagen och för de utlandsägda företagen för familjeföre-än
tagen. Till viss del beror detta börsföretagen dominerasatt av
industriföretag innehållerfamiljeföretagenmedan fler tjänsteföretag. Av
relationstalen för de olika företagstyperna givet näringsgrenstillhörighet

framgåri nederdelen tabellen emellertid K-SURVEN föredraäratt attav
för samtliga börsföretag. Den viktigaste förklaringen till dettatyper av
torde börsföretagen i allmänhet vad kapitalinten-gällerär störreattvara

förhållandesiteten kapitalvärden i till löner vilken näringsgrenoavsett- -
frågandet är om.

förhållandeI den tredje kolumnen redovisas förluster i till nettoresul-
för behovetolika indelningar. Dessa indikerar det relativataltatet av

förlustutjämning i olika branscher. Uppgifterna för näringsgrenar antyder
de branscher skulle föredra L-SURV har behovstörreatt ettsom av

förlustutjämning se dock varuhandel.
den fjärdeAv kolumnen, där till förlusterna i syfterelaterasnya reserver

indikera möjlighet fylla förlustutjämningsfunktionen,att attreservernas
framgår nivådessadock möjligheter ligger i med behovet undantagetatt

SNI Samfärdsel,är
dimensioneringenden relativaVid K-SURV L-SURVoch ochav

måstedärmed fördelningen reserveringsutrymmet olika företagav en
dubblaVägning de motiven för utjämning skatte-göras av reserver, av

lånatbelastning och kapital och carry-backfunktionen.eget
Inför den slutliga awägningen bör beaktas vid bakomliggandedeatt

K-SURVEN ingående,simuleringarna har förutsatts baserad det det
Påutgående kapitalet. grund tillväxt i underlaget medför kravetav

något.statsñnansiell neutralitet för K-SURV nedprocenttalet bör drasatt
framgårsimuleringarna alternativet K-SURV %Av för med 30att en om

ingående årligadet kapitalet den genomsnittliga tillväxten för helavar
undersökningspopulationen 13 %. En oförändrad statsñnansiell kostnad

sålunda nedjusteringkräver procentalet med 3-4 procentenheteren av
Fortsättningsvis301,13. förutsätts K-SURVENden intäktsneutrala

utgående uppgåkapital till 26,5 %.
Frågan det finns anledning omfördela detår totalaattom reser-

förhållandeveringsutrymmet i till kombination med K-SURV 26,5L-en
SURV Här beaktas15. bör följande. Vid värdering förstahög deten av

10 I den bakomliggande statistiken familjeföretagen definieradeär som en
bilaga B.serestpost
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motivet för framstår K-SURV % något låg.26,5reserver en som
Vidare kan konstateras de tjansteföretagen har fördelaratt rena av
skattereformen i den kraftiga skattesatssånkningen. Enstort genom

frånneddragning 20 % framstårtill 15 % därför alltför begränsad.som
Vidare det motiveratär starkare koncentrera reserveringsutrymmetatt

till K-SURVEN viss uppjustering det maximala procenttaletgenom en av
för denna nämligen %.till 30 Detta medför viss underfinan-reserv, en
siering dennaoch motiverar Dånedjustering L-SURVEN. det totalaen av
reserveringsutrymmet utgångslägeti till del ligger K-SURVENstor
fordras emellertid kraftig reduktion L-SURVEN för statsfman-en attav ge
siell kompensation. Fördelningen bådareserveringsutrymmet deav

5.311.framgår tabellreserverna av
I förhållandettabellens första kolumn mellan basen för K-SURVanges

och basen för L-SURV sedan uppgifterna i tabell 5.2 justerats med hänsyn
till K-SURVEN utgåendebaseradatt det kapitalet.antas

Tabell 5.3
Fördelningen påreserveringsutrymmet K-SURV och L-SURV i olikaav
näringsgrenar och påtotalt vid K-SURV 26,5 % påoch L-SURV %.15en en

Underlag K-SURV Normlön K-SURV L-SURV
underlag L-SURV

Industri 1,98 46,3 24,3
Varuhandel 1,62 22,8 9,8
Samfärdsel 0,49 7,0 1,1-Uppdragsverksamhet 0,38 7,5 1,1-Personliga 0,50 4,7 0,7-tjänstero soc.
Total K-SURV och L-SURV 34,1 2,9
Procent för K-SURV och L-SURV 92 8

‘ K-SURV-talen erhållsi tabellen normlönen multipliceras medattgenom
förhållandet mellan K-SURV- och L-SURV-underlag och K-SURV-pro-med

L-SURV-talen normlönencenten, multipliceras med enbartattgenom procent
talet för L-SURV. Företag där K-SURV-underlaget %utgör minst 50 avL-SURV-underlaget välja K-SURV, övriga L-SURV. Totaltantas totalenavser
bestående ide tabellen förekommande näringsgrenarna.av

framgårSom ligger %90över reserveringsutrymmet K-SURV. Enav
ökning %procenttalet till 30 ökar reserveringsutrymmet i K-SURVENav

fråntill 38,6 34,1. Detta innebär inte totalt borttagande L-att ettens av
SURVEN kan kompensera för den högre kostnaden. En alltför kraftig
reduktion L-SURVEN åinnebär andra sidan förlustutjämningsfunk-av att
tionen försvagas för de tjänsteföretagen. En neddragnin %till 10rena g ger

visst bidrag till finansieringen. återståendeDet fårett underskottet anses

u Vid beräkningarna har relationerna mellan lönesummorna för typföretagen i
olika näringsgrenar De normlöner inormerats. tabellen definierassom anges

lönesumman i den aktuella nåringsgrenen i lönesumman försom procent av
företagsamtliga i den icke-finansiella sektorn 1986 SCB Företagen 1986, som

uppgick till 209 mdr.
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inomacceptabelt för den allmänna osäkerheten i beräkningarna.ramen
föreslårSammanfattningsvis vi maximalt 30 % deten reserv om

utgående kapitalet, K-SURV, och alternativ maximaltegna en reserv om
%10 företagets L-SURV.lönesumma,

små5.3.6 Extra reserveringsmöjlighet för företag
lå Små, företagnystartade har reserveringsbehovstörreett än större,
l väletablerade småföretag. Ofta de företagen riskexponeradeär deänmer
i företagen. Ett småskäl till detta de företagen bedriver färrestora är att ett

antal Därigenomverksamheter. rörelserisken i företag.är större än stora;
l En förstärkt reserveringsmöjlighet småför företag bör därför övervägas.

Allmänt det angelägetär begränsa antalet reserveringsformer.sett attlg En eventuell bör därför knyta till de föreslagna normalreser-extrarescrv an

3 K-SURV L-SURV.och Vad först gäller tillknutenextrareservverna en
det tvåkapitalet MINI-K-SURV kan olika modeller övervägas.egna|f I den första förutsätts företag med kapital understigandeatt ett eget en

5 återföraviss inte årbehöver K-SURVENgräns varje ackumuleringsbar
MINI-K-SURV. fårI den andra företagen avsättninggöra större etten
underlag understigande X kronor exempelvis milj. varefter1 kr., normala
K-SURV-avsättningar kan regressiv MINI-K-SURV.göras

Vid bedömningen dessa modeller bör först K-konstateras attav en
SURV utgåendebaserad det kapitalet väsentligt minskar behovet av en

små,MINI-K-SURV förhållandeför expansiva företag i till om reserven
på ingåendei stället baseras det kapitalet. För företagdessa äregna

förhållandenämligen vinsterna ingåendei till det kapitalet.stora egna.
ackumuleringsbaraDen ingåendeMINI-K-SURVEN förutsätter att

återförasinte behöver till I fåbeskattning. stället skallreserv reserven
årsvinstenackumuleras viss högre detatt procent ängenom en av -

SURV-procenttaletnormala Sådanskall till K-SURV.avsättas-
få fortgåskall nåttackumulering till dess procenttalet viss storlek.att en

Konstruktionen årsvinstenmed ackumulering och högre avsättning ur
svårförenligär med kravet begränsning skatteplaneringsmöjlighe-en av

i det Särskiltskattesystemet. angeläget detterna begränsaär attnya
V3 åstadkommamöjligheterna lägre beskattning arbetsinkomsteratt en av

i formdessa lägre beskattade utdelningaratt ta ellerutgenom av som
realisationsvinst jfr avsnitt 5.2.6.

Modellen med ackumuleringsbar MINI-K-SURV förutrymmeettger
fåmansbolag. återföringskatteplanering i Utan och med avsättningarstora

årsvinsten kan den effektiva skatten inkomster i bolaget kommaur att
långtligga under den formella skattesatsen 30 %. Denna extra

skattekredit utgiftsskatteeffekt. fåArbetsinkomster i bolaget kanger en en
löpande nivånbeskattning ligger under för arbetsgivaravgiftsuttaget,som

kritisk Vi awisar därförutgör detta alternativ.gräns.som en
Vad regressivagäller den MINI-K-SURVEN har inte denna den acku-l

5 muleringsbara uppenbara nackdelar. I modellen förutsättsreservens
företaget avsättning till K-SURVgöra med högre detprocenttal änett
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nivå%,normala, exempelvis 40 för kapital till viss t.ex. 1eget upp en
milj. kr..

För företag konstruktionen innebära företaget,skulleett nystartat att
vid takbelopp 1 milj. kr., skulle kunna extraavsättninggöraett en
100 000 kr. Den skattekrediten begränsad till 30 000 kr.ärextra

I tekniskt avseende kan konstateras alla takregler upphov tillatt ger
påtröskeleffekter och incitament till bolagisering. Detta ställer kravger

ingårför företag i företagsgrupp.spärrar som en
alltsåDet finns med regressiva för MINI-svagheter den modellenäven

K-SURV samtidigt ekonomiska Ytterligaredet värdet begränsat.ärsom
motiv awisa MINI-K-SURV redan den normalaett äratt atten reserven

%,sänker skatten löpande inkomster till 23 vilket i bl.a. ettca
internationellt lågperspektiv jfr kapitel 3 skattebelastning.är en

återstårDärmed alternativet i stället koppla denatt extra reser-
veringsmöjligheten till lönesumman, MINI-L-SURV.en

Inom sådanför den alternativkonstruktionenallmänna kanramen en
utformas följande sätt.reserv

Företagen kan välja antingen K-SURV 30 %mellan normal eller
fårnormal L-SURV 10 %. Företag L-SURVmed därutöver extraen

påreserveringsmöjlighet lönesumman till visst belopp.ettupp
Dimensioneringen MINI-L-SURVEN gäller taket för lönesummanav

och För viss totaldimensionering den maximalaprocentsatsen. en av
utbytesförhållande. lågtfinns Ett takbelopp för lönesummanettreserven

möjliggör högre vice Detoch finns enkelhetsskälprocentsatsen versa. av
anledning välja konstruktion för enskild näringsverksamhetatt samma som
se avsnitt 6.3.2. Detta innebär 25takbeloppet fixeras till basbeloppatt

%.och till 20 Detta reserveringsmöjlighetprocentsatsen extrager en
maximalt 5 basbelopp och skattekredit 1,5 basbelopp 0,35, dvs.en
45 000 vidkr. basbelopp 30 000 kr.ett

får alltsåVid basbelopp 30 000 L-SURVkr. företag medett göra en
%avsättning 20 till 750lönesumman 000 kr. Vidextra av upp en

pågenomsnittslön 120 000 kr. den särskilt stöd förär extra ettreserven
företag med till 6 anställda.upp ca

En koppling mini-reserven till lönesumman torde utgöra ettav
småtillräckligt stöd för bolag, typiskt har litet kapital vidsett ett egetsom

Förmånen bör endast till företag siganvänder normalstarten. ges som av
L-SURV. För önskemåldenna begränsning talar enkelhetsskäl och om
effektivitet framståroch begränsning den statsfinansiella kostnaden. Detav

omotiverat det antalet K-SURV-företag beloppsmässigtatt storasom
dominerade företag skall reserveringsmöjlighet. Detstora extraav ges en

tilläggas alternativakan minireserver, där valet alternativ minireservatt av
skulle kopplas till valet normal skulle komplexiteten i alltförökaav reserv,
hög grad.
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5.4 Värdering lagerav

5.4.1 Nuvarande regler

Med lager i tillgångarskattesammanhang avsedda föräravses som
omsättning förbrukningeller punkt 2 anvisningarna till 41 § KL.av
Huvudregeln den i räkenskapernaär gjorda värderingen vidatt accepteras
beskattningen. En värdering nivånunder den i KL angivna godtas dock
inte.

Lager beskattas enligt bokföringsmässiga grunder. Vinst tasvarorna
fram till beskattning först säljs eller förbrukas. Vinstennär varorna

skillnaden erhållsutgörs mellan vad vid försäljningen och lagervär-av som
såldadet de Har lagret under innehavstiden skrivits nedav varorna.

återförs nedskrivningen till beskattning vinstenoch ökar i motsvarande
mån.

fårNedskrivning ske med 50 %högst det lägsta anskaffnings- ochav av
återanskaffningsvärdet. Har avdrag gjorts för avsättning till resultatutjäm-
ningsfond begränsas nedskrivningen till 35 %högst värde. Detav samma
finns dessutom vissa alternativa lagervärderingsregler supplementärregel
I och II och förregel prisfallsrisk och särskilda förregler värderingen av
fastigheter, värdepapper m.m.

Det belopp med vilket lagret skrivits ned skall i räkenskaperna i princip
redovisas öppet lagerreserv. Innan fårnedskrivning görssom en ett
schablonmässigt avdrag för inkurans 5 %.med Större inkuransavdraggöras
kan det finns skäl tillgöras det.om

5.4.2 Lagervärdering i basbreddatett systern

I lager finns tillgångarnormalt anskaffats vid olikaett tillfällen tillochsom
olika priser. För kunna bestämma lagrets faktiska anskaffningsvärdeatt
krävs och till vilkavet när priser de olikaatt anskaffats.man varorna

Enligt KL:s regler skall lager värderas enligt FIFO-principen först
in-först ut. De inneliggande värderas till de priser gällde närvarorna som

köptes in. En tillämpning FIFO-principensenast leder tillvaror attav
prisökningar slår utgåendeigenom det lagervärdet ochvarorna

ocksådärmed den skattepliktiga vinsten.
De nuvarande reglerna nedskrivning med till 50 % har främstom upp

syftat till företagen möjlighet till konsolideringatt och resultatutjäm-ge en
ning. Rätten till ocksånedskrivning har emellertid minskat problemet med
beskattning prisvinster lagret. Inriktningen reformen lägreav motav en
skattesats och bredare skattebas innebär reserveringsmöjligheternaatten

Fråganinskränks. vad detta leder till förär beskattningen prisvinster.av
I nominellt kan det i och för sig hävdasett detsystem konsekventäratt
beskatta prisstegringsvinster sådanlager. Enatt beskattning aktualiserar

tvåemellertid problem.
Det första neutralitetsproblem bestårär oförmånligiett som en mer

skattebehandling lagerinvesteringar investeringarän i maskiner ochav av
byggnader. För tillgångarnade beskattas inte motsvarandesenare
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prisstegringsvinster den nominella tidvårdeökningen under den
tillgångarna innehas.

Det andra problemet effekter företagens likviditet.gäller Beskatt-
försvåra återanskaffningningen företagenskan de lagervaror somav

fordras för den fortsatta verksamheten.
framgåttSom kapitel 2 ineutraliteten beskattningen beroendeårav av

tillgångsvårderingcndels dels finansieringen.och
Vid FIFO-vårdering motverkas beskattningen prisvinster viden av

lånefinansiering den fulla avdragsråtten för nominella I dessa fallräntor.av
möjlighet till nedskrivning omotiverad neutralitetsskål.är en av

förhållandetVid egenñnansierade annorlunda. Hårlager krävsår en
100-procentig nedskrivning för motverka beskattningen prisvinster.att av

förhållandetDagens %nedskrivningstal 50 lagerkan byggasågas att
lån.till lika delar finansierade med kapital ochår eget

En 5prisstegring % leder till motsvarandelagervårdet ökar medatt-
%belopp. detta 30 % Vid 30Av kommer beskattas. skattesatsatt en

1,5 %skatten lagervårdet.utgör ca av
Beträffande likviditetseflekterbeskattningens redan konstateratshar att

frånvaro försvårar återanskaffningenFIFO-vårdering i nedskrivningen av
likviditetspåfrestninglager. Denna dock beroende lagretsår omsätt-av av

ningshastighet. Behovet alternativa metoder med denbör bedömasav
utgångspunkten FIFO-vårdering medför begränsad skatteeffekt.att en en

någonEtt villkor för metod intressant alternativska utgöraatt ettannan
sådan hanterlig begriplig.ochår äratt en

Utgångs-Ett alternativ till FIFO-metoden LIFO firstlast in out.år -
åretspunkten de vid finns vidslut i lager de fannsår åratt varor som som

Ärårets början. lagervolymen konstant kommer lagervårdet kon-att vara
påverkasvid prisökningar. Den bokföringsmåssiga vinstenåvenstant

således inte prisökningar.av
LIFO-metoden innebär i sin form LIFO-beråkningrenodlade görsatt en

måsteför varje För företag ändrar varusortimentetettvara. som en ny
utgångspunkt frånberäkning anskaffningsvårdenske med de gällernya som

för de nyförvärvade varorna.

12 företags lager inte förändras volymmässigt räken-Antag underatt ett ett
skapsår och samtidigt priset FIFO-värderinglagervaror stiger. Vidatt aven

föremållagret innebär detta prisvinst lagret blir för beskattning.att en
utgåendeOm den in- och lagervolymen L och priserna stiger med %är p

året ingårunder blir prisvinsten pL. I intedetta uttryck omsättningshastighe-
alltsåFör given Iagervolym saknar omsättningshastigheten betydelse förten. en

beskattningen prisvinster. Men uttrycket kan skrivas följande sätt.av om
Om försäljningsvolymen betecknas Fmed kan omsättningshastigheten T
definieras FL. Detta innebär i sin prisvinsten pL kan skrivasatttursom som
pFT. Följaktligen fiir given férsiiljningsvolymprisvinsten beroendeär en av
omsättningshastigheten och lägre högre denär är.senare

alltså ovanståendeAntagandet given försäljningsvolym centralt förärom en
slutsats. Ur finansieringssynpunkr förefaller detta rimligt antagande.ettvara

frågan förmågaDen grundläggande gäller hur företagets finansieraatt en
påverkasviss verksamhetsvolym FlFO-värderingen lagret och denav av

beskattning prisvinster därigenom uppkommer.av som
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För undvika bl.a. dessa modifieradeproblem har utarbetats LIFO-att
metoder inte förändringar i lagervolymen i fysiskamäter enheter utansom
utgår från förändringar i lagrets ekonomiskareella, värde kan användasatt

mått påapproximativt ökning minskning i lagervolymen.ettsom en resp.
En minskning alltsåvarukvantitet kan ökninguppvägasav en av en av en

varukvantitet även det fordras visst olikasamband mellan deettannan om
årvaruslagen. Varje områknas lagervärdet med index och detta omräkna-

de årsvärde jämförs fårmed tidigare Därigenomvärde.ett ettman
måttapproximativt den fysiska förändringen i lagret.

Inte heller modifierad form LIFO-modellen komplikatio-är utanen av
Några måstede problem lösas fastställande index ochärner. av som av

behandlingen lageröverlåtelserkoncerninterna tillfällig lager-samtav
upplösning.

Vi har undersökt medelvärde-lagret kan värderas enligtäven s.k.om en
metod. fårEnligt denna metod lagret till antingen FIFO-värdettas upp
eller till värde motsvarande medelvärdet beräknat för viss givenett en
period. Vid pris- ocheller volymökningar kommer medelvärdet att vara

FIFO-värdetlägre vilket möjlighetän till reservering.ger
Även medelvärdemetoden har nackdelar. Nackdelarna kan sammanfattas

tvåi huvudpunkter. Genom reserveringsutrymmet skillnadenatt utgörs av
mellan FIFO-värdet och medelvärdet för vissberäknat angiven perioden
kan det ha betydelse verksamhet läggs i bolag iellerett nystartat ettom
redan befintligt bolag. Ett verksamhetsåretdetbolag kan förstanystartat

utgå från årsinte tidigare lagervärden vid medelvärdeberäkningen. Ett
föregående år lågabefintligt bolag haft lagervärden kan däremotsom

redovisa lägre medelvärde vilket för högre reservering.ett utrymmeger en
inga åtgärderVidare kan, vidtas, bedrivande verksamhet i fleraom av

företag större reservering motsvarande verksamhet bedrivitsänge en om
i och företag. Detta inträffar företag sjunkandeharett ettsamma om
lagervärden och ökandeett lagervärden.annat

Båda diskuterade sådande metoderna medför problem omfatt-nu av
ning karaktäroch vi inte funnit skäl ändra regeln lager skallatt att attom
värderas enligt FIFO-metoden.

5.4.3 Den utformningen värderingsreglernanärmare av

I samband den måstemed generella till lagernedskrivning slopasrättenatt
ställning till hur värderingsreglerna utformasskall i detalj.tas mer

utgångspunktEn naturlig för diskussionen bestämmelserna i BFL.är
Värderingen omsättningstillgångarlager och andra regleras i 14 §av
BFL.

14 § BFL uttryck för lägsta värdets princip. Den innebär lagretattger
skall värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde. Somav
verkligt värde nettoförsäljningsvärdet. fårOm anledning finnsanses
verkliga återanskaffningsvärdetvärdet bestämmas efter avdrag försom
inkurans. Vidare fårgäller värdering anskaffningsvärdet iskeöveratt en
speciella fall. I BFL finns därutöver inga bestämmelser värderingenom av
lager.
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Värderingsreglerna alltsåi BFL förhållandevisär korta och enkla.
Reglerna i KL betydligtär komplicerade.mer

Till börja med kompletterasatt huvudregeln 50 % nedskrivningom av
två supplementärregler. Den supplementärregel I- syftar till attena ge-
företagen möjlighet vid behållalagerminskning uppbyggdatten en en
lagerreserv. Tekniskt sker detta fårvärderingen lagretattgenom av
grundas genomsnittsvärdet tvåför lagret de åren. I medochsenaste att

tillrätten generell nedskrivning slopas finns behålladet inte skäl dennaatt
regeL

Den andra supplementärregeln supplementärregel II innebär att- -
rå-s.k. fåroch stapelvaror till %70 det lägstatas marknadsprisetupp av

för under föregåendede beskattningsåren.närmast nio Detvarorna
innebär anskaffats föratt 200 och vid bokslutett.ex. harvaror som ettsom

återanskaffningsvärdehögre får till 70 det lägsta marknads-tas upp om
priset för den aktuella föregåendeunder dentypen närmastav varor
nioårsperioden varit 100.

Supplementärregel II omfattar erfarenhetsmässigt svängervaror som
kraftigt i pris. Regeln alltså för nedskrivning medlagretutrymmeger av
hänsyn till notoriskt för risk föratt är prisfall. Regeln harutsattavarorna

syfte den generella bestämmelsen nedskrivning församma som om
prisfallsrisk innebär det lägre värde lagretatt godtas densom som
skattskyldige med hänsyn till föreliggande risk för prisfall visar vara
påkallat. Av vad följer bedömningen det motiveratsagts att ärnu omav

behålla supplementärregelatt och den generella bestämmelsen om
nedskrivning för prisfallsrisk bör igöras sammanhang.ett

Den generella bestämmelsen nedskrivning för prisfallsrisk tillämpasom
sällan. Skälet eventuella prisfallsriskerär i de allra flestaatt fall täcks av en
nedskrivning med 50 % enligt huvudregeln. Tas möjligheten till nedskriv-
ning enligt huvudregeln bort samtidigt bestämmelsen nedskriv-som om-
ning för behållsprisfallsrisk förändras situationen. Man kan räkna med-

det ofta skulle gällandeatt göras risk för framtida prisfall föreliggeratt en
motiverar lagret värderas till lägre beloppatt detsom än motsom svarar

lägsta återanskaffningsvärdena.anskaffnings- och Det ligger iav sakens
det skulle svårtmycketnatur att för skattemyndigheterna bedömavara att

förekomsten och omfattningen sådan prisfallsrisk.eventuellav en
Redan hanteringsmässiga skäl förtalar bestämmelsen prisfallsriskatt om

behållsinte i det Ett avgörandesystemet. skäl för slopanya attmer
bestämmelsen någonär motsvarighet inte förekommer Någotatt i BFL.
krav i vissa fall värdera lageratt under lägsta värdet finns inte där.
Utgångspunkten bör i lågbasbreddatatt medettvara systemman
skattesats inte skall möjlighet till försiktig värdering änge en mer som
föreskrivs i BFL.

Slutsatsen bestämmelsenär nedskrivningatt för prisfallsrisk börom
slopas. Detsamma frågagäller i supplementärregel II.om

framgåttSom redan avsnitt 5.2.9 överensstämmer inte terminologin i
KL och BFL Etthelt. exempel definitionenär lägsta ivärdet punkt 2av av
anvisningarna till 41 § KL och i 14 § BFL. Enligt KL gäller lagret skallatt

till det lägsta återanskaffningsvärdet.tas anskaffningsvärdet ochupp av
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Från fårdetta ivärde normalfallet schablonmässigt föravdraggöras ett
inkurans fårmed fem Enligt BFL lagret inte till högreprocent. tas upp
värde det lägsta anskaffningsvärdetän eller verkliga värdet balans-av
dagen. Som verkliga värdet nettoförsäljningvärdet eller detanses om-
finns återanskaffningsvärdetsärskilda till detskäl efter avdrag för-
eventuell inkurans.

5 innehålleri BFL inga schablonregler för bestämmande inkurans.av
i Vidare beaktas inte inkuransen i de fall påvärderingen grundas anskaff-att
2 ningsvärdet. I redovisningspraxis har dock anpassning tillsketten
f skattereglerna jfr FAR:s rekommendation 2 varulagervärdering ochnr om
3 lagerreserv. alltsåDet vanligtär lagrets värde i balansräkningenatt

schablonmässigt tillåtenreduceras med skattemässigt inkurans.
i Det schablonmässiga inkuransavdraget lägre värdering lagretger en av
§ följerän direkt tillämpning bestämmelserna i § BFL.14som av en av
i Tillämpningsskäl talar dock för tillåtavid beskattningen böratt attman

pål hänsyn till inkurans schablonmässigt Reglernatas bör utformasett sätt.
så fårlagret värderas antingen strikt enligt lägstaatt värdets princip som;
denna definieras i 14 § BFL %eller till 95 lagrets anskaff-totalaav
ningsvärde. I det helt övervägande antalet fall schablonregeln lägreettger
värde värderingän enligt § BFL.14 Lösningen innebär vidatten man
beskattningen anledninghar storleken nettoförsäljningsvärdenprövaatt av

återanskaffningsvärdenoch efter inkurans dåbara i de undantagsfall den
åberopaskattskyldige väljer inte schablonregeln.att

Avskrivningsregler5.5

5.5.1 Inledning

I det följande behandlas de skattemässiga avskrivningsreglerna för.
inventarier, byggnader anläggningstillgångar.och andra I avsnitt 5.5.2

utformningredovisas och ekonomisk innebörd dagens förregler deav
tillgångar.olika slagen framgåttSom tidigare avsnitt 5.2 avsiktenav är att

dagens investeringsfonder skall avskaffas. Möjlighetenmedsystem att
skriva investeringsfond kan tolkas form direktavskrivningmotav som en av
för inventarier och byggnader. I avsnitt 5.5.3 5.5.4och diskuteras vissaom

de effekter investeringsfondssystemet uppnåsi stället kanav som ger
nuvärdeavskrivning därtilloch kopplade periodiseringsfonder.genom

5.5.2 reguljäraDe avskrivningsreglerna

5.5.2.1 Nuvarande regler

Inventarier m.m.
Utgifterna för anskaffning inventarier fördelas avskriv-ettav genom
ningsförfarande och varje beskattningsårenskilt belastas därigenom med
viss del anskaffningsutgiften. Patent, goodwill och andra immateriellaav
rättigheter skrivs Korttidsinventarier inventariersätt. medav samma

ekonomisk livslängd årtill och inventarier mindre värdetreen upp av
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får omkostnadsföras direkt.
Värdeminskningsavdragen tvåför inventarier kan beräknas enligt olika

metoder, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdemetod.
En räkenskapsenlig fåförutsättning för avskrivning skall tillämpas äratt

årsbokslutföretaget har ordnad bokföring medavslutas ochatt attsom
värdeminskningsavdragen avskrivningarnamed i räken-överensstämmer
skaperna.

Huvudregeln fårinnebär för avskrivningavdrag med maximaltatt göras
%30 inventariernas alltsårestvärde. Avskrivningen kollektivtgörsav

inventariebeståndethela framkommeroch den efter detrestpostsom en
utgående uppgårlägsta %balans beräknats. Denna till 70 detatt av

ingående åretsbalansvärdet de inventarier finns vid början +som
åretanskaffningsutgiften för under anskaffade inventarier finns kvarsom

årets sålts beskattningsåretvid slut. Inventarier anskaffats och undersom
går inte in i avskrivningsförfarandet kostnadsförs och intäktsförsutan
direkt.

frågaI beskattningsåretsavyttring inventarier anskaffats föreom av som
fåringång nettometoden användas. Den innebär den beskattningsbaraatt

påverkasinkomsten inte framtidaunderlaget försätt änannat att
ordinarie inventarieavskrivningar reduceras med försäljningsintäkten un-
der förutsättning företaget har inventarier med skattemässigtatt ett

erhållnarestvärde inte understiger den försäljningsintäkten.som
Avskrivningarna kvarvarande inventarier blir därigenom lägre i
framtiden. Beskattningen alltsåförsäljningsvinsten skjutsav upp.

När huvudregeln tillämpas kommer viss del anskaffningsutgiften förav
inventarierna förbli oavskrivet. Möjlighet finns därför tillämpaatt att
kompletteringsregeln. fårDen innebär inventarierna skrivas medatt av

% år.20 anskaffningsutgiftenav per
Restvärdemetoden förenklad variant räkenskapsenlig avskriv-är en av

någotning. Skillnaden i första hand det inte finnsär krav överens-att
stämmelse mellan skattemässigt och bokföringsmässi Maximaltrestvärde.
värdeminskningsavdrag 25 %.är

En lägre värdering inventarieinnehavet följer huvudregelnänav som av
tillåtenoch kompletteringsregeln skattskyldige visaden kanär attom en

sådan nedvärdering företagsekonomiskt motiverad punktär 4 sjunde
stycket anvisningarna till 29 KL.§ Rätten till värdeminskningsavdragav
inträder i princip inventarierna tillhar levererats köparen. I vissa fallnär
kan dock avdrag medges redan kontraktsstadiet. Avdrag för avskrivning

rättighetervärdet till leverans maskiner och andra för stadig-av av
fårvarande bruk inventarieravsedda nämligen det kan visasgöras attom

tillgångarinköpspriset för slag balansdagen understiger detav samma
avtalade priset sådanteller det sannolikt prisfallgörs kommeratt attom

tillgångarnainträffa innan levereras punkt 2 sista anvisningarnastycket av
sådantill 41 § KL. Har kontraktsavskrivning skett skall anskaffningsvärdet

minskas med motsvarande belopp värdeminskningsavdragoch beräknas
det reducerade beloppet.

Utöver de allmänna i KL finns förreglerna särskilda bestämmelser
avskrivning kontrakt föravseende skepp och luftfartyg. Avdrag
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på med högstmedges generellt totaltavskrivning fullgjorda köpekontrakt
Även sådan detavskrivning reducerar30 % avtalade priset.detav en

framtida avskrivningsunderlaget.

markanläggningarByggnader och

byggnader byggnadenstillVärdeminskningsavdrag för bestäms med hänsyn
årligadeanvändningstid. När det gäller rörelsebyggnader ärantagna

medges2-5 % anskaffningsvärdet RSV Dt 1974:30. Vidareavdragen av
år fem% under deavskrivningsplanen primäravdrag med 2inom per- -

ocksåfårbeskattningsårenförsta efter färdigställandet. Dessa regler
ifastighetfastighet redovisas i inkomstslagettillämpas för annanen som

rörelseändamålmån fastighetene.d. Användsden fastigheten används för
1,5-1,75 % 2till punktför värdeminskningsavdraget begränsatärannat

25 hissmaskinerier ochanvisningarna till § KL. Värmepannor, m.m.av
får isådan skrivasmaskinell utrustning dock brytas ochut avannan

i övrigt.snabbare takt byggnadenän
%får 5markanläggningar värdeminskning medFör avdrag för göras om

året värdeminskning75 % anskaffningsvärdet. Avdrag förberäknat av
får %jordbruksfastighet med 10täckdikenskogsvägar och göras per

år anskaffningsvärde.beräknat oreduceratett

överväganden5.5.2.2

effekterna dagensi kapitel 2 de ekonomiska hosVid redovisningen av
inventarierframgått investeringar i behandlasharskattesystem att

förhållandeförhållandevis i byggnader ochtill investeringarigeneröst
överavskrivninginvestering kombinationenFör marginelllager. ger aven

subventionering. Dennanominellafull avdragsrätt föroch räntor t.o.m. en
tillI skattereform syftarmarkerad vid hög inflation.särskiltär en som

olikainvesteringar iökad neutralitet i behandlingenbasbreddning, aven
sådan skattekonsolideringelimineringrealkapital och ärslag somavenav

tillgångsslag principdärför itill specifika kan övervägasknuten en
begränsning värdeminskningsavdragen.av

utformningrestriktivbegränsning skulleEn möjlig avvara en mer
räkenskapsenlig avskrivning. I dag saknar det betydelseför närreglerna

Ävenbeskattningsåret inventarierinventarierna anskaffats. för deunder
får %30maximal avskrivning med ske.anskaffats den 31 decembersom

inventarier anskaffas vidpresumtion allaRegeln kan byggasägas atten
incitament tillbeskattningsårets den därför starktbörjan och utgör ett

utgången beskattningsåret.avskrivningsunderlag förehandel med strax av
faktiska innehavstiden skaparinnebärande den beaktasEn förändring att

proportionering utgifteneftersom den förutsätterpraktiska problem aven
anskaffning. Ett alternativ skullevarje enskildför attannat vara presumera

året. sådan presumtionEnanskaffningarna jämnt fördelade överäratt
förstaavdraget under detmotivera generell halveringskulle en av

innehavsåret.
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En regel ovanståendemed innebörd skulle dock medföra vissa
komplikationer. En förstaårsinventariersärredovisning för sådankrävs. En
särredovisning förutsätts dock ske redan idag vid tillämpning komplet-av
teringsregeln inte årsbara för årsför fem anskaffningar.ett utan
Halveringen 30-procentsschablonen kan ocksåemellertid innebäraav att
de skattemässigt tillåtna avskrivningarna för inventarier kan komma att
understiga vad ekonomiskt motiverat.är Problemet uppkommer isom
första hand i företag där inventarieanskaffningarna inte sker med jämn
fördelning årenöver år.koncentreras till vissautan En halvering av
förstaårsavskrivningen skulle därför kunna leda till frekventen mer
tillämpning bestämmelsen i punkt 4 sjunde stycket anvisningarnaav tillav
29 § KL.

Skäl ekonomisk ocksåkan anföras förändringartav dagensmot en av
Sålundaregler. värdenedgången inventarier trendmässigt hasynes av

ökat. En accelererad teknisk utveckling har förkortat den ekonomiska
livslängden.

Det alltsåfinns vissa skäl inslaget överavskrivningatt tro vidatt av
Ådagens värderingsregler har minskat. andra sidan saknas empirisk grund

påståför överavskrivningatt inteatt skulle föreligga.
Intresset för handel med avskrivnin gsunderla kommer vidare minskaattg

i medett lägre formellsystem skattesats.
Vid internationell jämförelse se kapitel 3 framgår ocksåen deatt

svenska reglerna inte något frånmarkant avvikersätt de i omvärlden.
Det element överavskrivning finns kvar vid oförändrade reglerav som

följdär schabloner med nödvändighetatt tenderaren bliav att generöst
utformade. En omläggning till med skattemässigaett värdeminsk-system
ningsavdrag, bättre dagensän approximerar ekonomiskt korrektasom
avskrivningar, skulle medföra ökad komplexitet och därav följande
tillämpningsproblem jfr USA. Till bilden ocksåhör slutligen att momen-

överavskrivningtet sannolikt såväl iär vissa immateriellaav stort
investeringar FoU, marknadsföring, utbildning Sådanam.m.. investe-
ringar kostnadsförs normalt direkt.

Vi övervägande skäl talaratt förändringaranser dagensmot av
avskrivningsregler för inventarier.

Som motiv för de särskilda bestämmelserna till avskrivningrättom
skeppskontrakt och kontrakt avseende luftfartyg har anförts bl.a. att
förhållandena inom rederi- och luftfartsnäringarna särpräglade.är
Investeringarnas storlek i förening långamed den tid förflyter mellansom
beställning och leverans ställer mycket krav företagens finansiellastora
styrka. Reglerna kontraktsavskrivning företagen ökade möjligheterom ger
till resultatutjämning därmedoch kan förbättra likviditeten kort sikt.
Vad gäller fartygspriserna dessa småkraftigt ändringarävenreagerar
i balansen efterfråganmellan utbud och fraktmarknaden.

13 Vid redovisningen kapitalkostnader i kapitel 2 har förutsätts deprecie-av enringsfaktor 12,3 %, där uppgifter frånhämtats förhållandevis aktuellenstudie avseende förhållanden.amerikanska Som jämförelse kan nämnas att
Södersten-Lindberg op. cit. arbetade med lägre tal, nämligen 7,7 %.ett
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frågaförhållandet tillRedan det det här generell rättäratt om en
avskrivning utan därtill kopplad värdeminskning bestämmelsengör atten

Behovet konsolideringinslag i basbreddattveksamtutgör system.ett ett av
K-möjlighetenoch finansiering tillgodoses i det görasystemet attavnya

SURV-avsättning.
Vi till avskrivning skeppskontraktbestämmelsen rättattanser om

kontrakt luftfartygoch avseende bör slopas.
Även byggnader värdeminskningsav-för föreligger vissa skäl förändraatt

uppnååtstramande ytterligaredragen i riktning därigenomoch en
sålundaVi koncentrationbreddning skattebasen. har övervägt avav en

Olikaavdragen till den delen byggnadernas ekonomiska livslängd.senare av
åtminstonesådan för vissakan anföras för senareläggning,argument en

slag byggnader.av
För första vissa byggnader under tidendet förekommer det närmastatt

föremål någonanskaffningen för värdeminskning.efter inte är
likviditetspåfrestningFör det andra skulle senareläggning minska denen

vid avyttring fastigheter undvikeruppkommer attsom av genom man
återläggning avdrag.av

oförändrade förFör det tredje kan hävdas dagens regler lämnasatt om
sådana årbyggnader vilkas värde stiger under antal efter uppförandetett

tillgångarintresset för med dolda reserverkommer detta slag attstoraav
kraftigt.reserveringarna har begränsatsöka i där de öppnaett system

skulle kunna bli felaktig resursanvändning.Resultatet en
I princip det inte motiverat medge avdrag för den tid byggnadär att en

minskar i Ett systematiskainte värde. problem dock det saknasär att
förekommer.i vilken fenomenetstudier utsträckningav

månvad intresset för dolda i fastigheter öka i detI kommer attreserver
kan diskuteras. Begränsningen reserveringsmöjlighetersystemet avnya

såmöjligen för bli fallet. Den sänkta skattesatsentalar kommeratt att
dockminskar intresset för skapagenerellt att reserver.

senareläggning anföras. För det förstaMot kan följande uppkommeren
schablonmässigfall medgränsdragningsproblem i det arbetarman en

exempelvis bostadsbyggnader. Systemet kankontors- ochbegränsning till
eftersom finns utanförinte tillämpas det antal byggnadergenerellt ett stort

storstadsområdena användningocheller med specifik där andra-en en
rimligthandsmarknad saknas och där dagens regleri sättsett ettstort

ekonomiska värdeminskningen. En senareläggning skulleapproximerar den
från i iinnebära awikelse vad allmänhet gäller utlan-däruêöver en som

detl
.

14 Frågan inteförefaller heller En förklaring befint-ha studerats. kan attvara
inriktats genomsnittlig deprecieringsfaktor förliga studier beräknaatt en
hela ekonomiska intelivslängd. Därmed uppmärksammas värdeför-byggnaders

olika delperioder.ändringar under

15 förinte inteDetta gäller Storbritannien, där avdrag över huvud taget
icke-industriellaför fastigheter kontor, detaljhandelslokaler ochmedges som

bostadsbyggnader.vissa
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Vi denna bakgrund övervägande skäl talar generellmot att motanser en
senareläggning värdeminskningsavdragen. Det finns dock skäl ettatt taav
mindre i Sålunda framstårdenna riktning. primäravdragtillsteg rätten -

innebär tidigareläggning avskrivningarna för byggnadersom en av som
rörelseändamålanvänds för föreslåromotiverad. Vi därför rättenattsom-

till primäravdrag avskaffas. ocksåEtt borttagande denna innebärrättav en
viss basbreddning.

I det bör enhetliga avskrivningsregler gälla för olikasystemet typernya
byggnader. Inte primäravdragen ocksåbara för rörelsebyggnaderav utan

de särskilda reglerna avskrivning maskinell utrustning i inkomstslagetom
fastighet bör därför Värmepannor,slopas. hissmaskinerier ochannan annan

alltsåmaskinell utrustning bör ingåi fortsättningen alltid i byggnadens
avskrivningsunderlag. Utgifter sådanvid utbyte utrustning kan drasav av
omedelbart reparationsavdrag.som

Som tidigare avdrag för markanläggningarvärdeminskningnämnts är
begränsat till 75 % anskaffningsvärdet. årsI förarbetena till 1969av
lagstiftning motiverades denna begränsning med vissa markanläggningaratt

beståendehar värde. Den tekniska utvecklingenett och struktur-
rationaliseringar inom näringslivet torde bidragit tillha i varje fall vissaatt

fåttmarkanläggningar begränsadtyper ekonomisk varaktighetav en mer
tidigare jfr SkU 198081:25än 118.s.

föreslårVi fårvärdeminskningsavdrag beräknas oreduceratatt ett
underlag, dvs. hela anskaffningsvärdet.

5.5.3 Nuvärdeavskrivning

5.5.3.1 Allmänt

Vi föreslagithar dagens med investeringsfonder avskaffasatt skallsystem
avsnitt 5.2.2. Systemet frånlikvärdigt bortsett ränteförlusterär -
spärrkontomedel i riksbanken med omedelbar avskrivning helaav-
anskaffningsutgiften för investering. Detta form förär extremen en
accelererad avskrivning jfr kapitel 2 kraftigt förbättrar utfalletsom av
investeringskalkylen. Vid ide dag gällande skattesatserna, 52-57 %,
innebär ocksåfrisläpp fonden inte obetydligt likviditetstillskott.ett ettav

såvälUr lönsamhets- likviditetssynvinkel fondsystemethar haft vissasom
positiva effekter. alltså frågaDet finns anledning sig det inomom ramen
för det basbreddade finns till delsystemet utrymmenya, att ta vara en av
effekterna behållafondsystem. Att lönsamhetsfördelenett i formav av
accelererad avskrivning den ligger iutöver de reguljära avskriv-som
ningsreglerna för inventarier neutralitetsskälär tveksamt. Däremotav
kan finnas skäl i behålladet framtidaäven vissa likviditetsför-att systemet
stärkande inslag. Vidare finns någonanledning diskutera medatt om man
alternativ avskrivningsmetod åstadkommakan positiva effekter
risktagandet.

ovanståendeMot bakgrund har uppmärksammat formden av
avskrivningsmetod ursprungligen föreslogs ekonomerna Auerbachsom av
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Jorgensonm, formMetodennuvärdeavskrivningen. utgörden s.k.och en
anskaffningsutgiftenprocentandeldirektavskrivning. En visspartiell avav

utnyttjandetvidgällerfår med vadI likhetdras omedelbart. avsomav
restvärde.skattemässigttillgången därefter saknainvesteringsfonder anses

diskonteringtillämpas bestämsskallDen procentandel genom ensom
framtida avskriv-Devissmedavskrivningarna ränta.de framtida enav

hosavskrivningar somekonomiskt korrektaantingenningarna kan avse
avskrivningarna.skattemässigareguljäraJorgenson eller deAuerbach och

som hosantingen realdiskonteringsräntan kanDen använda vara
nominell.Jorgenson ellerAuerbach och

innebördenekonomiskadenavsnitt 5.5.3.2 behandlasI närmare av
tekniska aspektervissaDärefter diskuterasnuvärdeavskrivningar.

uthyrningvidmedgesnuvärdeavskrivning skallmetoden, bl.a. avom
5.5.3.3.i avsnitttillgångar. Våra redovisasöverväganden

Ekonomisk innebörd5.5.3.2

naturligtdetnuvärdeavskrivningarför är attdiskussion metodenVid en av
effekternavad gälleravskrivningsreglernareguljärajämföra med de

kännetecknasMetodeninvestera. attincitamentföretagens att av
förvänt-företagetsoberoendeinvesteringarförräntningskravet är av

inverkanbehandlas denVidareinflationen.framtidaningar denom
diskuterasrisktagande. Slutligenföretagensnuvärdeavskrivningen har

påverkan företagenspå via dessinvesteringarnaeffektermetodens
likviditet.

beräk-Detaljeraderäkneexempel.antalI det följande presenteras ett
E.i bilagaredovisassambandanvändaförutsättningar ochningstekniska

på förräntningskravEffekter
olika slaginvesteringar ividkapitalkostnaderredovisatskapitel 2 harI av

i dagens skattesystem.finansieringsformertillgångar vid olikaoch
maskiner ochinvesteringar iskattebelastningenbl.a.Materialet visar att

intlationstaktdenberorkomplicerat sättbyggnader somett av
råda livslängd.investeringensundersig skallförväntarinvesteraren

Å med ökandeskattebelastningen stigertendensfinnssidan attenena
realvärdeavskrivningarnasskattemässigaframtidadeinflation attgenom

skallenligt skattereglernaavskrivningarnaföljerurholkas. Detta attav
ifixeradeDe därmedtillgångarnas anskaffningsvärde. ärbaseras

vilkenmednominellainflation den räntanVid högnominella ärtermer.
lågvidavskrivningar högreframtida änvärdetföretaget diskonterar av

nu-värde hossjunkandemed inflationeninflation. Detta ettger
siniavskrivningarnas värde innebärUrholkningen turavskrivningarna. av

anskaffningsutgifteninvesteringförnettokostnadföretagetsatt en -

i
i
lIi 16 Review, September-Harward Businessof idepreciationInflation-proof assets.I 1980.Octoberl
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reducerad med det skattemässiga värdet avskrivningar stiger medav -
inflationen. Detta driver förräntningskravet kapitalkostnaden.upp

Detta gäller entydigt för investeringar finansieras med kapital.egetsom
lånefinansieringVid motverkas denna urholkningseffekt tillrättenav

avdrag för med inflationen stigande nominella framgårSomräntor. av
kapitel 2 dennaär såmotverkande kraft stark de förräntnings-realaatt
kraven investeringar sjunker med stigande inflation.

Frågan då hurär med nuvärdeavskrivningar förändrarett system denna
bild. I tabell 5.4 redovisas de förräntningskravenreala marginellen
investering för maskininvestering i princip gäller detsamma fören
investeringar i byggnader. Förutom för nuvärdeavskrivning och de
reguljära avskrivningsreglerna enligt 30-regeln förresultat realtettges- -
skattesystem med återanskaffningsvärdenavskrivningar och med avdrag
enbart för reala ränteutgifter.

Finansiärernas reala avkastningskrav såväl5 % vidantas vara egen- som
lånefinansiering här alltså frånbortses riskpremie vid egenfinansiering.
För presentation förutsättningar och använda samband hänvisas tillav
bilaga E.

Tabell 5.4
Reala förrântnlngskrav på masklninvesleringar vid dagens avskrlvningsregler
30-regeln, nuvârdeavskrlvnlng NVA och real företagsbeskatlning vid olika
inflalionstakter.
Enbart bolagsskatt skattesats 30 %. lånefinansiering.Egen- och

Inflation
0 3 7 01

Utan skatt 5,0
Egcnfinansiering
30-regeln 5,9 6,3 6,7 7,0
NVA90 5,9
NVA85,3 6,3
NVA80 6,7
NVA75 7,1
Realt 7,1
Lânefinansiering
30-regeln 4,1 3,4 2,5 ,NVA90 4,3
NVA85 ,3 4,7
NVA80 5,1
NVA75 5,5
Realt 5 0
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förhållandet. Vid egenñnan-framgår30-regeln refereradedet tidigareFör
deUrholkningeninflationen.stiger förräntningskravet medsiering av

lånefinansiering motverkakan intevidskattemässiga avskrivningarnas värde
lånefinansiering liggerVidränteavdrag.stigande värdet nominelladet av

frånvaronivåockså iunder skulle ha gälltdenförräntningskraven avsom
lånefinansierade investeringar subven-Innebörden dettaskatt. är attav

tioneras bolagsskatten.genom
nivåer nuvärdeav-olikaför 4I redovisas därefter resultattabellen

erhållitsförsta deskrivning. Gemensamt för de är atttre genom en
%.128 och30-regel olikadiskontering dagens med räntesatser,treav

% i stället75 harnuvärdeavskrivning medalternativetDet fjärde -- %15avskrivningarerhållits ekonomiskadiskonteringgenom aven
%.5med räntaen

förräntnings-nuvärdeavskrivningegenfinansierade investeringarVid ger
metodenoberoende Detta berorinflationstakten.krav attär avsom
framtidavärdeturholkande inverkaneliminerar inflationens av

pånivå väljsvilkengälleravskrivningar. Detta resultat oavsett som
nuvärdeavskrivningen.

förmånligarenivån utfallet blirroll förDäremot spelar den valda omen
framgårtabellende reguljära reglerna. Avincitamentssynpunkt attänur

genomgående förmånligarenivån utom%90vid den högsta ärmetoden
Vid de lägresammanfaller.priser förräntningskravenvid stabila där

förmånligare överstigernivåerna först inflationstaktennärär systemet
%.approximativt 107 resp.

in-lånefinansiering förråntningskraven negativt medvarierarVid
de reguljära reglerna.vid tillämpningDetsamma gällerflationstakten. av

nuvärdeav-markerad vidinflationskänslighet docknegativaDenna är mer
ökandeDetta beror detreguljära avskrivningar.vidskrivning attän

i fall inte motverkasfulla ränteavdrag dettaskattemässiga värdet avav
värde.någon avskrivningarnasurholkning av

då nuvärdeavskrivning medeffekterna vidjämförelseHur utfaller aven
tillgångar-sådant avskrivningarsystem Vid medgesvid realtde ettett

intenominella prisvinsteråteranskaffningsvärden samtidigt somnas
tillDessutom ränteavdragen realräntan.beskattas. begränsas

nuvärdeavskrivning,alternativet förDet visar sig det lägstaatt som
ekonomiska avskrivningar,diskonteringrealbygger ger sammaaven

systemet. föremellertid baraDetta gällerdet realaresultat som
lånefinansiering ligger förräntnings-egenfinansierade investeringar. Vid

Förklaringen tilldet realavid stabila priser underutomkraven systemets.
för den nominellahelaawikelse ligger i den fulla avdragsrättendenna

17 genomsnittliga uppskattningavskrivningstakt den högstaDenna är som
erhållits i USA.vid empiriska undersökningar

18 nominellaskattesystem därFörklaringentill detta ligger i dagensatt -anläggningstillgångar medbeskattas kompletteratsinte hellerprisvinster p - ekonomiska avskriv-diskonteringnuvärdeavskrivning bygger real avsomen
ningar.
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räntan.
De generösare alternativentre nuvärdeavskrivning lägreav ger

förräntningskrav realt Dettaän följdett system. är nuvärdeberäk-atten av
utgår frånningen 30-regeln i kombination med nominella ränteavdrag. Vid

sammanfattande värdering de alternativa avskrivningsreglernasen av
påinverkan det genomsnittliga förräntningskravet krävs sammanvägningen

kostnaderna vid låneñnansiering.och sådanVarjeav egen- sammanväg-
ning blir godtycklig och resultaten dessutomär känsliga för den valda
vikten. tabellI 5.5 redovisas resultat där den marginella soliditeten vid

%l9.maskin-investeringar uppgå till 60antas

Tabell 5.5
Reala förrântningskrav får maskininvesterlngar vld dagens avskrlvnlngsregler
30-regeln, nuviirdcavskrivning NVA och real fiirelagsbeskattning vld olika
inflationstakter.
Enbart bolagsskatt skattesats %.30 Soliditet 60 %.

Inflation
0 3 7 10

Utan skatt 5,0
30-regeln 5,1 5,1 5,1 4,9
NVA90 5,2 4,8 4,4 4,0
NVA85,3 5,6 5,2 4,8 4,3
NVA80 6,1 5,6 5,2 4,8
NVA75 6,5 6,0 5,6 5
Realt 6 °

19 Uppgiften frånhämtadär Södersten-Lindberg op. cit., sid 81 och avsertillverkningsindustri 59,5. tvåAv skäl är detta sannolikt underskattning.enFör det första finns anledning maskininvesteringartro att är egenfinansierade i
större utsträckning byggnads-än och framför allt lagerinvesteringar. För det
andra kommer förmodligen soliditeten stiga vid sänkt skattesats.att Men ienfrånvaro hållbaraunderlag för kvantitativa korrigeringar väljsav detta an-tagande.
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neutraltfinansieringsvikten 30-regelnvalda näraVid den ett nogger
så oberoendeviktade förräntningskravetresultat. Det är gott avsom

frånvaroförräntningskraven imedinflationstakten och välöverenstämmer
förväntatnuvärdeavskrivningDe olika alternativen förskatter. ger somav

inflationenförräntningskrav ligger lägre högre är.som
förändras. Vidpåverkas finansieringsviktengivetvisResultatet ettom

erhålls förräntnings-oneutralasoliditet högre ochantagande högreom
högrenuvärdeavskrivningarFör alternativen medkrav vid 30-regeln. ger en

dels mindreförräntningskrav,soliditet, genomsnittligadels högre en
negativ inflationskänslighet.markerad

såväl subventione-sålunda förstärkaNuvärdeavskrivning tenderar att
negativalånefinansierade inflation deninvesteringar vid högringen somav
beaktasvärdering docksammanfattande börinflationskänsligheten. Vid en
negativEffekternaeffekten sänkt skattesats.den motverkande av enav

Åsvår sidan detbedöma. ärinflationskänslighet i skattesystemet är att ena
vissainnebäri skattesystemetinföra inslagknappast önskvärt attatt som

Å andra sidan kaninflationen försvagas.motiv motverkaaktörers att en
allmäntdelvis dennegativ inflationskänslighet motverka störresett

sådanråder verkaEn osäkerhet kanvid inflation.osäkerhet högsom
återhållande investeringarna.

på risktagandeEffekter företagens

nuvärdeavskrivningarföregående framgått medAv det har att ett system
nivån förräntnings-tillräckligt högt sänkerunder förutsättning sättsatt --

30-regel.jämfört med dagensvid inflationinvesteringar högkraven
bidraravskrivningarnaurholkande effektElimineringen inflationensav

investerings-förknippad medosäkerhettill minska del den äratt somen av
verksamhet.

nuvärdeavskriv-inflation följandekanUtöver garderin sägasmot omgen
kontraktSystemet förändrar deteffekt risktagandet.ningens som

kostnaderråder fördelningenoch ochmellan företaget staten styr avsom
råder dennaVid regler oklarhetintäkter vid investeringar. dagensoch om

månråder ivad devärde ochOsäkerhet avskrivningarnasfördelning. om
risker föri framtidenskattemässiga utnyttjas fulltreglerna kan ut

vinstnivå Nuvärdeavskrivningenutdelningskrav.otillräcklig och förändrade
kontraktsförhållande. nämligen tolkasMetoden kanförtydligar detta oklara

går investeringsprojekt samtidigtiin delfinansiär ettatt staten somsom
erhåller bruttoavkastning. Medframtidagaranterad andel avsom man en

% blir% 3085 och skattesatsnuvärdeavskrivning exempelvis enen
garanterade andelen25,5 % medan denandel vid finansieringenstatens av

avkastning 30 %.framtida blir
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Situationen i princip densammaär vid den i kapitel 4 behandladesom
CF-skatten. Skillnaden dockär intäkter överstiger det finansiellaatt statens
bidraget. Detta pris kan företaget berett betala eftersom osäker-attvara
heten värdet och möjligheten kunna utnyttjaom framtidaattav om
värdeminskningsavdrag elimineras. Detta kan positiva effekter
företagens risktagande.

Allt risktagande och riskexponering emellertid inteär godo. Mot denav
positiva effekten kan ställas den förlustrisk också förknippadär medsom
nuvärdeavskrivning. I och med det skattemässiga frånatt restvärdet början

noll träffasär försäljningsintäkten vid förtida försäljning i princip fullen av
beskattning.

Ett räkneexempel kan illustrera skillnaden i effekter vid nuvärdeavskriv-
ning och reguljära avskrivningar. Ett företag anskaffa inventariumantas ett
eller byggnad 100 år000 i Tillgångenvärt slutet säljs fören av samma
belopp åri slutet årUnder 2 uppgåavkastningen till antingenantasav

10 15 %.eller
tabellI 5.6 redovisas vinster sådanoch förluster vid förtida försälj-en

ning, dels i fall med egenfinansiering,ett dels i fall där investeringenett
länefinansieras till 50 %.

Tabell 5.6
Vinsterförluster vid förtida åravyttring efter 1 påinvestering 100 000 iavmaskiner och byggnader vid nuvärdeavskrivning 90 % maskiner %och 60
byggnader och reguljär avskrivning SO-regel 30-årigmaskiner och byggnad.
Investeringens avkastning innehavsåreiunder 10 och %.15
Egenfinansiering låneñnansieringoch 50 %. Absoluta tal och i % satsatavkapital.

Avkastning
%10 15 %

Maskininvesiering
Nuvärde, egenfinans -1 110 5 890 9 310

-1,5 8,1 12,9
Reguljärt, -- 8221 8 822 12 322

2,0 9,7 13,5
lånefinansNuvärde, -4 610 2 390 5 890

-20,0 10,4 25,6
Reguljärt, -- -1 678 5 322 8 822

-4,1 13,0 21,5
Byggnadsinvestering
Nuvärde, egenfinans -10 740 -3 740 -240

-13,1 —4,6 —0,3
Reguljärt, -- 112 7 112 10 612

0,1 7,2 10,8
lånefinansNuvärde, -14 240 -7 240 -3 740

—44,5 —22,6 —11,7
Reguljärt, —— -3 388 3 612 7 112

-7,0 7,5 14,7

I tabellen framkommer systematiska skillnader i utfallen vid användning
nuvärdeavskrivning och de reguljära reglerna. Generelltav ärsett

förlusterna vid nuvärdeavskrivning klart vidstörre investeringar i byggnader



243bolagsskattesystemEttSOU 1989:34 nytt

anskaffningstillfälletvidi maskiner. Detta beror skattevinsten ärän att
får avyttringen.vidbetydligt mindre den extraskatt företaget erläggaän

lånefinansierade byggnadsin-Speciellt blir förlusterna vid partielltstora
Även emellertid betydandevesteringar. vid egenfinansiering kan noteras

Vid maskininveste-i i jämförelse med reguljär avskrivning.utfalletgap
mindre. Även lånefinansieringdet vidringar skillnaderna i utfall här ärär

nuvärdeavskrivning.kraftigast tillämpningriskexponeringen ökar vidsom av
l

i Effekter företagens likviditetvia

g InnebördenlikviditetseffckterAvslutningvis skall metodens kommenteras.
likviditetseffekt dock inte självklar.och värderingen denna äravj

Likviditetens viktig bestämningsfaktor för företagensbetydelse som enI avregleringeninvesteringar minskat i takt medtorde allmänt hasett av
i princip möjligt till given kostnadkapitalmarknaden. I det i dagär att en
i låna finansiering.de belopp erforderliga förärupp som

för företagenSamtidigt det hävdas det föreligger behovkan attettattg
särskilt riskfyllda projekt.använda internt genererade medel förkunna

finnas projekt inteTrots avregleringen kapitalmarknaden kan det somav
från långivaremarknadsprövning ochmöjliga underkastaär att en

förränt-aktieägare. För projekt det nödvändigt ställa lägredessa är att
investeringsprojektEtt förräntningskravningskrav marknadens. lägreän
inlåsning kapitaldefinitionsmässigtdet marknaden ställer innebärän en av

företag. nuvärdeavskrivning förefaller därmedbefintliga Ett medi system
stå inlåsning. Så emellertid intei strid eliminera behövermed kravet att

fallet.vara
Frågan samhällsekonomiskt motiverade projektdet finnaskanär omz

tål inte nödvändigtvis nekande. I denmarknadsprövning. Svaretinte ärl som
i forskning utvecklinginvesteringar ochvetenskapliga litteraturen kringv

lågförmarknadslösningenfinns antyder denresultat att rena ger ensom
i nivå denna karaktär, där kostnaden skallinvesteringar. Projektdessa av

inte genomföras eftersomenskild producent, riskerarbäras attav en
sprids marknaden.intäkterna överut;

å investeringar isidani Nu finns visserligen skillnader mellan ena
i å anläggnings-investeringar i materiellaforskning och andra sidan normala

någottillgångar. innehåller inslag kunskaps-De oftast inte större avsenare
dockkunskapsintensiva investeringar harFörmonopol. argumentetextremt

bärkraft.

20 också förluster för det fall företaget använderIäbellvärdena överskattar
försäljningsintäkter skjuts därmed framtiden.nettometoden. Skatten

21 Vid givet nuvärdetal nuvärdemetoden lägre förråntningskrav änettett ger
utifrån infla-i nuvärdetalet bestämts antagandemarknadens det fall ett om

rådande inflationen vidförväntningarnationstakten ligger under desom om
investeringstillfället.
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överväganden5.5.3.3

Ekonomiska frågor

Som utgångspunkt för bedömningen med nuvärdeavskrivningsystemetav
kan först konstateras det starkaste kvalitativaatt metodensargumentet -
positiva effekter risktagandet framför allt tillämpligt för inventarier.är-

För byggnader framstår de negativa risker förknippadeär medsom
nuvärdeavskrivning beståroch i hela försäljningsintäkten vidattsom en
förtida avyttring föremålblir för beskattning besvärande. Merbeskatt-som
ningen vid förtida avyttring förhållandebyggnad i till situationen av en en
där de reguljära avskrivningsreglerna såvälväsentligtanvänts kraftigare,är
beloppsmässigt vad andel anskaffningsutgiften, vadänsom avser av som
gäller för inventarier. Förlusternas storlek vid förtida avyttring av
byggnader beror lågade relativt nuvärdetal blir aktuella vidsom
tillämpning nominell diskonteringsränta. Nuvärdetalen i storleks-av ären
ordningen 50 %. Vid nuvärdeavskrivning byggnader blir det vidare
nödvändigt med begränsning till rörelsebyggnader. Detta skapar i sigen
besvärliga gränsdragningsproblem.

Vad talar för alternativetsagts med nuvärdeavskrivningatt begränsasnu
inventarier.till Däremot vi inte det finns skäl medgeatt nuvärde-attanser

avskrivning skepp och luftfartyg.av
frågaNästa med vilketär procenttal nuvärdeavskrivning för inventarier

skall medges. Avgörande dels vilkaär avskrivningar skall diskonterassom
de skattemässiga någoneller form ekonomisk avskrivning och delsav
vilken diskonteringsränta skall tillämpas.som

I de fyra alternativen förtre nuvärdeavskrivningar beskrivitsav som
tidigare har avskrivningsprocenten bestämts diskonteringgenom en av
dagens skattemässiga avskrivningsregler. Detta inte det endaär tänkbara

Frånvalet. neutralitetssynpunkt har det svagheten svaghet finnsen som-
hos dagens reguljäraäven regler skattebelastningen varieraratt beroende-

tillgångens faktiska ekonomiska Tillgångarlivslängd. med längre
fårlivslängd lägre skattebelastning tillgångarän med kortare livslängd.

I det ursprungliga förslaget till nuvärdeavskrivningar föreslog Auerbach
och Jorgenson översättningen med %att realränta 4 i stället skulleen

utgångspunktske med i avskrivningstakter i princip skulle beakta densom
tillgångensspecifika ekonomiska livslängd. Krav enkelhet talar dock för

väljer schablon.att man en
föreslårVi diskonteringen skall skattemässigaatt de avskrivningar-avse

Dessa också denutgör naturliga jämförelsenormen för investeraren.na.
frågaNästa gäller real nominellellerräntesats skallom räntaen en

övervägandetillämpas. skäl talar för nominellatt används.räntaen
Investeraren arbetar vid sin kalkylering nominellamed det avkastningskrav

marknaden långivareägare och ställer företaget.som Reguljär
avskrivning och nuvärdeavskrivning frånblir därför lönsamhetssynpunkt
likvärdiga alternativ för företaget vid det erhållsnuvärdetal som genom
diskontering med denna nominella efter skatt.ränta

Vad gäller räntesatsen bör denna bestämmas sammanvägninggenom en
kalkylräntorna vid lånefinansiering.egenfmansiering och Kalkylräntanav
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inflationriskpremie ochrealränta,vid egenñnansiering utgör avsumman
fallet skalllåneñnansiering. I detbortfaller vidriskpremienmedan senare

föravdragsråttendessutom till räntor.hänsyn tas
historiskadenbedömningarbetänkande redovisasI RINK:s av

ingå% i3utgångspunkt realräntai dessa börMedrealräntan. en
diskonteringsräntan.

skilda resultatvittstorlek harriskpremiensOlika undersökningar gettav
%22. väljsbakgrundMot denna93 ochinom intervall mellanbrettett

%.riskpremie 8en
framgått tidigarestrategiskt. SomsärskiltInflationsantagandet är

från företagetsnuvärdeavskrivningnämligen5.5.3.2avsnitt kommer
förvänt-förmånligare i fallmetoden detframstå densynpunkt att som

överstiger detinvesteringstillfälletvidframtida inflationenningarna denom
nuvärdetalet.bestämningentill grund förinflationstal ligger avsom
framståmetodeninflationförväntadOmvänt vid lägre attkommer som

oförmånligare.
inflationen ochframtidavår deninte sakDet är att prognoser omge

bestämningennågra målsättningar. Förformulerainte heller avatt
tidigareuppgå med%. Tillsammanstill 4inflationennuvärdetalet antas

vidkalkylräntariskpremie dettaochrealräntaantaganden ger enom
15 %.egenfinansiering

nämligenltinefinansiering lägre,blirVid räntesatsen summan av
%, för det faktum är7 justerat räntorinflation, dvs. attrealränta och

%.4,9Dettaavdragsgilla för företaget. räntesatsger en
tidigareSoliditetenmarginellaantagande denMed somomsamma

dis-%. Om dennaerhålls 11diskonteringsränta%,60använts, en
enligtavskrivningarnaskattemässigadekonteringsränta tillämpas

anskaffasinventarietgenomsnittligaantagande det30-regeln under attett
%23.erhålles 77anskaffningsåret nuvärdejuli ett1 ca

Viderhållna motiverad.nuvärdetaletdet äruppjusteringEn av
företagetbåda avskrivningsmetoderna kommer attdemellanjämförelsen

vidskattekredit kanför sig osäkravärdet den i och tasbeakta uppsomav
K-SURV-av-underlaget föravskrivningreguljäranvändande attgenomav

och betalasanskaffningstillfälletvidSkattekreditensättning ökar. tas upp
avskrivningarna.skattemässigai med detaktav

siganvänderföretagför deOvanstående visserligen baragäller avsom
Med deL-SURV-företagen.förK-SURV ochi formreserveringar av

dock detreserveringarna kommeralternativaförvalts deprocenttal som
förK-SURV. Detta talartillavsättningarföredraföretagflertalet attstora

skattekreditbortfalletnuvärdetalet beaktarbestämningenvid avatt avman

22 1983:14 tordenormal vinst, Ds FiBegreppetJohansson seEnligt Sven-Erik
förhållan-svenskastudien%. Iunderstiga 3-4 deninte riskpremien senaste av

riskpre-1989:1,DebattEkonomiskAdri Ridder noterasord deden, enav
%.mie 8,9p

23 procenttaleta100+0,5’Ra+R, där ärNuvärdetalet NV NV aavges
diskonteringsräntan.avskrivning och Rräkenskapsenligför
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i form K-SURV.av
Det tillägg till nuvärdetalet motiveratär den bortfallna K-som av

SURV-avsättningen anskaffningskostnaden.kan värderas till %7ca av
Mot ovanstående bakgrund föreslår nuvärdeavdraget bestämsatt till

84 % inventarievärdet.av

Tekniska frågor

Nuvärdeavdraget såbestämtär valet mellan de reguljäraatt reglerna och
nuvärdemetoden vid normalinflation i princip skattemässigtär likvärdigt
för det enskilda företaget. Detta förutsätter emellertid företagetatt

sådanredovisar vinst nuvärdeavdraget i sinatt helhet årkan utnyttjas det
avdraget Detgörs. därför inte utgåär rimligt från företagetatt för allatt
framtid ska bundet till nuvärdemetoden gångvara när valt attman en
utnyttja den. Företagen måste i fall ha möjlighet bytavart avskriv-att
ningsmetod från taxering tillen en annan.

Ett metodbyte innebär företaget samtidigt kommeratt innehaatt
inventarier för vilka olika avskrivningsmetoder tillämpats. Detta kan leda
till problem. Problemen blir sannolikt inte företagen fårstörre frittom
välja avskrivningsmetod för varje nyanskaffat inventarium. Vi har därför

för detstannat alternativet företaget för varjeatt nyanskaffat inventarium
fårbegränsningarutan välja värdeminskningsavdrag skall beräknasom

enligt de reguljära reglerna eller enligt nuvärdemetoden.
Företag tillämpar den räkenskapsenligasom metoden har alltid

möjlighet tillämpaatt nettometoden inventariernär säljs. Företaget kan
därigenom fåsägas viss skatteförmån. En förutsättning fören att netto-
metoden skall kunna utnyttjas fullt företagetär har inventarierut att med

skattemässigtett restvärde inte understiger erhållnaden försäljnings-som
intäkten.

Efter avdrag for nuvärdeavskrivning det skattemässigaär restvärdet noll.
Försäljningsintäkten blir därmed skattepliktig i sin Fråganhelhet. är om

tillåtaskall beskattningenatt denna intäktman skjutsav upp genom en
tillämpning nettometoden inventarier intemot nuvärdeavskrivits.av som

Om fårnettometoden tillämpas vid försäljning nuvärdeavskrivnaav
inventarier kan det i vissa fall leda till företaget anskaffar inventarieratt
enbart i syfte öka avskrivningsunderlagetatt såoch undgåsätt
beskattning försäljningsvinster. Trots detta börav nettometoden
användas eftersom alternativet beskatta hela försäljningsintäktenatt kräver

för tillgångvarjeatt säljs kan enligtman utröna vilken metod dennasom
skrivits sådanEn ordning skulle skapa betydandeav. kontrollproblem.

I dagens förekommersystem det företag med vinsteratt ochstora
maximalt utnyttjat reserveringsutrymme investeringsobjektsöker för att
del de 30-procentiga värdeminskningsavdragen. Somav tidigare nämnts är

24 Talet erhålles uttrycket 0,85dRa+R, där faktorn fångar0,85genom in
det faktum SURV-krediten föratt inventerium anskaffa denett 1 juli tas uppmed viss eftersläpning, d är procenttalet för SURV, procenttalet för räken-askapsenlig avskrivning och R diskonteringsräntan.
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avsikten med skattemässig favörnuvärdeavskrivningar inte att utanenge
minska risktagandet.företagen likviditetstillskott ochatt ett attge

Möjligheten nyanskaffning emellertid leda tilltill direktavdrag vid kanett
tillgångarföretag med vinster anskaffar i syfte skjutaatt attstora upp

beskattningen.
sådanFör begränsa möjligheten till skatteplanering finns skäl attatt

införa Ettrestriktioner beträffande möjligheten till nuvärdeavskrivning.
ocksåalternativ utesluta inte bara skepp luftfartyg andraochär att utan

tillgångar erfarenhetsmässigt i skatteplaneringssyfte.användssom
gångbartAlternativet dock inte eftersom skatteplaneringsobjek-särskiltär

från ifrågavarandetid objektenväxlar till Dessutom kommer deten annan.
tillgångi vissa företag naturlig i den verksamhet företagetutgöraatt en

sådanabedriver och i fall det rimligt nuvärdeavskrivning medges.är att
Vi nuvärdeavskrivning dehar i stället valt begränsa möjligheten till iatt

fall inventarierna hyrs leasing. Olika former leasing förekommer.ut av
operationell leasing kan det traditionella hyresavtalet.sägas motsvara

förhållandeUthyrningen karaktäriseras i till denhyrestiden kortärattav
innehåller också åtagandenuthyrda utrustningens livslängd och hyresavtalet

Avtalsförhållandet tvåservice vanligeninnefattar endast parter,om m.m.
tillverkaren eller säljare och brukaren.en

Finansiell leasing alternativ finansieringsform vid investeringar.är en
stårNyttjaren den ekonomiska risken. Finansbolagens förening har

framhållit småfinansiell leasing lämplig ñnansieringsform för ochäratt en
såföretag ofta inte välkonsoliderademedelstora de harär attsom

möjlighet egenfinansiera önskad investering. Vidare anförtsharatt atteni
leasingföretag inte avskrivningsmöjligheter andrai om ges samma soml påverkas.företag kommer konkurrensneutraliteten Resultatet blikanatti

företag hänvisade till leasingfinansiera sina investeringari de äratt attsom
i får för investeringen möjlighetbetala högre pris de företag haränett somli nuvärdeavskriva sina inventarier.självaatt
. invändning föreningenEn de framförda synpunkterna. ärmot attav.

nuvärdeavskrivning principmöjligheten till i inte skall ändra kalkyl-.ll Syftet framföralltsituationen. med nuvärdeavskrivning är att ettge
Finansbolagens risktagandelikviditetstillskott och minska risktagandet.att

i princip företagemellertid för detär än atttypav en annan som avser
består5.5.3.2investering. tidigare avsnittföreta Som utvecklatsstörreen

risktagandet i det fallet i företaget inte full visshet deharattsenare om
värdeminskningsavdragenframtida utnyttjas skattemässigt. Risktagan-kan

bestårdet finansbolag i inte har full iför säkerhetett attsnarare man
fullföja leasingavtalet. Dennahuruvida leasetagaren kommer osäkerhetatt

fastställande leasingavgifterna denbeaktas vid och oberoendeärav av om
möjlighet till nuvärdeavskrivning eller ej.ges

tillåtaEn skiljelinje nuvärdeavskrivning vid operationelltänkbar är att
inte vid finansiell leasing. Gränsen operationellleasing mellan ochmen

månfinansiell leasing emellertid i viss flytande. Rätten till nuvärdeav-är
skrivning därför fakta.bör knytas till andra och konstaterbaramer

föreslårVi nuvärdeavskrivning medges i fall. Ettskall kunnaatt tre
dåförsta fall det inventariet inte i sin helhet hyrs det tillär störreut utan
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delen används i företagets närståendeverksamhet eller i företagsettegen
verksamhet. Vidare bör nuvärdeavskrivning kunna medges företagetom
självt eller närstående företag har tillverkat inventariet.ett Slutligen bör
nuvärdeavskrivnin medges den faktiska uppgårhyrestiden till högstg om sex
månader.

Av praktiska skäl otillåtnabör sanktionen i de uthyrningsfallen inte
företaget i vissa långtfallatt kanske efter detvara yrkandetatt om-

nuvärdeavskrivning har framställts hänvisas till tillämpa de reguljäraatt-
avskrivningsreglerna. I stället bör tillägg vid taxeringen i formett tas ut av

särskild intäkt. Intäkten bör i relationsättas till anskaffningsutgiftenen och
%30 denna uthyrning sker anskaffningsåretunder och 20 %vara av om

10 % uthyrning någotsker under tvåde följanderesp. beskatt-om av
ningsåren.

Ett yrkande nuvärdeavskrivning bör processuella skäl framställasom av
i samband med deklarationsenast skall lämnas. Yrkandetatt bör därefter

inte kunna ändras.

5.5.4 Periodiseringsfonder

5.5.4.1 Allmänt

Ett syftena med nuvärdeavskrivning företagetär likviditetstill-av att ettge
skott vid investeringstillfället. För detta likviditetstillskott erhållasatt skall
måste nuvärdeavdraget kunna utnyttjas med full skattemässig effekt.
Överstiger åretsnuvärdeavdraget skattepliktiga vinst före avdraget
uppkommer underskott årett skatteeffekt först det under-som ger en
skottet kan utnyttjas förlustavdrag.som

Finansieringen kapitalkrävande investeringar mångastörre kräver iav
fall årsflera vinster anspråk.att i Vid investeringstillfällettas blir

då sånuvärdeavdraget årets vinst inte tillräckligstort föratt är avdragetatt
skall kunna utnyttjas fullt Möjligheten användaut. nuvärdeavskrivningatt

ocksåkan begränsas företagen sådanönskar redovisa vinstatt efterav
avskrivningar och dispositioner den täcker viss utdelning.att en

Vinst- och utdelningsrestriktionerna alltsåbegränsar företagens
användning nuvärdeavskrivningen. Restriktionerna upphävs visserligenav
till del möjligheten vinstårunder goda byggaatt K-en av storupp en
SURV investeringsåretunder löses kanoch användas försom upp
nuvärdeavskrivning. årligaDenna fonderingsmöjlighet dockär begränsad

årsvinsten.till 23 % För nuvärdeavskrivning skall kunnaca att användasav
för investeringar krävs maximalastora K-SURV-avsättningar mångaunder
år. Det finns därför anledning förstärktöverväga fonderingsmöjlighetatt en
för företagen ökade möjligheteratt utnyttja med nuvärde-ge att systemet
avskrivning.

överväganden5.5.4.2

vårEnligt uppfattning bör med nuvärdeavskrivning för detsystemet att-
skall den avsedda effekten kompletteras med särskilda periodiserings--
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fonder.
får kommandeinförföreslår följande. FöretagetinnebärDen lösning vi

periodiseringsfond med högstavsättning tillförinvesteringar avdraggöra
SURV-avsättning.ochföre skattredovisade vinstenhälften denav

årets vinst.beskattningsbaraFondavsättningen minskar
till räntelöstinbetalning görsEn förutsättning för avdrag är att en

måste tillutformningen reglernaVidspärrkonto. den närmare man seav
hindraFörickeinte används sätt.periodiseringsfonderna attavsettatt

förperiodiseringsfond i ställettillföretagen rutinmässigt avsättninggöratt
något bolagsskattesat-inbetalningskvoten högre änbetala skatt böratt vara

gånger detmedmedges%. Det innebär avdrag kaneller 33 13 treattsen
funktion ochspeciellariksbankensMed hänsyn tillinbetalade beloppet.

inbetal-investeringsfondssystemetiuppgifter inte falletbör ärsom --
till riksgäldskontoret.ningen till riksbankengöras utan

från motsvarandekontotDen skattemässiga effekten är attett uttagav
återförs beskattning. Omgånger tilluttagsbeloppetdel fonden treav

innebärunderskottredovisatnuvärdeavdraget skulle haföretaget efter ett
skattemässigfullutnyttjas mednuvärdeavdraget kanfondutnyttjandet att

uppnå motsvarandetillgång periodiseringsfondtilleffekt. För att utan
fårårets kvittasunderskottkrävas carry-backsystem motresultat skulle ett

årstidigare vinst.
skattemässigtdetföretageninbetalningskvoten kanTrots den högre anse

för i eventuellperiodiseringsfondavsättning tilllönsamt attgöraatt en
carry-backeffekten. Detutnyttja görunderskottssituation kunnaframtida

effektiv beskattningdet finns anledning kravövervägaatt ettatt en -
återföring ifonden devidkvittning underskottmöjlighet till motutan av-

nuvärdeavskriv-företageti samband medfall inte görgörs attuttaget en
1955:256Sådana i 19 § andra stycket lagenregler fannsning. om

innebärDessa reglerkonjunkturutjämning.förinvesteringsfonder
föreslår intäkti ställetkomplikationer. Vipraktiskaemellertid att omen

medi sambandåterförda inte%20 beloppet görsdet uttagettas ut omav
in-i nuvarandeintäkt finns detnuvärdeavskrivning motsvarandeen

fondlagstiftningPå igällervesteringsfondssystemet. sätt som annansamma
överlåtelseåterföras vidmed tilläggperiodiseringsfondenskall av

likvidation, konkurskontomedel, m.m.
också så till i företaginte leder handelutformas deReglerna bör att

det uppköptaperiodiseringsfonder. Som exempel kanmed nämnas attett
går Det köpandenollresultat.periodiseringsfond och medföretaget har en

försFörlustverksamhetenlöpande underskott.företaget har däremot ett
nuvärdeavskrivningdärefterföretagettill det uppköpta göröver ensom

fonden.kvittas den upplöstaskattemässig effekt kanmed full motsom --
återförda%33 13 detlikviditetstillskottFondutnyttjandet ett avger

beloppet.
återförasfonden tillbörförfaranden detta slagFör motverkaatt av

bestämmande inflytandeti fall det överbeskattning med tillägg de
sådantnågon inflytande vidinte hadeföretaget förvärvats ettav som

För dispensfinnas.dispensmöjlighet bör dockavsåttningstillfållet. En att
återföringföreligga i meningensynnerliga skäl denskall lämnas bör att en



250 Ett bolagsskattesystemnytt SOU 1989:34

periodiseringsfonden skulle lägga hinder i frånav förvägen allmän
synpunkt angelägna investeringar.

Betraktat projektnivå den föreslagnaär fonderingsmöjligheten
statsfinansiellt neutral. I vidare perspektivett den dock vissger en
minskning skattebasen och därmed minskning skattebetalningarna.av en av
Mekanismen följande.är Som motiveras inärmare det följande avsnitt
8.2 nuvärdeavskrivning i sig minskningger skattebasen jämfört meden av
reguljära avskrivningar under förutsättning tillväxten i bruttoinveste-att
ringar överstiger viss nivå.kritisk En möjlighet avsättningaren göra tillatt
periodiseringsfond ökar andelen nuvärdeavskrivna inventarier. Därmed
reduceras skattebasen utöver vad följer själva nuvärdeavskriv-som av
ningen. Denna merkostnad periodiseringsfonden torde dockgenom vara
relativt begränsad.

Sammanfattningsvis periodiseringsfonden möjlighet redovis-ger att
ningsmässigt årsresultatenutjämna och fullmed skattemässig effektatt
utnyttja möjligheten till nuvärdeavskrivning i de fall åräven vinsten det
investeringen genomförs inte nuvärdeavdraget.motsvarar

5.6 Inkomstberäkning och förvärvskällor

5.6.1 Inledning

framgåttSom tidigare avsnitt 5.2.6 avsiktenär de särskilda reavinst-att
reglerna för bl.a. fastigheter skall bort. Detta fråganaktualiserartas om
principerna för inkomstberäkningen och vilka inkomstslag förvärvs-och
källor skall kunna finnas i aktiebolag.som ett

5.6.2 Nuvarande regler

Huvudregeln i BFL denär bedriver näringsverksamhetatt näringsid-som
kare bokföringsskyldigär Någon1 §. uttrycklig definition begreppenav
näringsverksamhet och näringsidkare finns inte i BFL. Av förarbetena
framgår dock med näringsidkareatt var och yrkesmässigtavses en som
driver verksamhet ekonomisk art.. prop. 1975:104 140.av s.

Ett aktiebolag alltid bokföringsskyldigt.är Det ingaställs krav att
bolaget bedriver näringsverksamhet. Bokföringsskyldighet föreligger alltså

bolagetsäven verksamhet är mycket begränsadom omfattning ochav
enbart någonuthyrning enstaka lägenhet eller förvaltningavser av ettav
litet kapital.

Det finns ingen direkt koppling mellan reglerna bokföringsskyldighetom
och skattereglerna. För viss verksamhet kan det i vissa fall föreliggaen
bokföringsskyldighet enligt BFL inkomstentrots verksamheten inteatt av
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Skattereglerna bygger inte
heller begreppet näringsverksamhet.

För inkomstatt skall skattepliktig skall den kunnaen hänföras tillvara
något de inkomstslag i 17 § KL. Inkomstslagenav jordbruks-ärsom anges
fastighet 21-23 §§, fastighet 24-26 §§, rörelse 27-30 §§, tjänstannan
31-34 §§, tillfällig förvärvsverksamhet 35-37 §§ och kapital 38-40 §§.
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Ett aktiebolag inkomster i inkomstslag tjänst.kan ha alla dessa utom
Inkomst jordbruksfastighet inkomst enligtoch rörelse beskattasav av

bokföringsmässiga Det till grund förgrunder. innebär bokföringen läggsatt
beskattningen.

Inkomst fastighet inte alltid enligtbeskattas iblandav annan men— -
bokföringsmässiga grunder. Innehar aktiebolag schablonbeskattadeett en-

tvåfamiljsfastigheter kalenderåret beskattningsåroch 24 § KL2 ärmom.
och dras enligt kontantprincipen, de Allmännyt-dvs. betalas.räntor närav

ocksåtiga bostadsföretags 2 7fastighetsinnehav schablonbeskattas § mom.
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt, SIL. I dessa fall inkomstbe-kanom

bokföringsmässigaräkningen schablonbeskattningen ske enligttrots- -
grunder ränteinkomster ränteutgifter periodiseras. Alloch annan
fastighetsförvaltning konventionellt 24 § KL. Vidbeskattas 1 mom.
konventionell inkomstenbeskattning kan bolaget välja mellan beskattaatt

kontantprincipenenligt eller enligt bokföringsmässiga grunder punkt 1
andra anvisningarna till § KL.stycket 41av

frågaI kontantprincipen. Detinkomstslaget kapital tillämpas alltidom
redovisadeinnebär investmentföretag inte direkt kan lägga denatt t.ex. ett

vinsten till för beskattningen.grund
Även i inkomstslagetvad gäller realisationsvinster beskattassom——

bli bokföringentillfällig förvärvsverksamhet kan det awikelse mellanen-
och beskattningen. skattskyldighet för vinsten vid fastighets- elleren
aktieförsäljning inträder inte vinsten redovisas i bokfö-redan i och med att

någon förstaringen. Vinsten beskattas först del likviden betalasnär av
princip. Därtill förkronans kommer särskilda regler gäller beräk-att

ningen den skattepliktiga vinsten indexuppräkning anskaffningsvär-av av
två årsreducering till %det den skattepliktiga vinsten 40 efterresp. av

innehav.
förvärvs-I varje inkomstslag tjänst beskattning i flerakan skeutom— -

Ävenkällor §18 KL. det inte särskilt vanligt kan aktiebolagär ettom
två så i olikaexempelvis ha rörelsegrenar artskilda de beskattasär attsom

iförvärvskällor. Uppdelningen i förvärvskällor saknar emellertid numera
Såbetydelse för aktiebolagens del. beskattadeslänge bolagenstort sett

gränsdragningen förvärvskällor däremot viktig.kommunalt mellanvar
finnsAlltjämt dock vissa regler möjligheten utnyttjabegränsar attsom

avdrag för underskott 46 § KL. Underskott rederirörelse och1 mom. av
luftfartsrörelse kan kvittas bara överskott i verksamheten undermot en

sexårsperiodföljande begränsningen inte för Motsvaran-gäller börsbolag.
de regel finns för underskott fastighet rörelse i utlandet. Förlusterochav

får sådanastandardiserade optioner vinster optionerkvittas bara mot
år.under samma

båderefererade fysiska juridiskaDe här reglerna tillämpas och
reavinstreglerna.Detsamma Som innebärgäller redan nämntspersoner.

inte nominella vinsten träffasdessa regler hela den skattatt av om
fårinnehafts tid. kvittasegendomen viss Dessutom gäller reaförlusteratt

sexårsperiodenbart reavinster under följande punkt 4mot en av
anvisningarna till 36 § KL. Det intebör tilläggas reavinstreglernaatt

fastighets-tillämpas eller värdepappershanteringen har karaktärom av
rörelse.
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överväganden5.6.3

Mellan inkomstslagen jordbruksfastighet, konventionellt beskattad annan
fastighet och rörelse finns vissa skillnader vad gäller de materiella reglerna.
Behovet särregler emellertid såinteär det motiverarav stort att att
uppdelningen inkomstslag behålls. Har aktiebolag i dag inkomst iett

dessa inkomstslagän bör inkomsternaett i fortsättningen beskattasmer av
i inkomstslaget näringsverksamhet. Beskattningen i detta inkomstslag bör
ske enligt bokföringsmässiga grunder.

frågaEn viktig för aktiebolagens del det vid sidanär inkomst-om av
slaget näringsverksamhet också någotskall finnas inkomstslag. Somannat
framgått den inledande beskrivningen kan rörelsedrivande aktiebolagav ett
beskattas enligt bokföringsmässiga grunder för rörelsen och enligt
kontantprincipen för sina eventuella kapitalinkomster och reavinster.
Rörelseinkomsten kan beskattas årbrutet t.ex. den 1 juli den 30ett —
juni medan kapitalinkomsterna kalenderår.beskattas Detta leder tillper
komplikationer både i redovisningen och beskattningen. Det angelägetär

reglerna inkomstslag såutformasatt komplikationer dettaom attm.m. av
slag kan undvikas.

Vad talar för all beskattning i aktiebolagsagts sker i inkomst-att ettnu
slaget näringsverksamhet. Ett aktiebolag såvälbedriver tradionellsom en
rörelse förvaltning alltsåkapital skall likaväl aktiebolagsom av ettsom-

enbart bedriver kapitalförvaltning beskattas enbart för inkomstsom av-
näringsverksamhet.

Inom inkomstslaget näringsverksamhet såvälkan tänka sig endaman en
förvärvskälla uppdelning i flera förvärvskällor. Innan ställningsom en tas
till vilken lösning bör väljas finns det anledning undersöka i vilkenattsom
utsträckning det i det kommer finnas behovsystemet särskildaattnya av
inkomstberäkningsregler.

framgåttSom den tidigare redogörelsen kan fysiska ochav personer
andra aktiebolag börsbolag inte frittän kvitta underskott rederirörelseav
och luftfartsrörelse inkomst. Det motiveratmot begränsnings-annan som
regeln i första hand möjlighetenär redan kontraktsstadietatt t.o.m.-

skattemässigt skriva fartyg och luftfartyg i väsentligt snabbare takt änav-
der; faktiska värdenedgången. Sakenmot kommer isom svarar ett annat

läge med slopandet kontraktsavskrivningsreglerna jfr avsnitt 5.5.2.2.av
föreslårVi begränsningsregeln bort.att tas
Regeln underskott fårverksamhet iatt utlandet kvittas baraav mot

framtida överskott verksamheten har motiverats kontrollskäl. Regelnav av
förhållandevistillämplig bara i de dåär frågafall det är om en

självständig rörelse eller fastighet utomlands. Det ligger i sakens natur att
avdrag för uppgivna kostnader kan det finnsvägras brister i verifika-om
tionsmaterialet. Tillräckliga behålla ifrågavarandeskäl den begräns-att
ningsregeln inte föreligga. föreslår ocksåVi denna begränsnings-synes att

ocksåregel och därmed den till denna regel kopplade dispensregeln i-
punkt 21 anvisningarna till 29 § KL slopas.av -

Motsvarande begränsning gäller vidare för reaförluster. fårReaförluster
kvittas bara reavinster. Regeln gäller lika för fysiskamot ochpersoner



bolagsskattesystemEttSOU 1989:34 nytt

fråga finnsaktier det skälaktiebolag. Särskilt i vinster och förlusterom
båda kategoriernaförför i huvudsak enhetliga reglertalar haatt avsom

skattskyldiga.
beskattning vidportföljmetod förInom RINK framhar arbetats s.k.en

Portföljmetoden innebärförsäljning marknadsnoterade aktier. attav
intemarknadsnoterade aktierbeskattningen vid avyttring görsm.m.av

för aktiernajust aktier ellerberoende anskaffningskostnaden för dessaav
ifrågavarande utfalletskattemässigai det Vad detjust bolaget. avgörsom

Det innebäri hur värdet hela aktieportföljen har utvecklats.ställetär av
leda tillförsäljning aktier minskat i värde kanbl.a. haratt en av som

förutsätterstigit Metodenbeskattning värdet övriga aktier harav mer.om
årligen reglernasvad gällerportföljens anskaffningskostnad bestämsatt

betänkande.utformning hänvisas till RINK:snärmare
deklarerandetden förenklarEn fördel portföljmetodenmed är attstor

anskaff-med individuellagranskningen aktieförsäljningar i ochoch attav
ocksåinnebärfram. Portföljmetodenningskostnader inte behöver atttas
realiserabeskattningenmöjligt skjutadet inte längre blir attatt genomupp

månI denaktier stigit i värde.förlustaktier ligga kvar medoch som
hushållssektorn aktiebolagen har kvarportföljmetoden införs i ochbara -

skattemässig effekt skulleförlustaktier med fullsin möjlighet realiseraatt -
flyttadetill aktieplacerarei neutralitet sannolikt ledadenna brist störreatt

föreslår bakgrundaktiehantering till Vi dennasin bolag. attöver mot en
ocksåhushållssektorn iinte iportföljmetod tillämpas baraeventuell utan

kapitalplaceringsaktier.för företagens innehavbolagssektorn av
förspeciella reglernasammanfattningsvis deföljerAv vad attsagtsnu

särredovisning skebörunderskott kan slopasvissa atttyper avmen enav
sådanEnmarknadsnoterade bolag.försäljningar aktier iinnehav och av

klassificerasinte aktieinnehavetsärredovisning förutsätter dock att ensom
vissaomständighetenDet heller densärskild förvärvskälla. knappastgör att

schablon-enligt delvisförsäkringsrörelse beskattasverksamheter t.ex. —-
för ochSådana inomawikelser bör kunna hanterasartade regler. ramen en

föreslår näringsverksamhet förinkomstslagetförvärvskälla. Vi attsamma
får förvärvskälla.delaktiebolagens utgöra en

bokfö-närvarande till delförFöretagsbeskattningen bygger stor
fastigheter ochföreligger AvyttringarViktiga undantag dock.ringen. av
såledesanläggningstillgångar enligtbehandlasaktier utgörm.m. som

bokföringen. I detbaseradereavinstreglerna, inte systemetär nyasom
tillgångar behandlas enligtportföljaktierdetta slagkommer attutomav - -—

Dettanäringsverksamhet.för beskattningreglernade allmänna av
frågan orealiseradebeskattningen skall godtavidaktualiserar om man

Ettpå tillgångarna, i räkenskaperna.för vilka avskrivning skerförluster
i detsådant med principernaskullehänsynstagande överensstämma nya

svårt rimlig gradmedOfta emellertid mycketdetär attsystemet. av
Medinte marknadsnoteras.fastigheter aktiervärdera ochsäkerhet som

i fortsättningendärförtill den praktiska tillämpningen bör ävenhänsyn
marknadsnoterade aktierickeförlust fastigheter ochkrävas att en

realisation.konstaterats genom
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5.7 Fondavsättningar

5.7.1 Inledning

I dagens skattesystem har företagen möjlighet avsättningar tillgöraatt
olika fonder. Som framgåttredan vårtyper avsnitt 5.2.2 uppfattningärav

de allmänna investcringsfondernaatt bör avskaffas.
Övriga fonder är karaktär. Syftet med dessa fonder ärav atten annan

det möjligtgöra för företaget undvika besvärande skatteuttagatt ett om
tillgångarvissa återinvesteringrealiseras och därefter sker i slagsamma av

tillgångar.
I det följande behandlas först i avsnitt 5.7.2 kortfattat nuvarande regler

återanskaffningsfondför för fastighet, särskild fartygsfond, särskild
nyanskaffningsfond eldsvådefonderoch reglerna för uppskov vidsamt
tvångsmässiga avyttringar fastigheter. Därefter redovisar vi i 5.7.3avsnittav
vårt förslag.

5.7.2 Nuvarande regler

De olika fondlagarna bygger i huvudsak teknik. Den skatteplik-samma
tiga vinst tillgånguppkommer viss fårrealiserasnär tillsättassom en av en
särskild fond. För avsättningen skall avdragsgillatt krävs i vissa fallvara

återanskaffningsfondvad gäller för fastighet och särskild fartygsfond att
den skattskyldige garantiförbindelse lämnar säkerhet för dengenom en
skatt belöper vinsten. Fonden anspråkskall i för investeringartassom

tillgångari slags år.inom Fdsrymden kan efter dispenstresamma
år.förlängas med anspråkNär fonden tillgångitre för visstas en

tillgångensreduceras avskrivningsunderlag.
Har rörelsefastighet får belopp motsvarande denavyttrats etten

skattepliktiga dteranskafiningsfondreavinsten till för fastighet.sättas av
Bestämmelser detta finns i lagen 1967:752 avdrag vid inkomst-om om

återanskaffningtaxeringen för avsättning till fond för fastighet. Fondenav
anspråkskall i för byggnadsinvesteringar itas rörelsen.

På motsvarande kan enligt bestämmelsernasätt i lagen 1954:40 om
särskild fartygsfond vinsten vid avyttring fartyg eller luftfartyg sättasettav

till särskild fond.av en
Enligt lagen 1967:96 särskild nyanskaffningsfond kan företagettom

hela sin tillståndrörelse eller del den efteravyttrar regeringensom av av
avdrag för avsättning särskildtill nyanskaffningsfond. Tillstånd förut-

frågabl.a. detsätter är strukturrationaliseringatt önskvärdärom en som
från allmän synpunkt. Fonden anspråkskall i för investeringar i dentas
återstående verksamheten eller i verksamhet. Antalet ärenden hosen ny

någotregeringen mycket litet år.är enstaka varje
Lagen eldsvddefonder,1981:296 årsEFL, 1959 förordningersatteom

särskilda investeringsfonder för förlorade inventarier och lager-om
tillgångar. eldsvådefondAvsättning till kan företaggöras ettav som
bedriver rörelse, jordbruk eller konventionellt beskattad fastighetannan
och i samband med brand fåtteller olyckshändelse ersättningsom annan
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eldsvådefondEnför inventarier, markanläggningarbyggnader, eller lager.
anspråktillgångsslagen. förfinns Fonden iför och skall tasvart ett av

tillgångarinvesteringar fonden avsedd för.i den ärtyp somav
används iEn teknik skjuta beskattningen denäratt somannan upp

rcalisationsvinst,1978:970 beskattninglagen uppskov medom av
UppskL. Uppskovet reavinsten för avyttrad fastighetinnebär att en

i för avyttradebeskattas först fastighet anskaffats stället dennär somen
fastigheten Anskaffningen skallersättningsfastighet i sin sketur avyttras.

år. år. för deninom fyra Tidsrymden förlängas med Reavinstenkan tre
beloppetavyttrade fastigheten uppskovsbeloppet beskattas attgenom

beaktas vid beräkningen reavinst eller reaförlust vid avyttringen avav
ersättningsfastigheten.

tvångsmässigabådeUppskov med beskattningen kan medges vid
avyttringar i vissa fall frivilliga avyttringar. Uppskov grundoch av av
tvångsmässig avyttring fastigheterkan alla och ägargrupper.typeravse av

tvångsavyttringI första olika formerbegreppet inbegrips i hand av mer
tvångsmässigaeller mindre förfogandenövertaganden eller överav en

fastighet expropriation m.m..

överväganden5.7.3

För ställningstagandet till de olika uppskovsförfaranden finns i dagenssom
inlåsningseffektenbedömning Det visserligencentral. kanärsystem en av

hävdas förekomsten uppskovsmöjligheter i själva verket skaparatt enav
inlåsning utgåvid slutliga försäljningen tvingasdenstörre attgenom man

från lågt tillgånganskaffningsvärde. Vid vissmycket bytet dämparett av en
likviditetspåfrestningen.dock uppskovsmöjligheten

inlåsningVid följande Ibedömningen risken för ökad bör beaktas.av
föregåendedet har vi föreslagit skattesatsen för aktiebolag skall sänkasatt

tillgångar30 %. Vid relativttill avyttring blir därmed skatteeffektenav
I praktiken effektiva nominell vinstbegränsad. kommer den skattesatsen

%bli mindre 30 realiserade vinsten företagetsden ökaränatt attgenom
SURV-underlag. Vid full avsättning till K-SURV den beskattade

%25.reavinsten sjunker effektiva till 23 Detden skatten är värt attca
så försålda tillgångenblir fallet den inte omedelbartävennotera att om

Det ökade SURV-underlaget i fall typisktdettaersätts. utgörs sett av en
tillgång kassa, bankmedel.monetär

alltsåK-SURVEN funktionkommer delvis fylla deatt samma som
finns i Detfonder dag. finns denna bakgrund och bakgrundmot motsom -

undvika förekomsten skattekrediter komplicerande inslag iochattav av
behållaskattesystemet- inte tillräckliga skäl reglerna fartygsfonder,att om

återanskaffningsfondersärskilda nyanskaffningsfonder och för fastighet.
alltsåDessa fonder bör slopas.

25 K-SURV-avsättningen, alltså baseras den beskattade reavinsten eftersom
SURV-avsättning, bestäms samtidigt med skatten och liksomutgör denna
23,1 % reavinsten se bilaga Ett tillgångarbyte föremålär förav av som
löpande värdestegring möjlighet öka skattekrediten K-SURVattger en genomsom tillgångensbaseras skattemässiga restvärde.ju
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Eldsvådefonderna har speciell eldsvådefon-karaktär. Det typiska fören
derna avsättningenär i force majeure-situation. Viatt görs detatten anser

i detäven finnasbör möjlighet skjutasystemet beskatt-attnya en upp
sådananingen i extraordinära fall.

Fonderna bör vidare kunna tvånganvändas företagäven ellerav som av
måsteliknande föreslårsin fastighet. Vi vissa de fallavyttra att av som nu

omfattas UppskL arbetas in i EFL. Det avyttringargäller vid ellerav
under hot av expropriation e.d., åtgärderavyttringar led i förutgörsom
jordbrukets och skogsbrukets rationalisering, avyttringaryttre som
föranleds fastigheten inte längre kan bebos flygbulleratt grundav av

fall där reavinsten föranletts inskränkningsamt i förfoganderätten tillav en
fastigheten naturvårdslagenenligt 1964:822. Däremott.ex. bör avsättning
inte medges generellt vid alla fastighetsreglering enligt 5 kap.typer av
fastighetsbildningslagen 1970:988, FBL, inteoch heller vid frivilliga
upplåtelser nyttjanderätt eller servitutsrätt obegränsad tid.av

Med hänsyn till det utvidgade tillämpningsområdet det lämpligtär att
fonderna i fortsättningen ersättningsfonder. Vårtbenämns förslag innebär

det kommer finnas ersättningsfond inventarier,att föratt fören en
byggnader och markanlâggningar för mark. Med hänsyn tillsamt atten
lagernedskrivningen avskaffas finns det inte tillräckliga skäl haatt en
särskild fond för lager.

De olika ersättningsfonderna eldsvåde-bör dagenssättsamma som-
fonder användas för tillgång avsättningen Entyp avsett.samma av som-
ersättningsfond alltsåför inventarier bör inte användas för investering
i byggnad eftersom avskrivningstiden för byggnader väsentligt längreären

för inventarier. frånän Ett undantag huvudregeln bör emellertid kunna
i det fallet. Engöras ersättningsfond för byggnadermotsatta och markan-

läggningar alltsåbör kunna användas för investeringar i inventarier.

5.8 Förlustutjämning

5.8.1 Inledning

I framtida basbreddat uppkommer förlusterett oftare i dagenssystem än
med Fråganreserveringsmöjligheter.system särskilda förlustut-stora om

fårjämningsregler därför ökad aktualitet.
I det följande redovisas först i avsnitt 5.8.2 allmänna principer för

resultatutjämning och de nuvarande förustutjämningsreglerna.m.m.
Därefter följer i avsnitt 5.8.3 begränsad internationell överblicken
avseende främst spärreglernas utformning. I 5.8.4 vårtavsnitt redovisas
förslag tidsmässigt obegränsad förlustutjämning i förvärvskällan.om en

Vi har vidare behandlat de spärregler finns i förlustutjämningslag-som
Vårstiftningen. åstadkommaambition har varit regler bättre deatt änsom

nuvarande förhindrar handel med förluster samtidigt enhetligaärmen som
såväl fåmansägdaför bolag för Medbolag. den tidsramstörre vi haftsom
vårtför arbete har det inte varit möjligt lägga fram konkreta förslagatt

och inte heller ställning till det förslagatt riksdagensta revisorer harsom
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Vi redovisarfråga avsnitt 5.8.2.i förluster i statliga jfrlämnat bolagom
vi5.8.4 beträffande spärreglernaemellertid i avsnitt de slutsatser som

kommit till.fram

regler5.8.2 Nuvarande m.m.

5.8.2.1 Inledning

beskattningsåretsDen skattelagstiftningen principensvenska bygger om
beskattningsårDetta innebär vad för visst skallslutenhet. tasatt ettsom

året för detill beskattning de det belöpande intäkterna efter avdragär
års förtid Varje resultat skall beskattasbelöpande kostnaderna.samma

år.sig oberoende resultatet under andraav
Såväl håll emellertid införts innebäri KL har reglerannat somsom

beskattningsâretsfrån Reglerna förprincipen slutenhet.avsteg om
avsättningar till fonder olika slagvärdering lager och möjligheten till avav

exempel detta.är
år ocksåSedan 1960 finns till förlustutjämningallmän rätt öppenen

beskattningsår. Förlustutjämningslagstiftningen, tillkommellan olika som
års 1958:35, iförslag 1957 skatteutredning SOU finns lagenav

1960:63 förlustavdrag, FAL.om
få utnyttjaFAL gäller skattskyldiga. Fysiskaalla kan enpersoner

sexårsperiod. För aktiebolagskattemässig förlust under följande ochen
år.föreningar tidsfristen tio Den skattskyldige kan självekonomiska är

utnyttjas perioden.välja förlustavdraget skall inomhur
Förlust underskotten i förvärvskällor övrigauppkommer ochnär

beskattningsåravdrag överstiger det sammanlagda beloppetallmänna ett
från år.den skattskyldiges inkomster olika förvärvskällor underav samma

förluståretFörlusten grundval den för avgivna dekla-beräknas av
Prövningen förlustens emellertid först vid denrationen. storlek skerav
då dåochtaxering förlustavdrag yrkas bara till den del förlusten

När förlustavdraget utnyttjas reduceras den beskattningsbarautnyttjas.
inkomsten med motsvarande belopp.

Skatteförenklingskommitten förluster enligt FAL skallhar föreslagit att
förluståretfastställas redan vid taxeringen SOU 1985:42 SOUför och

1988:21. Skattemyndighetens skall ändras den skatt-beslut kunna
år årtaxeringsåretinitiativ inom fem inom till denskyldiges efter och ett

skattskyldiges nackdel initiativ skattemyndigheten. Finns förutsätt-av
årningar för eftertaxering inom efterkan förlustbeslutet ändras fem

taxeringsåret. utgår frånFörslaget förlustutjämningsperioderde som nu
utgåttDetta innebär tiden förgäller. förlustbeslutet kan haomprövaatt att

Förförlustavdrag yrkas. förhindra förlustavdrag ändock skallnär att att
medges i situationer där den skattskyldige oriktiga uppgifter ilämnat

föreslås femårs-förlustdeklarationen förlustavdrag efterävenatt ett
utgångperiodens skall kunna förlusten i förlustbeslutet bestämtsvägras om

till för skattskyldige oriktigahögt belopp grund den lämnatattav
uppgifter.

ocksåVid förlustavdragsreglernasidan de allmänna finns vissaav
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speciella regler förlustutjämning i förvärvskällan realisationsförluster,om
underskott i rederirörelse underskott fastighet och rörelse im.m., av
utlandet.

5.8.2.2 Spärregler

När möjligheten till förlustutjämning infördes ansågs1960 det nödvändigt
i största utsträckning förhindraatt denna möjlighet skulle missbrukas.att

Reglerna sådanaskulle bolag och föreningaratt andra värdenvara utan
skattemässigän till förlustavdragrätt frånskulle hindras föremålen bliatt

för handel. Därför föreslogs förlustavdrag inte skulleatt utnyttjas fritt
efter ägarskiften.

Risken för missbruk ansågs i första hand föreligga beträffande förluster
fåmansägdauppkommit i företag. För dessa företagsom ställdes därför

särskilda krav i huvudsak oförändrad från förluståretsägarkretsen
ingång utgångentill det beskattningsår då förlusten skulle utnyttjas. Omav
någon under mellantiden någonförvärvade någraeller aktier och hans
förvärv påverkadeinte inflytandet i bolaget, skulle det dock inte föreligga
något hinder för företaget erhålla förlustavdrag.att

FSK gjorde översyn dessa regler Ds Fi 1983:1. Förslageten resul-av
terade i lagstiftning 1983 prop. 198384:63, SkU 15, SFS 1983:987.
Rätten till förlustavdrag utvidgades ägarbyten tilläts ske iatt störregenom
omfattning tidigare åän andra sidan utvidgades kretsen berördamen av
företag från familjeföretag fåmansföretag.till

Spärregeln finns i 8 § FAL. Bestämmelsen tillämpligär företagetom
fåmansföretagutgjort ingångenvidett endera förluståret ingångsdagenav

utgångeneller beskattningsårdet för vilket taxering utgångs-skall skeav
dagen. Man tvåskiljer fall.

För gårdet första till förlustavdragrätten förlorad aktier andelarom
med hälftenän röstetalet i företaget utgångsdagenmer av ägs av en

inte ägde aktier andelar såmedperson som del i röstetaletstor
ingångsdagen.

Förlustavdragsrätten upphör vidare aktier med hälftenänom mer av
förrösterna samtliga aktier i utgångsdagenbolaget någraägs av som

ingångsdagen inte ägde de aktuella aktierna. Det finns vidare när-en
stående- och företagsledarregel kompletteraren Spärregeln.som

Vid indirekta innehav blir det nödvändigt genomföraatt totalen
mellan förlustbolaget och de fysiskagenomsyn dessutgörpersoner som

slutliga Detägare. kan frågahär förändringar i inskjutetvara ettom
företags ägarkrets, förlustbolagetavgör skall miste sinsom om rättom
till förlustavdrag eller inte. Genomsynen medför vidare juridiskatt en

aldrig kan ha det bestämmande inflytandetperson i förlustbolaget.anses
Vid tillämpning spärreglerna kan endast fysiska räknasav personer som
egentliga ägare.

års1983 lagstiftning också sikte förlustavdragtog iflermansägda
bolag. Aktier i bolag med spritt ägande kunde enligt tidigare regler
överlåtas fritt någon inskränkningutan att gjordes i bolagets tillrätt
förlustavdrag. En spärregel infördes för förhindra handel iatt s.k.
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skalbolag, dvs. flermansägda egentligbolag verksamhet eller reellautan
tillgångar med outnyttjade förlustavdrag 9 § första FAL.stycketmen
Skalbolagsregeln får %gäller endast den 50ägaren änom nye mer av
röstvärdet i skalbolaget. Departementschefen 198384:63framhöll prop.

19 tillämpningen restriktivskalbolagsregeln bör ochatt atts. av vara
sådanainte dåregeln sikte fall förlustbolaget faktiskt bedrivertar

ocksåverksamhet och förvärvaren fortsättahar för avsikt rörelsen.att
Att bolaget verksamt exempelvis sig finnskan uttryck i detär ta att

Även frågaianställda bolaget. andra faktorer förkan tala det inte äratt
skalbolag, bolaget fysiska intehar och endastett t.ex. att monetäraom

tillgångar. tillgångarMed uttrycket särskilt värde markeraatt attavses
bestående enbart kassa, bankmedel och immateriella rättigheter kanav

Någottillämpning tillgångarnautlösa spärregeln. krav skall haatten av
naturligt samband med förvärvarens rörelse eller kapitalförvaltningett

RÅinte 1988uppställs ref. 48.
innehållerFörlustutjämningsreglerna tvåytterligare spärregler. Den

första gäller för aktiebolag eller ekonomiska föreningar helt tillellersom
överlåtit tillgångarhuvudsaklig del har sin sinaverksamhet eller till staten,

kommun eller till statligt eller lex Kockum, 3kommunalt bolag §ett
sådan överlåtelsesista stycket FAL. En kan medföra avdragsrätten föratt

överlåtelsenförluster uppkommit före ieller samband med bortfaller.som
fårEnligt den andra spärregeln underskott uppkommit i schablon-ettsom

beskattat allmännyttigt bostadsföretag inte utnyttjas i form förlustavdragav
överlåtelse aktier andelar i företageteller eller ändring iom en av annan

fråga företaget föranleder godkännandet allmännyttigt bostads-attom som
återkallas.företag skall

frånRiksdagens revisorer har gjort granskning verkningarnaen av
statsfinansiell synpunkt statligt stöd till förlusttäckning hos statliga bolagav
Förslag 198788:17. Enligt revisorerna innebär praxisnuvarande vid
beskattningen bolagen kompensation dels det statliga stödetatt ges genom

dels i tilloch form avdrag för motsvarande förluster. Skattereglernarättav
såbör enligt revisorerna ändras till förlustavdrag reduceras medrättenatt

erhållit.belopp statliga Sedandet stöd företagetett motsvararsom som
riksdagen uttalat sig för revisorernas utredning bör beaktas i detatt
pågående område,utredningsarbetet företagsbeskattningens har
regeringen överlämnat revisorernas förslag till oss.

5.8.3 Internationellt

Förlustutjämning tvåkan ske tillämpning olika metoder,genom av carry-
forward och carry-back. Förlustutjämningen i FAL carry-for-är typenav
ward. En till årscarry-forwardrätt innebär underskott vid visstatt ett ett

fårtaxering årdras vid taxeringen eller flera Carry-forwardettav senare.
internationellt den vanligast förekommande förlustutjämnings-är sett

metoden.
I flera såländer används carry-back i kombination med carry-forward

i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Västtyskland, Canada,t.ex.
årsJapan och USA. Vid carry-back får taxeringunderskottet vid visstett
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föras tillbaka för årsutnyttjas tidigareatt taxeringar. Dettamot sker
omräkning beskattningsunderlaget års vinstår.för tidigare Förgenom av

företaget innebär detta årstidigare beskattningsbaraatt inkomstett
minskas med förlustavdraget. Skatten den omräknade inkomsten
jämförs med den skatt ursprungligen återbetalasbetalats. Skillnadensom
i regel till företaget. Ett återbetalningalternativ till fårföretagetär att ett
skattetillgodohavande kan avräknas framtida skattekrav.motsom

Vid carry-forward varierar frånkvittningsperiodens längd obegränsad tid
år.ned till fem Den vanligaste kvittningsperioden år.femär

Spärregler förekommer liksom i Sverige. De flesta länder har en
spärregel motsvarande skalbolagsregeln. Spärreglerna hänför sig till största
delen till förlustutjämning carry-forward. genomgåendeEtt drag i dessa är

förändringar ägarsidan i vissa fallatt kan medföra förlusteratt
hänförliga till tiden före fårägarbytet inte kvittas vinster hänförmot som
sig till tiden därefter. Krav avseende bådebolagets verksamhet, till ochart
omfattning och till utsträckning i tiden, uppställs i vissa fall.

I vissa länders förlustutjämningssystem till förlustavdrag efterär rätten
ägarbyte beroende frågabl.a. det skall verksamhetattav vara om samma
före och efter ägarbyte.ett

I Storbritannien kan rörelseförluster under framåtobegränsad tid föras
för kvittning inkomster i Yrkanderörelse.mot förlustavdragsamma om
skall dock alltid årframställas fråninom räknat förlustpcrioden,sex oavsett

dådet kan utnyttjas. Förluster fåruppkommit före ägarbyteom ettsom
inte kvittas inkomster hänför räkenskapsårsig tillmot slutar eftersom som
ägarbytet det under tre-årsperiod föregåttssker ägarbyteom etten som

eller efterföljts förändringstörre rörelsens ellerav skötsel.av en naturav
fårInte heller kvittning ske bolagets verksamhet minskat i omfattningom

och ägarbytet sker innan verksamheten ökar i omfattning.
För förluster uppkommit före ägarbyte gäller i USA belopps-som ett en

mässig begränsning knyter till värdet överlåtnadet förlust-som an av
bolagct. Förlustbolagets måste två år.rörelse fortsättas såi Om inte sker

någon förlustutjämningär inte möjlig.

överväganden5.8.4

5.8.4.1 Inledning

I det följande behandlas först de överväganden gjorts avseende valetsom
förlustutjämningsmetod och kvittningsperiodens längd avsnitt 5.8.4.2.av

Därefter diskuterar någotlägga förslagutan att spärreglerna vid- —
ägarbyten avsnitt 5.8.4.3.

5.8.4.2 Förlustutjämning i förvärvskällan

Vår utgångspunkt har varit den framtidaäven företagsbeskattningenatt
innehållaskall regler förlustutjämning carry-forward. Diskussionen har,om

förutom själva tekniken, frågangällt huruvida i basbreddat dessaett system
regler skall kompletteras med förlustutjämning carry-back eller deom
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sådan förlustutjämning tillgodosesbehov finnas kankan en genomsom av
SURVEN.

SURVEN alternativ till carry-back. Ett medkan sägas utgöra systemett
såväl administrativSURV innebär vissa fördelar materiell synpunktur som

materiella finnsjämfört med carry-back. Vad först gäller de reglerna
påverkaanledning införande carry-back skulle kommaanta att ett attav

återbetal-Såföretagens beteende i icke önskvärd riktning. skulle t.ex. en
attraktivt för vissaning tidigare erlagd skatt kunna utgöra ett momentav

Ettföretag framkalla förluster för utbetalda.söka enbartatt att pengar
införande dessa beteendeföränd-carry-back skulle bakgrundmot avav
ringar inte vidställa krav olika spärregler skulle behövastyper av som

SURV.en
åMot SURV-system inte alltidkan andra sidan hävdas detett att

önskemåltillgodoser företagen beträffande förlustutjämning.de ställer
såledesIbland företags förluster inte SURV-kan helt täckasett av en
Möjligheten till carry-forward finnsavsättning. förlustutjämning genom

dock.
När administrativa införandedet gäller den sidan skulle ett carry-av

såvälbl.a. administrativa rutiner med avseendeback ställa krav nya
uppbördssidan. alltidtaxerings- Förlustutjämning carry-back innebärsom

års måstetaxeringar rivas upp. Problem förutsestidigare kanatt om
år utnyttjats.taxeringen ändras visst för vilket förlustavdrag Detett

framtida omprövningsförfarandet minskar inte dessa problem.
På förlustutjämninggrund de skäl redovisats vi attsom anserav ovan

carry-forward.skall enbartske genom
Behovet förlustutjämning iökar allmänt basbreddatsett ett system.av

Detta i kombination med SURVEN ivissa fall inte kan fylla carry-back-att
funktionen fullt för förlängning förlustutjämnings-talar nuvarandeut en av
period. Den ekonomiskt riktiga kvittningsperioden företagets livslängd.är

föreslår någraVi förlustutjämning begränsningar iskall görasatt utan
tiden.

sådanEn förlustutjämning tillämpning olikakan ske metoder.genom av
fårI i underskott i förvärvskälla kvittasnuvarande regelsystem moten

år.överskott i förvärvskälla Uppkommer underskottannan samma
fåravseende deklarationen förlusten i utnyttjashela stället för attsparas
år.inkomster undermot senare

år dåFörlusten förlustutjämningssystemi gällande först detprövas
förlustavdrag yrkas. Skatteförenklingskommitténs förslag innebär att
förluster fastställas Vi RINKskall löpande. i likhet med attanser en- -
sådan införas.modell bör

framgåtttidigare avsnitt 5.6.3Av har all beskattningatt ettav
aktiebolags inkomster kommer ske i inkomstslaget näringsverksamhetatt
och inkomstslag för aktiebolagen förvärvskälla. Dedetta utgöratt en
begränsningsregler i dag gäller för vissa underskott hartypersom av

årsslopats. Uppkommer kvittasunderskott skall detta mot senare
någoninkomster begränsning i tiden.utan

Frågan då vilken väljas. En i tiden obegränsadteknik skallär som
åstadkommasförlustutjämning itorde enklast underskottattgenom
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förvärvskällan fastställs vid inkomsttaxeringen återkommaför sedanatt
avdrag i förvärvskällanett år. Vårtnästkommande förslagsom dennaär att

metod för förlustutjämning skall tillämpas. Förluster kommer detta sätt
ackumuleras tillatt dess full kvittning uppnås.

5.8.4.3 spärregler

Utgångspunkten alltså ackumuleradeär underskott fåatt skall utnyttjas.
Går företag med vinstett skall det gårbeskattas det med underskottmen

iskall regel avdrag härför sådantRätten tillgöras. avdrag kan sedan av
olika skäl behöva begränsas i vissa fall.

Vårt arbete har varit inriktat försöka konstrueraatt generellen
spärregel i den meningen den såvälskulle fåmans-gälla föratt som
tlermansföretag.

Utgångspunkten sådanför generell regel har varit den nuvarandeen
skalbolagsregeln. Den regeln har emellertid i praxis visat sig ha alltförett

tillämpningsområdesnävt för kunna förhindra inteatt önskvärd handelen
med förlustavdrag. Arbetet har därför inriktatsäven ändra iregelnatt
skärpande riktning.

En möjlighet skärpa skalbolagsregelnatt höja den lågaär nuvarandeatt
tillgångs-tröskeln. sådanEn regel skulle ställa krav reellany att
tillgångar Utöver tillgångsslagövertogs. de enligt dagens reglersom
undantas kassa, bankmedel, immateriella rättigheter etc. skulle även
fastigheter och värdepapper undantas. Vidare tillgångenskulle krävas att
används i förlustbolagets såvälverksamhet före efter ägarbytet.som

Det visar sig emellertid svårtdet sådanär konstrueraatt att regel.en
En ocksåregel skulle behöva kompletterasny med spärregler för att
förhindra sådana tillgångar förvärvasatt i anslutningnära till över-en
låtelse.

Lösningar bör i stället sökas knyta till den verksamhetattgenom an som
bedrivs i företaget. Kriterier verksamhet finnsatt och dennaatt
fortsätter är exempelvis det finns anställda i företagetatt och förvär-att

övertar skulder. Av det internationella framgåttvaren avsnittet har vissaatt
länders spärregler kräver den verksamhet bedrivs överlåtnaatt i detsom
företaget skall viss omfattning beståoch viss tidäven eftervara av
överlåtelsen.

En tänkbar lösning detär för till avdrag föratt rätten underskottatt
skall bibehållen skall krävas förvärvaren fortsätter drivavara att att samma
verksamhet efter överlåtelsen. sådanEn regel dock gränsdragnings-ger
problem. Vidare motverkas affärsmässigt betingade förändringar ettav
företags verksamhet.

Genom i stället avdragsrättenatt göra beroende verksamhetattav av
omfattning bedrivs i företaget efter ägarbytet undvikssamma till viss del

dessa problem. Omfattningen verksamhet utifrånkan bedömas olikaav en
faktorer. Antalet anställda eller företagets totala lönekostnader utgör
exempel faktorer kan ligga till sådangrund för bedömning.som en
Genom regel innebär avdrag tidigast frågakan två åratt komma ien som
efter ägarbyte underlättas bedömningenett verksamhet harav om en
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sådanomfattning före efter En dockägarbyte. regel kräverettsamma som
särregler avseende själva förfarandet, eftersom fastställande underskottav
och avdrag ihärför det kommer ske automatisktsystemet att utannya
yrkande den skattskyldige.av

För effektivare kunna förhindra handel med underskott böratt en
så utvidgadsätt spärregel kompletteras med beloppsmässig begränsning.en

överlåtelsernaFör inte de seriösa skall drabbas krävs emellertidatt att en
sådan förhållandevisbeloppsmässig företagen.gräns är generös gentemot

såsom låtaAtt i USA värdet förlustbolaget för avdrags-utgöra gräns
Svårigheterskapar problem bl.a. värderingssynpunkt.rätten uppkommerur

sådantdet dels hittagäller rättvisandenär värde, dels förhindraatt ett att
blåsesdetta överlåtelse.värde upp inför en

låtaEtt drslönekostnadernabättre alternativ vid tiden förär att
överlåtelsen utgångspunkt för beloppsmässig begränsningsregel.vara en
Dessa årlönekostnader skall sedan multipliceras med det antal som anses

årlämpligt. En period till fem skulle kunna lämpligtre vara en
awägning.

För bättre kunna tillgodose kapitalintensiva företag med anställdaatt
sådan utgårbör regel kompletteras med alternativ iregel, ställeten en som

från verkliga förlusternas årde storlek det lämpligt. Genomantal som anses
år åretsden föreslagna modellen med fastställande varje ochav oss av

årstidigare outnyttjade underskott dock vilketkrävs beloppatt vetman
års uppgårrespektive underskott till.

sådanEn utvidgad skalbolagsrcgel skulle sammanfattningsvis innebära
följande. fårAckumulerade underskott i utnyttjasregel verksamhetom av
icke obetydlig omfattning bedrivs i företag och fortsättes bedrivasett att
efter Det frågaägarbyte. behöver visserligen inteett vara sammaom
verksamhet den skall omfattningha före ägarbytet.men samma som
Avgörande för bedömningen härvidlag bör dennormalt vara om nye

anställningsansvaret förägaren övertar den personal skall ligga tillsom
grund för lönesummeberäkningen enligt begränsningsregeln. Denna

ärslönekostnadernainnebär avdrag medges med högst vid tiden föratt
årsfaktornägarbytet multiplicerat med 3-5. Alternativt kan avdrag

årensmedges med till fem de förluster förvärvaren kansenasteupp av om
visa verksamheten fortsättes i omfattning förlusteroch dessaatt attsamma

får någothar samband med denna verksamhet. Avdrag inte i fall medges
två år beskattningsår dåtidigare efter det Detta innebärän ägarbytet sker.

årvid fårtaxeringen för det ägarbytet sker avdrag inte föratt göras
från föregående år. får åretunderskott I stället avdraget andra eftergöras

ägarbytet.
I omfattardag skalbolagsregeln endast tlermansföretagen. När regeln

fråninfördes håll fåmansföretagenframfördes kritik bl.a. fiskalt mot att
påinte skulle omfattas.komma Bl.a. pekades ägarskiftentotalaatt att

närståendekretsenförekommaskulle kunna inom där enda syftet attvar
utnyttja gamla förlustavdrag.

Om fåmansföretagenden skalbolagsregeln omfattaskall ävennya
frågan fåmansföretagsspärregelnuppkommer den nuvarande därmedom

utgår från tvâblir obehövlig. Den nuvarande olika situationerspärregeln
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då det bestämmande inflytandet, och därigenom företagets identitet,
fåmansföretag.förändras i på fysiskaDen sikte aktiein-ett tar personers

Ennehav. total medför juridisk aldrig i falldessaattgenomsyn en person
kan ha det fåmansföretag.bestämmande inflytandet i ett

Vid tillämpning skalbolagsregeln juridiskdet däremotärav en person
fåttskall ha det bestämmande inflytandet i skalbolag, ärsom ett ettsom

tlermansbolag. Det bestämmande inflytandet övergåttiskall dessa fall ha
tvåOm flermansbolag förvärvar 50 %ägare. aktierna iny etten var av

skalbolag blir inte fåmansföre-skalbolagsregeln tillämplig. När det gäller
förlustavdrag iär utesluten motsvarande situationtagen vid förvärv av

fysiska Förvärvas fåmansföretagaktierna i skalbolagettpersoner. ettav
fåmansföretagblir skalbolaget 8 § FALoch spärregeln i tillämplig.ett

Frågan fåmansföretagsspärregeln bör bort eller ändrastasom om en
vårutvidgad skalbolagsregel enligt modell införs inte alldeles okompli-är

cerad. Det genomskådadessutom inte lättär de komplikationer iatt som
sig kan förenade med utvidgning skalbolagsregeln. Vi dockvara en av anser

det skulle fördel för alla företagatt spärregelvara en om en gemensam
beskrivits kunde införas. Det har inte varit möjligt för isom ovan attoss

sin frågahelhet belysa sig denna eller de ändrade regler i övrigtvare som
område,kan behövas föreslår någradetta Därför inte ändringar i

gällande fråganspärregler. Vi har dock erfarit sammanslagningatt om en
spärreglerna kommer beredas vidare i finansdepartementet.attav

5.9 Koncernbeskattning m.m.

5.9.1 Inledning

Det finns samband mellannära reglerna kedjebeskattningett om av
utdelningar och koncernbidragsreglerna. I det följande diskuteras i vilken
utsträckning bådaändringar bör i dessa regelsystem igöras och skatte-
reglerna för förvaltningsföretag. frågans.k. Vidare behandlas det finnsom
behov av särskilda Skatteregler vid avyttring egendom inom koncernerav
m.m.

5.9.2 Kedjebeskattningen

5.9.2.1 Nuvarande regler

Ekonomisk dubbelbeskattning bådeinnebär beskattning iskeratt
företagsledet också gångeroch ägarledet. Skatt kan flera inomtas ut
företagsektorn innan utdelningen beskattas hos den slutlige Iägaren.
sådana fall talar kedjebeskattning.man om

Kedjebeskattning integäller generellt 7 § 8 SIL. Det har ansettsmom.
rimligt inte beskatta aktiebolag eller ekonomisk föreningatt ett taren som

utdelning aktieinnehavet alternativ tillemot den verksamhetutgör ettom
företaget självt bedriver vad i det följande aktier gällersägssom som om

också andelar. skattefrihet för utdelningen däremot intehar ansetts
motiverad innehavet har karaktär kapitalplacering.om av ren
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tvåMellan anknytningen mellande ytterlighetsfallen finns fall där
I detverksamheten i ägarföretaget utdelande företagetoch det är svagare.

schablonmässigt vidnuvarande för skattefrihethar gränsen sattssystemet
innehav motsvarande 25 % i det utdelande företaget.röstetaletett av

förutsättningUtdelningen bli skattefri vid röstetal. Enkan dock lägreäven
för skattefrihet i fall sannolikt innehavetdessa det görsär attatt av
aktien... betingas jordbruk, rörelse bedrivsskogsbruk eller avav som

äganderättsförhållandenföretaget ellereller företag med tillhänsynav som
Ärförhållanden stå utdelningenorganisatoriska det nära.kan anses

skattefri enligt tala rörelsebetingadedessa bestämmelser brukar man om
sådanaaktier. framför efterEn lämpligare benämning aktier alltär -

näringsbetingade aktier.hopslagning inkomstslagenen av -
aktierReglerna skattefrihet utdelning näringsbetingadeförom

omsättningstillgångar.innefattar aktier i skattehänseendeinte utgörsom
sådanaUtdelning skattepliktig. Det innebäraktier alltid bl.a.är att ett

företag bedriver byggnadsrörelse skattskyldigt för utdelningärt.ex.som
så någonaktier i fastighetsförvaltande dotterbolag fastighet skullesnartett

omsättningstillgång den direkt moderföreta-ha behandlats ägtssom om av
alltså inteSkattefria reavinster i dotterbolaget kan delasget. ut utan
omsättningstillgångaraktiernabeskattning. Klassificeringen görsomav

samtidigt grund för skattemässig konsolideringaktierna kan ligga tillatt en
i byggnadsföretaget.

För företag penningrörelse försäk-bedriver bank- eller ellerannansom
ringsrörelse finns särskilda De tidigare beskrivna reglernaregler. om

alltsåskattefrihet för utdelning rörelsebetingade aktier gäller inte här.
fråga bedriver penningrörelse ellerI företag bank- ellerom som annan -

sådan vid sidan verksamhet utdelning aktierrörelse är somav annan -
i organisationen företagets skattefri.innehas led verksamhetettsom av

får inte förvaltningDen verksamhet till vilken aktierna hör avavse
frågafastighet, värdepapper I företag bedriver försäkrings-somm.m. om

frågaskattefrihetrörelse krävs för det skadeförsäkringsrörelseäratt om
i aktiebolagsform aktierna innehas led i organisationenoch att ettsom av

ställning fördenna rörelse. Vad gäller hypoteksinstituten vilkas framtida-
närvarande utreds dir. kreditmarknadskommittén föreslagit1988:48 har-
SOU 1988:29 Sveriges Konungariketallmänna hypoteksbank ochatt
Sveriges stadshypotekskassa skall kunnavillkor bankernasomsamma

skattefri utdelning.ta emot
För förvaltningsföretag Dessa reglers.k. gäller särskilda regler.

5.9.4.behandlas i särskilt avsnitt avsnittett

överväganden5.9.2.2

någraInförandet bolagsskatteregler motiverar i sig inte grundläg-av nya
ändringar kedjebeskattningsreglerna. Utdelning näringsbe-gande av

såledestingade aktier inte träffas skatt medan utdelning andrabör av
bådaaktier Gränsen de kategorierna aktier börbör beskattas. mellan av

för närvarande.dras sättsamma som
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Särreglerna för företag bedriver bank- eller penningrörelsesom annan
eller försäkringsrörelse ifrågasattshar vid fiera tillfällen. Bl.a. Svenskahar
bankföreningen Svenskaoch Försäkringsbolags Riksförbund i skrivelser till
regeringen hemställt särreglerna skall fråganbortatt ochtas att om
skattefrihet eller skall bedömas enligt de allmänna reglerna utdelningom
på näringsbetingade aktier. Skrivelserna och remissyttranden dem haröver
överlämnats till oss.

RÅRäckvidden den nuvarande särregeln för banker har iav prövats
1987 Måletref. gällde den skattemässiga behandlingen frånutdelningav
bl.a. engelskt bolagett ombesörjde leveranser likvideroch i sambandsom
med handel i internationella obligationer. Bankens andel iröstetalet detav
engelska bolaget 3,3 %. Regeringsrätten fann utdelningen intevar att
skulle beskattas. Däremot beskattades frånutdelning utländska bankbolag
där den svenska bankens andel röstetalet motsvarande begrän-av var av
sade storleksordning.

Skattefriheten för frånutdelning det engelska bolaget årsi 1987 rättsfall
visar kravet organisatorisktatt samband inte ställs särskilt högt vid
tillämpningen särregeln för banker m.fl. Det tveksamtav är t.o.m. om man
generellt kan förutsättningarnasäga föratt skattefrihet är enligtstörre
regeln näringsbetingade aktier enligtän särregeln.om

Det finns någotknappast skäl vid utdelningsbeskattningenatt behandla
företag olika påberoendesätt deras verksamhet. föreslårarten Viav
därför särregeln för bankeratt m.fl. slopas liksom motsvarande förregel
skadeförsäkringsbolag. I stället bör reglerna skattefrihet för utdelningom
på näringsbetingade aktier tillämpas företagäven bedriver bank-som
eller penningrörelse eller skadeförsäkringsrörelse.annan

Som framgått utdelningär aktier omsättningstillgångarutgörsom
alltid skattepliktig. Ett värdepappershandlande företag förvärvar 25 %som
eller röstetalet i aktiebolag alltsåbeskattasett för frånmer av utdelning
bolaget. Det kan i och för sig diskuteras det i det bolagsskatte-om nya

finns anledning isystemet alla lägen beskatta utdelningatt omsättnings-
aktier. I det har distinktionensystemet mellan omsätlningstillgångarnya
och anläggningstillgångar mindre betydelse tidigare i såvälän och med att
nedskrivningsreglerna de särskilda reavinstreglerna bort jfrsom avsnitttas
5.6. stårMot detta framstårdetatt naturligt beskatta helasom att
handelslagret enhetligt storleken aktieinnehavetoavsett i individuellaav
bolag. Till bilden ocksåhör beskattningen utdelningenatt motsvarasav av

möjlighet skriva ned värdetatt aktiernaen detta värde till följdom -
utdelningen eller skäl sjunkerav underannat anskaffningsvärdetav jfr-

dock punkt 3 sista övervägandestycket anvisningarna till 41 § KL.av skäl
tala för behålla principenatt skattepliktsynes för utdelning aktierom

omsättningstillgângar.utgör Försom byggnadsföretagens fårdel denna
princip dock minskad betydelse mellan omsättningstillgångargränsenom
och anläggningstillgångar dras det sätt i BFL segörs vidaresom
specialmotiveringen till de upphävda bestämmelserna i anvisningarna till
27 § KL.

För närvarande gäller möjligheten utdelning skattefrittatt ta emot
endast aktiebolag och ekonomiska föreningar. I den tidigare nämnda
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frånskrivelsen Svenska Försäkringsbolags Riksförbund framförtshar
önskemål ömsesidiga skadeförsäkringsbolag möjlighetskallatt att taom

skattefri utdelning bedrivervillkor företagemot samma som som
ocksåskadeförsäkringsrörelse i Iaktiebolagsform. skrivelseen annan som-

den har tillöverlämnats Svenska sparbanksföreningenhar hemställtoss -
sparbanker skall utdelningäven kunna skattefritt.att ta emot

Syftet med i 7 SILbestämmelserna § 8 har primärt varit attmom.
frånundanta vinster kedjebeskattning. Detta för tilltalar rättenatt

skattefrihet för utdelning näringsbetingade inte tillaktier bör utvidgas
gälla ömsesidiga skadeförsäkringsbolag eftersomoch sparbankerävenatt

Ådenna företag saknar andra sidan förefaller det omotiveratägare.typ av
avhålla sådana frånskattereglerna skall företag lägga vissa funktio-att att

fråni dotterbolag eller samverka med andra i gemensamägdaett attner
bolag.

Mot föreslårbakgrund vad reglerna skatte-sagts attav som nu om
på ocksåfrihet för utdelning näringsbetingade aktier utvidgas till gällaatt

utdelning tillfaller ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och sparbanker.som
Bolagsbildning ocksåförekommer i stiftelser ideella föreningar.och

Beskattningen stiftelser och ideella föreningar i ordningsärskildöverav ses
ocksådir. 1988:6, jfr avsnitt 5.11 i detoch sammanhanget aktualiseras

utdelningsbeskattningen. Vilka förregler skall gälla hypoteksinstitutenssom
fårutdelningar ställning tagits till framtida organisatio-har denprövas när

fråganhypoteksrörelsen. Vi därför inte ställning till dettarnen av om
finns ytterligareskäl utvidga kretsen företag skall kunnaatt taav som

skattefri utdelning.emot

5.9.3 Koncernbidrag

5.9.3.1 Nuvarande regler

Varje företag inom koncern särskilt skattesubjekt. Koncernenutgör etten
sådan På koncernförhâl-beskattas inte. olika dock hänsyn tillsätt tassom

landet. Det tydliga exemplet detta reglerna kon-mest är öppnaom
cernbidrag.

Koncernbidrag innebär renodlad vinstöverföring och resultatutjäm-en
tvåning mellan koncernföretag. I 2 § 3 SIL de förutsättningarmom. anges

fåskall uppfyllda för koncernbidrag skall lämnas medattsom vara
skattemässig Moderföretagetverkan. skall aktiebolag, ekono-ettvara en
misk förening eller ömsesidigt skadeförsäkringsbolag. Dotterföretagetett
skall aktiebolag. bådaDen huvudsakliga verksamheten förettvara
företagen skall jordbruksfastighet, fastighet eller rörelseavse annan annan

livförsäkringsrörelse. fårIngetderaän företagen förvaltningsföretagav vara
enligt 7 § 8 SIL. Vidare ställs antal ytterligare krav, bl.a.ett attmom. en
90-procentig ägargemenskap förelegat företagenmellan under hela
beskattningsåret.

Bestämmelserna koncernbidrag har försetts med spärregler för attom
kringgåendehindra kedjebeskattningsreglerna. Spärrarna blir aktuellaav

tillämpa dotterföretag lämnar koncernbidrag till sitt moderföre-att ettom
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tilleller systerbolag. En förutsättning för avdrag för koncernbidragtag ett
till moderföretaget detta företag skulle haär kunnat utdelningatt ta emot

frånskattefritt dotterföretaget. Koncernbidrag mellan systerföretag godtas
moderföretaget förvaltningsföretagär eller moderföretaget inteettom

frånbeskattas för utdelning det företag lämnar koncernbidraget ellersom
frånskattskyldigt för utdelningär det företag koncernbidraget.mottarsom

En frånspärregel gäller koncernbidrag fastighetsförvaltandeannan
fåmansföretag. Bakgrunden till den regeln förhindravelatär att attman
de begränsningar gäller för i fastighetsförvaltandelöneuttag företagsom
kringgås. Spärregeln det omöjligt via koncernbidrag föragör överatt

frånvinster fåmansföretagfastighetsförvaltningen till bedriverett som
verksamhet.annan

I det hår sammanhanget bör försäkringsverksamhetskommit-nämnas att
ten föreslagithar SOU 1987:58 föravdrag koncernbidrag inte skallatt

dåmedges ivissa fall dotterföretaget bedriver skadeförsäkringsrörelse. Det
förekommer nämligen industriföretag skadeförsäkringsbolagägeratt ett ett
och överskottet i industriföretagets verksamhet viaatt koncernbidrag
kvittas underskott skadeförsäkringsrörelsen uppkommit tillmot ett som
följd skattemässiga reserveringar. Vidare börstora kredit-nämnasav att
marknadskommittén föreslagit koncernbidrag skall kunna iatt ges
koncerner Sverigesdär allmänna hypoteksbank Konungariketeller Sveriges
stadshypotekskassa moderföretag.år

överväganden5.9.3.2

Den allmänna omläggningen bolagsbeskattningen föranleder ingaav
principiella ändringar i någrakoncernbidragsreglerna. I hänseenden finns
det dock anledning justera reglerna.att

framgåttSom tidigare finns koppling mellan reglerna undantagen om
från kedjebeskattning koncernbidragsreglerna. frånoch Koncernbidrag ett
dotterbolag till moderföretaget förutsätter moderföretaget inteatt är

frånskattskyldigt för utdelning dotterbolaget. Förslaget sparbanker inteatt
skall förbeskattas utdelning näringsbetingade aktier avsnitt 5.9.2 bör
kompletteras med regler det möjligtgör koncernbidrag iattsom ge
koncerner där moderföretaget sparbank.är en

Det förekommer inte särskilt ofta ekonomiskän föreningattom en- -
dotterföretag i sådanär koncern. Innehavet andelar i förening kanen av en

så koncentrerat %90 innehavet fallerän juridiskattvara mer av en
jfr SkU 198788:30 s.25. För närvarande gäller koncernbidragperson att

inte kan sådanmellan företagen i koncern eftersom dotterföretagetges en
inte föreslåraktiebolag. Vi såär den begränsningenett slopas detatt att
blir möjligt koncernbidrag i de fall dotterföretagetatt även ärattge en
ekonomisk förening.

Det ocksåfinns anledning den nuvarande spärregeln föratt ompröva
frånkoncernbidrag fastighetsförvaltande företag. Enligt det förslag som

RINK lägger fram det i princip inga skattemässiga fördelar att ta ut ettger
frånöverskott fastighetsförvaltande företag lön i förett ställetsom som
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Spärregelninteutdelning. De skäl motiverat spärregeln gäller längre.som
bör därför kunna bort.tas

denEtt villkoren för tillämpa koncernbidragsreglerna är attattav
såväl jord-huvudsakliga verksamheten för givare mottagare avsersom

livförsäkringsrörelse.bruksfastighet, fastighet eller rörelse änannan annan
såI givare ellerdet villkoret formuleras varkenbör attsystemetnya

får bostadsföretagIivförsäkringsanstalt, schablonbeskattatmottagare vara
investmentföre-jfr 5.9.4 5.10.2eller avsnitt och förvaltningsföretag eller

tag.

5.9.4 Förvaltningsföretag

5.9.4.1 Nuvarande regler

Med förvaltningsföretag i aktiebolag ellerskattesammanhang ett enavses
såekonomisk förening uteslutande uteslutande förvaltareller gottsom som

SIL. Envärdepapper eller likartad lös egendom 7 § 8 tredje stycketmom.
särskild form förvaltningsföretag investmentföretaget. Skattereglernaärav

5.10.2.för investmentföretag behandlas i avsnittsammanhangannat
tvåI vid sidan investmentföretagenfinns detstort sett typerav av- -

frågaförvaltningsföretag. Det för det första koncerner där innehavetär om
fastighetsförvaltandeaktier i rörelsedrivande och dotterbolag harav

måni moderföretaget inte rörelsedrivan-samlats bolag. Idenett anses som
de företaget enligt för förvaltningsföretag. Det andrabeskattas reglerna
typfallet privatpersoner andra väljer sinadet där eller läggaär att
aktieinnehav inte vad spridning ägandeti bolag och bolaget gällerett av
m.m. uppfyller villkoren för klassificeras investmentföretag.att ettsom

förvaltningsföretag särskildaBehandlas företaget tillämpasettsom
Utdelningvid utdelningsbeskattningen. företaget har uppburitregler som

månbeskattningsår skattepliktiginte i den denärett motsvaras av
beskattningsår. Statusutdelning företaget har beslutat för samma somsom

ocksåförvaltningsföretag leder till företaget inte kan Annellavdragatt
eller eller koncernbidrag.ta emotge

tvåTill förvaltningsföretag dispensreglerbestämmelserna knutna.ärom
medge företagEnligt den kan RSV nämnden för rättsärenden att ettena

sådant företaginte förvaltningsföretag skall beskattasutgör ett ettsomsom
bestårunder förutsättning till oväsentlig del iverksamheten inteatt

Ansökningarförvaltning värdepapper därmed likartad lös egendom.ellerav
dispens enligt Den andra dispensregelndenna regel sällsynta.är tarom

sådanapå vissa funktio-sikte moderföretag ombesörjer gemensammasom
RSV medgeför koncernens räkning. Regeln innebär kanatt attner

sådanförvaltningsföretag. En dispensföretaget inte skall behandlas ettsom
innebär moderföretaget vidareutdelning kankravatt ta emotutan

ocksåfrånutdelningar dotterbolagen skattefritt. Dispensen innebär att
i Annellavdrag, koncernbidragföretaget andra avseenden vad gälleräven -

behandlas rörelsedrivande.m.m. som-
Tidigare förekom ansökningar enligt den andrahos RSV antalett stort

RÅ 1986 ref. 72.dispensregeln. Situationen förändrades emellertid genom
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Regeringsrätten konstaterade i det rättsfallet sådan koncerngemen-att en
verksamhet förutsättningutgör för bifall enligtsam den andrasom en

dispensregeln i sig konstituerar rörelse.

överväganden5.9.4.2

Även i det bolagsskattesystemet bör det finnas förnya utrymme en
aktieförvaltning i bolagsform kedjebeskattningseffekter. Ett bolagutan som
förvaltar i börsaktier börposter t.ex. villkor i dag kunnasamma som
vidareutdela utdelning utdelningenmottagen träffas skatt iutan att av
bolaget. Detta förutsätter dagens regler skattefrihetatt för vidareut-om
delad behålls.utdelning Status förvaltningsföretag ocksåinnebärsom att
företaget inte kan eller koncernbidragta eller avsättning tillemot görage
SURV.

Det finns anledning i det här sammanhangetatt vissa juste-överväga
ringar i de nuvarande reglerna. Enligt den praxis lagts fastsom genom

års1986 rättsfall skall moderföretag utförett funktionersom gemensamma
för koncernföretagens räkning rörelsedrivande. Dessa funktioneranses som
kan mycket begränsade och kanske inte krävavara enstakaänmer en an-

åställd. Saknas andra sidan dessa funktioner torde företaget beskattas
förvaltningsföretag. Iett det enskilda fallet kan klassificeringensom som

rörelsedrivande företag eller förvaltningsföretag ha mycket ekonomis-stora
ka konsekvenser. Ett moderföretag känner praxis sig därförsom anpassar
så de önskade skatteeffekterna uppnås.att kan Normalt har moderföreta-

inget förloraget bliatt beskattatatt rörelsedrivande företag.ettsom
Har företaget vid sidan aktierna i dotterbolagen börsportföljstörreav en
kan emellertid skattefriheten för vidareutdelad såutdelning väga tungt att
företaget hellre väljer förvaltningsföretagsalternativet.

Från allmän synpunkt förefaller det frånlämpligt bortse i vadattmer
mån någon egen verksamhet bedrivs i moderföretaget i stället tillutan se
förhållandena i hela koncernen. Den lösningen innebär beaktaratt man
dotterbolagens verksamhet vid prövningen moderföretagetav om
uteslutande såeller uteslutande förvaltargott värdepapper ellersom
därmed likartad lös egendom. Bedriver dotterbolaget industriellt.ex.
verksamhet viss omfattning beskattas företaget enligt deav regler gälltsom

moderföretaget självt hade bedrivit verksamheten. Lösningenom innebär
i princip moderföretag i koncerneratt regelmässigt kommer beskattasatt
enligt vanliga regler och inte enligt reglerna för förvaltningsföretag även- -

moderföretaget någrainte utför koncernom funktioner. Vadgemensamma
innebär gränsdragningensagts att mellan förvaltningsföretagnu och övriga

företag kommer på någotgörasatt annorlundaett vadsätt än ärsom nu
fallet.

Med de här beskrivna reglerna och de utvidgade möjligheterna att ge
koncernbidrag beskrivits i avsnitt 5.9.3 finns det inte längresom anledning

dispensvägen företagatt inteett rätt behandlas förvaltningsföre-ge att som
Den dispensregeln alltsåtag. bör kunna Denbort. andra dispensregelntas

Ävenhar tillämpats sällan.ytterst den regeln bör kunna slopas.
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Överlåtelser5.9.5 egendom inom koncernerav m.m.

5.9.5.1 Nuvarande regler

I skatteförfattningarna finns fåtalbara bestämmelser reglerarett som
överlåtelserbeskattningen tillgångarvid företag imellan koncernav samma

eller mellan företag närstående till varandra. Flerasätt ärannatsom
frågor fåtthar i stället lösas praxis.genom

Det finns i och för sig skäl för avyttring lager eller andraatt en av
rörelsetillgångar till underpris generellt bör utlösa beskattning uttagsbe-en

j överlåtaren.skattning hos Praxis emellertid dennaär punkt generös.
j I tillgångarutsträckning frångodtasstor överförs företag tillatt ett ett
i till skattemässiga restvärdenannat marknadsvärdenaäven betydligtärom
f högre. Vissa förutsättningar Tillgångarnaskall dock fåruppfyllda. intevara
i föras fårbolagsscktorn. Det frågainte omsättningstillgångarut ur vara om
j hos förvärvaren skiftar anläggningstillgångar.karaktär till Vidaresom
i förutsätts normalt finnsdet hög grad ägargemenskap mellan deatt en av
l båda företagen.

Även egendom reavinstbeskattas fastigheter, aktier m.m. .kansom
Någontill underpris. beskattning förtäcktavyttras reavinst förekom-av

inte.mer
Vissa området.särskilda finnsregler Ett exempel de felprisreglerär

i anvisningarna till 22, 25 29och §§ KL det möjligt justeragör nedattsom
sådanaavskrivningsunderlaget för byggnader inventarieroch harsom

förvärvats till för högt pris. Felprisregler också årsfinns i 1976 lagstiftning
fåmansföreta jfr SOU 1989:2. Av karaktär bestämmelsernaärom g annan
internvinstkonto i 15punkt anvisningarna till 29 § KL. Genomom av en

avsättning till internvinstkonto kan beskattningen vinsten vidav en
varuförsäljning till utländskt koncernföretag skjutas till dessett attupp

såltdetta företag har vidare.varorna
å Av intresse i det här sammanhanget vidare denär uppskovsregel som
l finns i 2 § 4 SIL. Den innebär koncerninterna avyttringarattmom. av or-
g ganisationsaktier någonoch -andelar inte någonutlöser beskattning eller

avdragsgill reaförlust. Det företag förvärvarj aktien eller andelensom
| den tidigareövertar anskaffningskostnadägarens och anskaffningstidpunkt.

I 2 § också4 SIL finns bestämmelser reglerar beskattningen vidmom. soml utskiftning rörelsebeskattad egendom och utdelning reavinstbeskattadav av
egendom.j

I
överväganden5.9.5.2

I
l I det bolagsskattesystemet finns ingen egendom beskattas enligtnya som
i särskilda reavinstregler. De problem i den nuvarande koncernbeskattningenr

hänger med alltsåreavinstreglerna faller Ettbort. exempelsom sammani
detta regeln i 2 § 4är SIL skatteeffekternaatt vid utdelningmom. om
fastigheter, aktier sådankan bort. En utdelning kommer itasav m.m.

fortsättningen uttagsbeskattas hos det utdelande bolaget.att
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frågorVid behandlingen allmänna kring inkomstberäkningen avsnittav
5.6 värdenedgångdiskuterades bl.a. ivilken icke realiseradutsträckning en

anläggningstillgångar skulle beaktas vid beskattningen. Den slutsats som
frågadrogs starka tillämpningsskäl talade för i anläggnings-att attvar om

tillgångar upprätthållai form fastigheter, aktier kravet attav m.m.
värdenedgången skall ha realiserats.

värdenedgångenEnbart formellt krav skall ha realiserats kanett att
kringgås egendomen till företag iatt avyttras ett annatgenom samma

sådanföretagsgrupp. En förlust vid avyttring bör därför inteen vara
avdragsgill. frågaAvdrag bör komma i först egendomen säljs tillnär en
köpare utanför gruppen.

Bestämmelsen i 2 § 4 SIL koncerninterna avyttringarmom. om av
organisationsaktier eller -andelar gäller avyttringen sker medoavsett om
vinst förlust.eller För förlustfallen blir bestämmelsen överflödig i och med

regleringen Bestämmelsengenerell. har dock alltjämtatt görs mer en
dåfunktion fylla i de fall aktierna eller andelarna Imed vinst.att avyttras

föroch sig kan beskattning vid den koncerninterna avyttringen undvikasen
avräkningspriset till anskaffningspriset om förutsättningar-att sättsgenom

sådanai övrigt överföring till underprisär godtas skatte-att utanna en
sådan låsningeffekter. En till anskaffningspriset emellertidkan vara

behållaolämplig. För ocksåuppskovsregeln talar vinst vidatt att en
avyttringen i fall skulle träffas full 30-procentig skatt i medannat ochav

får någrakoncernen helhet inte ökade möjligheteratt göraattsom
avsättningar till SURV.

I någotövrigt det inte finnas behov särskilda förreglersynes av
koncerninterna avyttringar. Det innebär bl.a. reglerna intervinstkon-att om

bör kunna slopas. Dessa iregler har första hand motiveratsto med att
koncernen inte skall komma i läge vid försäljning tillsämreett etten
utländskt koncernföretag vid motsvarande försäljning tillän svensktetten
koncernföretag. En vinst vid varuförsäljning till svenskt koncernföre-etten

kan för koncernen helhet neutraliserastag det köpandeattsom genom- -
företaget skriver ned det köpta lagret. Denna möjlighet har intenormalt
det utländska företaget. I och med till lagernedskrivning slopasrättenatt
bortfaller det motivet för särbehandla försäljningar till utländskaatt
koncernföretag.

5.10 Särskilda branscher

5.10.1 Inledning

föreslårI detta avsnitt Skatteregler för företag i branscher för vilkanya
gäller särskilda villkor. I avsnitt 5.10.2 behandlas investmentföretag och
aktiefonder, i avsnitt 5.10.3 banker, finansbolag och fondkommissionsbolag,
i avsnitt 5.10.4 skadeförsäkringsbolag och i avsnitt 5.10.5 byggnadsföretag
m.m.
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aktiefonderochInvestmentföretag5.10.2

Inledning5.10.2.1

ak-investmentföretag ochbeskattningenföljande behandlasI det av
medmodellen,grundläggandeFrågan denvilka punktertiefonder. är

kapitalplaceringsaktier, börutdelningbeskattningSURV ochbl.a. av
5.10.2.35.10.2.2 ochavsnittsådana Imellanhandsägare.förmodifieras

med kon-mellanhandsägare,för olika slagredovisas skattereglerna av
5.10.2.4 behandlasavsnittIaktiefonder.ochtill investmentbolagcentration

Avslutningsvismellanhandsägare.frågor beskattningenkringprincipiella av
skatteregler.vårt till5.10.2.5 förslagi avsnittvi nyapresenterar

investmentföretagförreglerNuvarande5.10.2.2 m.m.

deninvestmentföretagen störredefinition tillhörnuvarandeMed gruppen
föreningarekonomiskaochaktiebolagföretagförvaltningsföretag, dvs.

ellervärdepapperförvaltarså uteslutandeuteslutande eller gott somsom
specielltSIL. Vadtredje stycket är87 §egendomlikartad lös sommom.

välfördelat innehavdet hardelsinvestmentföretag är ett avför attett
detriskspridning, dels ägserbjuder attdärigenom ägarnavärdepapper och

vidiblandInvestmentföretagen harfysiskaantalstortett personer.av -
dotterbolag.rörelsedrivandebörsaktierportfölj medsidan egnaav en -
juridiskainteutesluterfysiskapå antalKravet per-stortett personer

storleksmässiganågra denkravheller ställsIntei ägarkretsen.soner
dominerasinvestmentföretagenFleramellanrelationen ägarna. av

medförpraktiken kravetI ett stortjuridiskaägarmässigt personer.av
aktiebolaginvestmentföretagsamtliga ärfysiska varsantal attpersoner

föremål förfondbörs ellerStockholms motsva-inregistreradeaktier är
notering.rande

från oftaaktiefondernatill skillnadförekommerInvestmentföretagen
väl käntDeti enskilda företag.minoritetsposter ärinnehavare storaavsom
möjlig-vissaförviktigt instrument ägaresinvestmentföretagen utgör ettatt
utgjortfaktor bl.a.harDennaandra företagsgrupper.kontrolleraheter att

skall hainteinvestmentföretagdettill varförskälen attansettsett av
aktiefonder.skattesituation somsamma

20 % uppburenfonderaskattefrittInvestmentföretagen kan av
utdelningförfrån skattskyldighetbefriadeDe nämligenutdelning. omär

%80beskattningsår beloppdelar motsvararde under ut ett somsamma
fonderingsprivilegiumdettaförMotivetutdelningsbeloppet. varav

samband medivissa riskerinvestmentföretagenursprungligen taratt
fördet lättaredetnäringslivet och görinomomstruktureringar att

ytterligareDärefter harhålla utdelning.jämnföretagen somatt egenen
skattemässigt inteaktieportföljenorealiserade förlusteranförtsskäl att

realise-utnyttjaskanförluster bararealiserade motutnyttjas ochkan att
vinster.rade

gällerenligt reglerreavinstbeskattasInvestmentföretagen somsamma
innehavstidkortare änaktierförsäljningVidfysiskaför yngreavpersoner.

beskattasaktierförsäljning äldreVidtvå år vinsten.helabeskattas av

l8-URF|
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40 % vinsten. Eventuell förlustav är alltid avdragsgill till baranumera
40 %.

Investmentföretagens Skatteregler har tidigare behandlats bl.a.av
kapitalvinstkommittén SOU 1986:37. Kapitalvinstkommittén ansåg inte

de skäl föratt aktiefondernas del motiveradesom skattefrihet ägdeen
relevans för investmentföretag.samma En skattebefrielse skulle öka

bolagens möjligheter förvärva kontrollposteratt i andra företag och
därigenom skulle dessas roll maktinstrument inom näringslivetsom stärkas.
Kapitalvinstkommittén pekade också det för investmentföretagatt ett

i till vadmotsats gäller för aktiefond intesom kan bli aktuellten med- -
inlösen andelarna aktierna åtföljandeen medav krav utförsäljning av

aktieinnehavet.

5.10.2.3 Nuvarande regler för aktiefonderm.m.

Med aktiefond enligt 1 § aktiefondslagen 1974:931avses fonden som
huvudsakligen består aktier eller andra värdepapper. Enav aktiefond är
inte juridisk välen särskilt skattesubjekt.person ett Fondenmen skall ha
uppkommit kapitaltillskott från allmänhetengenom och endastägas demav

tillskjutit kapitalet.som
Avkastning tillgångar i fonden intäktav utgör kapital för fonden.av

Fonden får avdraggöra för utdelning till fondandelsägarna 2egen § 10
SIL. Avdragsrätt föreliggermom. hur vinstmedeloavsett uppkommit hos

fonden. Avdraget skall belöpa det räkenskapsåranses utdelningensom
hänför sig till även utdelningen utbetalas till andelsägarnaom först under
nästföljande räkenskapsår. Reavinster aktier beskattas fulltyngre ut.
Aktiefonder sedanär 1979 inte skattskyldiga för reavinster s.k. äldre
aktier 7 § 12 SIL. Skattesatsen liksommom. förär aktiebolag 52 %
10 § SIL.a

Andelsägarna beskattas för utdelning ocksåoch skattskyldigaär för vinst
vid försäljning andelarna påav sätt vid försäljningsamma aktier.som av

Motivet för utformningen skattereglerna har varitav skattebelast-att
ningen inte skall bli större vidän direkt ägande. Vidare skulle oin-en
skränkt skattskyldighet kunna svårigheterleda till detnär gäller värderaatt
andelarna med hänsyn till den betydande latenta skatteskuld i ettsom
sådant fall åvilaskulle fonderna. En fullständig befrielse från reavinstbe-
skattning åskulle andra sidan medföra aktiefonder komatt i ett gynn-

läge enskildaän aktieägare.sammare
En grundläggande princip fondensär medelatt skall såplaceras att

riskerna för förluster fördelas så lämpligtett sätt möjligt. Ensom
aktiefond får därför inte inneha värdepapper från och utfärdareen samma
i månvidare än dessa totaltatt 10 % fondensrepresenterar värde.av
Vidare får i aktiefond ingåinte 5 %än röstvärdet förmer samtligaav
aktier i ochett aktiebolag.samma

Kapitalvinstkommittén föreslog vissa justeringar aktiefondsreglerna,av
bl.a. skattskyldighetatt för reavinster aktier skulle bort.yngre tas

Aktiesparfonderna omfattas i huvudsak års1974 aktiefondslag.av
Aktiesparfonder tillåts dock i princip endast förvärva svenskaatt aktier
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införandeallemanssparandetsStockholms fondbörs. Vidinregistrerade vid
möjligheten till insättningar.upphörde nya

tillgångarna iavkastningenAktiesparfonder inte skattskyldiga förär
för vissaskattelättnader1978:423fonden § första stycket lagen om

förreglerReavinstbeskattning enligtsparformer]. sker somsamma
undgå reavinsterbeskattninginteaktiefonder. Dock aktiesparfondkan av

vidareutdelning.aktier genomyngre
från förskattskyldighetiallemansfonderna befriadeheltAndelsägarna är

Ävenfondandelarna.vid inlösenden vinst kan uppkomma avensom
års1974 aktiefonds-sig igrundarallemansfondernas verksamhet stort

Detfår i olikaDe förvaltade medellag. placera även typer statspapper.av
får % fondför-25inte överstigasammanlagda värdet dessa dock avav

får inteallemansfondernaövriga aktiefonderI likhet medmögenheten.
från motsvarandeutfärdare äninneha värdepapper och meren samme

10 % fondens värde.av
skattskyldiga föraktiesparfonderna inteliksomAllemansfonderna är

befriadeheltAllemansfondernautdelnings- och ränteinkomster. ävenär
från Fondenaktier andra värdepapper.reavinstbeskattning och ärav

inkomst rörelsefastighet ochendast för inkomstskattskyldig avav annan
SIL.7 § 6 mom.

Utgångspunkter beskattningen mellanhandsägare5.10.2.4 för av

två mellanhandsägare.aktiefonder slagInvestmentföretag och utgör av
sådanaFrågan huvud skall beskattas.i vilken utsträckninggäller över taget

förstaMellanhänderna för detmöjliga kanHär finns olika synsätt. ses
sparande. Medde slutliga ñnansiärernasförvaltareenbart ettsom av

sådant kedjebeskattning.I praktikeneliminera allfinns skälsynsätt att
realiseradeutdelning och allainnebära allskulle detta att mottagen

Å sidan det nödvändigtskattefria. andrakapitalvinster skulle är attvara
avkastningen de inkomstermetod beskattaellermed annanen

förmånligarefårerhåller, så indirekt ägandeintemellanhanden att en
behandling direkt ägande.än

ovanståendeutgångspunktenifrågasätts försjälvaMed synsättett annat
Somkapitalförvaltare.lösning, nämligen mellanhandenatt ses som en ren

framhållitframgått kapitalvinstkommitténtidigare avsnitt har exempelvisav
ikapitalmarknaden ochinvestmentföretagen aktiv rollspelaratt en

i olikaföretagen delta bl.a.ekonomin aktivt ochatt gentemotgenom agera
från exempelvisskiljer de sigomstruktureringsbesluLI detta avseende

passivt.marknadenaktiefonder. Aktiefondernas agerande är mer
investmentföretagens karaktärkapitalvinstkommittén utgjordeFör av

ilättnaderaktiv företagenmonitorer med kontroll ett argument motav
avviker ägarutredningeninvestmentföretagenbeskattningen. I synen

Utifrånfrån kartläggning1988:38 kapitalvinstkommittén.SOU aven
års dessa företagsförändringar i ägarstrukturen konstateras attsenare

rörelsedrivandeägandet mellanförsvagats medan det korsvisaställning
effektivitetssynpunkt dennaUr samhällsekonomisk kanbolag förstärkts.

önskvärd i med den kontrollenförskjutning mindre och externaatt avvara
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företagen försvagas. Mot denna bakgrund ansåg ägarutredningen att
förändringar i investmentföretagens beskattning borde liksomövervägas,
för övrigt föräven fysiska aktieinnehav.personers

För vår del detär naturligt betona kravetatt neutralitet i beskatt-
ningen, mellan olika slag mellanhandsägare ocksåav mellan indirektmen
och direkt ägande. sådantI perspektivett detär problematiskt att utan
förändringar tillämpa den grundläggande modellen för mellanhandsägare.
Särskilt gäller detta den föreslagna fulla nominella beskattningen av
realisationsvinster aktier för juridiska skulle innebärapersoner, som en
icke oväsentlig skatteskärpning. Ett räkneexempel avseende investment-
företagen kan illustrera.

Enligt dagens regler beskattas realisationsvinst äldre aktier tillen
40 %. Vid skattesats 57 % inkl. vinstdelningsskatten dettager en
beskattning den nominella vinsten 22,8 %.av En full nominell
beskattning skulle innebära beskattning 30 %, dvs. reavinstbeskatt-en
ningen ökar med %.40 Detta torde försvaga investmentföretagensca
möjligheter spela aktivatt roll aktiemarknadenen och degentemot
ägda företagen. Omstruktureringar aktieportföljen blir kostsamma.av mer

För aktiefonder med dessas skattefrihet vid försäljning äldre aktierav-
skulle den grundläggande modellen medföra kraftigareännu skärpningen-

reavinstbeskattningen. En isoleradav skattefrihet för aktiefondernas
reavinster åskulle andra sidan skapa förhållandeobalans i till in-en
vestmentföretagen.

Mellan direkt och indirekt ägande föreligger i dag olika slag bristandeav
neutralitet. Direkt sålundaägande förmånligareär indirektän ägande via
sådana Åmellanhänder beskattas i ellerett avseende.som annat andra
sidan vissaär former indirekt ägande allemansfonderav genom- -förmånligare behandlat direktän ägande.

Till ovannämnda icke-neutraliteter ocksåbidrar den olikartade
behandlingen utdelningsinkomster och realisationsvinsterav i olika led.

Frågan neutraliteten mellan direkt och indirektom ägande ligger inom
både vårt och RINK:s ansvarsområde. Av betydelse vårtför ställnings-
tagande RINK:sär förslag till aktiebeskattning för fysiskany Ipersoner.
första hand gäller detta den likabehandlingenstörre mellan beskattningen

utdelningsinkomster och realisationsvinster.av Av RINK:s förslag följer
också likabehandlingstörre direkten och indirekt sparande denav genom
föreslagna beskattningen avkastningen indirekt sparande. Ettav visst

från strikt likformighetavsteg dock igörs syfte åstadkommaatt en
sparstimulans, dels avkastningenatt pensionssparandegenom beskattas

20 %,med dels allemanssparandet, såvälatt igenom bank i allemans-som
fond, beskattas med 20 %.samma

Mot denna bakgrund kan följande krav ställas beskattningen olikaav
mellanhänder. För det första kräver neutralitet mellan direkt och indirekt
ägande beskattningenatt hos mellanhanden i princip elimineras. För det
andra bör skattereglerna utformas så det inte förmånligarebliratt med
indirekt med direktän ägande. För det tredje bör olika mellanhänder
beskattas ochett Försätt. det fjärde bör beskattningensamma av
mellanhänder möjliggöra omplaceringar aktieinnehavet.av
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Skattereglersvårigheter utformavissaförenat med somDet attär
härVi harformuleratsfyra kravdesamtidigt uppfyller alla ovan.som

modeller.olikaövervägt
utdelningar,skattefrihet förmodellernaolika ärför deGemensamt en

utdelning ellerskattefrihet förformell mottagen genomantingen engenom
utdelning.lämnadföravdragsrättutdelning ochförskatteplikt mottagen

avdragsgil-utgiftsräntorskattepliktiga ochintäktsräntorVidare antas vara
sparandet hosså avkastningennödvändigregelnDen attla. ärsenare

ägaren.slutligedenhosföremål beskattning liksomblir förmellanhanden
möjlighetEn ärutformas.skallFrågan då reavinstbeskattningenhurär

också skallföreslås RINK ochportföljmodelltillämpa den somavatt som
Förkapitalplaceringsaktier. attjuridiskaför övrigatillämpas personers

emellertidaktieportföljen deti äromplaceringarmellanhandensmöjliggöra
någon avdrag.formexempelvislättnader,införanödvändigt avgenomatt

förkostnadeneliminerainteskälsådan naturligalösning kanEn av
omplaceringar.

reavinsterföreslå skattefrihet förbakgrund har vi valtMot denna att
förmån föremellertidskattefrihetDennamellanhandsägare.hos enger

sparbösseeffekts.k.ägandedirektjämfört medägandeindirekt engenom
ställtsde kravandradetstrider därmedoch upp.mot somav

potentiellEnföljandebeskrivas sätt.Sparbösseeffekten kan
inläggsaktier direkta förvärvamellanväljaaktieägare har att somatt

enligt tillmöjligheterdvs.RINK-förslaget, utanportfölj beskattasi somen
investmentbo-iaktieförvärvaoch b ettomplacering,skattefri att en

förutsättningar.följandeprecist gälleraktiefond. Merlagandel i en
iinläggsaktierdirektâgande köper slutägarena enVid fall som--

år. Efterportföljvärdet%5010 20,medportfölj. Denna peromsätts av
helhet.portföljen i sinår awecklas2010

mellan-aktieandel iägande-indirekt köper ägarenbVid fall en-
år aktienandelenförsäljs20Efter 10beskattas.reavinsterhand, där

består dåportfölj baradennesreavinstbeskattas hos ägaren avoch egen
åren27.10 20deunderinteaktienandelen omsättssom

exempelvissidanvidhålls utdelningsinkomsternabåda fallenI av
%.med 30beskattningefterdekonsumeras ägarenav

direkt ochvidefter skattårliga avkastningenjämföra denMan kan nu
två olikaförtabell resultat antagan-5.7enligt Iägandeindirekt gesovan.

12nämligenaktier,före skattvärdeförändringennominelladen denom
%23.6och

26 dåår portföljenbehållningen efter TgällerFor investerad. krona.. atten
Rkapitalskattesatsen,t0,3tl-q], där[1-tqRT]awecklas av expges - avdragskvot.portföljensaktierna ochnominella värdeförändringenden q

27 exp-RI]år t1Behållningen [RIIefter av expges - - .
28 1980-taletinräknatutvecklingenhistoriskaavspegla den% kan12 sägas

1954-1981 medvärdeförändringen under% realadenmedan 6 motsvara
%.inflation 4tillägg för



278 Ett bolagsskattesystemnytt SOU 1989:34

Tabell 5.7
Årlig nominell avkastning efter skatt exklusive utdelningar vid direkt och
indirekt aktieägande. Olika omsåttnlngshastlgheter vid direkt ägande, olika
tidpunkter för slutavveckling aktieinnehavet och olika antagandenav omnominell vñrdelörândring. Procent.

Omsättningshastighet
10% 20% 50%

%12 värdeförändring
Avyttring
efter

år10 Direkt ägande 8,6 8,6 8,5
Indirekt ägande 9,6-------------------------------------- --

år20 Direkt ägande 9,4 9,1 8,8
Indirekt ägande 10,4-------------------------------------- --

6 % värdeförândring
Avyttring
efter

år10 Direkt ägande 3,7 3,9 4,1
Indirekt ägande 4,5-------------------------------------- --

år20 Direkt ägande 4,3 4,3 4,2
Indirekt ägande 4,8-------------------------------------- --

Skillnaden årligi avkastning till det indirekta ägandets fördel beror
omsättningvilken nominell värdeförändring och vilkenantas hossom

aktieportföljen vid direktågande En omsåttningshastighetantas.som
10 % vid direktågande framstår det realistiska alternativet.mestsom

Skillnaderna ökar intresset för indirekt ägande. För aktiesparande
investmentbolag blir visserligengenom skillnaden i avkastning inte

bestående, då får räkna med uppåtanpassning iman aktiekursenen som
gör avkastningen efteratt skatt marginalen likaär med vad gällersom
vid direkt ägande. Sparbösseeffekten kapitaliseras i högre marknads-ett
värde för aktierna. För aktiefonderna, påverkasdäremot, inte andelarnas

attvärde. Gemensamt dockår andelen indirekt aktieägande ökar det
direkta ägandets bekostnad.

överväganden5.10.2.5

Vid skattefrihet för reavinster aktier hos mellanhånderna krävs
kompenserande åtgärder med syfte likställa indirektatt och direkt ägande.
Ett enkelt alternativ någon formär schablonbeskattning aktiein-av av

Nivånnehavet. denna schablonbeskattning såskall väljas sparbösse-att
effekten föregåendeenligt avsnitt elimineras. Mot denna bakgrund föreslås
följande, för investmentföretag och aktiefonder skatteregler.gemensamma,

1 intäktsräntor skattepliktiga och utgiftsräntor avdragsgilla även
förvaltningskostnader

2 utdelningmottagen skattepliktig
3 lämnad utdelning avdragsgill, sådock skattemässigt underskottatt

uppkommer
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skattefriaaktier4 reavinster
på 1,5 % marknadsvärde vid beskatt-5 schablonintäkt aktiernasav

ingångningsårets

aktiefonderskattefriheten för investmentföretag och görDen principiella
SURV-avsättningar för dessamotiv för möjlighet tillvidare det saknasatt

företag.
föregående avsnitt har5 IBeträffande kan följandepunkt sägas.

frånvaro kompenserande beskatt-sparbösseeffekten ikonstaterats att av
procentenheter tillbestår årlig avkastning 0,5i skillnad ining caen

förmån. storleksord-i dennaindirekta ägandets En förmögenhetsskattdet
skatteplik-beräkningenning denna effekt. För underlättamotverkar att av
föreslåsutgiftsräntoravdrag förtig inkomst för möjliggöra bl.a.och attatt

schablonintäkt. Medskattepliktigförmögenhetsskatten utformas ensom en
1,5 %.schablonintäkt% blir motsvarandeskattesats 30 ca

lämnadföreslås förbegränsning avdragsrättenGenom 3punkt en av
medså likvärdigtuppkommerutdelning skattemässigt underskott attatt

förlustavdrag medges.
mellanhanden reducera skatten,kan ävenMed de föreslagna reglerna

tvåpåschablonintäkten, sätt.
upplåning 15 % ak-tillmellanhandenFör det första kan avgenom

kan kvittas% avdragsgillavid 10 ränta skaffa sigtievärdet räntor som
belåningalltså till vissincitamentSkattereglernaschablonintäkten.mot ger

mellanhanden expansion.därmed till vissochhos
tillutdelning reavinstermellanhandenFör det andra kan uppavgenom

schablon-eliminera skattenschablonintäktenbelopp motsvarandeett
slutligeavkastningen för denDetta medför emellertid ägarenintäkten. att

aktiernade indirekt ägdadel reavinsternareduceras att en avgenom
Omföremål utdelning hosbeskattningblir för omedelbar ägaren.som

flyttas förmögen-1,5 % aktievärdet delassvarandereavinster utmot av
utdelningar%0,5 till den slutligehetsbeskattningen ägaren attgenom

30 %.medbeskattas
rimligtskattereglernaSammanfattningvis uppfyller de föreslagna ett

föregående Kedjebeskattningenavsnitt.iolika krav formuleratsdesätt som
till skattefria omplace-mellanhanden har möjligheti princip eliminerad,är

kombination med de reglerisitt aktieinnehav och reglernaringar gerav
föreslås behandlingen direkt ochRINK rimlig vidbalans avsom av en

också förhållande alternativtill andraiaktieägande. Reglernaindirekt är
Vidschablonmässiga inslaget.ligger i detPriset för enkelhetenenkla.

9 antagandena5.7 vad gällerför olika alternativen i tabellEtt genomsnitt de
% vidomsättningshastighet 10värdeförändring, givetnominell enom

direktägande.

30 placeringar-belåning också avkastningenhos mellanhandenEn ger om-hävstångseffekt avkastningenlåneräntan positiv ökaröverstiger en somna - jämförelsealternativet äraktieandelen mellanhanden. Det relevantahos
uppnåbelåningvid direktägande kanemellertid ävenatt engenomman
återintroducerashävstångseffekt. sparbösseeffektenDet oklartliknande är om

belåningincitamenten till hos mellanhanden.genom
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förändringar de förutsättningar schablonen grundas kan i principav som
justeringar aktualiseras. Behovet stabila Skatteregler emellertidgörav att
det först vid avsevärda förändringar sådanamotiveratär med justeringar

den föreslagna procentsatsen.av
Avslutningsvis redovisas vissa beräkningar de föreslagna reglernasav

påeffekter investmentföretagens och aktiefondernas skatter under
perioden 1981-1986. De överslagsmässiga beräkningarna bygger senast

statistiktillgängliga offentliga och hela investmentföretagavser gruppen
och samtliga aktiefonder. Uppgifterna redovisas i tabellerna 5.8 in-
vestmentföretag och 5.9 aktiefonder.

Tabell 5.8
Skatter enligt och gamla Skatteregler för inveslmentföretag 1981-1986.nya mmMilj. kr.

År
1981 1982 1983 1984 1985 1986

Aktievärde 9 332 13 918 19 944 32 908 35 448 41 221
Schablonintäkt 140 209 299 494 532 618
Utdelningsink. 604 687 875 1 078 1 301 5371
Ränteintäkter 223 272 317 400 699 1 029
Ovriga intäkter 34 51 64 16 52 59
Sia skatte-
pliktig intäkt 1 001 1 219 5551 9871 2 583 3 244
Räntekostnader 185 244 382 782 4501 1 441
Ovriga kostnader 47 64 116 137 117 448
Lämnad utdelning 483 550 700 862 1 041 1 230
Szaavdrags-
gilla kostnader 715 858 1 198 7811 2 608 3 119
Beskattningsbar
inkomst 286 361 357 206 -25 125
Beräknad skatt 86 108 107 62 0 38
Faktisk skatt 134 138 540 174 195 330
Differens -48 -30 -433 -112 -195 -292
Rearesultat, 1 150 903 3 204netto 3 777 2 937 4 328

Av tabell 5.8 framgår för hela periodenatt skulle investmentföretagen
vid de reglerna betalat 401 milj. kr. i skatt, vilket kan jämförasnya med
faktiska skatter 1511 milj. kr. Vid beräkningarna har antagits att
lämnad utdelning avdragsgillär enligt de föreslagna reglernasom utgör— —
80 % utdelning. Vidmottagen högre utdelningav exempelvisgenom-
vidareutdelning reavinster jfr sista tabellraden skulle skattenav ha varit-
lägre. En skattesänkning ocksåskulle ha blivit följden belåning.högreav

31 K 15 SM 8701.
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Tabell 5.9
1981-1986.aktiefonderförskatleregleroch gamlaSkatter enligt m.m.nya

Milj. kr.

År
198519841981

47712 669 116 496239 3 096Aktievärde 1
25217219097Schablonintäkt 18 46
590409723135 28472Utdelningsink.
598850 3454 666 130 82Eänteintäkter
63775 21900 0Ovriga intäkter

Szaskatte-
5 078654 2 650836264 1pliktig intäkt 121

Avdragsgilla
3 427024 1 606428 1102 124kostnader

Beskattningsbar
651630 1 044 1140 40819inkomst
445189 31342 1226Beräknad skatt

24 122212 29Faktisk 17skatt
+433+167 +289+93+30Differens -4
2 699820 970108 85076Rearesultat, netto

5.9i tabell bör beaktasuppgifternaVid tolkningen att gruppenav
aktiefonder allemans-traditionellaomfattar förutom de ävenaktiefonder

aktiefondernatillVidare böraktiesparfonder.fonder och noteras att
räntefonder m.m.,avkastningsfonder,olika obligationsfonderhänförs

ränteintäkterna.förklarar devilket stora
från för in-skillnad vad fallettill ärDe reglerna skulleföreslagna -

för aktie-väsentlig skatteskärpningmedförtvestmentföretagen ha en-
frånmed ökning skattenstuderade periodenfonderna under den en av

aktiefondernaDetta reflex167 milj. kr.116 milj. till 1 ärkr. atten av
förmånligare investmentföretagenbehandlasenligt dagens Skatteregler än

aktier.reavinstbeskattningen äldreavseendebl.a. av
sänkaaktiefonderna kunnatskulleMed skattereglernade ävennya

enhetligtorde dockutdelning. Relativtökadskatten sett engenom
såväl investmentföretagde föreslagna reglernatillämpning somav

tvâbehandling deskattemässigaktiefonder innebära neutral aven mer
mellanhänder.slagen av

finansbolagfondkommissionsbolag och5.10.3 Banker,

5.10.3.1 Inledning

vårt för banker,till SkattereglerförslagI följandedet presenteras
fmansbolag.fondkommissionsbolag och

32 1986 66,3aktiefonderi tabellensfondförmögenhetenAv den totala
27,1 miljarder kr.miljarder utgjorde aktier enbartkr.
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Först lämnas redogörelse för gällande regler föroch den historiskaen
skattebelastningen för banker, finansbolag fondkommissionsbolag.och
Därefter beskrivs de särskilda villkor de finansiella företagen arbetarsom
under. En särskild tonvikt läggs vid de s.k. kapitaltäckningskraven. Därefter

vårtredovisas förslag.
Vi har jur. kand. Claes Norberg,gett Uppsala universitet, i uppdrag att

belysa bl.a. bakgrunden till de nuvarande skattereglerna för bankerna,
kapitaltäckningsreglerna Hans har tagits in bilaga 3 tillrapportm.m. som
betänkandet.

5.10.3.2 Nuvarande regler m.m.

Reglerna i 14 § BFL värdering omsättningstillgângar i huvudsakom ärav
tillämpliga de finansiella företagen. Det innebär lägsta värdetsatt
princip fårgäller lagret inte till högre värdetas än detupp motsvararsom
lägsta anskaffningsvärdet och verkliga värdet.av

Bankernas innehav statsobligationer får dock enligt 4 kap. 4 §av
bankrörelselagen 1987:617 i vissa fall värderas verkligaöver värdet men
inte anskaffningsvärdet.över

Vid beskattningen gäller inte de allmänna nedskrivningsreglerna i punkt
2 anvisningarna till 41 § KL. I stället gällerav lager i form aktier,att av

lånefordringarobligationer, liknande tillgångaroch värdepapper fårinte
till lägre värdetas vadän med hänsyn till risk förupp prisfallsom m.m.

framstår skäligt.som
RSV har utfärdat anvisningar för värdering lager hos banker ochav

andra finansiella företag.
För banker gäller enligt anvisningarna Lånefordringarföljande. får

skrivas ned med 4,5högst % beviljat lånenbelopp. Har bundits tillav en
fast Ärför årränta minst finns alternativrcgler.ett bindningstiden högst

år får lånenfyra Ärtill lägst marknadsvärdet.tas bindningstiden längreupp
får lånen värderas enligt vad gäller för obligationer.som

Svenska fårobligationer lägst %till 85 antingentas upp av summa
anskaffningsvärden eller marknadsvärden. Med obligationersumma
jämställs bl.a. statsskuldväxlar, kapitalmarknadsreverser, bankcertifikat och
förlagslån.

Utländska obligationer fåroch valutor till lägst 70 %tas upp av
antingen anskaffningsvärden eller marknadsvärden.summa summa

Nedskrivningar fordringar hos utländska bankföretag fåroch bankirer
ske med högst 30 % beviljat belopp i utländsk valuta och medav högst

%15 beviljat belopp i svensk valuta.av
Aktier i visst företag fårett till anskaffningsvärdentas ellerupp summa

Övrigalägst 60 % marknadsvärden. fårvärdepapperav summa tilltas upp
anskaffningsvärden eller 95 %lägstsumma marknadsvärden.av summa

För garantiförbindelser godtas reservering 2 % uteståendeen om av
garantiförbindelser.

Finansbolagen har i princip reserveringsmöjlighetersamma som
bankerna. Under åberopande de ha riskfylldatt verksam-av anses en mer
het har de dock möjligheter tillgetts nedskrivningarstörre sinaav
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lånefordringar fårbankerna. Kontokortsfordringar skrivas 6 %än ned med
lånefordringarövriga fåroch inkl. factoring %skrivas 5,5ned med

Lånefordringarbeviljat belopp. har säkerhet i fastighetsinteckningsom
75 % fårinom uppskattat värde %.skrivas ned med 4av

fårVärdepapper till %lägst 95 antingen anskaff-tas upp av summa
ningsvärden eller marknadsvärden balansdagen.summa

Fondkommissionsbolagen får lånefordringarnedskrivningargöra som
uppstått i fårsamband med fondkommissionärsverksamheten. Vidare
handelslager aktier till %lägst anskaffningsvärdet 60ellertasav upp av

marknadsvärden balansdagen. För övriga värdepapper gällersumma
regler för finansbolagen.samma som

framgåranvisningarnaAv värderingen i räkenskaperna bör godtasatt
denna inte på tillgångarnaleder till lägre sammanlagt värde änettom som

de lägsta värden följer anvisningarna.motsvarar summan av som av
Nedskrivningar tillgångarfinansiella förekommer i bankernasav

redovisning i form utlåning,olika värderegleringskonton, för valutatreav
framgåroch obligationer. Som Norbergs dessa inte heltärrapportav

rena i den meningen de alltid jämställaskan med lagerreserven iatt ett
icke-finansiellt företag. tabellUppgifterna i 5.10 storleken bankernasom

årsvärderegleringskonton ändåi 1986 och 1987 bokslut ungefärligger en
påbild storleken förekommande skattekonsolidering.av

Tabell 5.10
Värderegleringskonlon för olika bankgrupper Milj.1986 och 1987. kr.

Värderegleringskonlo för

Utlåning Valuta Obligationer Summa

Affärsbanker 1986 05029 728 6256 36 403
1987 34 429 728 6 686 41 843

Sparbanker 1986 9 206 34 965 2051 11
1987 10 170 34 9621 12 166

Fören.banker 1986 1 673 0 532 2 205
1987 1 940 0 535 2 475

Förekomsten värderegleringskonton bankerna möjligheterstoraav ger
till förhållandevis lågresultatreglering. Detta har historiskt gettsett en
effektiv skattebelastning tabell 5.11.
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Tabell 5.11
Skatter i resultat före bokslutsdlsposltlonerprocent för olika bankgrupper.av

År
1982 1983 1984 1985 1986 1987

Affärsbanker 15,1 14,8 13,1 9,9 36,9 16,1
F6ren.banker 7,3 5,8 7,4 8,5 9,5 15,5
Sparbanker 6,0 7,3 7,0 7,2 29,6 26,0

framgårAv inkomstårettabellen bankerna 1985 har haftatt t.o.m. en
lågrelativt skattebelastning. Skatterna 1986 mycket kraftigt framföralltsteg

beroende lågahög vinstdelningsskatt. Den 1987skatten kan bl.a.en
årsförklaras 1986 höga vinstdelningsskatt avdragsgillatt 1987av motvar

års inkomstskatt.
Finansbolag fondkommissionsbolag ocksåoch har goda möjligheter att

reglera Denresultatet. effektiva företagsnivåskattebelastningen varierar
dock beroende givna och koncernbidrag.mottagna

5.10.3.3 Särskilda villkor

I jämförelse med icke-finansiella företag utmårks de finansiella företagen
de har tillgångardelen sinastörre placeradeatt Riskermonetärt.av ärav

såvälknutna till kreditgivningen, utlåningenden inhemska till utlandetsom
lånderrisker.

Den finansiella ocksåverksamheten innebär bankerna har rånteris-att
ker, kursrisker och valutarisker. Därutöver finns likviditetsrisker bristande

Ävenomsättningsbarhet administrativaoch risker. övriga finansiella före-
exponerade för delår dessa riskertag beroende verksamhetensen av

inriktning.
lågtBankerna har beskattat kapital. Däremot har deett byggteget upp

obeskattade avsättningar tillstora värderegleringskonton.reserver genom
Dessa i gånger sådag cirka fyraär det beskattade kapitalet.stora som egna

Kreditmarknadskommittén SOU 1988:29 har antal kravangett ett som
ställs banker. En bank skall bedriva finansieringsverksamhet. Den skall
tillhandahålla allmänheten brett utbud finansiella tjänster. Allmän-ett av

såheten skall erbjudas riskfria placeringar insättarskyddet.gott som
Vidare skall bank kunna oberoende inflytelserika intressenter.en agera av

På samhallsnivå tillhandahållabankernas uppgiftår betalningsmedelatt
fungeraoch kanal för riksbankens penningpolitik.som en

Banker liknandeoch institut har uppfylla säkerhetskrav i formatt av
kapitaltäckningsregler. Mot krav kapitaltäckning för olika slag av
tillgångar, differentierade efter placeringsrisken, skall kapitalbas.svara en
I dag kapitalbasen delsutgörs det kapitalet definierat detav egna som
beskattade förlagslånkapitalet, dels och obeskattadeegna av reserver.
Förlagslånens fårstorlek inte överstiga det kapitalet. Högst %40egna av
de får ingåobeskattade i kapitalbasen fåroch detta belopp sinreserverna
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inte överstiga dettur kapitalet.egna
För bankaktiebolag det kapitaletutgörs det beskattadeegna av egna

kapitalet. För sparbankerna betraktas de fonderna kapital.egetegna som
Föreningsbankernas medlemsinsatskapital och övrigt beskattat kapitaleget
räknas kapital.egetsom

På förslag den s.k. Cooke-kommittén har centralbankscheferna inomav
10-gruppen utfärdat rekommendationer kapitaltäckningsregler. Iom nya
Sverige har rekommendationerna fråni förslagöversatts kapitaltäck-ett
ningsgruppen Ds 1988:70. Enligt detta förslag delas det kapitalet inegna
i primärt och sekundärt kapital.

Till primärt kapital skall räknas fårbeskattat kapital. Vidare 50 %eget
värderegleringskontona räknas till primärt kapital. Värderegleringskon-av
räknas med begränsning tillton det beskattadeutan kapitalets storlek.egna

Till sekundärt kapital förlagslån. måsteräknas Dessa löpa minst fem
år för räknas in i Förlagslånenkapitalbasen. fåratt tillsammans inte
överstiga primärkapitalet. Enligt kapitaltäckningsgruppens förslag kan
regeringen bankinspektionen bemyndigande ytterligarege attom reser-

fårvernya instrument räknas till sekundärt kapital. Sekundärt fårkapital
inte överstiga primärt kapital.

Det förslaget innebär skärpningar jämfört med gällande regler vadnya
kravet kapitaltäckning. Samtidigt innebär det kapitalbasenavser att

utvidgas.

överväganden5.10.3.4

Det angeläget denär modellen för såatt beskattning långtföretag,1 nya av
möjligt, kan tillämpas generellt. Möjligheten till avdragsgilla avsättningar

i konsolideringskaraktär bör därför bort. I tidigare avsnittav hartas
l föreslagit tillgängsbaseradedagensatt skall med bl.a.ersättasreserver enl påSURV det kapitalet. Starka skäl förtalar liknande förändringaregna att
l för de finansiellaäven görs företagen. Reserveringsmöjligheter knutna tilll

tillgångsslagenskilda innebär påverkasplaceringsstrategierna kanatt av
skattereglerna, vilket i sin kan leda till ekonomiskttur inoptimalen

tillgångsportföljernasammansättning med därav följande effektivitetsför-i av
luster.

i
Förslaget omfattar de företag lyder kapitaltäckningsregler,undersoml dvs. banker, fmansbolag, fondkommissionsbolag och kreditaktiebolag.

Hypoteksinstituten ocksåomfattas kapitaltäckningsregler eftersomav men
deras framtida civilrättsliga ställning under utredningär berörs de

i i dettanärmare avsnitt.
Il föreslårVi bankers m.fl. innehav fordringaratt och värdepapper skallav

värderas enligt generella jfrregler punkt 2 anvisningarna till 24 § KL,avl lagförslaget specialmotivering.och Detta innebär tillgångarna fårinteatt
till lägre värde tillåtettas det högstaän värde enligt BFL.är I denupp som

mån fordran påär osäker grund fårs.k. länderrisk detta beaktasen av en
inom för denna regel.ramen

frågaI varulager föreslåri allmänhet vi praktiska skälom av en
alternativ värderingsgrund. fårEnligt denna varulager till lägsttas upp
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Även%95 det samlade anskaffningsvärdet. frågai bankers m.fl.av om
fordringar på allmänheten exkl. utlåning till och kommuner talarstaten
praktiska sådanhänsyn för regel. Proccnttalet bör i detta fall 99.en vara

utlåningI ingårtill allmänheten utlåning utlåningposten all till andrautom
finansinstitut. Företagscertiñkat räknas värdepapper.som

Effekter

Frågan då hur de föreslagnaär skatterna förändrar skattebelastningen för
de berörda företagen. Vissa överslagsmässiga beräkningar har gjorts. Det
bör betonas osäkerheten i dessa förhållandevisberäkningaratt är stor,
särskilt de skattereglernas effekter företagens beteendesom nya
kunnat beaktas.

För de olika bankgrupperna har gjorts jämförelse tabelli 5.12 denen av
effektiva skattebelastningen vid och gamla Skatteregler för periodennya
1982-1986. En längre period har valts eftersom årenstaka kan ge
missvisande dåresultat, variationerna i årenskatt de olikamellan kan vara
stora.

Tabell 5.12
förhållandeSkatt i till resultat före bokslutsdisposilloner skattsamt vidsummagamla Skatteregler för olika bankgrupper för perioden 1982-1986.

Procent och milj. kr.

Nya Gamla Faktiskt
skatte- skatte- betald
regler regler skatt ’

Affärsbanker 21,5 18,1 5 860
Sparbanker 25,5 13,1 1 171
Föreningsbanker 16 7,7 155

‘ Hänsyn till vinstdelningsskatten förtagen 1986att är avdragsgill i kommande
års deklaration.

Tabellen indikerar de föreslagna skattereglernaatt kommer att ge en
höjd skattebelastning för samtliga bankgrupper. Detta skall i relationses

lågatill den skattebelastningen vid dagens regler, särskilt under periodens
årtidigare jfr 5.11.tabell

Skattebelastningen ökar särskilt vad gäller och föreningsbanker. Enspar-
väsentlig orsak till denna skillnad mellan de olika bankgrupperna torde vara

föreningsbankernaoch inte någotatt behöver skatta framspar- resultat för
kunna lämna utdelning. Därigenom förhållandevisatt har delstörreen av

vinsten kunnat till värderegleringskonton,avsättas vilket lett till lägreen
effektiv skattebelastning för affärsbankerna.än Av 5.11tabell tidigarehar
framgått bankernas skattebelastningatt inkomstårenkraftigt 1986steg och
1987. En förlängd jämförelseperiod, omfattande 1987, skulleäven ge
mindre skillnader mellan de och de gamla skattereglerna.nya
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framgåttSom tidigare föreslåsde avskaffadeär betydligtreserver som
förhållandei tillstörre det kapitalet för bankerna för övrigaänegna

företag. Det har därför särskilt intresse effekternaett att se av en
avskattning. I tabell 5.13 för föreslårhar de avskattningsregler vi i kapi-

7tel beräknats den skattepliktiga intäkt de olika bankgrupperna skullesom
påförtsha övergångvid tänkt till det den 1 januari 1987.systemeten nya

Tabell 5.13
Beräknade skattepliktiga intäkter för olika bankgrupper vid hypotetiskenövergång till de skattereglerna l Milj.januari 1987. kr.nya

Upplösta skattepliktig
SURV intäktreserver

Affärsbanker 29 012 10 628 18 384
Sparbanker 9 894 3 456 6 438
Föreningsbanker 4651 640 825
SUMMA 40 371 14 724 25 647

Värt övergångsreglerförslag till innebär den skattepliktigaatt om
återförsintäkten i sin helhet åretdet första istället för fördelat en

treårsperiod, skall den skattepliktiga intäkten %.rabatteras med 32 Om
skatten den rabatterade skattepliktiga intäkten relateras till deg
summerade faktiska skattebetalningarna erhållsför perioden 1982-1986
följande bild. Affärsbankernas påskatt förhållandeupplösta i tillreserver
summerad förskatt perioden 1982-1986 64 %, för sparbankerna blirutgör
motsvarande %procenttal 113 och för föreningsbankerna 109 %.

Tabell 5.14
Faktisk skatt 1986 i jämförelse med avskattning i samband meden en
hypotetisk övergång till skattesystemett nytt den 1 januari Milj. kr.1987.

Faktisk skatt
1986 1 Avskattning 2

Affärsbanker 2 993 3 750
Sparbanker 728 3131
Föreningsbanker 50 168

Hänsyn åretshar tagits till vinstdelningsskatt är avdragsgillatt nästkommande
år.

2. Avskattningen förutsätter bankerna årbetalar in hela beloppetatt 1 och
fårdärmed rabatt 32 %.en

tabell framgårAv 5.14 avskattningsbeloppet för affärsbankernaatt utgör
130 % års1986 faktiska skatt och motsvarande relation för sparbanker-av

%180 för föreningsbankernaär och %.340na
Liksom för bankerna har avskattningsberäkningar gjorts för fem olika

finansbolag varierande storlek.av
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Tabell 5.15
Beräknade skattepliktiga intäkter för fem olika finansbolag vid hypotetisken
övergång Milj. kr.till de skallereglerna januari 1987.lnya

Upplösta skattepliktig
Finansbolag SURV intäktreserver

971 214 117
2 0 26 0
3 139 76 63
4 94 43 51
5 0 4 0

råderDet skillnader i SURV för olikaupplösta och destora reserver
någrafinansbolagen. De finansbolag inte harhar lösaattsom reserver upp

Relationen faktiskreglerat med lämnade koncernbidrag. mellanresultatet
avskattning för de värderegleringskonton blirskatt och bolag harsom

väsentligt för finansbolagen för För vissahögre bankerna. bolag kanän
gånger såavskattningen bli tio den faktiska för 1987. Enhög skattensom

förklaring till denna skillnad finansbolagen haft lägreharär att en
får låneford-skattebelastning bankerna. Finansbolagen skriva ned sinaän

5,5 % % %ringar med kontokortsfordringar 6 jämfört med 4,5 för
bankerna. Enligt de skattereglerna nuvarande nedskriv-kommernya
ningsregler kraftigt begränsas.att

fondkommissionsbolagen blir finansbolagenFör det i likhet med stora
skillnader olika medmellan företag beroende resultatet regleratsom

Vissa fondkommis-värderegleringskonton eller lämnade koncernbidrag.
gångertill tiosionsbolag avskattning denkommer äratt en som upp

intefaktiskt erlagda för 1987, medan andra fondkommissionsbolagskatten
någrahar lösaattreserver upp.

För m.fl. lyder under kapitaltäckningsregler detbanker har storsom
föreslagnabetydelse hur de skattereglerna i kombination med denya

kapitaltäckningsreglerna se avsnitt 5.10.3.3 inverkakommer att
gjortskapitalbasen. Beräkningar kapitalbasens för bankernastorlek harav

Utgångspunktentabellredovisas i 5.16. det föreslagna skatte-och är att
år.varit genomfört följd Vinstmedelha undersystemet antas avsattaen av

till värderegleringskonton förutsätts löpande beskattats med denha nya
skattesatsen.

En kapitalfördel med de skattereglerna beskattat kanär eget tasattnya
% %.fram till kostnad 30 i för i dag till 52 Beskattatstället egeten av som

frånkapital till 100 % in i primärkapitalet till skillnadräknas dessutom
får 50 %. En fördelvärderegleringskontona bara till ärtassom annanupp

bedömaresbeskattat kapital lättvärderatäratt externaeget mer ur
synvinkel obeskattadeän reserver.

Det SURVEN kapitalet betraktasoklart hur det kommerär attegna
SURVENi kapitaltäckningshänseende. I beräkningarna förutsättshar att

ingåfår ihänförs till sekundärt kapital. Därmed SURVEN i sin helhet
kapitalbasen förutsättning kapitalet därmedunder inte det sekundäraatt
kommer överstiga det primära kapitalet.att
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Tabell 5.16
Kapitalbasberäknlngar för 1986. Milj. kr.

Affärs- Förenings-
banker banker banker

Nuvarande Skatteregler och. nuvarande kapltalbasberäknlngar
Beskattat kapital 8 667 6052 690eget
Kapitalbas 26 001 6 384 4311

2. Nuvarande Skatteregler och
kapitalbasberåkningarnya

Beskattat kapital 8 667 2 605 690eget
Kapitalbas 37 056 9 126 9631

3. Nya Skatteregler och
kapltalbasberñknlngarnya

Beskattat kapital 19 817 2736 1631eget
Kapitalbas 40 247 10 703 8681

Nuvarande skatte- kapitaltäckningsregleroch betydligt lägreger en
Åkapitalbas de reglerna. andra sidan i framtidenän kommer störrenya en

kapitalbas krävas med hänsyn till de kapitaltäckningsgruppenatt av
föreslagna skärpningarna kapitaltäckningskraven.av

Ur kapitalbassynvinkel de föreslagna skattereglerna i kombinationger
med någotkapitaltäckningsregler bättre utfall de kapital-änettnya nya
täckningsreglerna i kombination med nuvarande skatteregler.

Även kapitaltäckningsgruppen har dragit liknande Omslutsats.en
bankerna tvingasskulle avskatta delen värderegleringskontonastörre av
kommer kapitalbasens i övrigt oförändradestorlek vid skatteregler bli iatt
princip oförändrad eftersom ingårbeskattade iograveratreserver
kapitalbasen.

Det beskattade kapitalet kommer öka dels avskattningenattegna genom
delsoch den lägre skattesatsen. Det leder till primärkapitaletgenom att

kommer öka därmedoch minskar risken för det sekundära kapitaletatt att
begränsas primärkapitalets storlek.av

5.10.4 Skadeförsäkringsbolag

5.10.4.1 Inledning

I det följande behandlas reserveringsmöjligheterna för skadeförsäkrings-
bolag.

Först beskrivs gällande skatteregler. Därefter diskuteras de speciella
villkor försäkringsbranschen arbetar under. Framställningen bygger bl.a.
de avdelningsdirektör Kurt Norell, RSV,rapporter och avdel-som

Åkeningsdirektör Svensson, försäkringsinspektionen, har lämnat till
kommittén bilagorna 4 och 5. Slutligen vårtredovisas förslag.
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5.10.4.2 Nuvarande regler m.m.

Ett skadeförsäkringsbolag förbeskattas överskott försäkringsrörelsenav
2 alltså fråga§ 6 SIL. Det ncttovinstbeskattning. Vidärmom. om en
beräkning överskottet värderas i formlagret värdepapper enligtav av m.m.

principer för de finansiella företagen.samma som
svårigheterDet skapar särskilda vid vinstberäkningen inteärsom

lagervärderingen de avsättningar till olika fonderutan görstyper av som
för förpliktelserna Utgångspunktentäcka enligt försäkringsavtalen. föratt
dessa avsättningar den försäkringsinspektionen fastställdaär av nor-
malplanen.

I normalplanen uppskattningar sannolika för olikagörs skadeutfall deav
försäkringsområdena. Den slutgiltiga skaderegleringen kan i vissa fall göras
lång tid efter skadans inträffande. Normalplanen därförreglerar hänsynatt
skall till utgiftsstegringar grund lönehöjningar, inflationtas av m.m.
Bedömningen utgiftstegringarnas storlek respektive försäkrings-görsav av
bolag. Normalplanen skall försäkringsbolagen tillräckligtgörgarantera att

såavsättningar förpliktelserna kan fullgöras.stora att
Summan avsättningarna försäk-vad förbrukar kallasmotsvararav som

ringstekniska skulder. De försäkringstekniska skulderna följandeutgörs av
poster. ~

Premiereserven den del premieinkomsterna vidär bokslutetav som
år.hänför sig till nästkommande

Ersättningsreserven det beräknade värdet inte utbetaldautgör ännuav
försäkringsersättningar avseende redan inträffade Ersättningsreser-skador.

skall inträffadetäcka inrapporteradeäven skador.ännuven men
Skadebehandlingsreserven reserveringen för de förvaltningskostnaderär
ersättningen, skadorna i ersättningsreserven kan medföra innanav som

slutreglering har skett.
Utöver dessa försäkringstekniskt motiverade avsättningar har försäk-

ringsbolagen möjligheter andra reserveringar med skattemässiggöraatt
Svårigheterverkan. i förutse kostnaderna för förväntatbefaratatt

skadeutfall fåtthar lett till försäkringsbolagen har reserverings-att extra
sakerhetsreserven.möjligheter Den komplement till deutgör ettgenom

försäkringstekniska ocksåskulderna och syftar till utjämnaatt ett
år från år.skadebolags resultatvariationerstora

Maximala avsättningar till säkerhetsreserven enligt normalplanen
beräknas premieinkomsten för räkning inom de olikaattgenom egen
verksamhetsgrenarna multipliceras vissa fastställdamed Iprocentsatser.
dag ligger återförsäkringskon-denna 50 %. För premierprocentsats

påtrakt ligger %. återförsäkringskontrakt200 Det finns vissaprocentsatsen
uppgådär %.kan till 000 Maximal1 avsättning tillprocentsatsen

säkerhetsreserven torde, enligt försäkringsinspektionens bedömning, ofta
innebära två svåra förlustårbolag kan ha i följd fortfarandeochatt ett
fullgöra sina förpliktelser försäkringstagarna.mot

Utjämningsfonden reservering med skattemässigär verkan.en annan
Den kan utnyttjas dåliga år.för utjämna resultatet mellan goda ochatt

får uppståttAvsättning endastgöras det vinst själva försäkrings-när en
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frånrörelsen. Vinsten skall beräknas särskilt och redovisningsmässigett
synpunkt främmande Den skillnaden jämfört med den normalasätt. största
vinstberäkningen försiktigadet mycketär antagandet förräntningom en
4 % fårde försäkringstekniska anspråkskulderna. Fonden i endasttas
för förlustertäcka försäkringsrörelsen.att

Avsättning regleringsfond för trafikförsäkringtill obligatorisk.är
ianspråktagandeAvsättning och iregleras trafikförsäkringsförordningen.

fårRegleringsfonden användas endast för inomtäcka förlusteratt
trafikförsäkring.

Värderegleringsreserven placeringstillgângarnasskillnaden mellanär
bokförda värde enligt lägsta värdets princip och utnyttjat lägsta skatte-
mässiga värde enligt RSV:s anvisningar.

Säkerhetsreserven bör enligt bedömningarde gjorts i bilaga 4 intesom
innehålla några skattekonsoliderande Förutsättningen dockärmoment. att
försäkringsinspektionens normalplan fortlöpande revideras tilloch anpassas
den faktiska skadeutvecklingen. Vidare vidbedömningen maximalgörs att
avsättning till säkerhetsreserven utjämningsfonden betraktaär att som en

fårskattemässig konsolidering. Fonden dock användas bara för täckande
förlust själva försäkringsrörelsen.av
Det finns viss dubblering reserveringsmöjligheterna. Avsättningen av

kan till regleringsfond för trafikförsäkring %göras och vidare 50kan av
trafikförsäkringspremierna till säkerhetsreserven. Dockavsättas reglernaär

ianspråktagandeför såledesavsättningar och tvingande Det ärnatur.av
någoninte skattemässig konsolidering i vanlig bemärkelse.

Avsättning till säkerhetsreserven har markant ökat under perioden
framgår1983-1986. 5Av bilaga försäkringsbolagen under 1986 endastatt

utnyttjat 50 %drygt säkerhetsreserven. Försäkringsbolagen har i principav
haft möjligheter fullt sinareglera resultat. Försäkringsbolag iatt ut

fåraktiebolagsform dock ibland skatta fram resultatett motsvararsom
utdelningarna.

Tabell 5.17
De större skadebolagens avsättningar till försâkringstekniska skulder och
obeskallade enligt försäkringsinspektionens statistik 1986.reserver
Milj. kr.

Försäkringstekniska skulder 46 756
Värderegleringsreserv 8884
Säkerhetsreserv 12 500
Utjämningsfond 2 012
BegLfond trafikförs. 4641
Ovriga obcsk. 198reserver
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Tabell 5.18
Skadeférsiikringsbolagens skatt l resultat före bokslutsdisposltloner.procent av
Milj. kr och procent.

År
1983 1984 1985 1986

Skatt 289 125 44 55
Resultat före boksluts-
dispositioner 3 368 3951 -239 3 239
Skatt i % resultat föreav
bokslutsdispositioner 8,6 9,0 ‘ 1,71

‘ negativ skatt

De goda möjligheterna lågtill reserveringar leder till effektiv skatte-en
belastning se tabell 5.18.

5.10.4.3 Särskilda villkor

Försäkringsföretagens främsta uppgift såvälbereda enskildaär att som
företag möjlighet köpa en andel i kollektiv Förvaltningenatt trygghet.en

försäkringstagarnas såmedel skall ske avtalen dessa kanav att mot
uppfyllas. Den främsta risken med försäkringsverksamhet svårighe-ligger i

förutsäga framtida skadeutfallten att och kostnaderna för dessa har tilllett
oförutsedda årsresultatet.variationer istora Mot bakgrund dessaav

särdrag har försäkringsbolagen, vid sidan avsättningar försäkringstek-av av
fåttnisk karaktär, resultatreglerande möjligheter.gynnsamma

Försäkringsrörelselagen 1982:713 föreskriver försäkringsverk-att
samhet tvåskall bedrivas i former ömsesidiga bolag försäkringsaktie-och-
bolag.

De ömsesidiga bolagen sina försäkringstagare. Försäkringstagarnaägs av
både fordringsägareär och ansvariga för bolagets förpliktelser. Dessa

begränsas ofta någrabeloppsmässigt årspremier.till Eventuella överskott
ska tilldelas försäkringstagarna återbäring.i form Reglerna förav
försäkringsaktiebolagen finns i försäkringsrörelselagen till del ärstorsom
samordnad med aktiebolagslagen.

Utöver dessa former har vissa industrikoncerner interna försäkrings-
bolag s.k. captivebolag. sådantEtt bolag försäkrar industribolagetskoncer-

risker.nens
En försäkringskoncern tillhandahåller både liv- och Sakförsäkringarsom

skall enligt försäkringsrörelselagen tvådelas i bolag.separataupp
Försäkringsbolagens kapitalförvaltning också placerad iär bolag.ett separat
Indelningsgrunden för denna Verksamhetsgren finns dock inte reglerad i
försäkringsrörelselagen.

Försäkringsrörelselagen tillåter inte beståendefinansiella koncerner av
både bankverksamhet och försäkringsrörelse. Denna finnskoncernertyp av
utomlands.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag skattskyldigt utdelningsin-för allaär
komster. En förutsättning för frånavdrag för koncernbidrag dotterföretag
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till moderföretag moderföretaget utdelningskulle ha kunnatär att ta emot
frånskattefritt dotterföretaget. Ett ömsesidigt skadeförsäkringsbolag kan

därför avdrag för koncernbidrag aldriglämnat kanett men vara
avdragsgillt koncernbidrag 2 § 3 första stycket dmottagare ettav mom.

SIL, jfr avsnitt 5.9.2.2.
En industrikoncern skadeförsäkringsbolag kanäger ett attsom genom

lämna koncernbidrag däremot kvitta sitt underskott iöverskott mot ett
skadeförsäkringsrörelsen uppkommit till följd skattemässigastorasom av
reserveringar.

överväganden5.10.4.4

I linje föreslårmed vad föreslagits för m.fl. möjlighetenbanker attsom
bygga obeskattad värderegleringsreserv slopas.att upp en

såvälAvsättningarna till regleringsfond för trafikförsäkring utjäm-som
ningsfond bygger resultatberäkning varken stämmer överensen som
med normal resultatberäkning eller med försäkringstekniskaett rent
grunder beräknat resultat. Vidare finns dubbelreservering ielement av

föreslårregleringsfonden för trafikförsäkring. Vi avdragsrätten föratt
avsättning till dessa fonder slopas.

Vårt förslag medför viss breddning förskattebasen skadeförsäk-en av
kvarståenderingsbolagen. En inslagoklarhet gäller dock eventuella av

föreslårskattekonsolidering i säkerhetsreserven. Vi närmareatt en
granskning grunderna för avsättning.dennagörs av

föreslås fåSkadeförsäkringsbolagen möjlighet till SURV-avsättningar.
Mot bakgrund kringoklarheter säkerhetsreserven kan efter denav
föreslagna granskningen förslaget i denna del behöva Kravomprövas.

fårenhetlighet i skattereglerna talar dock för SURV-avsättning görasatt
dessa bolag.även av

Översiktliga beräkningar gjorts för effekternahar dels avskattningav en
övergångeni samband med till de skattereglerna dels för denochnya

någralöpande beskattningen enligt de reglerna för de störrenya av
skadeförsäkringsbolagen.

någotDen löpande beskattningen ökar avdragsrätten slopasattgenom
för avsättningar till utjämningsfond regleringsfond för trafikförsäkringoch

svårtvärderegleringsreserven slopas. Det dock bedöma hursamt äratt att
mångaskattebelastningenmycket ökar eftersom skadeförsäkringsbolag har

möjlighet till ytterligare avsättningar till säkerhetsreserven. Skadeförsäk-
ringsbolagen torde följaktligen med de skattereglerna till deläven stornya
kunna reglera resultaten.

Effekterna avskattningen de upplösta torde bli mycketav av reserverna
frånvarierande bolag till bolag. Det finns bolag med beskattatett eget

gånger såkapital fyra deär högt upplösta I detta fallsom som reserverna.
hålleteliminerar möjligheten till SURV-avsättning helt och avskattningen.

uppgårFör andra bolag det beskattade kapitalet %till endast 3 deegna av
upplösta I detta fall blir avskattningen de upplöstareserverna. av

eftersom möjligheten till SURV-avsättning litenstor ärreserverna
lågtgrund beskattat kapital.egetav
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5.10.5 Byggnadsföretag m.m.

5.10.5.1 Inledning

Reglerna för beskattning byggnadsverksamhet komplicerade. Enärav
svårighetförsta är avgöra verksamhetenatt har karaktär rörelseom av

Äreller inte. det väl klarlagt rörelsereglerna återstårskall tillämpasatt
bl.a. ställning till vilken tillgångarnavärderingatt ta skall godtasav som
skattemässigt.

I det följande sammanfattas först de nuvarande reglerna för värdering
byggnadsföretagens lager Därefter ställning till vilkaav konse-tarm.m.

kvenser den bolagsskattemodellen förbör byggnadsföretagens del.nya
På vårt uppdrag har lagmannen Hans Iellander undersökt beskattningen
byggnadsföretag Iellanders fogatshar tillav betänkandetrapportm.m.

bilagasom 6.

5.10.5.2 Nuvarande regler

De allmänna värderingsreglerna i KL inte tillämpligaär lager i form av
fastigheter omsättningsfastigheter. I sådanastället gäller fastigheteratt
får till lägst 85 %tas anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdetupp av

såvälräknas direkta indirekta kostnader in. 85-procentsregeln gällersom
inte bara byggnadsföretagens omsättningsfastigheter ocksåutan omsätt-
ningsfastigheter i företag driver handel med fastigheter, tomtrörelsesom
eller försåkringsrörelse.

Har företag yrkat avdrag förett avsättning till resultatutjämningsfond
får omsättningsfastigheterna till %lägst 90 anskaffningsvärdet.tas upp av

En betydande del tillgångarbyggnadsföretagens består pågåendeav av
arbeten, dvs. inteännu avslutade projekt. Vid beskattningen skiljer man
pågående arbeten utförs till fast pris löpande räkning.som resp.

Det normala är arbetet vid den skattemässigaatt bedömningen anses
fastpris.arbete till Skattereglernaett för fast pris-arbeten knytersom an

till de regler gäller för omsättningsfastigheter. En aktiveringsom av
arbetena skall i fårske bokslutet. Arbetena till 85 %lägsttas upp av
nedlagda kostnader. Till skillnad vad gäller för omsättningsfastig-mot som

fårheter de indirekta kostnaderna dras direkt. Den skattemässigaav
alltsåkonsolideringen uppgåkan till högst nedlagda indirektasumman av

kostnader 15 %och de direkta kostnaderna.av
frågaI arbeten utförs löpande räkning gäller andra regler.om som

Direkta indirektaoch sådanakostnader för arbeten dras löpande.av
Resultatredovisningen sker i takt med faktureringen.

I det här sammanhanget pågåendebör nämnas arbeten förekommeratt
i sådankonsultrörelse.även I verksamhet nedskrivningenersätts med 15 %

de direkta kostnaderna med avdrag basbelopp.av ett Indirektaettom
kostnader behöver inte aktiveras.

ocksåDet bör enskildanämnas näringsidkareatt med omsättningen
normalt understigande får20 basbelopp tillämpa reglerna för löpande
räkning arbetenäven till fast pris.
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överväganden5.10.5.3

Den inriktningen innebär inslag skat-allmänna reformen allaatt av
temässig konsolidering liknandebort vid värdering lager ochtas av
tillgångar. någonMot inte anledning i detdenna bakgrund finns det att nya

behålla möjligheten till nedskrivning omsättningsfastighetersystemet av
omsättningstillgångarvad gränsdragningen anläggnings-gäller mellan och

tillgångar byggnadsföretag m.fl. hänvisas till specialmotiveringen.hos
Förhållandena något pågåendedet arbetenannorlunda gällerär när

beräkningutförs till fast pris. En verkligadet värdet boksluts-som av
svårigheter. frågadagen förenad med Liksom i vanligaär stora om, lagertillgångar vi alternativ till värderingvärdetatt ettanser som en-l %enligt BFL:s schablonmässigt till 95regler bör bestämmas av-

nedlagda direkta Möjligheten vid värderingen beaktakostnader. att
två föregående beskattningsårenmedelvärdena de bör däremotnärmastavä indirekta liksom för drasg slopas. De kostnaderna bör närvarande av

direkt.
också iDet finns anledning basbeloppsavdraget kon-omprövaatt

Vi detta avdrag bör avskaffas, särskilt desultrörelse. att somanser
fårindirekta kostnaderna direkt och dessa kostnader oftadras ärav

betydande.

5.11 Särskilda företagsformer

Inledning5.11.1

Diskussionen i detta kapitel har hittills varit inriktad aktiebolagens
återstårbeskattning. Det ställning till i vilken utsträckning deatt ta nya

juridiskareglerna kan tillämpas andra personer.
fråga % förEn första skattesatsen 30 skall gälla andraär ävenom

måsteVidare ställning till vilka företagsformerföretagsformer. tas som
till SURV nuvärdeavskrivning och särreglerskall ha ochrätt om om

behållas frågaavskaffas. En tekniskutdelningsavdrag skall eller är ommer
enligt bokföringsmässigaprincipen all verksamhet skall beskattasatt

grunder i förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet kan tillämpasen
generellt.

genomgångenDen följande inte fullständig. Den omfattar inteär t.ex.
aktiefonderinvestmentföretag och eftersom beskattningen dessa redanav

avsnitt 5.10.2. Beskattningen livförsäkringsanstalter,har behandlats av
gåspensionsstiftelser inte igenom eftersom RINKheller här läggerm.m.

fram förslag Beskattningen handelsbolag iändrade regler. tasom av upp
kapitel 6.

5.11.2 Nuvarande regler

Skattesatsen för aktiebolag 52 %. Enligt 10 § SIL gällerär a samma
för sambruksföreningar,skattesats ekonomiska föreningar exkl. spar-

banker, familjestiftelscr, utländska juridiskaömsesidiga försäkringsbolag,
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hypoteksföreningar och vissa mark- och regleringssamfälligheter.personer,
Även sparbankernas säkerhetskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa beskattas efter 52 %.

I likhet med aktiebolagen betalar ekonomiska föreningar, sparbanker
och ömsesidiga skadeförsäkringsbolag vinstdelningsskatt vid sidan denav
statliga inkomstskatten.

Vissa speciella aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. finns med i den
s.k. katalogen i 7 § 4 SIL och beskattas efter %.40 Sammamom.
skattesats gäller vidare sådanagenerellt för juridiska intepersoner som
beskattas efter 52 %. Det innebär bl.a. skattesatsen %40 för ideellaatt är
föreningar och andra stiftelser familjestiftelser.än

Särskilda skatteregler gäller för kooperativa föreningar 2 § 8 mom.
SIL. En kooperativ förening ekonomiskär förening ochär öppenen som
tillämpar sådanlika En fårrösträtt. förening såvälavdrag för kooperativ
utdelning rabatter, pristillägg insatsutdelning vad gäller insatsutdel-som
ning krävs föreningens huvudsakligaatt verksamhet rörelse. Avdragavser
för insatsutdelning frågamedges det utdelningär med-oavsett om om
lemsinsatser eller förlagsinsatser. Avdragsrätten för kooperativ utdelning

ocksågäller sambruksföreningar 2 § 11 SIL.mom.
Rätt till avdrag för utdelning också sådanahar mark- regleringssam-och

fälligheter särskildaär skattesubjekt 2 § SIL.11 Hossom mom.
delägaren beskattas utdelningen i den förvärvskälla till vilken delägarfastig-
heten hör punkt 4 anvisningarna till 41 § KL.av

En juridisk normalt skattskyldigär för alla slags inkomster.person
Reavinst och kapitalinkomst alltsåbeskattas i utsträckningsamma som
fastighetsinkomst och rörelseinkomst. Principen gäller emellertid inte utan
undantag. Allmännyttiga stiftelser, kyrkor m.fl. beskattas enbart för rörelse-

fastighetsinkomstoch 7 § 6 SIL och de subjekt finns med imom. som
den s.k. katalogen i 7 § 4 SIL enbart för fastighetsinkomst.mom.

För ideella föreningar gäller särskilda regler 7 § 5 SIL. En ideellmom.
förening skattebefriad förär all inkomst inkomst fastighetän ochannan av
rörelse föreningen sådanafrämjar ändamål leder till skattefrihetom som
för stiftelser. Inkomst fastighet frånoch rörelse undantas i vissa fallav
beskattning. Skattebefriclse gäller bl.a. inkomsten frånhärrörom
verksamhet har naturlig anknytning till föreningens allmännyttigasom
ändamål.

Den beskattningsbara inkomsten för juridisk beräknasen person
sedvanligt skillnadensätt mellan intäkter och kostnader. En formsom av
schablonbeskattning förekommer hos allmännyttiga bostadsföreta och s.k.g
äkta bostadsföreningar och bostadsaktiebolag. Som intäkt fastighetsin-av
nehavet skall schablonmässigt %3 fastigheternas taxeringsvärde.tas upp av

fårAvdrag bara förgöras räntekostnader och tomträttsavgäld.

överväganden5.11.3

vårEnligt mening bör enhetlig skattesats gälla för de proportionellten
beskattade subjekten. Skattesatsen alltsåbör 30 % skattoavsettvara om
i dag 52 %med %.eller 40tas ut
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reserveringenEtt denväsentligt inslag i det skattesystemet ärnya nya
K-SURVEN. SURVEN bidrar tillbaserad det kapitalet attegna

lånat Samtidigtreducera i beskattningen kapital.skillnaden mellan ocheget
SURVEN möjlighet till skattemässig utjämning resultaten mellanger en av

år.olika
sådanMed SURVEN inte användas förhänsyn till syftet med bor den

kapitalförvaltande bedrivs förvaltningsföretag jfrverksamhet som av
avsnitt 5.9.4 aktiefonder jfr avsnitt 5.10.2.eller investmentföretag och

pågår såvälVad stiftelser den civilrättsligagäller överväganden om som
1987:14 1988:6. Enden skatterättsliga regleringen jfr Ds Ju och dir.

fråga fåcentral i i vilken utsträckning stiftelser skalldet sammanhanget är
tillgångbedriva Det inte stiftelser tillrörelse. finns därför skäl att genu

SURV. Detsamma ideella föreningar eftersom beskattningengäller av
dessa samtidigt med stiftelsebeskattningen.överses

Vad företag SURV-avsättninggäller de diskuteras här bör görassom
ekonomiska föreningar sambruksföreningar,inkl. sparbanker,av

ömsesidiga juridiskaskadeförsäkringsbolag, utländska samtpersoner,
mark- och regleringssamfälligheter. Rätten till nuvärdeavskrivning bör
förbehållas företagsformer.samma

framgårSom avsnitt 5.11.2 tillhör Sveriges allmänna hypoteksbank,av
Konungarikets Sveriges stadshypotekskassa hypoteksföreningarna denoch
kategori 52 %. Deskattskyldiga för närvarande efter harbeskattasav som
också i för avsättningar tillstället värderegleringskonton möjlighet att

avdragsgilla avsättningar till § 8eller säkerhetsfond 2göra reserv- mom.
Frågan ifrågavarandeSIL. SURV tillämpas institutenskall de ärom

pågåendeberoende denvad hypotekslagstiftningenöversynenav av m.m.
leder fram till.

Som tidigare har kooperativa föreningar till avdrag förnämnts rätt
sådanutdelning medlemsinsatserna. Rätten till avdrag för utdelning kan

lättnad i beskattningen det kapital används ises som en av egna som
verksamheten. Vi inte förening skall till avdrag förha rättattanser en
både utdelning medlemsinsatserna och avsättning till SURV. Här bör
också såvittbetonas medlemmens insats medlemmen bedriveratt -

föreslårnäringsverksamhet SURV-grundande Vihos denne.är även att-
avdraget för utdelning medlemsinsatser slopas. Avdragsrätten för

behållasutdelning förlagsinsatser kan däremot eftersom dessa insatser
skuldpost vid beräkning förbör betraktas underlaget avsättningsom en av

behållas.K-SURV. ocksåtill Avdragsrätten för kooperativ utdelning bör
frånUtdelning regleringsamfällighetermark- och beskattas i allmänhet

i inkomstslaget näringsverksamhet inteoch kapitalinkomst. Utdel-som
då både socialavgifter.ningen träffas inkomstskatt och Rätten till utdel-av

frånningsavdrag till dessabör därför inte leda samfälligheter undantasatt
SURV.möjligheten avsättning tillgöraatt

För aktiebolagens del avsikten all verksamhet skall beskattas iär att en
framgåttförvärvskälla i näringsverksamhet.inkomstslaget Som tidigare

sådan ändåavsnitt 5.6 förutsätter lösning i vissa fall beskattaratten man
aktieförsäljningardel verksamheten t.ex. enligt Visärskilda regler.av

principen förvärvskälla tillämpasbör för andraatt ävenanser enom
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juridiska alltsåInkomsten bör beräknas enligt enhetliga reglerpersoner.
frågadet vad medoavsett är den nuvarande terminologinom om som

betecknas inkomst fastighet, rörelse eller kapital. Det innebär intesom av
föreslår skattskyldighetenatt för stiftelser, ideella föreningaratt m.fl.

Vårtskall utvidgas. förslag innebär i stället i förekommande fallatt man
får fördela inkomsten skattepliktig och skattefri del. Vilkenen en
lösning fårskall väljas sikt bedömas den kommitté försom av som
närvarande utreder beskattningsreglerna för stiftelser ideellaoch före-
ningar.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar enligt BFL alltid bokföringsskyl-är
diga vilken verksamhet bedrivs. Detsammaoavsett gäller enligtsom annan
lagstiftning för sparbanker. I falldessa intet.ex. det särskilt ingripandeär

föreskriva inkomstall inkl.att kapitalinkomsteratt skall beskattast.ex.
enligt bokföringsmässiga grunder. Vi emellertid börattanser man

sålängre och tillämpaän generellt bokföringsmässiga frågagrunder i om
juridiska beskattas för inkomst näringsverksamhet. Dettapersoner som av
innebär bl.a. stiftelser och ideella föreningaratt kommer beskattasatt
enligt bokföringsmässiga grunder även verksamhetenom avser ren
kapitalförvaltning.

Med hänsyn till schablonbeskattningen allmännyttiga bostadsföretag,av
bostadsföreningar och bostadsaktiebolag bör företagdessa inte tillha rätt

PåSURV. sikt schablonbeskattningen dessa företag börattanser av
med konventionellersättas beskattning. I sammanhanget kan nämnasen

särskild utredningsman nyligenatt har tillsatts dir. 1989:27 fören att
fråganutreda bl.a. fastighetstaxering bostadsrätter och fastigheterom av av
bostadsföreningarägs och bostadsaktiebolag.som av

5.12 Ekonomiska effekter

5.12.1 Inledning

I det följande redovisar vi vissa ekonomiska effekter det föreslagnaav
bolagsskattesystemet. I första 5.12.2avsnitt behandlas förslagetsett
effekter företagens investeringsincitament. I avsnitt 5.12.3 redovisas
effekter den genomsnittliga skattebelastningen för företag i olika
branscher och olika slag. Till grund för denna redovisning liggerav
simuleringar för icke-finansiella företag gjorda särskilt uppbyggden
databas.

5.12.2 Effekter investeringsincitament

I kapitel 2 har bl.a. diskuterats de icke-neutraliteter utmärker dagenssom
Fråganskattesystem för dåaktiebolag. dehur skattereglerär nya som

föregåendeföreslagits i avsnitt förändrar tabelldenna I ochbild. 5.19 5.20
redovisas kapitalkostnaderna, förräntningskravendvs. nyinvesteringar,
enligt gamla och skatteregler. Vid jämförande tolkning följandebörnya en
beaktas.

Till grund för tabelluppgifterna ligger traditionella investeringskalkyler.
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fulltvid investeringstillfälletI dessa förutsätts företagenkalkyler utatt
sådantvinstlägebeaktar och företagensgällande skatteregler är attatt
undantagfinns dockdessa biter. Vad gäller detskatteregler ettsenare

framgått sedankapitel 2 harinvesteringsfondssystemet. Somgäller avsom
medfört1970-talets frisläppta. Detta harmitt fonderna i princip varit att

investering. I ställetfonderna inte för finansiera marginellräckt till att en
fondsystemet subvention kan tolkashar fungerat generell somsomsom en

kapital-Vid beräkningensänkning den effektiva skattesatsen. aven av av
förhållande beaktats.kostnader enligt gamla regler har detta

%Vid ekonomins 3 ochkalkylerna har förutsatts realränta är attatt
Fisheran-det s.k.denna gäller oberoende inflationstaktenrealränta av

från 3-dennatagandet. Awikelser i kapitalkostnader enligt tabellerna
procentsnivå mått driver in mellankilarde skattesystemetutgör ett som

investering den realaavkastning före marginell ochden reala skatt en
uppåt positivdet föreliggermarknadsräntan. Awikelser attanger en

nedåt subventionerarskattebelastning och awikelser skattereglernaatt
marginella investeringar.

inverkanbeaktatsVid kapitalkostnadsberäkningarna har enbart av
framgått diskussionenkapitel 3Som ochbolagsskattereglerna. avav

investeringsincitamenten dettainverkannationella skattereglers är ett
får%3 förutsättasrimligt Den realräntansynsätt. antagna vara

kapitalmarknaderna.bestämd de internationella

Tabell 5.19
tillgångsslag olikaoch förinvesteringar i olikaReala kapitalkostnader för

skat-kapltalkostnader enligt dagensgenomsnittligafinansleringsformer samt
teregler vid olika lnflationstakter.

%.Realränta 3 Procent.Enbart bolagsskatt.

lnflationstakt
80 4

Tillgångsslag
3,83,73,3Lager
2,72,9Maskiner 3,0
2,93,4Byggnader 3,6

Finansierlngsform
Lån 2,3 1,3 0,4

2,7 2,8Nyemission 2,7
Kvarhållen 4,9vinst 4,0 4,7

3 3 3,0Genomsnitt 3,3
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Tabell 5.20
Reala kapltalkostnader för Investeringar llllgångsslagI olika och för olika
flnansieringsformer samt genomsnittliga kapitalkoslnader enligt föreslagna
Skatteregler vid olika lnflalionstakter.
Enbart bolagsskatt. Realränta %.3 Procent.

Inflationstakt
0 4

Tillgångsslag
Lager
Maskiner
Byggnader
Finansieringsform
Lån
Nyemission
Kvarhållen vinst
Genomsnitt

Vad gäller effekterna investeringar tillgångsslagi olika följandekan
konstateras. Borttagandet lagernedskrivningen kompenseras inteav av
möjligheten till SURV-avsättningar leder till viss höjningutan en av
kapitalkostnaderna lagerinvesteringar,vid särskilt vid inflation.hög
Incitamenten för investeringar i maskiner ungefär oförändrade.är
Detsamma gäller för investeringar i byggnader.

Kapitalkostnaderna vid finansieringsformerolika förändras något änmer
tillgångsslagen.för Sålunda minskar låneñnansiering,subventionen vid ett

resultat den sänkta skattesatsen införandetoch SURV. Avav av samma
skäl sjunker kapitalkostnaden vid finansiering kvarhållenmed vinst.
SURVEN kan däremot inte kompensera borttagandet Annellavdragenav
vilket högre kapitalkostnader vid nyemissionsñnansiering. Dessager
sammanfaller vid de reglerna med de vid finansiering kvarhållenmednya
vinst. Att kapitalkostnaderna sammanfaller för de olika slagen av egen-
finansiering beror beskattade vinstmedelatt och nyemissioner ger

tillskott till SURV-underlaget.samma
De genomsnittliga kapitalkostnaderna i oförändradeär jämförtstort sett

med dagens regler. Förräntningskraven den genomsnittliga marginella
investeringen fåtalöverstiger med tiondedels procentenheterett ekonomins
realränta.

Vidare kan konstateras inflationskänsligheten iatt det ärsystemetnya
något mindre markerad i dagens. Dettaän resultatär den sänktaett av
skattesatsen.

Enligt vår mening finns anledning ovanståendekompletteraatt
bedömning. Kalkylerna bygger företagen fullt beaktaratt allaut
Skatteregler vid sina investeringsbeslut. Erfarenhetsmässigt finns anledning

mångaföretagen i fallatt tro att betydligt schablonmässigtett sättmer
hänsyn till skattereglernatar och enbart beaktar den formella skattesatsen.

Med sådant vårtkan förslagsynsätt förväntasett positiva effektermer
incitamenten investera vadatt än tidigare redovisats i tabellernasom
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illustrera.räkneexempel kan5.19 5.20. Ettoch
%inflation 4 dagens skattesats%3 ochVid realränta gerenen

efteravkastningskravnominelltvinstdelningsskatt57 % inkl. ett
investeringar 16,3 %. En sänkningegenflnansieradeavskrivningar

%. För10 detavkastningskrav till%30 reducerar dettatillskattesatsenav
föreslagnaschablonberäkning denfall företagen tillämpar ossger aven

investeringsincitamenten.förbättringbetydandeskatteomläggningen aven

struktureffekterFörslagets5.12.3

5.12.3.1 Inledning

förTill grundstruktureffekter.föreslagnaVi redovisar här det systemets
uppbyggdaspecielltgjorts densimuleringarligger antaldetta ett som

Därbilagaredovisas iSimuleringsförutsättningarnaSCB-databasen.
måttlämpligaockså frågor metodiskt slag, bl.arenodlatdiskuteras merav

skattebelastning.effektiv
avsnittbehandlas iFöre dettaavsnitt 5.12.3.3.redovisas iResultaten

studeradedesimuleringar,frågor gjordakring tolkningen5.12.3.2 olika av
uppläggning.i korthet kalkylernasregelförändringarna och

innebörd5.12.3.2 Simuleringarnas m.m.

skattebas ochbredarei riktningVid förändringar skattesystemet motav
tvâ frågor princip belysasi kanaktualiseraslägre skattesats genomsom

statsfmansielladetdatamaterial. Den första gällerhistorisktsimuleringar
precist gällerMerskattesatssänkning.basbreddning ochsambandet mellan

skatteinkomsterfråga skulle havilken skattesatsdenna gett sammasom
dagens.bredbasigare skattesystem äntidsperiod vidgivenunder etten

olikagällersamhällsekonomisk betydelsefråganDen andra störreav --
skattebclastningenstruktureffekter, dvs. hurreformpaketsintäktsneutrala

förväntaenskilda företag kanföretag. Förolikaförändras för mantyper av
utnyttjavinstläge möjlighetberoendevarierande resultatsig högst att

branschtillhörighet föråtgärder, intressetresultatreglerandeolikadagens
ägartillhörighetochtillgång reserveringsmöjligheterenskildatilloch olika
vinnare ochblir reformensutdelningar. Vilkaolika krav som

faktorer.bero bl.a. dessasystematisktförlorare kommer sätt attett
ocksåstruktureffekternaovanstående statiska dimension harFörutom

omförde-skattebetalningarnagäller hurdynamiska dimensioner, bl.a.som
år konjunkturcykel.ienstakalas mellan en

vissaförknippade medpå datamaterialhistoriskt årsimuleringar
resultat.olikavid tolkningenbeaktasbegränsningar, bör avsom

ingående avspeglardatahistoria, därhistoria alltidFör det första är
får inteResultateninflytanden, bl.a. skattesystemet.historiskaolika av

reform. En orsak äreffekter tänkt attuppfattas över enavprognosersom

33 till riskpremie.här tagitsHänsyn har
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det inte varit möjligt basera simuleringarnaatt modell för företagensen
finansiella och reala beteende. Detta innebär de förändrade skatte-att
reglernas påeffekt skattebetalningarna återverkningarvia företagens
ñnansieringsmönster och realinvesteringar inte har beaktats. Beräkningarna

fångarär mekaniska ochrent bara in effekterde skulle inträffathasom
företagen inte sitt beteende tillom anpassat de reglerna.nya

De initialeffekter registreras vid simuleringarna överskattar desom
verkliga effekterna; hänsynstagande till finansiella återverkningaroch reala

dvs. anpassningen till det skattesystemet torde med ellerstörrenya- -
mindre fördröjning motverka de initiala effekterna.

Effektberäkningarna får alltså inte uppfattas vadsom prognoser av som
kommer hända med skattebelastningenatt för olika slag företag efterav

framtida reform. De kan inte tolkasen prognos-i-efterhandens som en
vad skulle ha hänt gjort årav viss förändringsom 1981 detom man en

åretförsta i simuleringsperioden. Simuleringarna söker i stället besvara
följande fråga: Hur skulle skattebetalningarna för företagen i databasen
varit under perioden 1981-1986 de reglerna gällt under längreom nya en
tid före och efter periodens slut

Koncentration bestående effekter innebär simuleringarna iatt
möjligastörsta påutsträckning bygger eliminering olika engângseffekter.av

Denna speciella innebörd kalkylerna kan illustreras med effekternaav
vid slopande lagernedskrivningen.ett beståendeDen effekten förav ett-
företag med tillräckligt vinster berorstora bl.a. effektivt breddaden-
skattebas. Men därutöver inträder engångseffekt, dennaäven särskilten
markerad för företag med goda vinster och kraftigt nedskrivna lager,
nämligen upplösning lagerreserven i den utsträckningen av som gerreser-

inte kan föras till denöver mångaiven fall kannya reserven ge en
engångseffekt många års beståendemot effekter.som svarar

Engångseffekterna har vid simuleringar eliminerats särskildagenom
antaganden åretstorlek underom före simulerings-reservernas närmast
perioden.

De regler simulerats slopandenya lagerreserversom ochavser av
investeringsfonder såväl de allmänna de särskilda begränsningsom samt

resultatutjämningsfond. Vidare har företagenav antagits ha möjlighet till
SURV-avsättningar.. Datamaterialet har däremot inte tillåtit något
hänsynsta gande till förändrade förlustavdragsregler, full reavinstbeskatt-av
ning och heller borttagande Annellavdragen.ettav heller harav ett
eventuellt utnyttjande nuvärdeavskrivning inventarier beaktats.av

Två huvudalternativ har studerats. Gemensamt för dessa slopadeär
lagerreserver och slopade investeringsfonder. I det behållsalternativetena
dagens resultatutjämningsfond med möjlighet till avsättning %med 20 av
lönesumman. Som alternativ kan företagetett i detta fall avsättninggöra
med 40 % det kapitalet.av egna

I det andra alternativet halveras dagens resultatutjämningsfond till %10
och alternativ kan företagenett avsättningarsom göra med maximalt 20 %

det kapitalet.av egna
När simuleringarna planerades och genomfördes förutsattes K-

SURVEN baserad ingående,det utgåendedet kapitalet. Videgna
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beaktas.5.12.3.3 bör dettaavsnittiresultatentolkningen av
kortanledningfinnsresultaten atttolkningenunderlättaFör att av

uppläggning.tekniskakalkylernasbeskriva
intematerialetstatistiskatill detmåste för det förstaHänsyn atttas

låg- obeskattadeelleruppgifternågrainnehåller säkrasig omvare
deklarations-olikanågra överhuvudtagetuppgifterinkomster eller om

okändam.m.. DessaFOU-avdragförlustavdrag,avdrag Annellavdrag,
inkomst.beskattningsbarapåverkar företagensavdraginkomster och
resultatföretagensuppgiftergrundasintedärförBeräkningarna kan om
beskatt-denuppskattningmåste baserasdispositionerföre avutan en

skattebetalning-iförändringarnaochskattebasenningsbara inkomsten -—
skattebasuppskattadei dennaförändringarmed hjälpdefinieras avarna

ioch skattesatsen.
beräknastvå förstaI detiskatteeffekter görs steg.Beräkningen av
Därefterskattebasen.oförändradedenskattesatssänkningeneffekten av

skattesatsen.lägre,basbreddningen vid deneffektenberäknas nya,av
hållamöjligt sökerföretagenförutsättsberäkningarnaVid att om

skattereglerna.vid deskatt oförändratresultatet efter nya
alternativamedgjortstvå huvudalternativen hardeförSimuleringarna

utdelningsbeteende,ochtröskelvinstantagandenkombinationer omav
nämligen

utdelningarökadeTröskelvinst och1
utdelningaroförändradeTröskelvinst och2

utdelningarökadeochtröskelvinst3
utdelningaroförändradetröskelvinst och4

intäktsneutral skattesatssimuleringarna haralternativaFör de olika en
approximativtgivitden skattesatsdefinierad sammabestämts, somsom

skattesat-intäktsneutralaDenregler.enligt gällandeskattebctalningar som
år.perioden, för enstakastuderade intehela denförbestämssen

Resultat5.12.3.3

vidframkommitintäktsneutrala skattesatserredovisas detabell 5.21I som
simulerings-alternativatvå underhuvudalternativendesimuleringarna av

föregående avsnitt.seförutsättningar

34 oförändrat utgörhålla skattresultatet eftersökerAntagande företagenatt
medförenligärhypotesentröskelvinsthypotes. Avengeneraliseradslags omen ifrågasättas. Förgiltighetundersökningar kan dess attfrån empiriskaresultat

komplet-därförharbetyder för resultatenuppfattning vad hypotesenaven
inte tillämpats.antagandegjorts, där dettasimuleringarterande
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Tabell 5.21
Iniäktsneutrala skattesatser tvåför de huvudalternativen vid olika slmulerings-
förutsättningar.
Hela simuleringspopulationen. Procent.

Oförändrad utdelning Förändrad utdelning

Iröskel- tröskel- Iröskel- tröskel-
vinst vinst vinst vinst4

K-SURV40
L-SURV20 33 34 31 31

K-SURV20
L—SURV10 28 28 27 27

Alternativet med K-SURV 40L-SURV alltså20 Skattesatserger
31-34 % medan alternativet med K-SURV 20L-SURV 10 skattesatserger

27-28 %. Antagandet tröskelvinst visar sig betydelselöst förom
resultaten. Däremot antagande oförändradeett utdelningar enger om
snabbare tillväxt i underlaget för K-SURV högre Skattesatser än om
förändringar i resultatet efter skatt slå igenom i förändradeantas
utdelningar.

tabellernaI 5.22—24 jämförs den effektiva skattebelastningen under
perioden 1981-1986 enligt gällande skatteregler med skattebelastningen
enligt regler. Vid tolkningen uppgifter förnya regler bör följandeav nya
beaktas. Uppgifterna erhållitshar genomsnittsberäkning för degenom en
två simuleringsalternativen. Genom detta uppkommer begränsaden
missvisning då vårtenligt förslag avsättning till L-SURV medges %med 10
och inte 15 %.

För det andra med skattebelastning enligt gällande in-avses regler
komstskatten förhållandei till resultatet. Detta viss underskattningger en

grund vinstdelningsskattatt under periodens årav beaktas.senare
För det tredje har hänsyn tagits till den fulla nominella beskattningen
reavinster, nuvärdeavskrivningen inventarierav och de slopade Annell-

avdragen. Missvisningen grund detta torde dock begränsad.av vara
Iabelluppgifterna fångar in de väsentliga förändringarna, de stora
basbreddningarna och de därav motiverade kraftiga skattesatssänkningarna.

I tabellerna redovisas tvåresultat för måttolika skattebelastning. I
det första måttet-orensade relateras faktisk skatt till hela resultatet före-
dispositioner. I det andra måttetrensade frånhar faktisk skatt- -
frånräknats schablonmässigt bestämd skatt reavinsteren fastigheter

aktieroch och dessa reavinster skattefria utdelningsinkomstersamt har
fråneliminerats resultatet. Det måttet bättre bildsenare ger en av

skattebelastningen på företagens löpande inkomster. Som framgår av
tabellerna borttagandet de lägre beskattade reavinsternager av m.m. en
högre skattebelastning.

35 Därvid 20 % aktievinstemaantas att och 35 % lastighetsvinsternaav avbeskattas se bilaga F.
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förVad jämförelser mellan olika näringar och företagstypergäller ett
framgår finns vidgivet följande Som tabellernakanregelsystem sägas. av

olikaskillnader skattebelastningen mellangällande regler relativt istora
näringsgrenar. SNI 8 har högreVaruhandel och uppdragsverksamhet en

industriföretag dominerade genomsnittet.skattebelastning detän av

Tabell 5.22
enbartEffektiv vid gällande reglerskattebelastning för olika näringsgrenar

inkomstskatt och regler.nya
mått.Orensade och rensade 1981-1986. Procent.

SNl8 SNI9Totalt SNI3 SNI6 SNI7

Gällande regler
22,8 10,0 20,7 14,4Orensat 14,6 13,4

22,9 14,6Rensa 16,6 25 10,0
Nya regler

16,9Orensat 15,2 13,9 24,9 11,6 19,9
23,9 17,6Rensat 18,9 29,4 13,820,0

Anm. SNI3 Industri
SNI6 Varuhandel
SNI7 Samfärdsel
SNl8 Uppdragsverksamhet

sociala tjänsterSNI9 Personliga och

Tabell 5.23
utlandsägda företagfamiljeföretag, börsföretag ochEffektiv skattebelastning för

och regler.vid gällande regler enbart Inkomstskatt nya
mått.Orensade 1981-1986. Procent.och rensade

UtlandsägdaFamiljeföretag Börsföretag
företag

anställdaAntal

20-199 20020-199 200

Gällande regler
10,5Orensat 20,2 16,3
12,8Rensat 21 19,0

Nya regler
17,0 12,2Orensat 22,0

17,9Rensat 23,6 ,
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Tabell 5.24
Effektiv skattebelastning för familje- och börsföretag i olika näringsgrenar vid
gällande regler enbart inkomstskatt och regler.nyaOrensade och mått.rensade 1981-1986. Procent.

Familjeföretag Börsföretag

SNl3 SNI6 SNl7-9 SNl3 SNI6 SNI7-9

Gällande regler
Orensat 18,9 22,0 11,6 10,4 15,8 9,3
Rensat 21,2 23,5 12,4 12,9 18,3 8,1
Nya regler
Orensat 21,1 23,9 11,5 12,2 14,8 15,2
Rensat 25,4 26,2 13,5 18,0 19,3 19,3

För varuhandelns del beror detta till del de förlusterna istörreen
denna bransch övriga seän tabell F.3 i bilaga F. Den höga skattebelast-
ningen i uppdragsverksamhet, där de tjänsteföretagen finns,mest rena
torde delvis kunna förklaras med dessa småhar relativtatt reserverings-
möjligheter i dagens Här kan docksystem. den väsentligt lägrenoteras
skattebelastningen i skenbart typisk tjänstebransch, SNI9,en annan
personliga och sociala tjänster. I den branschen finns dock vissasenare
lagerintensiva företag, exempelvis bilhandeln, kan förklara den lägresom
skattebelastningen.

Den nedåtawikelsen stårstora samfärdsel SNI7 för. En viktig
förklaring rederiernasär utnyttjande förlustavdrag, hänförliga tillav
förluster under delen 1970-talet. Vidare har under periodensenare av
rederierna redovisat aktievinster åkeriernastora och fastighetsvinster.stora

Man alltsåkan betydande spridningnotera i skattebelastning mellanen
näringsgrenar vid gällande regler. Denna påverkasspridning inte heller

måttvilketnämnvärt används.av som
Av intressestörre är de skattereglerna någonatt notera inteatt inya

utsträckningstörre förändrar bilden spridning i skattebelastningenstorav
mellan näringsgrenar.olika

I 5.23tabell jämförs resultat för fdretagstyperolika familjeföretag,—
börsföretag och utlandsägda företag. Vid gällande regler kan noteras
systematiska skillnader med högre skattebelastning för familjeföretag förän
börsföretag. De utlandsägda företagen har markant högre skattebelast-en
ning andra företag.än

Vid de skattereglerna kan viss utjämningnoterasnya skatte-en av
belastningen mellan det typiska börsföretaget med 200 anställdaänmer-

och det typiska familjeföretaget med mellan 20 200och anställda. De- -
utlandsägda företagen fåskulle väsentligt sänkt skattebelastning. Fleraen

dessa företag har i dagens valt inte utnyttjaav system reserveringsmöj-att
ligheterna och blir följaktligen vinnare skattereformen.

De förändringar registreras i 5.22-24tabell framståkansom som
relativt begränsade. Då bör uppgifternanoteras att aggregatavser av
företag, där uppgifterna skattebelastningen hela periodenom avser
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år,enskilda delsföreffekterna1981-1986. När dels studerar serman
väsentligt.bildeninom förändrasspridningen de olika aggregaten,

totalaskattebelastningen fördiagramI 5.1 beskrivs effekterna
framgårår. dediagramenskilda dettabolagssektorn för Av att nya
skattebetalningarnafördelninggivitskulle haskattereglerna aven annan
skattebetalningarnaförskjutningdagens Man registreraregler. kanän aven

högvinståret deåren 1983. Detta indikerartill 1983-1984, särskilt till att
utfallstabiliseringspolitiskt bättre änhaskattereglerna skulle gett ettnya

dagens regler.

Diagram 5.1
L-SURV 15.K-SURV 30gällande regler och vidEffektiv skattcbelastnlng vid

Icke-finansiella bolag 1981-1986.
mått.Rensade Procent.

Procent

25V
L-SURV 15K-SURV 30

20-

15-

Gällande regler
10-

0 ... .. År19861984 198519831981 1982

indelningarna delatsi de olikai bilaga där företagenolika tabellerAv
framgårskattebetalningar,förändringar iprocentuellatillmed hänsynupp

många annorlunda skattebetal-väsentligtföretag skulle ha haftvidare att
från komprimerats ibilaganUppgifterna harningar vid de reglerna.nya

indelningar-företagen i de olikatabell de andelar5.25. I tabellen avanges
fått Vidareskatteökningar.skatteminskningarskulle ha angesresp.na som

ochindelningens totala resultatföretags andelaruppgifterna för dessa av
enligt gällande regler.bolagsskatt
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Tabell 5.25
Andel företag med skallcminskning och skalleöknlng vid regler dessasamtnyaföretags andel resultat och skall enligt gällande regler.av

Andel Andel Andelav av
företag resultat skatt

Totalt
Skatteminskning 48 42 62
Skatteökning 52 58 38

Industri
Skatteminskning 42 41 60
Skatteökning 58 59 40

Varuhandel
Skatteminskning 45 39 66
Skatteökning 55 61 34

Tjänster SNl7-9
Skatteminskning 59 40 52
Skatteökning 46 60 48

Familjeföretag 20-99
Skatteminskning 40 32 50
Skatteökning 60 68 50

Familjeföretag 200
Skatteminskning 41 43 50
Skatteökning 59 57 50

Börsföretag 20-99
Skatteminskning 51 46 71
Skatteökning 49 54 29

Börsföretag 200
Skatteminskning 51 36 49
Skatteökning 49 64 51

Utlandsägda företag
Skatteminskning 57 72 88
Skatteökning 43 28 12

Tjänsteföretag och utlandsägda företag framstår vinnare med störresom
andelar företag med skatteminskning genomsnittet.än En jämförelse
mellan familjeföretag och börsföretag i storleksklasser visarsamma att en
större andel börsföretagen fåttskulle ha skatteminskningar.av För de

företagenstörre med 200än anställda beror detta företagenmer att
med skatteminskning i börsföretagsgruppen enligt gällande regler betalat
relativt skattsett än motsvarande familjeföretag.mer

Ett huvudresultat är de skattereglernaatt i allmänhet skulle hanya
jämnat skattebelastningenut mellan företag. Företag lågmed skatte-
belastning och med dispositioner förhållandeistora till resultatet enligt
dagens regler fåttskulle ha de största skatteökningarna.

Omvänt skulle företag med enligt gällande regler hög skattebelastning
småoch dispositioner fått lägre skattebetalningar.



SOU 1989:34

närings-enskildBeskattning6 av

handelsbolagverksamhet och

Inledning6.1

Efterför egenföretagare.skattereglernakapitel behandlar viI detta en
våra ställningstagandenutgångspunkterna förgenomgång de allmännaav

förregelsystemengår utformningenin denavsnitt 6.2 vii närmare av
avsnitt 6.4.i6.3 handelsbolagi avsnitt ochenskild näringsverksamhet

utgångspunkterAllmänna6.2

sådan näringsverksamhetförföreslagit skatteregler5 viI kapitel har nya
basbreddning,föreslås kraftigDärform.bedrivs i aktiebolagets ensom

reserveringsmöjligheteromfattande ersättsbl.a. dagensinnebärande att
L-SURV-avsättning.alternativtK-SURV-avsättningtillmed möjlighet

%.till 30sänkning skattesatsenmed kraftigförenasBasbreddningen aven
näringsverksamhetdåFrågan skattereglerna förhuruppkommer som

Vissautformas.handelsbolag skalldirektägd form ochbedrivs i som
i sammanhanget.aktualiseras detavvägningsproblem

skattemässigtsådan inäringsverksamhetsin grund iProblemen har att
såväl fysiskabeskattningenhänseende har gränsytor mot sompersonerav

för egenföre-aktiebolag. De framtida skattereglernabeskattningenmot av
fysiskabåde beskattningenvisavirimlig neutralitetbör avtagare ge en

beskattningenochbeskattning arbetsinkomsterlika avavpersoner
kapitalinkomster.beskattningaktiebolag lika av

olikabeträffande de slagenföljanderegler gällerVid dagens av
beskattningenegenföretagareochneutralitet. För löntagare är av

ungefäregenavgiftsuttaget motinkomster likvärdig att svarargenom
lång löntagarna.sikt betalasarbetsgivaravgifter somuttaget avav

möjlighetermed bolagen haregenföretagarna i likhetEftersom att ta upp
neutralitetbristandeemellertidföreligger gentemotskattekrediter en

egenföre-konsumtionsmöjligheter utsträckningi denvad gällerlöntagarna
skattekredi-del dessaväljer konsumeramöjlighet ochhar atttagaren en av

ter.
reserveringsmöjligheteregenföretagarna iI dag har stort sett samma

liksom reglernadesammaAvskrivningsreglernaaktiebolagen. är omsom
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lagernedskrivning resultatutjämningsfondloch lönebaserad avsättning till
En motsvarighet till aktiebolagens investeringsfonder finns i egenföretagar-

investeringsreserver.nas
Ovanstående jämförelse den skattemässiga neutralitetenavser mellan

löntagare och de olika slagen näringsverksamhet. I princip det möjligtav är
anläggaatt näringspolitisktett perspektiv vid tolkningen dagensav

Skatteregler och vid utformningen de framtida skattereglerna. Mellan deav
olika finns exempelvis vissagrupperna skillnader vad gäller graden av
risktagande i den ekonomiska verksamheten, tillgångi till krediter m.m.

Frågan vilkaär krav den föreslagna bolagsskattereformen förslagenoch
från RINK ställer utformningen egenföretagarnas beskattning.av
Frågan gäller i grunden avvägningen mellan olika skattepolitiska principer.
Följande principer kan formuleras.

1 Skatteneutralitet mellan egenföretagare och löntagare med visst
beaktande risktagande.av

2 Likvärdig beskattning all näringsverksamhet, företagsform.av oavsett
3 Likvärdig beskattning alla aktiebolag oberoendeav ägarkrets ochav

fåmansbolag,bolagtyp marknadsbolagav och börsbolag.
4 Likvärdig beskattning fåmansaktiebolagsägare och löntagare.av

tvåDe principerna frågorrörsenare beskattningen utdelning ochom av
realisationsvinst aktier i olika slag aktiebolag och likvardighet iav
beskattningen olika slag arbetsinkomster. Dessa frågorav liggerav inom
RINK:s ansvarsområde och kommenteras därför inte i detta sammanhang.

tvåAv de första principerna har den första fördelningspolitisken
karaktär medan den andra framför allt motiveradär enkelhetsskäl, därav
det gäller undvika olikaatt regeluppsättningar och olika gränsdragningspro-
blem.

tvåDe principerna lägger för sig olika restriktioner den framtidavar
utformningen egenföretagarnas beskattning.av

I dagens betalarsystem egenföretagarna inkomster i förvärvskällan
dels egenavgifter, dels progressiv inkomstskatt. Särskilt för egenföretagare

småmed intäkter avgifternautgör förhållandevis del deten stor totalaav
skatte-avgiftsuttaget. Förslag har därför i olika sammanhang väckts om en
nedsättning egenavgiftsuttaget. Enligt vår mening sådanav åtgärdär en
olämplig bakgrund kravetmot skatteneutralitet mellanav egenföreta-om

och löntagare. En nedjustering förutsättergare motsvarande förändringar
i arbetsgivaravgifter.uttaget av

Vid strikt tillämpning den första principenen möjligheterärav till
konsumtion skattekrediter uteslutna. Denav ocksåtalar för starkt
begränsade reserveringsmöjligheter för egenföretagare såvida inte en
åtskillnad görs mellan egenföretagarens privata ekonomi och näringsverk-
samheten.

1 Därutöver har egenföretagaren möjlighet göra avsättningaratt 15 %om avnettointäkten i förvärvskällan inkomstbaserad resultatutjämningsfond, isomlikhet med den lönebaserade återförsfonden år,nästa varefter avsättningnykan göras.



311handelsbolagochnäringsverksamhetenskildBeskattningSOU 1989:34 av

råda mellanå neutralitetsidanandraprincipen börandraEnligt den
egenföretagarna skallförDetta talarolika företagsformer. att ges samma

isåväl kvantitativtiaktiebolagen,reserveringsmöjligheter somsom
avseende.kvalitativt

förkvalitativt avseende talarireserveringsmöjligheter attKravet lika
ocksåföreslås för aktiebolagenavskaffadereserveringsmöjligheterde som

sålunda tillföreslår lager-Vi rättenför egenföretagarna. attborttas
resultatutjämningsfondenlönebaseradedenavskaffas liksomnedskrivning

resultatutjämnings-inkomstbaseradedenutformning ochi dess nuvarande
investeringsfonder-avskaffandet de allmännamedfonden. I konsekvens av

investeringsreservtill allmänföreslås också möjligheten avsättaattattna
vidare sattaPå aktiebolagen bör rättenför attslopas. sätt avsomsamma

nyanskaff-särskildfartygsfond ochåteranskaffningsfond för fastighet,till
tvångsuppskoveldsvådefonder ochningsfond och reglernabort getas om

ersättningsfonder.förplats regler om
får tillmöjligheterföreslår egenföretagarnaviI följandedet att

föreslåsskälAv olikakapitalet och lönesumman.avsättningar det egna
utformningnågot annorlundareserveringsmöjligheterdock dessaatt ges en

avsnitt 6.3.2.aktiebolagen seförän
löntagarbe-tillmed tankekvantitativt avseende det gränsytanI är

enskildreserveringsmöjligheter förproblematisktskattningen att ge samma
konsumtionEn betydandeaktiebolag.förnäringsverksamhet avsom

tillmöjlighetenbeaktasmöjlig. Här bör dockbliskattekrediter skulle att
ibegränsadeblir änskattekrediter i detkonsumtion systemet mernyaav

kapitalet,till detknutenberoende ärdagens att egnasystem reserven
tillgångar tillgängliga förbaseradeSkattekrediter ärtill lager. mer

konsumtion.
egenföretagarereserveringsmöjligheter förEtt borttagandetotalt av

dynamisktnyföretagandet. Ieffekternegativa ettskulle innebära
genomgånäringsverksamhetuppbyggnaden ettantasperspektiv kan enav

striktenskild firmainledningsskede bedrivs denI utanfaser.antal ett som
Ett byteekonomi och verksamhetens.företagarensseparation mellan egen

nått Ivolym.vissverksamhetenaktualiseras ettföretagsform när enav
neutralitetsprin-den förstatillämpningsådant striktperspektiv skulle aven

nackdelar.förenad medcipen vara
önskemåletawägningar.gjort följandebakgrund har attMot denna

förskattekrediter talarkonsumtiontillmöjlighetenbegränsa enav
Ireserveringsmöjligheterna.generellabegränsning debeloppsmässig av

basbelopp egenföretagareEnföreslås 8begränsning till6.3.2avsnitt en
tillmöjlighetbörväxande verksamhetomfattande ochellermed gesmer

förutsättningEnvillkor aktiebolagen.principiexpansion somsamma
skattemässigtnäringsverksamhetendockför detta bör att separerasvara

från privatekonomin.
denkravuppsättning SkattereglererbjudasDet bör utansomen

2 K-SURV och L-i formreserveringsmöjligheternaFörutom de öppna av
överavskrivningartillbibehålls, möjlighetenför aktiebolagen,liksomSURV

för inventarier.nuvärdeavskrivningDäremot medgesinventarier.
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strikta civilrättsliga reglering gäller för aktiebolagetsom ger samma
expansionsmöjligheter. Därmed aktualiseras olika slag s.k. staket-av
modeller.

Inom för den allmänna principenramen uppskjuten dubbelbeskatt-om
ning kan staketmodeller utformas olika Vidsätt. valet metodav
aktualiseras principfrågorantalett ekonomiskt slag dessa frågorav
utvecklas vidare i bilaga återkommerH. Vi till vårdetta vid diskussion om
olika varianter särskild redovisningsmetodav avsnitten 6.3.8.

års1980 företagsskattekommitté FSK har utformat modell fören
enskild näringsverksamhet SOU 1984:70 och för handelsbolag SOUen
1986:44. Utan i dettaatt sammanhang in detaljer i FSK:s modeller
och alternativa modeller se vidare avsnitt 6.3.8 och 6.4.2 kan konstateras

stårvaletatt mellan att upprätta staket förett enbart handelsbolaget eller
såvälför handelsbolaget enskild näringsverksamhet.som

Gemensamt för bägge dessa lösningar alltsåär verksamhet iatt
handelsbolag beskattas för sig någonmed form staket. Det bästa sättetav

åstadkommaatt detta vårenligtär uppfattning göra handelsbolagetatt till
skattesubjekt. Vi föreslår så sker och vidareatt i likhet med vad FSK-
tidigare föreslagit handelsbolag såvälatt status civilrättsligtsom- som
skatterättsligt skall förutsätta registrering.

Civilrättsligt gäller i dag handelsbolagatt ett skall ha flera delägare. För
handelsbolagsmodellenatt skall erbjuda verkligt alternativett för egenföre-

krävstagaren därför civilrättsliga förändringar, så det i framtidenatt blir
möjligt bilda och drivaatt enmanshandelsbolag se vidare avsnitt 6.4.3.

En fråga aktualiseras frågaiannan som handelsbolagen gällerom
sådana bolags och övriga juridiska starkt begränsadepersoners- -
möjligheter förvärva jordbruksfastigheter.att För modellen fulltatt skallut
kunna tillämpas jordbruksföretag krävs därför förändringen av
jordförvärvslagstiftningen.

Handelsbolagslösningen förutsätter sålunda ingrepp såväli den
civilrättsliga lagstiftningen i jordförvärvslagstiftningen. Ensom ändring som
inte inkräktar dagens materiella innehåll i jordförvärvslagstiftningen
skulle innebära den prövningatt i dag vid fysiskagörssom personers
förvärv jordbruksfastigheter i fortsättningenav också får vidgöras
handelsbolags och också aktiebolags förvärv sådanaev. fastigheter ochav
vid förvärv andel i bolag jordbruksfastigheter.av äger sådanEnsom
ändring iövervägs samband med den översyn jordförvärvslagstiftningenav

för närvarande inomgörs jordbruksdepartementet.som
Ett alternativ till införaatt enmanshandelsbolag är skapaatt en

möjlighet för enskilda näringsidkare bolagsbildningatt tillgångutan till
omfattande reserveringsmöjligheter.mer Detta alternativ särskilden-

redovisningsmetod har den fördelen framför handelsbolagslösningen att-
kraven förändringar i lagstiftning begränsade.annan är Samtidigt
innebär bristen civilrättslig reglering förhållandet mellan den fysiskeav

och näringsverksamhetenpersonen såvälproblem vad förståelsengäller av
metoden kontrollen staketetsom att mellan denav privata ekonomin och
näringsverksamheten upprätthålls.

En särskild redovisningsmetod kan utformas olika Densätt. naturliga
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näringsverk-enskildförstaketmodelltillförslagutgångspunkten FSK:sär
avseendenmåste i olikaemellertidDen modellen1984:70.SOUsamhet

bolags-går med denså förenadenmodifieraskompletteras och att nyaatt
fram.RINKoch läggerlöntagarbeskattningoch som

gällde fördefrån förutsättningaralltså utgå änandraVi har somatt
ireserveringsmöjlighetengenerellatill denmåsteVi hänsynFSK. bl.a. ta

utanförkapitalinkomsterbeskattningenSURV och denform separata avav
utgå från egenföre-vidareFSK skallskillnad attTillbolagssektorn. mot

innäringsverksamhetbedriva attfortsättningen kan utaniäventagare
denochFSK:s förslagRemissutfalletredovisningsmetod.i särskilden

följerkomplexitet i reglernadenvisar nämligendebattenallmänna att som
inte skullenäringsverksamhetenprivatekonomin ochsärskiljandeett avav

omfattningbegränsadharföretagaredelstor enaccepteras somavenav
alltsåmåsteredovisningsmetodsärskildEnsin verksamhet. samma-

frivillig.i Danmarkverksamhetsordningen görassätt som -
enskildredovisningsmetod försärskildkonstruktionenVid av en

reglerfinnsutgångspunkt det därutöveralltsånäringsverksamhet attär en
näringsverksamhetenskildföreningar, förekonomiskaochför aktiebolag

meddehandelsbolag,förredovisningsmetodsärskild samt senareutan
skattereformIaktiebolagen.medvisar likheter somregler stora ensom

antaletdet angelägetreglerenhetliga är attochsyftar till enklaallmänt
möjlighetenhålls Detta begränsar attregelsystemuppsättningar nere.av

återfinnsintesärreglermedredovisningsmetodensärskildaförse den som
i form.bedrivsnäringsverksamhetföri regelsystemen annansom

från deskepsismedtidigarestaketmodeller har möttsOlika former av
fråganegenföretagarna ochföreträderorganisationer enomm.m. som

ivårtkommitstadiumförstredovisningsmetod harsärskild ett sent upp
vårtförbegränsningar gällertidsmässigaMed deutredningsarbete. som

detaljeradeför lämnavarit möjligtintedet därför atthararbete oss
beskriva och6.3.8avsnitttill ifår inskränkaVi därförförslag. attoss

redovisningsmetod harsärskildnågra varianter somkommentera av
särskildadenangelägetdet dockkommittén. Vi attidiskuterats anser

skeföremål utredning. Detta kanför fortsattblirredovisningsmetoden
med uppgift läggasärskild utredare atttillkallarregeringenatt engenom

ochskyndsamtskemed detta börArbetetlösningar.till tekniskaförslag
1990.underställningstagande skesådan kantidiförslag attpresenteras

näringsverksamhetEnskild6.3

Inledning6.3.1

Vinäringsverksamhet.enskildförskatteregleravsnittI detta presenterar
föreslå basbeloppsbegränsad6.3.2 medavsnittinleder i reser-att en

tillochkapitalet i verksamhetentill detveringsmöjlighet, knuten egna
åtgärder syfteikompletterandevissa6.3.3 behandlasavsnittIlönesumman.

vadnäringsverksamhetprivatekonomi ochuppnå neutralitet mellanatt
ochFörvärvskällorränteutgifter.ränteintäkter ochbehandlingengäller av

avyttringvidBeskattningen6.3.4.i avsnittbehandlasunderskott av
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näringsfastigheter behandlas i avsnitt Frågan6.3.5. beskattningsårannatom
kalenderårän tillåtasskall i avsnitt 6.3.6. Itas avsnitt 6.3.7 behandlasupp

socialavgiftssystemet. Avslutningsvis redovisar vi i avsnitt frågor6.3.8 kring
den särskilda redovisningsmetoden.

6.3.2 Reserveringsmöjligheter m.m.

Vid utformningen reserveringsmöjligheter för enskild näringsverksamhetav
detär enhetlighetsskäl naturligt knytaav till denatt konstruktionan som

valts för aktiebolagen. Beträffande valet reserveringsbaser ärav samma
skäl för aktiebolagen giltiga. Försom utjämna skattebelastnlngenatt
mellan lånefinansieradeoch investeringaregen- sålundabör en reserv
knuten till det kapitalet väljas. För företag med litetegna kapitaleget är
lönesumman naturlig alternativ bas.en

Av avsnitt 6.2 framgåtthar det finns vissaatt skäl frånawika denatt
modell föreslagits för aktiebolagen. Detsom gäller bl.a dimensioneringen

önskemåletreserveringsmöjligheten.av förhindra konsumtionatt av
skattekrediter talar här för begränsning.en

Även i avseendeett kräverannat tillgränsytan privatekonomin en annan
konstruktion vad gäller kopplingen mellan de olika reserveringsalternativen

förän aktiebolagen. Problemet gäller den olikartade behandlingen av
utgiftsräntor i privatekonomi och näringsverksamhet. Detta s.k. ränteba-
lansproblem behandlas inärmare nästa avsnitt.

Beträffande begränsningen reserveringsmöjligheterna utgångs-kanav en
punkt baseras jämförelse mellan egenföretagarens konsumtionsmöj-en
ligheter med den genomsnittlige löntagarens.

Med genomsnittlig lön 120 000 enligten förslaget frånär RINK
med 30 % skattesats och med grundavdrag 12 000 den disponibla
inkomsten efter skatt 87 600.

För kunna fastställaatt takbeloppet för krävs antagandeettreserven om
det totala skatteuttaget i enskild näringsverksamhet. För nettointäkt ien
företaget under 7,5 basbelopp kan skatteandelen i egenavgifterna beräknas

25,10.3till 18,37 procentenheter av Vid inkomstskatt 30 %en ger
detta totalt skatteuttagett 40,8 % 0,1837 0,30,749. Detta+ ettger
takbelopp 215 000, dvs. drygt 7 basbelopp.ca

Mot denna bakgrund utifrånoch önskemål begränsa antal näringsid-att
fårkare anledning byta företagsformsom att eller tillämpa särskildatt

redovisningsmetod föreslår vi den maximalaatt begränsas till 8reserven
basbelopp.

För aktiebolagen har föreslagits företaget inte fåskallatt använda de
båda reserveringsmöjligheterna parallellt. Denna lösning mindreär lämplig
för enskild näringsverksamhet. Som kommer framgå avsnitt 6.3.3att av
finns besvärlig gränsyta mellan näringsverksamheten och privatekonomi

3 Uppgifterna bygger avgifterna relaterasatt till intäkten inkl. avgifter.
Enligt RINK:s förslag sänks det totala egenavgiftsuttaget till %33,51 varavskattedelen 22,51utgör procentenheter.
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frånvaroränteutgifter. Iskulder ochfördelningenvad gäller avav
näringsverk-iincitament läggamekanismer finns räntorkorrigerande att

få såväl avgifter fullsocialaavdragdärmedsamheten och mot som
alternativetjämfört medbetydande fördelinkomstskatt vilket attär en

dämpasDetta räntebalansproblemkapital.avdraget i inkomstslaget om
detanvändamöjlighet parallelltegenföretagaren att egnareservenges

sådan konstruktion innebärEnkapitalet lönesumman.och attreserven
detreducerardärmedtill näringsverksamheten ochskulder förläggssom

samtliga4 Dettaföretagare.skattekrediterna förkapitalet begränsaregna
vidareför skuldräntor seavdragsrättenmotverka den ökadekommer att

avsnitt 6.3.3.
fårföreslår alltså båda reserveringsalternativen användasVi deatt

i enskild näringsverksamhet.parallellt
föreslårpå vidareVad beträffar lönesumman att sammareserven

för aktiebolagensbegränsning gällakonstruktion och skall som
till20 %avsättning medges med lönesummanMINI-L-SURV, dvs. uppav

för den valda paral-25 för detta detsammabasbelopp. Motivet är som
bliräntebalanserande funktion skalllellkonstruktionen, dvs. att reservernas

frånvaro det förför skulleeffektiv. I takbelopp lönereservenettmer av
lån i näringsverksamheten ochmöjligt flytta invissa näringsidkare attvara

erhållanågon skattemässigt avdrag förmotverkande effekt störreettutan
räntor.

detK-SURVENvi föreslagit skall baserasFör aktiebolagen har att
utgående enskild näringsverksamhet skulleEtt alternativ förkapitalet.egna

ingående kapitalet medi baserades detställetatt egnavara reserven
årets avgifter. Därmednettointäkt reducerad med skatter ochtillägg för

årets reservgrundande, vilket kanprincipskulle i ettäven uttag varavara
Förmånen begränsad i och med högreexpansion. dockstöd för är att

år såvidaåterförs intebeskattningSURV-avsättningar till nästa net-
Önskemålföregående år. enhetliga reglertointäkten densammaär omsom

också utgående väljsför det kapitalet bas.talar att som
föreslås alltså följandeSammanfattningsvis konstruerasatt reserven

nämligensätt,

utgående 2520 % till30 % kapital lönesummaneget + av uppav
8 basbeloppbasbelopp

alltså liksom för aktiebola baserasKapitaldelen förutsätts genreservenav
utgående Förutom enhetlighet idet kapitalet. regelsystemetstörre ger

utgåendeockså effektiv räntekorrektion. Vid beräkningdetta aven mer
fordran skuld avseende inkomstskatt ochkapital beaktas inte eventuell eller

hänför till nåringsverksamheten.avgifter sigsom
fråga kapitaletsig vid vilken för detMan kan gräns somnu egna

får effekt. För företagbegränsningsregeln maximalt 8 basbelopp ettom
några 80,330 000. Föranställda ligger vid 800 000gränsen ettutan

4 sådanFörutsättningen dock det kapitalet och lönesumman harär att enegna
utnyttjar rcserveringsmöjligheterna maximalt.storlek företagetatt



316 Beskattning enskild näringsverksamhet och handelsbolagav SOU 1989:34

företag med lönesumma minst 25 basbelopp 750 000 liggeren gränsen
på 300 000 30,330 000. När det kapitalet i verksamhetenegna
överstiger dessa gränser aktualiseras byte företagsform,ett antingen tillav
handelsbolag eller till aktiebolag, övergångeller till särskild redovis-en
ningsmetod, tillgång önskas till ytterligare reserveringsmöjligheter.om

Effekterna de föreslagna reserveringsmöjligheterna belysesav ytterligare
räkneexempel i bilaga G, där bådereglerna jämförsgenom med nuvarande

regler för enskild näringsverksamhet och med de regler föreslås försom
aktiebolagen. I bilagan beskrivs bl.a. relativa expansionsmöjligheter för de
olika företagsformerna under förutsättning visst frånskeratt ett uttag
verksamheten för finansiering privata konsumtionsutgifter. bilaganAvav
framgår expansionsmöjligheternaatt för aktiebolag och enskild närings-
verksamhet i likvärdigastort är undersett förutsättning begränsnings-att
regeln inte effektiv. förhållandeIär till dagens regler förbättras också
expansionsmöjligheterna för enskild näringsverksamhet, vilket framför allt
är resultat de sänktaett inkomstskattesatserna.av

Beträffande avskrivningsreglerna för inventarier och byggnader föreslår
vi dessa, liksom för aktiebolagen,att inte förändras vad gäller de reguljära
reglerna för inventarier. För byggnader avskaffas till primäravdrag.rätten

Vad gäller möjligheten till nuvärdeavskrivning för inventarier föreslår vi
denna avskrivningsmetodatt inte tillämpas i enskild näringsverksamhet.

Det är angeläget möjligheterna tillatt konsumtion skattekrediterav
begränsas och metoden med nuvärdeavskrivning sådanaskulle ge
möjligheter. En tillämpning nuvärdemetoden i enskild näringsverksam-av
het skulle anskaffningsåret betydligt lättnad i detstörre totala avgifts-ge en
och skatteuttaget vadän gäller för aktiebolaget. Vid inkomstskattesat-som

30-50 % och med egenavgifterser 25 % blir lättnaden 40-52 %ca
inventariets anskaffningsvärde, vilket kanav jämföras med 25 % förca

aktiebolaget. Den mindre skattelättnaden i aktiebolaget inteär heller
åtkomlig för privat konsumtion.

I det nuvarande har vissa näringsidkaresystemet skatte-rättgetts att
mässigt jämna sina inkomster. Enligtut särskild lagstiftning kan nämligen
skogsägare, upphovsmän och uppfinnare fördela sina inkomster årtioöver
skogskonto årfem upphovsmannakonto ochresp. uppfinnarkonto.
Kontona står för fysiskaöppna och dödsbon, dvs. för skattskyldigapersoner

kan träffas progressiviteten i skatteskalan.som Vidareav har yrkesfiskare
möjlighet sjuårsperiodunderatt fördela sina inkomsteren yrkesmässigtav
fiske inom för med allmänsystemet investeringsreserv.ramen

Vad gäller upphovsmannakontona har RSV nyligen efter initiativett-
skatteutskottet SkU 198687:33av genomfört kartläggning. Denen-

visar antalet konton vid års1988 utgångatt 700 årsvarje insättningvar ca
räknas konto ochett upphovsman kan därförsom fleraha konton.en Den

behållningensammanlagda uppgick till 57 milj. kr.ca
RSV har kartlagt 165 innehavare upphovsmannakonton. Av dessaav

hade %38 omsättning i den konstnärliga verksamhetenen understegsom
100 000 kr. Andelen skattskyldiga med omsättning mellan 100 000 kr.en
och 200 000 kr. %.28 Nettointäkten före avsättning bådavar för dessavar
kategorier skattskyldiga i det flesta fall väsentligtav lägre 100 000 kr.än
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150 000 kr.fall lägrei flertalet attDen taxerade inkomsten än trotsvar
i dessa omsättningsklasser.sidoinkomsterna relativt högavar

sänkninggenerellskatteskala innebärRINK:s förslag till avenny
anledningfinns därförprogressivitet. Detskattesatserna och minskad atten

särreglerVi deinkomstutjämningsreglerna.särskildade attompröva anser
yrkesfiskare börför uppfinnare ochför upphovsmän ochgäller tassom nu

bort.
något Enannorlunda. skogsägareVad lägetgäller skogskontot är som

principiplaneringen sina skogsuttagutnyttjar vidskogskontot kan av
skogskontotfrån progressiv. Förekomsteninkomstskattenbortse äratt av

hållsawerkningarnarationellt ochdärför bidra till skogen skötskan att
behållas.vårenligt meningReglerna skogskonto böruppe. om

möjlighettidigareSyftet med skogskontot nämntsär att ge ensomm.m.
åren. Reglernavarierarutjämning inkomstertill skattemässsig översomav

så förmåner meddärutöver. I ochdeemellertid utformats atthar att ger
beskattasmed dennaobeskattade löper och räntahela det beloppet ränta

skattemässigainsättningförst vid uttagstillfället kontot sammager en
föreslår förVi villkorenpensionsförsäkringar.favörer sparande i attsom

frånenligt förslageti med vadskogskonto ändras konsekvens somm.m.
kontomedel börpensionssparande. RäntanRINK gälla förkommer att

årligen för kontoinne-%med 20 bankenföljaktligen beskattas attgenom
källskatt.räkning erläggerhavarens en

kvarstående fråga SURV-skall behandlasEn gäller hur skogskontona ur
skatteskuldtill avgifts- ochMed hänsyn den latenta ärsynpunkt. som

fårkontobehållningenföreslår 50 %avsättningentillknuten att av
tillgodoräknas SURV-underlaget.

Räntebalansproblemet6.3.3

behandlingen sparandebeträffandeI dagens finns olikheterskattesystem av
utgårSociala avgifter förnäringsverksamhet.i privatekonomi och

inte föroch jordbrukkapitalavkastning i inkomstslagen rörelse men
ränteinkom-Därmed diskrimineras bl.a.i inkomstslaget kapital.avkastning

förhållande privatekonomi.ränteinkomster ii tilli näringsverksamhetster
skattelättnad iRänteutgifter motsvarande sätt störreenger

måletOlikformigheten strideri privatekonomi.näringsverksamhet än mot
näringsidkareenskildaskattemässig likformighet mellan löntagare ochom

målet skatteplanering skall förebyggas.samt mot attom
beskattningseparatmodellen förGenom den RINK föreslagna avav

olikbehandlingen ikapitalinkomster förstärksfysiska räntoravpersoners
avdragsgap uppkommer för de inkomstlagaremedoch att extraett som

i det progressiva skiktet.beskattas
frånvaro innebär liksom vid nuvarande regler,I särskilda regler detta,av

ränteutgifter undvikasavdragsbegränsningen för kan attatt genom
privateko-näringsverksamhet istället för inomränteutgifter redovisas inom

nomi.
uppnåsFrågan då avseendeskattemässig likformighet skallhurär

ränteinkomster i näringsverksamhet ochbehandlingen ränteutgifter ochav
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privatekonomi.
Den föregåendei avsnitt föreslagna kapital i närings-egetreserven

verksamhet, K-SURV, bidrar till dämpa olikbehandlingenatt räntor.av
Intäktsräntor i näringsverksamhet får lägre beskattning och avdragsrät-en.

Överflyttningför utgiftsräntor begränsas.ten ränteutgifter och därmedav
lån frånsammanhängande privatekonomi till näringsverksamhet reducerar

det kapitalet och därmed mindreegna och mindre skatte-ger en reserv
krediter.

För den majoritet inkomsttagare betalar enbart kommunalskattav som
den föreslagna dimensioneringen medger det kapitaleten reserv egna

räntor5.med 30 % ungefär skattemässig likformighet i behandlingen av
Effekterna via minskad det kapitalet sluter det avdrags-en reserv egna

mellan näringsverksamhet och privatekonomigap beror den extrasom
avdragsrätten sociala avgifter.mot

K-SURVEN:s räntebalanserande funktion fungerar dock endast för
näringsidkare utnyttjar fullt begränsningsregelnsom ut utan attreserven

effektiv.är
För näringsidkare betalar statlig arbetsinkomstskatt ochsom som

fårdärmed marginalskatt för arbetsinkomster 50 % finnsen ett extra
avdragsgap detutöver beror sociala avgifteruttagetsom görav som- -
det skattemässigt lönsamt flytta frånränteutgifter privatekonomiatt till
näringsverksamhet. I princip kan dettaäven slutas attgap genom
underlaget för den statliga arbetsinkomstskatten summan inkomstav av
tjänst och inkomst näringsverksamhet minskas med fiktivav räntaen

påberäknad underlaget för sådanK-SURV. En regel skulle medföra att
underlaget för den statliga skatten påverkas lånskulle flyttadesav om
in i näringsverksamheten eftersom den inkomstenlägre näringsverksam-av
het skulle balanseras minskat fiktivtett ränteavdrag grund minskatav av
underlag.

Av framför allt enkelhetsskäl RINK avstått frånhar föreslå regelatt en
ovanstående slag. Däremot har det bedömts angelägetav motverkaattsom
undvikande avdragsbegränsningcnett lånprivata flyttas in iav attgenom

näringsverksamheten sådani utsträckning negativt underlagatt ett
uppkommeré. RINK föreslår därför metod innebären attsom ettman

5 Antag näringsidkare lägger lånin privatatt 100 000 kr.en ett med räntor
10 000 kr. i näringsverksamheten. Med kommunalskatt %30 ochen enskattedel i de sociala avgifterna 18-25 procentenheter blir den total skatte-

41-48 %. Skattelättnadensatsen grund alltsåökade ränteavdrag ärav
4 100-4 800 kr. Men därutöver minskad kapital medegeten reserv
30 000 kr. förlust ränta skattekredit 230-1med 1 440 kr., vilketen av p
minskar skattelättnaden i näringsverksamhet till 2 900-3 500 kr. Om räntor-ca

dragits i inkomstslaget kapital hade skattelättnaden varit 3 000na kr.av

6 En näringsidkare undgåkan avdragsbegränsningen lånefinansieraattgenom
utgifter inom näringsverksamheten i utsträckning medan intäkternastor

för lånanvänds eller föratt undvika lånamortera upptagandeatt inomavprivatekonomi. Därigenom uppnås kvittning mellan arbetsinkomster och
ränteutgifter inom näringsverksamhet, vilket omotiverade skattelättnaderger
jämfört med redovisning arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och ränteut-av
gifter i inkomstslaget kapital.



319handelsbolagnäringsverksamhet ochenskildBeskattningSOU 1989:34 av

ränteutgifter motsvarande detskattemässigt överförschablonmässigt sätt
kapital. Dettatill inkomstslaget skernegativa underlaget genom en

statsläneräntan multiplicerad medräntekorrektion, beräknassom som
redovisas inkomstRäntekorrektionenbeloppet för underlaget. avsom en

i inkomstslaget kapital. Därmednäringsverksamhet avdragsamt ettsom
uppnås inomränteutgifter redovisasskatt motsvarandeomsamma som
privatekonomi7.

förmånligt privatdet mindre finansieraRäntekorrektionen gör att
uttag överstiger nettointäkten i näringsverksam-konsumtion genom som

möjlighetenJämfört med dagens regler därmedheten. begränsas att
överavskrivningar andra reserveringar i näringsverksamhetenanvända och

finansiera konsumtion.för privatatt

förvärvskällor underskottsavdragIndelning i och6.3.4

inkomsten inom de olika inkomstslagenEnligt gällande regler beräknas
Beträffande jordbruksfastighet ochsärskilt för varje förvärvskälla. annan

fastigheterfastighet varje fastighet, fastighet eller komplexbildar del avav
fråga varjeförvaltningsenhet förvärvskälla. I rörelse ärutgör omsom en

förvärvs-förvärvsverksamhet självständig rörelseär att ensom anse som
källa.

vid statstaxeringenFörvärvskälleindelningen har betydelse attgenom
frånfår iunderskott i förvärvskälla inte räknas överskottav en annanen

fårVidare vidförvärvskälla vid beräkningen underlag för tilläggsbelopp.av
underlag för socialavgifter inte utjämning underskottberäkningen av av

olika förvärvskällor.och överskott ske mellan
mål förEtt viktigt i RINK:s arbete begränsa skatte-är att utrymmet

Utformningen förvärvs-planering i det skattesystemet. reglernaav omnya
betydelse. Med hänsynkällor underskottsavdrag därvidoch är storav

frågor område arbetsfördelningenhänförts till RINK:s vidhärtill har dessa
kommittéerna.mellan

föreslår indelas i förvärvs-RINK enskild näringsverksamhet skallatt
huvudsaklig med de nuvarande reglerna förkällor i överensstämmelse

viss uppmjukning de nuvarande dockrörelse. En reglerna sker genomav
får förvärvskälla de harskilda verksamheter bildaatt en gemensam om

föreslåsVidare förvärvskällorna skallnaturlig anknytning till varandra. att
Denna indelningantingen aktiv passiv näringsverksamhet.hänföras till eller

får socialavgiftshänseende.betydelse bl.a. i
föreslår i förvärvskälla i inkomstslagetRINK vidare bl.a. underskottatt

7 lån 150 000 kr. samtidigt hanAntag näringsidkareatt tar ett somen
tillgångar försäljningsintäk-inte avskrivs harinvesterar 100 000 kr. i samtsom

70 000000 driftsutgifter 50 000 kr. Om företagaren70 kr. och tar utter
således lånefinansierarför konsumtionkr. finansiera privat och ävenatt

statslånerän-%driftsutgifterna kapitalet minus 50 000 kr. Vid 11blir det egna
intäkt iräntekorrektion 5 500 kr. redovisasdettata som enger en som

i inkomst-motsvarade avdraginkomstslaget näringsverksamhet och ettsom
skattemässigaslaget Därmed resultatkapital. uppkommer som omsamma

lån i in-finansiera privat konsumtionnäringsidkaren redovisat för attett
komstslaget kapital.
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näringsverksamhet får kvittas framtida överskott i förvärvskällanmot
såvälavseende inkomstskatt sociala avgifter tidsbegränsning.utansom

Ackumulerade underskott definitiv förlustutgör förvärvskällannärsom en
upphör dras efter 70-procentig kvotering i inkomstslaget kapital.av
Förslaget innebär kvittning underskott iatt förvärvskällaav moten
överskott i förvärvskälla tillåts.inteen annan

Från våra utgångspunkter någothar vi inte erinra RINK:satt mot
förslag.

6.3.5 Beskattningsår

Näringsidkare är regel bokföringsskyldiga enligt BFL. Räkenskapsåretsom
kalenderåretutgörs eller period månadertolvav brutetannan av

räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 maj-den
30 april, den 1 juli-den 30 juni eller den 1 september-den 31 augusti.
Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer möjlighetharsom att
medge månaderperiod fårtolvatt räkenskapsår. Denannan utgöraav som

bokföringsskyldigär för flera rörelser skall räkenskapsåranvända samma
Ävenför dessa. Detsamma gäller beträffande koncerner. härvidlag finns en

dispensmöjlighet.
Enskild eller dödsbo eller brukaräger jordbruksfastighetperson som en
inte bokföringsskyldigär enligt BFL. Däremot föreligger skyldighet att som

underlag för taxeringen föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
1979:141, JBFL. Bestämmelserna i JBFL räkenskapsår överensstäm-om

med dem i BFL.mer
Med taxeringsår enligt 3 § KL kalenderårdet under vilket taxeringavses

sker i första instans. Beskattningsåret kalenderårdetutgör närmastsom
föregått taxeringsåret eller, vid räkenskapsår,brutet räkenskapsårdet som
löpt före dennärmast 1 taxeringsåret.ut undermars

För aktiebolag m.fl. juridiska kommer i detpersoner systemet attnya
finnas endast inkomstslag, inkomstett näringsverksamhet. Räkenskaps-av
året kommer därför beskattningsårutgöra föratt alla inkomster. Behov av
någon särskild avstämningsdag för transaktioner mellan bolaget och
aktieägarna föreligger inte. Det saknas grund det anförda anledningav

ifrågasättaför för dessaatt rätten subjekt tillämpaoss brutet räken-att
skapsår.

frågaI enskilda näringsidkare situationenär annorlunda. Dessaom
kommer normalt vid sidan näringsverksamheten redovisa inkomstav att
eller underskott kapital i det Det blir härvid viktigtsystemet.av nya att
tillgångar och skulder liksom inkomst- utgiftsräntoroch fördelas korrekt
mellan näringsverksamheten och privatekonomin. Detta detgör angeläget

redovisningsperioden föratt näringsverksamheten och privatekonomin
föreslåröverensstämmer. Vi därför räkenskapsåret för enskildatt

näringsverksamhet skall kalenderår.utgöras Detsamma bör förgällaav
näringsverksamhet bedrivs dödsbo juridiskochsom av av person som
förvaltar samfällighet och inkomst beskattas hos delägarna. Härigenomvars
kommer all näringsverksamhet skall beskattas kommunalt hasom att
kalenderår beskattningsår.som
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näringsfastigheterReavinstbeskattning6.3.6 av

innebärföregående bolagsbeskattningVårt reformeradförslag i det om
närings-på inkomstfastigheter skall beskattasbl.a. reavinsteratt avsom

ingångsvärdetNågon e.d. skall inte ske.uppräkningverksamhet. av
enskilt ägdareavinstbeskattningenFrågan utformningen avavom

såvittdiskussioneniRINK Vi medverkatfastigheter behandlats harhar av
näringsverksamhet.bedrivenanvänds i enskiltfastighetergäller som

sådana följande.innebärRINK:s beträffande fastigheterförslag
beskattasnäringsverksamhet ochReavinster redovisas i inkomstslaget

för vinstberäk-grundavgift. Grundregelnochmed progressiv inkomstskatt
skillnaden mellanvinstenningen skattepliktiga beräknasdenär att som

Skatteuttaget begränsasomkostnadsbeloppet.försäljningsintäkten och
får beräknasomkostnadsbeloppetschablonregel att somomgenom en

förutnyttjade avdragförsäljningsintäkten och40 % skillnaden mellanav
åren, förandra avdragfem skogsavdrag ochreparationer under de senaste

progressivtill 70 %avdragsgillasubstansminskning. Reaförluster är mot
egenavgifter.inkomstskatt och

enskilt näringsfastig-reavinstbeskattningen ägdaVid utformningen avav
inte blir förmåste skattebelastningskillnaden itill storheter attses

ä sidan övrigaå i bolagssektorn och andrasidan fastighetergentemot ena
svårig-visat sig förenat medfastigheter. Det harenskilt ägda storavara

får emellertidRINK:s modellfinna lämplig lösning.heter att anses varaen
studerats.den de modellerbästa somavl

Socialavgiftssystemet6.3.7

utgår socialavgifter. Dessafinansieringen socialförsäkringssystemetFör av
utgår % egenavgiftertvå arbetsgivaravgifter med 37 ochslag,är casomav

utgår %34 underlaget.med ca avsom
1 arbetsgivare i vissa fallArbetsgivaravgifter, och även ensom en

skattepliktigaoch deuppdragsgivare skall betala, beräknas den lön
‘ naturaförmåner till anställda.utgessom

de inkomst rörelse ochEgenavgifter betalas främst harsom avav
avgifterberäkningen dessajordbruksfastighet. Till grund förinkomst avav

statlig inkomstskatt.taxeringen tillläggs
området arrendeinkomster ochavgiftspliktiga fallerUtanför det

från upplätelser s.k. passivaawerkningsrätter och andrainkomster av
pensionsförmånerUtanför fallerjordbruksinkomster.rörelse- och även

årfrån 65fastighetsförvaltning. För fylltliksom inkomster personer som
utgår egenavgifter.arbetsgivar- ellervarken

uppgå till 195 miljarder kr.,För 1989 socialavgifternaberäknas varavca
7,5 miljarder iarbetsgivaravgifter kr.i och188 miljarder kr. caca

egenavgifter.
socialavgifternaURFarbetsfördelningen mellan RINK och harVid

område. förslag tillRINK utarbetat detaljerathänförts till RINK:s har ett
fråga förslagetsocialavgifter. Principen bakomförändringar i uttagom av

någon socialavgifter.medförvärvsinkomster skall beläggasallaär typatt av
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Inkomster grundar till socialförsäkringsförmånerrätt skallsom beläggas
med fulla avgifter. För övriga förvärvsinkomster skall grundavgiften
motsvarande den s.k. skattedelen avgifterna Skattedelentas ut. utgörav ca

%23 underlaget.av
Såvitt egenföretagare skall grundavgiften inkomstavser tas ut av

passiv näringsverksamhet, dvs. verksamhet i vilken företagaren inte aktivt
medverkat, och realisationsvinst vid försäljning näringsfastighet.av
Vidare skall grundavgiften ersättningartas till egenföretagareut och
arbetstagare årfyllt 65 och vid utbetalning pensionsförmåner.som av

Vi kan i huvudsak ansluta till RINK:s förslag.oss
Enligt gällande regler gör egenföretagare avdrag för premie fören

pensionförsäkring allmänt avdrag. Detta medför avgift kommersom att att
tvåi led utgårtas avgiftut vid utbetalning pension. föreslårViom av

därför RINK:s förslag iatt denna del genomförs avdragetom för— -
premie skall i förvärvskällangöras där det medför reduceringen av
avgiftsunderlaget.

6.3.8 Särskild redovisningsmetod

6.3.8.1 Inledning

Frågan särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhetom en
har betydandeägnats uppmärksamhet inte bara i Sverige också iutan
Danmark och Norge. I Danmark har med verkan fr.0.m. 1987 genomförts

frivillig virksamhedsordning. I Norge har delningsmodellen utrettsen
i olika omgångar sedan årtio fråganän och ånyo.utredsmer nu

vårFör diskussion särskild redovisningsmetod FSK:s förslagom ären
SOU 1984:70 den naturliga startpunkten. I det följande sammanfattar vi
först detta förslag och de synpunkter förslaget framfördes vidsom
remissbehandlingen avsnitt 6.3.8.2. Därefter några andrapresenterar
modeller har tagits vårti utredningsarbete avsnittsom 6.3.8.3.upp
Avslutningsvis våraredovisar vi överväganden avsnitt 6.3.8.4.egna

6.3.8.2 FSK:s förslag

FSK:s förslag till staketmetod innebär inkomst näringsverksamhetatt av
träffas statlig skatt 10 %. Uttag ackumuleradeav en vinstmedelom av
som träffats den 10-procentiga skatten avdragsgillt.är Vidav uttag tas
full skatt statligt och kommunalt. Beskattningut sker i inkomstslaget
eget företag. Egenavgifter beräknas inkomsten företag.egetav

FSK diskuterade också alternativ modell. Den innebar inkomstenen att
innanför staketet löpande skulle beskattas efter 30 % och denna skattatt

skulle räknas vid ifrågasatteuttagstillfället. FSKsenare emellertidav om
sådan avräkningsmodell skulle fungeraen tekniskt.rent
Innanför FSK:s staket finns bara egendom träffas full skatt vidsom av
försäljning. Det innebar själva fastighetsinnehaveten att ligger utanför

staketet. Värdeminskningsavdrag fastigheten alltså i inkomstslagetgörs
företag. En försäljningeget fastigheten beskattas i den privata ekonominav
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reparation,förmånliga utgifter förLöpandeenligt reavinstreglerna.de
innanför staketet.dras emellertid drasräntor avm.m.

acku-tillskjutet kapital ochKapitalet innanför delas istaketet upp
medanfritt tillbakavinstmedel. Det tillskjutna kapitalet kanmulerade tas

Somoch avgifter.ackumulerade vinstmedel träffas skatt uttaguttag avav
Användandevinstmedel räknas inte bara kontanter,uttag varor m.m.av av

ocksålåntillgångar för privatasäkerhet räknasverksamhetensg somav som
uttag.

få iunderskottFöretagaren allmänt avdrag han täckerkan ettom upp
tillintäktsförs inåringsverksamheten. Denna tillskott motsatstyp av -

i näringsverksamheten.andra tillskott -
det inteFSK:s personligt i den meningen kanstaket övertasär att av

någon vinstmedlen hosackumuleradeVid arvskifte beskattas deettannan.
tillgångarfår iprinciper dagdödsboet. Däremot enligt tassamma som --

skattemässiga restvärden.till sinaöver
modellenpositivt intresse föri allmänhetRemissinstanserna uttryckte ett
1986:25.Fisådan finns i Dssammanställning remissyttrandenaen avsom

avseenden behövde kompletterasmodellen i olikaDet betonades dock att
måste slutlig ställningutformas innanförslagoch fullt genomarbetatatt ett

behandlingenriktades särskilt den föreslagnakunde Kritik mottas. av
både innanförfastigheter beskattadesfastigheter. Den omständigheten att

ansågs och skapakomplicera modellen dessutomutanför staketetoch
skatteplanering.förutrymme

viktigt skattesatsenorganisationer framhöll detNäringslivets att attvar
ocksånivån %. De underströk bl.a.föreslagna 10inte höjdes den attöver

måstegenerationsskiftesfrågorna annorlundahanteras sätt.ett
övergången också.framhöllssamband medInformationsproblemen i
farhågorhållFrån det inte skulleadministrativt framfördes att vara

upprätthålla Exempelvis det kunnastaketet. skullemöjligt i alla lägenatt
lån företagaren de factosvårt rullande däruttagsbeskattaattvara

inte framgickprivat där dettakapital i näringsverksamhetenutnyttjade men
lågaocksåbefarades denbokslutstillfällena. Detredovisningen vid attav

åtskilligaså kapitaluppbyggnadleda tillskattesatsen skulle attstoren
försöka dra sigutflyttning skulleföretagare eller sättannatgenom --

beskattningen.andra ledet iundan det

modeller6.3.8.3 Andra

i skede iegenföretagarna harDe organisationer företräder ett sentsom
redovisningsmetod förtill särskildskissutredningsarbetet presenterat en

utgångspunkt framförslagEn för skissen de läggsegenföretagare. är som
URF RINK.ochav

frånnågra kommittéernas lösningar. Bl.a.awiker modellenI avseenden
i inkomstslagetfastighetsvinster utanför staketetbeskattningensker av

alltså Vid% inga avgifter.träffas 30 statlig skatt ochkapital. Vinsten av
får medfastighetens anskaffningskostnad räknasvinstberäkningen upp

iredovisas fastighetenVid den löpande beskattningenhalva inflationen.
alltsåreparationernäringsverksamheten. Räntor kostnader för drasoch av
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där liksom värdeminskningsavdragen. Vid avyttringen fastighetenav
behandlas värdeminskningsavdragen återförsoch i näringsverksam-separat
heten.

I övrigt gäller den beskattningsbaraatt inkomsten beräknas vanligt
enligtsätt regler gäller för aktiebolagen. Däreftersamma klyvssom

inkomsten i del kapitalinkomst och delen som avser en som avser
arbetsinkomst. Vid beräkning kapitalinkomstdelen ingåendeutnyttjas detav
K-SURV-underlaget. Som kapitalinkomst statslåneräntanräknas med
tillägg fem procentenheter multiplicerat med K-SURV-underlaget.av ca

På kapitalinkomstdelen utgår inga egenavgifter. Inkomsten beskattas
inkomst kapital, dvs. med statligsom skatt 30 %. Beskattningav en om

sker inkomsten frånoavsett verksamhetentas ellerut ej. Omom den inte
förs den eftertas ut avskattning till kontot för tillskjutet kapital.

På arbetsinkomstdelen egenavgifter Beskattningtas sker förut. lön.som
På arbetsinkomst inte direkt behållstas fonderasutsom iutan verksam-
heten i stället statligtas näringsskatt med 30 % Det funderadeen ut
beloppet redovisas särskilt kapitalkontoett näringsvinstkonto.

När fonderad arbetsinkomst årtas beskattasut ett utttagetsenare som
arbetsinkomst. Uttaget beläggs inte med egenavgifter eftersom inkomsten
redan träffats 30 % skatt. Uttaget förmånsgrundande.av är

Uttag fonderad inkomst beskattas normaltav arbetsinkomst. I densom
mån uttagsårets inkomst inte åretstäcker det beräknade kapitalavkastning
betraktas motsvarande del fonderad inkomstuttagav redanav som
beskattad kapitalinkomst.

Uttag överstiger den skattepliktiga inkomstensom räknas uttagsom av
tillskjutet kapital och kan ske skatteeffekter. Pasutan detänmer
tillskjutna kapitalet så negativtut värdeatt ett uppkommer skall- -
SURVEN innanför återförasstaketet till beskattning.

Förluster i verksamheten klyvs enligt principer vinster.samma som
Som nämndes inledningsvis innebär modellen fastigheter beskattasatt

enligt andra regler förutsattsän i RINK:s och URF:s förslag. Isom en
modifierad modell har för behandlaspresenterats fastigheternasom oss

Enligt dennaett sätt.annat modell beskattas fastighetsvinsten innanför
staketet. Ett fastighetsvinstenuttag beskattas i inkomstslagetav kapital
och beskattas med 30 %. Detta gäller vinstenoavsett tasom ut
försäljningsåret eller Modellen alltsåförutsätter fastighetsvinstersenare. att

inte omedelbart redovisassom tas ut särskildsom post.en

överväganden6.3.8.4

Vi redovisar i våradetta avsnitt preliminära överväganden beträffande den
särskilda redovisningsmetoden. Som tidigare framgått har de skisserade
modellerna aktualiserats förhållandevisett stadium i utredningsar-sent
betet. Följaktligen har det inte varit möjligt för granska modellernaattoss
i fårdetalj. Vi därför begränsa till vissa allmänna kommentarer.oss

Som framgått våra utgångspunkter för den framtida utformningenav av
egenföretagarebeskattningen avsnitt 6.2 det angeläget attanser en
möjlighet för enskilda näringsidkareges kunna expandera verksamhetenatt
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redovisningsmetoden utgörsärskildaDenaktiebolag.bilda enattutan
huvudalternativet,förhållande till det andrasådan möjlighet. Iprincipiell

fördelvissskattesubjekt, detharalltså tillhandelsbolagetdär görsdet en
lagstiftningen ochcivilrättsligai denförändringar krävssärskildai ingaatt

lagstiftning.i annan
frågor ekonomiskt slagnågra principiellaredovisasHI bilaga somav

eller sättdärskattemodell annatvarje slag ettvidaktualiseras av
frågorEn dessafrån näringsverksamheten.privatekonomin avsepareras

dubbelbeskatt-från principenden allmännaskallgäller göras omavstegom
från näringsverksamhet.inkomstning allav

viss andelmodellernaskisseradeför de ärGemensamt att aven
åstadkomsDettaföremål bbclbeskattning.blir för duintenäringsinmmsten

kapitalin-inäringsskatt klyvsförenäringsinkomsten uttag enatt avgenom
beräknasKapitalinkonastdclenarbetsinkomstdel.komstdel och genomen

räntenivå varierakanränteberäkning där valetschablonmässig aven --
näringsverksamheten.tillskjutitsdet kapital som

från dubbelbeskattningsprineipen kandåFrågan dettaär avstegom
frågan relation tillvår bedömas imening börberättigat. Enligtanses vara

I deninom staketet.beskattningenvidgällade övriga lättnader antassom
möjlighet tillföretagetförutsättsredovisningsmetodensärskilda
underlaggrundasK-SURV, skulletill bl.a.avsättningar somsammasom

kapitalin-uppskattadesehablonmässigtberäkningsunderlag för denutgör
tillförmedge avdragförutsättning räntamed dennakomsten. Att en

lågtdå förskulle totaltdettatveksamt, settföretagaren ettgesynes oss
vår meningEnligt ärnäringsinkomsten.viss del ettskatteuttag av

sådansådant skattelättnadavdrag och attminimikrav för medge ettatt en
från SURV-underlaget.exkluderastillskjutna kapitaletdet

reavinstbe-modellerna förutsättspresenteradede förI förstaden av oss
detta.delvis innanförutanfördelvis staketet,fastigheter ske,skattningen av

medaninom staketetdrasvärdeminskningsavdragRäntor och m.m. av
värdeminskningsav-kapital, där dockinkomstreavinsten beskattas avsom

Reavinsteninnanför staketet.förvärvskällantillbaka idragen läggs
anskaffningsvärdet, tillförförsäljningspriset med avdragdefinieras som

ingår SURV-underlaget.iFastighetens värdehälften uppräknat.
problematisk.reavinstbeskattningenföreslagnadenI avseenden ärtre

i inkomstslagetbeskattasreavinsteninnebär det faktumförstaFör det att
då avdragolikabortfaller,i dubbelbeskattningenledindirektkapital att ett

leden.beskattningen i bäggeochreducerarinnchavstidenunder uttagen
återläggsvärdeminskningsavdragenmotverkas detta dockTill viss del attav

inom staketet.
kombinationreavinster ienkelbeskattningeninnebärandraFör det av

ingår det skatteuttagetSURV-underlaget totalaifastighetenmed attatt
lågt, privatbostäder.förför lägrenäringsfastigheter blir änt.o.m.

uppräknasanskaffningsvärdet skalltredje innebär förslagetFör det att
detskattelättnad, förutomytterligareinflationen attmed halva gersomen

asymmetri idagensför privatbostäder innebärbeskattninglägre än atten
ochbestående nominellafull avdragsrätt för räntoriskattesystemet —

återintrodueeras.vinstreducerad nominellbeskattning av en —
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Den modifierade modellen har inte den första modellens svagheter vad
gäller reavinstbeskattningens utformning. Fastigheten beskattas i sin helhet
innanför staketet, alltså även reavinsten. Vid reavinstberäkningen medges

uppräkning anskaffningskostnaden. Den föreslagnaav lösningen innebär
dubbelbeskattningenatt upprätthålls.

Vad gäller de tekniska aspekterna kan först konstateras deatt nu
presenterade modellerna skatterättsligaär konstruktioner koppling tillutan
den civilrättsliga lagstiftningen. Redan förhållandedetta ställer kravstora
på redovisningens standard för beskattningen skallatt kunna utformas efter
de linjer diskuterats. Det självklartsom ärnu angeläget eventuellatt en
redovisningsmetod utformas så de skattskyldigaatt kan överblicka sin
skattemässiga situation och kontrollenatt kan ske med rimligasystemetav
insatser från det allmännas sida.

förhållandeI till FSK:s innehållermodell de presenterade modellernanu
vissa komplicerande inslag. Detta i förstaär hand följd reglernaen av om
klyvning inkomsten i arbetsinkomst ochav kapitalinkomstdel. Olikaen en
inkomstdelar måste bådesärredovisas inkomstâret och för attsenare- —
reglerna skall bli konsistenta. I avgiftshänseende frågablir det om en
uppdelning mellan årets arbetsinkomstuttag avgifter årstidigareav och
arbetsinkomster kvittning erlagd skatt. Behandlingenmot fastigheterav

liksom i alla staketmodeller svårigheter.ger upphov till— -
En teknisk analys de presenterade modellerna kanav intenu göras

det här stadiet. Allmänt kan dock sägas komplexitetenatt kan bli
betydande när staketmodell skall utformas i detalj.en Inte minst erfaren-

frånheterna Danmark visar detta.

6.4 Handelsbolag

6.4.1 Inledning

Skattereglerna för handelsbolag har tid varit aktuella i olikasenare
sammanhang. FSK har lagt fram förslag till skattemodellett där handels-
bolagen tillgörs särskilda skattesubjekt SOU 1986:44. Vidare har de s.k.
dubbla avdragen för löpande underskott ioch reavinstsystemet stoppats

lagstiftning hösten 1988. Det ocksågenom kan FSK:snämnas för-att nya
beskattningenslag fåmansföretagom SOU 1989:2av berör bl.a. de

fåmansägda handelsbolagen.
I det följande behandlas den framtida beskattningen handelsbolag. Iav

avsnitt 6.4.2 diskuteras alternativet med fortsatt delägarbeskattning och
alternativet med handelsbolaget skattesubjekt. Vi förordar detsom senare
alternativet och utvecklar i avsnitt 6.4.3 sådanmodell för beskattningen en

har till de förslaganpassats URFsom och RINK lägger framsom i övrigt.
I avsnitt 6.4.4 behandlas civilrättsliga frågor. Det gäller i första hand om

handelsbolagstatus skall förutsätta registrering.som Vi diskuterar också
förutsättningarna för tillåtaatt enmanshandelsbolag.
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till ändrade.förslagkomplettinte fram heltAv tidsskäl lägger ett
får huranalyseras bl.a.fortsatta beredningsarbetetI detskatteregler.

skall regleras.övergången handelsbolagenskattemodell förtill en ny

skattemodellVal6.4.2 av

något självständigtintejuridiskHandelsbolag i dagär person menen
skattesubjekts. alltså handelsbolagetinte hosBolagets vinst beskattas utan

Frånavtalat.fördelning bolagsmännenenligt denhos bolagsmännen som
råda frihet för bolagsmännencivilrättslig det attsynpunkt storanses

speciellaibeskattningen kansig. Vidförluster mellanfördela vinster och
fördelningen.civilrättsligadensituationer korrigering ske aven

KL förtill 53 §anvisningarnaenligt 10Bolagsman punktbeskattas av
måå denna havahurubelöper, änvinst, honomden del bolagets somav

må lyftat bolagetsvad havaoberoende hanochbolaget använts, avavav
beskattningsåret vinst. Bolagsmannenförvärvadetidigareunder eller

såvitt bolagsinkomster.alltså i egenföretagaredagbehandlas avsersom en
inte förekom-ochemellertid i handelsbolagetVinstberäkningen sker som

Någon skattemässigbolagsmännen.i länder hos ochandra en avvarmer
iDelägareåtskillnad och bolagsmannen.föreligger inte mellan bolaget

harbolagsinkomsten haniför sin delhandelsbolag beskattas oavsett om
anspråk förinågon egendomAtt bolagetslyft del inkomsten. taav

någon beskattning.i sig intekonsumtion utlöser
privatekonomi ochfråga åtskillnad mellan bolagsmannensEn är om en
delägarbeskattning.åstadkommas fortsattvidekonomi kanbolagets en

in-åtskillnad inte skallsådan bolagsmannenAvsikten med är atten
frånnågon Tilllyft bolaget.i form harför vad hankomstbeskattas änmer

å beskattningen knytasfrån sidani dag skall andravad gällerskillnad som
Denianspråktagande bolagsvinsten.för deltill just bolagsmannens egen av

ocksåförutsättsinte omedelbarthandelsbolagets inkomstdel uttassomav
förden gällerefter lägrebli beskattad, änprocentsats sommen en

något skattesubjektinteEftersom handelsbolagetbolagsmans inkomster. är
också ickedenbeskattningen ske bolagsmännenemellertid hosskulle av

vinsten.uttagna
olikanaturligtvis utformas sätt.En angivet slag kanmodell av nu

egenföretagare,behandlaskunnaBolagsmännen skulle och somenvar
i bolaget.beträffande andelenredovisningsmetodvilka tillämpar särskilden

således hurbolagsinkomsten bestämmasin andelBolagsman skulle av av
från villmycket hanoch hurhan väljer bolagetdel att ta ut spara.stor som

falletärbolagsinkomsten skulle sättBestämningen som nusammaav
Även SURV-avsättningreserveringar i formdei handelsbolaget.ske av

Uttagsbeskattningenföreslås bli införda i handelsbolaget.görs avsom nu
frånfrån tilltill handelsbolagetbolagsmännen knyts inte utan uttaguttag

iegenföretag andelen handelsbolagetdet utgör.som

8En K.i bilagautlandetöversikt civil- och skatterättsliga regler i gesav
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Ett alternativ inkomstenannat är i bolagetatt beräknas fram till
SURV-avsättning och resultatet fördelasatt mellan bolagsmannen som
sedan fåroch SURV-avsättningöra Bolagsmännenvar en bestämmer var
för sig hur mycket de vill direkt.ta ut

En tredje modell inteär bara inkomstberäkningenatt fram t.o.m.
SURV-avsättning sker i handelsbolaget ocksåutan bolagsmansatt
skattepliktiga redovisas frånuttag handelsbolaget.ett uttag Vadsom som
återstår efter bolagsmans fördelas bolagsmannenuttag påemellan. Skatten
de sparade vinstmedlen, inkomsten näringsverksamhet, hosav tas ut
bolagsmannen.

Ställer de modellerna vidtre sidanman varandra kan konstateraav man
den förstaatt och andra modellen står varandra mycket Skillnadennära.

är reservering skeratt i bolaget i den första modellen och hos bolags-
imännen den andra. Avsättning till L-SURV grundar sig den i bolaget

utbetalda lönesumman. Av kontrollskäl sådanbör avsättning ske i bolaget.
Skäl saknas dela avsättningsmöjligheternaatt mellan bolag och bolagsmän.
Även K-SURV-avsättning bör därför ske i bolaget. I valet mellan den
första och den andra modellen den förstaär modellen föredra.att

Vad därefter gäller den tredje modellen kan konstateras ordningatt en
enligt vilken bolagsmännen mellan sig har fördela bolagsinkomsten efteratt
gjorda inte kan någotuttag sägas utgöra verkligt alternativ till handels-
bolaget skattesubjekt. Bolagsmännen skullesom och ha redovisaattvar en

frånsina handelsbolaget.uttag Inkomstberäkning och sparande vinsterav
skulle ske i handelsbolaget. Om skatten sparade vinster debiterings-rent
tekniskt läggs bolaget eller bolagsmannen är underordnadav
betydelse.

Endast den första modellen kan med andra ord sägas utgöra ett
alternativ till handelsbolagetatt göra till skattesubjekt. Att för varje
bolagsandel tillämpa särskild redovisningsmetod skulle innebäraen att
bolagsmannen först sin andeltog bolagsinkomsten och därefterupp av
redovisade hur del därav avsågstor han årtillatt och hursom spara senare
mycket han tagit Uttaget beskattas enligtut. vanliga regler medan den
sparade inkomsten skulle lågbeskattadutgöra näringsinkomst.

Mot delägarbeskattning detta såvälslag kanen principiellaav som
tekniska invändningar resas.

Förslag till modell för skattemässig åtskillnad mellan näringsverksamhet
och privatekonomi har tidigare lagts fram FSK SOU 1984:70. Mycketav

kritiken det förslaget sikte förhållandetmotav dettog den enskildaatt
näringsverksamheten någoninte frånutgör näringsidkarens privatekonomi
i civilrättslig mening skild verksamhet. Handelsbolagen däremotutgör en
särskild juridisk Redan detta är starkt skäl förperson. ett vidatt en
reformering handelsbolagens beskattningav bolagengöra till särskilda
skattesubjekt. Det välär känt den praktiska tillämpningenatt denav
nuvarande delägarbeskattningen inte komplikationsfri.är Användningen av
handelsbolagen i skatteundandragande syfte hänger till delstor samman
med den frihet bolagsmannenstora i dag har fördela vinster ochatt
förluster mellan sig.
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idelägarbeskattningproblempraktiskatill vilkaSer ensomman
medföraskulle utgörredovisningsmetodsärskildförening med en

Ränte-komplikation.SURV-underlagnegativträntekorrigeringen vid en
in-underlagnegativtvidbolagsmännenkorrigering innebär somatt

statslåneräntankopplad tillvissskall räntesatskomstpost ta enupp
skallavdragspostmotsvarande tasgånger ochnegativt underlag uppatt enj

bolagsmännendelägarbeskattning skulleVidkapital.inkomstslagetinom en
I En effektuteblir.räntekorrigeringenså effekternaförfara avkunna att av

skullebolagsandelarredovisningsmetod försärskildtillämpningen enav
redovisaskulle hahandelsbolagfleraockså i attdelägarebli den äratt som

angelägnatill detfrån Med hänsynolika bolag.näringsinkomstersparade
delägar-beskattninginte skersparade inkomsteri utan synesatt uttag av

sparadmed alljämförelseikontrollkrävande attbeskattningen vara
handelsbolaget.samlad iinkomst finns

övervägandefunnitomständigheteranfördatillVi med hänsynhar nu
skattesubjekt ochsärskildatillhandelsbolagenför görsskäl tala att

aktiebolag.reglerhuvudsakenligt ibeskattas somsamma
handelsbolag kanbeskattningtillFSK:s förslagiHuvuddragen avny

efter bolags-På inkomsthandelsbolagetspå följandesammanfattas sätt.
utgår inkomstskattstatlignäringsverksamhet,inkomstmännens uttag, av

i delägarkretsen ärjuridiskamed%. För handelsbolagmed 10 personer
in-helhet ii sinbeskattas%. nytt52 Bolagsmansskattesatsen uttag

inkomstskatt.statligochkommunalhandelsbolag, tillinkomstkomstslag, av
förslagetenligtfrån föranleder uttaghandelsbolagetSamtliga avuttag

förlusttäckningförskerhandelsbolagettillskott tillsocialavgifter. För som
avdrag.till allmäntföreligger rätt

skattesubjektHandelsbolag6.4.3 som

6.4.3.1 Allmänt

sättalltså skall beskattasUtgångspunkten handelsbolaget sammaär att
i enbartbeskattashandelsbolagetDet innebär bl.a.aktiebolaget. attsom
%.30bliroch skattesatsennäringsverksamhetinkomstslag attett

ändringar i deföretagsskattereformendrag i ärFramträdande nuvaran-
förvärvskällorochindelning i inkomstslag samtförde reglerna en

sänkningdärtill koppladochbreddning skattebasenbetydande avenav
skattesatsen.

övrigaliksombolagen utövareinnebär dettadelFör handelsbolagens att
jordbruksfastighet,inkomstinkomstslagenidag hänförs tillvad avsomav

metodkonventionellfastighetinkomstochinkomst rörelse av annanav
näringsverk-inom inkomstslagetverksamhetredovisa sinskallframdeles

förreglerenligtInkomstberäkningen skall skesamhet. somsamma
föreslås ocksånäringsverksamhet attinkomstslagetTillaktiebolag.

fastighetsförsälj-Vinstföras.inkomster skallövrigahandelsbolagets av
inkomstslagetsåledes redovisas inomkapitalavkastning skallningar liksom

samtligaredovisadärmedkommerEtt handelsbolagnäringsverksamhet. att
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inkomster inom inkomstslag. Inomett inkomstslaget näringsverksamhet
föreslås handelsbolaget i likhet med aktiebolagen redovisa all verksamhet
i förvärvskälla.en

Sedan handelsbolagets inkomst framräknats återstår beaktaatt av
bolagsmannen gjorda från bolaget.uttag Uttagen avdragsgillaär för
bolaget såvittutom gäller den del bolagsmans uttag är betraktaav attsom

avkastning hans kapitalandelsom i bolaget. Hur kapitalavkastningsdelen
skall beräknas redovisas under avsnittet bolagsmans beskattning nedan.

6.4.3.2 Bolagsmans beskattning

Bolagsman i handelsbolag beskattas i dag för sin andel bolagets inkomstav
hur inkomstenoavsett använts och hur mycket denna han har lyft.av som

Sedan handelsbolagen gjorts till skattesubjekt kommer bolagsmannens
beskattning knytas just tillatt vad han frånhar lyft bolaget.

Bolagsmans skalluttag utöver ersättning för utfört arbete anses
innefatta avkastning det kapital han har nedlagt i bolaget.som
Kapitalavkastningen beskattas inkomst kapital hos bolagsmannensom av
och skall inte föranleda socialavgifter.uttag Kapitalavkastningenav är, som
tidigare å andra sidanangetts, inte avdragsgill för bolaget. Kapitalav-
kastningen föreslås bli beräknad enligt regler frågagälla isamma som avses

från fåmansägdauttag aktiebolagom jfr RINK:s förslag. Har bolags-
inte varit aktivi bolaget beskattasmannen hela kapitalinkomst.uttaget som

Vad återstårdärefter bolagsmanssom hänförs tillav uttag arbets-
inkomst och beskattas inom inkomstslaget tjänst. Arbetsinkomst skall
föranleda Ärsocialavgifter.uttag juridiskav bolagsman beskattasperson

inkomstuttaget näringsverksamhet.som Bolagsmanav kan naturligtvis ta
tillbaka sitt tillskjutna frånkapital bolaget beskattningutan och avgifter.

Med inteuttag bara kontanteravses uttag ävenav utan uttag av varor
och tjänster från bolaget. Detta följer allmänna regler s.k. naturaför-av om
måner och behöver inte särskilt detnär gäller handelsbolag.anges Det kan
emellertid det kommerantas att föreligga intresseatt bolagetsatt taav
vinstmedel anspråki frånutan göraatt bolaget föruttag därigenomatt
undgå den personliga inkomstskatten och socialavgifter.uttaget Ettav

sådantexempel ianspråktagandeett lån frånär att ta handelsbolaett get.
Mot lån föreliggerett inte några civilrättsliga hinder. Bolaget och
bolagsmannen två skildaär rättssubjekt kan träffa avtal med varandrasom

lånetransaktion. Det finns någotom inteen bundet kapital i handelsbolaget
låneförbudvarför det slag finns i aktiebolagslagenav 1975:1385,som

ABL, saknas för handelsbolagens del.
FSK föreslog för sin del skatterättsligt låneförbud.ett Bolagsmans lån

från handelsbolaget betraktas från bolagetett uttag och beskattassom som
sådant. Också vårtett i förslag till modell för beskattning handelsbolagav

föreligger behov jämställa lånatt mellan handelsbolagav och bolagsman
med föranlederuttag, beskattning. Detsom finns också anledning att

lånbehandla till bolagsmans närstående bolagsmannens lånett vilketsom
skall utlösa beskattning. Behandlingen lån närståendetill bör samordnasav
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FSK:sföranledsfåmansföretagslagstiftningen avmed den somöversyn av
betänkande.avlämnadenyligen

Bolags-från skattepliktenlån göras.undantagbörkommersiellaFör s.k.
lån isåledes kunna ettockså börnäringsidkare ta uppärman som

näringsverksamhet.för sini ochhandelsbolaget

socialavgifterHandelsbolaget och6.4.3.3

egen-formsocialavgifter idagierläggeri handelsbolag avBolagsman
kommanditdelägareEnbolagsinkomsten.sin andel somavgifter av

anställd, vilketavgiftssammanhangibetraktasför bolagetutfört arbete som
arbetsgivaravgifter för honom.erläggafår bolaget harföljdtill attatt

redovisadettakommanditdelägarenfrån trotsskall sombolagetInkomsten
inteochfastighetrörelse ellerjordbruksfastighet, sominkomst annanav

tjänst.
redovisa sinahandelsbolag uttagivårt skall bolagsmännenEnligt förslag

dåFrågan bördettakapital. ärtjänst ellerfrån inkomstbolaget omavsom
så måtto han-isocialavgifter attomläggningföranleda uttaget avaven

FSKbolagsmännensarbetsgivaravgifter uttag.erläggaskalldelsbolaget
behållas.egenavgifter skullemedordningennuvarandedenföreslog att

skullebolagsmännenställningstagandeför sittskäl attFSK anförde som
därfördekapital ochåterta tillskjutetbeskattning attmöjlighet att utanges

skattepliktiga ochdetkunde hurbokslutstillfället avgöra stortvidförst
från handelsbolagvarit. Bolagsmännens ettuttagavgiftspliktiga uttaget

medjämförelsevarför direktoregelbundet,inte sällansker dessutom en
Med hänsynkundeFSK inte göras.enligtanställdalöneutbetalningar till

skulleifrågasättas detförhållanden kunde detangivnatill ombl.a. nu
därmedadministrativa fördelarpåtagliga systemnågra ettmedföra mera
föri underlagenfrån medräknashandelsbolagetbolagsmännens uttag

bolaget.månadsavgifterna för
skattesubjekt.ställningdetiharHandelsbolaget systemet somnya

kapital.tjänst ochinkomstslagenredovisas inomskallBolagsmännens uttag
framstår naturligtvår meningenligtdetomständigheter gör somDessa att

socialavgifter bolagsmännensockså skall erläggahandelsbolagetatt
mån bestämningenI denarbetsgivaravgifter.form avi somuttag av

har erlagthandelsbolagetårets föranledervid slutkapitalavkastningen att
året får lämnabolagetunderarbetsgivaravgifteriför litetför mycket eller

uppbördsdeklaration.rättaden

Underskott6.4.3.4

förlustertaxering förpersonligasinfår vidavdragi dagBolagsman göra
i principfördelasförlustVinst ochhandelsbolaget.uppkommit isom

begränsningen i detMedbolagsavtalet.enligtemellanbolagsmännen
begränsningnågon motsvarandeföljer intecivilrättsliga avansvaret

förlust.kommanditbolagetsavdrag förtillbolagsmans rätt
skattesubjekt ärhandelsbolag äriFörlust uppkommer ett somsom

bolagsmännen.hand intei förstaskattemässigtoch berörförlustbolagets
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Handelsbolaget fåbör till förlustutjämningrätt enligt reglersamma som
skall gälla för aktiebolag.

Bolagsmännens civilrättsliga för handelsbolagets kvarstårskulderansvar
också efter övergång till behandla handelsbolageten att skattesubjekt.som
FSK föreslog bolagsman skulleatt medges allmänt avdrag för faktiskt
tillskott till bolaget för förlusttäckning vid årettaxeringen efter dådet
tillskottet intäktförts hos bolaget. Vid remissbehandlingen vissarestes
invändningar den tekniskamot utformningen förslaget i denna del. Denav

synesprincipiella inställningen emellertid ha varit bolagsman bordeatt ges
tillfälle med obeskattadeatt medel itäcka handelsbolaget uppkommande
förluster.

Vid bedömningen frågan hur bolagsmans civilrättsligaav föransvar
bolagets åligganden skall beaktas vid beskattningen måste den enskilde
näringsidkarens möjligheter kvitta underskottatt i förvärvskälla andramot
inkomster uppmärksammas. Som framgått avsnitt 6.3.4 föreslår RINKav

enskild näringsidkareatt skallen möjlighet inom förvärvskällanattges
uppkommet underskott. Däremotspara kommer det enligt förslaget inte

bli möjligt kvitta underskottatt iett förvärvskälla inkomster ien mot en
förvärvskälla.annan

För handelsbolagens del innebär övergången till behandla han-att
delsbolagen skattesubjekt underskottsom att ett uppkommer isom
handelsbolaget får balanseras och utnyttjas bolaget årkommande efterav

regler föreslås församma aktiebolag. Medsom hänsyn till hur reglerna för
enskilda näringsidkare utformats bör bolagsman hänvisas till inomatt
reavinstsystemet bli kompenserad för den slutliga förlust hanssom
delägarskap i handelsbolaget upphov till. De tillskott bolagsmanger som
kan tänkas till påverkargöra bolaget således likhet vad gäller enskiltsom
bedriven verksamhet hans beskattning i samband med hanatt avyttrar
andelen eller handelsbolagetatt upplöses.

6.4.3.5 Upplösning handelsbolagav

De skattemässiga konsekvenserna likvidation och upplösningav en ettav
handelsbolag idag kan sammanfattas enligt följande. Bolagsman som
tillskiftas tillgångarenskilda skall i princip skillnadenta mellanupp
tillgångens marknadsvärde och dess bokförda värde till beskattning. Om
bolagsman övertar hela verksamheten och överför denna till enskilden
firma eller använder den apportegendom i sambandsom med aktiebolags-
bildning överföring kunna skeanses upplösningutan Till-av reserver.
gångarna får emellertid inte ha ändrat skatterättslig karaktär vid utskift
ningen. När det gäller upplösning och frånutskiftning fåmansägdaav
handelsbolag den fåmansföretagslagstiftningenutgör s.k. hinderett mot
överföring avskattning.utanav reserver

Enligt det framlagda förslaget skallnu handelsbolagen framdeles
behandlas skattesubjekt. Beskattningenettsom i samband med upp-
lösningen handelsbolag förändrasettav därmed. Om tillgångar överförs till
bolagsmännen skall skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde
beskattas i likhet med vad falletär i dag. Beskattningensom kommer
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Handelsbolagetskattesubjekt.dettaeftersom äri bolagetemellertid skeatt
näringsverksamhet.intäktsåledes skillnadenskall avta somupp

upplösninghandelsbolagetssamband mediutskiftasVinstmedel som
värdetföruttagsbeskattasdärförbörBolagsmanuppskjutnautgör uttag.

tillgångar tillskiftas honom.somav
avyttringmedjämställafrån handelsbolag avärUtskiftning att en

Bolagsmanrealisationsvinstgrundande.alltsåochi bolaget ärandelarnaI
anledningirealisationsvinstrealisationsförlust avfördärförskall taxeras

bolagsandel.föreslås avyttringförenligt de reglerupplösningen avsom

handelsbolagandel iAvyttring6.4.3.6 av

i handelsbolagandel iavyttringvidbeskattningenrörandeReglerna av
deutnyttjandefortsattförhindraSyftet1988. ett avunderändrades attvar

andelingångsvärdet förinnebärreglerna attDeavdragen.fiktivas.k. nya
höjerinkomsterskattepliktigatillskott ochmedår år justerasför

sänkerunderskottavdragsgillaochmedingångsvärdet och uttag
försäljningsprisetjämförsslutligeningångsvärdet. När andelen avyttras

vinstberäknad årEn detta sättingångsvärdet.justerademed det
äldre40ellerandelar procentyngre100skattepliktig till procent

40avdragsgill till procent.innehavstidenEn förlust oavsettandelar. är --
negativt. Eningångsvärdet blirjusteradedetförekommaDet kan att

beloppmed änunderskott störretillgodoföras somkankommanditdelägare
köpeskillingenkanandelenSäljer hani bolaget.vad han satsatmotsvarar
avyttringen.anledningfår medbetalahanden skatt avmindre änvara
upplösninginförtskringgåenden reglerhar att avförhindraFör omatt

skallVidarereavinstbeskattning.utlösaandelen skallinlösenochbolaget av
reavinst-iskebeskattningochgåva, bodelning, testamentevid enarv

negativt.ingångsvärdetjusterade ärdetsystemet om
skattesubjektÖvergången handelsbolagenbehandlatill somatt

uppkommerförlusterbehandlingenradikalt sätt somförändrar avett
sinvidför bolagsmanmöjlighet attNågon omedelbarhandelsbolaget.i

intekommerförlust atthandelsbolagetsutnyttjabeskattninglöpande
ihandelsbolaget äriuppkommerförlusterVinster ochföreligga. som

underskottetutnyttjatillhänvisasBolaget atthand bolagets.i förstastället
bolagsandelenanskaffningsvärdeBolagsmansöverskott.framtidamot

Anskaffnlngsvär-resultat.påverkas bolagetsintedärigenomkommer att av
avyttringenvidkapitalettillskjutnadetutgörasdet kommer att av

detochförvärvetvidköpeskillingenskillnaden mellanmedökatminskat
avyttringenvidDelägaren kommertidpunkt.vid dennakapitalettillskjutna

ibeskattningunderkastatsredanför vinstreavinstbeskattas somatt
handelsbolagsandelaravyttringbeskattningförReglerna avbolaget. av

aktieförsäljning. Beskatt-förgällermed demdärigenomharmonierar som
fåmansägdaiandelardet gällerförutsättsandelsförsäljning närvidningen]

aktierföreslås avyttringi förprinciperefter avhandelsbolag ske somsamma
i fåmansaktiebolag.i
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Görs handelsbolagen till skattesubjekt föreligger, med hänsyn till hur
bolagets förluster behandlas, inte något behov regler denav typav som
infördes års1988 lagstiftning.genom

6.4.4 En definition handelsbolagetny av

6.4.4.1 Inledning

En ändring beskattningsreglernaav innebär handelsbolagetsom att
behandlas särskiltett skattesubjektsom förutsätter det finnsatt klar ochen
entydig civilrättslig definition handelsbolaget. Detav inteär rimligt att
hänvisa skattemyndigheterna till göraatt bedömningen rad olikaav en
tolkningsdata för kunna bestämmaatt hur beskattningen skall ske.

I det följande redovisar först i avsnitt 6.4.4.2 den nuvarande
civilrättsliga definitionen handelsbolaget. Därefterav ipresenterar avsnitt
6.4.4.3 definitionen bör uppfyllany kravensom klar avgränsningen av
handelsbolaget andragentemot företagsformer. Sist i avsnitt 6.4.4.4tas uppfrågan vilka övergångsreglerom bör gälla.som

6.4.4.2 Nuvarande regler

Bolagsformerna handelsbolag och enkla bolag regleras i lagen 1980:1102
handelsbolag ochom enkla bolag, HBL, trädde i kraft den julisom 1 1981.

Genom denna lag upphävdes lagen 1895:64 1 handelsbolags. ochom
enkla bolag.

Genom HBL utvidgades begreppet handelsbolag medan förutrymmet
de enkla bolagen minskade. Den nuvarande gränsdragningen innebär i
princip handelsbolagatt ett föreligga såanses näringsverksamhetsnart en
som detta begrepp används i civilrättslig lagstiftning tvåutövas ellerav
flera i bolagsform medan enkla bolag inte kan bildas och användas för att
driva näringsverksamhet. Enligt övergångsbestämmelseen till den
nuvarande lagstiftningen, övergångstid har förlängtsvars utgångentill avår 1989, skall emellertid frågan det föreliggerom handelsbolagett eller ett
enkelt bolag bedömas enligt äldre lag avseende bolag bildats innan densom
nuvarande lagen trädde i kraft. Vidare har särskild bestämmelsegenom en
i frånlagen den nuvarande definitionen handelsbolag undantagitsav
näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk drivs dödsbonsom ellerav
fysiska i bolag. sådanaIpersoner fall föreligger i stället enkelt bolag.ett

Utmärkande för handelsbolagen deär räknasatt juridiskasom personer
och delägarna iatt handelsbolaget solidariskt för bolagetssvarar förbindel-

Av handelsbolagattser. ett juridiskär följer ocksåperson dessatt
borgenärer har företräde till bolagsförmögenheten framför bolagsmännens
enskilda borgenärer. I det enkla bolaget, saknar rättskapacitet,som
föreligger det däremot inte någon sådan företrädesrätt för bolagsbor-
genärerna och i normalfallet inget solidariskt för bolagsmännen.ansvar
Bolagsman i det enkla bolaget i princip endastsvarar för förpliktelser
grund avtal han självav deltagitsom
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tvåhandelsbolagföreliggerlagstiftningennuvarande ett omEnligt den
Ettnäringsverksamhet.drivai bolagavtalatflera gemensamteller har att

grundatavtalståndockså till ettkomma atthandelsbolag kan genom
i han-registrerashandelsbolagtillomvandlas attenkelt bolag genom

han-förtill grundsåledes avtal ettalltidliggerDet ettdelsregistret.
konklu-ellermuntligtformlöst,heltslutasAvtalet kan genomdelsbolag.

Bl.a.rättssubjekt.princip alla slagsimellan personerhandlande, ochdent
vissanäringsförbund ochmeddelatsharelleri konkursförsättaär somsom
medi intedockkontrollsubjekt kanandra s.k.ochrättssubjektutländska

handelsbolag.träffa avtalgiltig verkan om
juridiskbolagsavtaletsjälvaredanblirEtt handelsbolag engenom

För dettaåtaga förbindelser.sigrättigheter ochförvärvakansomperson
handelsregisterlageni 2 §detEn sakregistrering. är attingenkrävs annan

sinbörjarbolagetinnanhandelsbolagföreskrivs1974:157 att ett
skriftlighandelsregistretregistrering isökaskall genom enverksamhet

ochfirmabolagetsuppgift bl.a.medsamtliga bolagsmänansökan omav
Detstraffsanktionerad.Bestämmelsen ärnäringsverksamhetens art.

handelsbolagetkonstituerarbolagsavtaletförhållandet somredanatt
handelsbolagunderlåtenhet registrera ettinnebär attjuridisk att enperson

ogiltiga.rättshandlingarbolagetssiginte ihandelsregistret göri
använd-lagstiftningennuvarandeutvidgningen i denavsevärda avDen

förhållande enkla bolagentill deiningsområdet handelsbolagenför
handelsbolagsrättsligademedfrämsti förarbetena attmotiverades

handelsbolagensochsolidariskabolagsmännenshuvudprinciperna ansvar-
bolaglämpliga fördärförkrediten ochbefrämjade somrättskapacitet var—

konstitueralåta bolagsavtaletocksåansågs lämpligtDet attnäring.idkade
tredjeförbetydelsedet störstagrund manhandelsbolaget att var avav

dettaochförbindelser attför bolagetssolidarisktsvaradebolagsmännenatt
huruvidaberoendeinte skulleverksamhetnäringsdrivande avför vara

registrerade bolaget.bolagsmännen
i skildakraft deti harlagstiftningennuvarande trätt samman-Sedan den

denhandelsbolagsbegreppetkritik nuvaran-framförts att genomhang mot
finnsdetDet haromfattning.fått alltför vid ansetts attdefinitionende en
frånlämpliga undantatänkaskan attnäringsverksamhetervissa varasom

definitionenockså framförtsKritik har mot att avhandelsbolagsformen.
bådesvårt för bolagsmännendet kanochoklarhandelsbolagen är att vara

förhållande tillirättsligabolagets statusandraför avgörasjälva och att
samarbetsformer.andra

handelsbolagetkonstituerarRegistreringen6.4.4.3

fordrar,skattesubjektsärskilthandelsbolaget sommed ettEtt förslag som
handelsbolag.definition begreppetentydigochklartidigare avangetts, enl handelsbolagendefinitionenförutsättning bördennaFör uppfylla avatt

handelsregistret.registrering ikrävsså bolagsavtaletdetändras utöveratt
entydigfår ochklardefinitionensådan förändringGenom enmanaven

verksamheti ärföretagsformvilkenutgångspunkt bedömningenför enav
ochbolagsmännenfördel försådan tilländringEntill. är ävenhänföraatt
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tredje får säkert ochman ett kontrollerbartsom underlag för vilka regler
tillämpligaär avseendesom bolagets inre rättsförhållanden och bolagets

ansvarighet tredjegentemot man.
En reform det angivna slaget skulle iav praktiken, med hänsyn till den

redan befintliga registreringsskyldigheten för handelsbolagen, inte innebära
något frånstörre huravsteg reglerna tillämpas i dag. Det kan i detta
sammanhang även nämnas handelsbolagetatt enligt redan gällande
Skatteregler detnär gäller mervärdeskatt, punktskatter, sociala avgifter och

föransvaret anställdas skatter behandlas särskilt skattesubjekt.ettsom
Detta förutsätter handelsbolagetatt registreratär för ärenden iatt skatte-
och avgiftssammanhang skall kunna handläggas. Ett handelsbolag, som
driver näringsverksamhet, alltsåär även detta skäl vanligtvis registrerat.av

En reform det angivna slaget innebärav näringsverksamhetatt i större
utsträckning i dagän kommer kunna bedrivas iatt det enkla bolagets form.
Man överlämnar till bolagsmännens avgörande huruvidaeget verksam-en
het skall bedrivas i form handelsbolag ellerav enkelt bolag. Den nu
föreslagna utvidgningen det enkla bolagets användningsområdeav inteär
avsedd till följdatt näringsverksamhetatt större omfattning med fleraav
anställda drivs i denna bolagsform. Med anledning kreditmöjligheter-attav

för enkeltett bolagna begränsade,är grund bolagsmännenatt inteav
någothar solidariskt torde ändådet iansvar, praktiken inte möjligt attvara

driva näringsverksamhet omfattningstörre i formav enkelt bolag.ettav
En reform där även näringsverksamhet kan drivas i det enkla bolaget

kan knappast till nackdel för tredjevara eftersom denne denman genom
föreslagna definitionennu handelsbolagen alltid kanav handels-genom

registret skaffa sig kännedom frågadet är handelsbolagom ett därom
bolagsmännen solidarisktär ansvariga eller endast den eller deom
bolagsmän ingår förbindelsen försom dess fullgörande.svarar

En utvidgning det enkla bolagetsav användningsområde sätt som nu
innebärangetts tillmötesgåratt den kritikman framförts densom attom

nuvarande definitionen handelsbolagen gjortsav för vidsträckt. De
nuvarande undantagen från lagens definition handelsbolagen blir medav

sådan förändringen obehövliga och kan bort. Dettatas gör reglerna
enklare.

På sätt gällersamma kommersom bolagnu ett inte driver närings-som
verksamhet i civilrättslig mening verksamhetutan slagannatav vara
handelsbolag bolaget införs i handelsregistret.om Någon prövning av
registermyndigheten frågai verksamhetens förutsätts såledesom art inte
ske.

Om uppställer kravman registrering i handelsregistret för att ett
handelsbolag skall föreligga bör den nuvarande registreringsskyldigheten för
handelsbolag avskaffas.

Övergångsbestämmelser6.4.4.4

En förändring definitionen handelsbolagen,av av sätt tidigaresom
redovisats, innebär bolagatt enligt den nuvarandesom definitionen är
handelsbolag, inte registreratsmen isom handelsregistret, enligt den nya
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gränsdragningen kommer Med tillenkla bolag. hänsyn bl.a. denatt vara
utgå frånregistreringsskyldighetennuvarande för handelsbolagen kan man

fåtaldet endast litet handelsbolag kommer berörasäratt ett att attsom av
Frågandefinitionen förändras. emellertid internahur dessa bolagsär

rättsförhållanden och ansvarighet bolagsborgenärerna skallgentemot
övergångbehandlas vid till handelsbolagsbegrepp.ett nytten

Den gränsdragningen handelsbolagenmellan och de enkla bolagennyaI
‘ innebär bolagsmännen i oregistrerat handelsbolag mycketatt ett ett

åstadkommaenkelt kan enligtsätt bolaget de reglernaävenatt nya
uppfyller kriterierna för handelsbolag. För det fall enighet inte kanett att
nås mellan bolagsmännen registrera förutsättningarbolaget tordeattom
föreligga för upplösa bolaget likvidation. Mot bakgrund häravatt genom

utifrånkan inte hävda det intressen föreliggabolagsmännens kanattman
behov oregistrerat handelsbolag efter ikraftträdandetett ävenatt ettav

behandlas handelsbolag.som
frågan,Däremot sådantvilken företagsform bolag hänförs till,är ettom

avgörande betydelse för handelsbolagets borgenärer. Med hänsyn tillav
den för handelsbolaget utmärkande regeln bolagsmännens solidariskaom

för handelsbolagets förbindelser det betydelse för dessaär storansvar av
borgenärer denna ansvarighet inte grund bolagsde-upphöratt av en ny
finition. Det inteskulle rimligt, särskilt eftersom bolagsborgenärernavara

någotinte låterhar inflytande handelsbolag sig registreras,över ett attom
begränsa bolagsmännens solidariska för förbindelser ettansvar som

ingåtthandelsbolag före ikraftträdandet gränsdragning mellanav en ny
handelsbolagen deoch enkla bolagen.

En lämplig avvägning borgenärsintressetmellan och betydelsen attav
bestå uppnåsdessa bolag inte fortsätter under längre tidatt atten genom

pi sådant övergångstidhandelsbolag efter kortare ochupplösesett en om
bolaget fortfarande driver verksamhet fortsätter irörelsen det enkla
bolagets form. Sedan bolaget emellertidupplösts bör bolagsmännens

kvarstå ingått. sådansolidariska för förbindelser bolaget Enansvar som
övergångsreglering övergångsregleri sina huvuddrag demotsvarar som
gällde för äldre aktiebolag med 5 000 i aktiekapital 1973:168.kr. se prop.

6.4.5 Enmanshandelsbolag

Ett handelsbolag kan inte, aktiebolag, bildas enda bolagsman.ettl som av en
tvåDet fordras alltid minst Omavtal mellan antaletett personer.

gårbolagsmän sedan bildatsbolaget ned till bolags-atten, genom en av
utomståendeförvärvar övrigasde andelar eller förvärvarmännen allaen

bolagsmännens andelar eller alla bolagsmännenatt utomgenom en
utträder eller utesluts, skall handelsbolaget enligt ibestämmelse lagenen

månaderhandelsbolag enkla efteroch bolag iha trättom sex anses
likvidation. Denna ordning med litetmycket för drivaett utrymme att
verksamhet med enmanshandelsbolag har främst motiverats med att en

mycket enkelt formlöstoch skulle avskilja delkunnaett sättperson en
förmånsin förmögenhet till för vissa godtogborgenärerav om man

enmanshandelsbolag företeelse.normalsom en

22-URFI
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Vid utformningen de utgåttnuvarande frånreglerna harav att ettman
handelsbolag alltid förutsätter tvåminst vid bildandet och underpersoner
bolagets fortsatta existens. Det tidigarehar inte övervägts det kanom
finnas behov såvälkunna bildaett drivaatt handelsbolag medav som
endast bolagsman.en

fråganAvgörande för kan möjlighet föröppnaom man en en ensam
bolagsman bilda och drivaatt verksamhet i handelsbolag huruvidaär
antalet bolagsmän betydelse förär de särskilda egenskaper bolags-av -

solidariskamännens och handelsbolagets rättskapacitetansvar som-
utmärker handelsbolagen.

Handelsbolaget rättssubjekt kan, behörig ställföreträdare,som genom
ikläda sig förbindelser. I 2 kap. 20 § HBL finns reglerad den för handelsbo-
lag karakteristiska ansvarigheten för åvilarbolagets skulder bolags-som

och innebärmännen bolagsmännen solidariskt och primärtattsom svarar
för handelsbolagets förpliktelser. Av detta följer bolagsborgenär,att en

först kräva bolaget, kan vända sigutan att direkt bolagsman ochmot en av
honom fordringens hela belopp. Regelnta ut bolagsmännens solida-om
riska ansvarighet tvingande såledesär och kan inte kraftsättas ur genom
bestämmelse i bolagsavtalet. Denna solidariska och primära ansvarighet är

förmånlignaturligtvis mycket för bolagets borgenärer och kan därvid även
till fördel för bolagetantas och bolagsmännen det ökarvara attgenom

bolagets kreditmöjligheter.
Fråga den redovisadeär utmärkande egenskapen för handelsbo-om nu

lagen knuten till just förhållandetdet måsteär det finnas tvåminstatt
bolagsmän för handelsbolag skall kunna drivaatt ett verksamhet. Värdet
för borgenärerna bolagsmännens primära och solidariska ansvarighetav är
beroende bolagsmännens solvens. En primär och solidarisk ansvarighetav

självfallet någotär värde bolagsmännen betalningsförmåga.utan saknarom
Vid bedömning värdet den solidariska ansvarighetcn deten ärav av

såledesavgörande knappast antalet bolagsmän de enskilda bolags-utan
solvens. Attmännens antalet bolagsmän i sig saknar betydelse vidstörre en

sådan bedömning kan utläsasäven reglerna kommanditbolag. Iav ettom
kommanditbolag förhålla såkan det sig endast bolagsmännen,att en av
komplementären, fullt ansvarigär för bolagets skulderut medan övriga
bolagsmän, kommanditdelägarna, endast bär till sin utfästa insatsett

Någonbegränsat minimigräns för kommanditdelägares insatsansvar. en
föreskrivs inte heller. Denna alltsåinsats kan mycket begränsad. Förvara
värdet den solidariska betalningsskyldigheten såledesdet någonärav utan
avgörande betydelse måste beståhandelsbolagatt fleraett bolagsmän.av

Ett ytterligare utmärkande drag för handelsbolagen han-är att
delsbolaget rättssubjektär och därmed juridisk vilket följer bl.a.person av

bolagsborgenärerna företräde tillatt äger handelsbolagets förmögenhet
framför bolagsmännens privata borgenärer. Detta betyder han-att
delsbolaget tillgångarsina frånäger juridiskt skilda bolagsmännensärsom
privata egendom och endast bolagsborgenärerna inteoch bolagsmännens
enskilda borgenärer kan gällande sina fordringargöra bolaget.mot

regelnDäremot följer bolagsmännens solidariska och primäraav om
betalningsskyldighet för bolagets förbindelser bolagsborgenärerna kanatt
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ifrågakonkurrera enskilda borgenärermed bolagsmannens attom
egendom för sina fordringar.betalning de enskilda bolagsmännensur

Som nuvarande ordningen med mycketredovisats tidigare har den ett
litet främstför driva med enmanshandelsbolagverksamhetutrymme att
motiverats formlöstmed mycket enkelt och sättatt etten person -

E endabilda handelsbolag med sig själv bolagsmannenattgenom som -
förmånskulle avskilja förmögenhet till för vissakunna del sinen av

borgenärer. Lagstiftaren skyddadärvid ha velat bolagsmannenssynes
från åtgärder frånenskilda godtyckliga bolagsmannens sida tillborgenärer

förmån förhan-för bolagets borgenärer. Lagstiftaren ha menat attsynes
tvådenvaron flera personligt ansvariga bordeeller bolagsmän antasav

sådana åtgärder.kunna minska risken för Mot skälet för det mycketnu
begränsade för driva handelsbolag med bolagsman kanutrymmet att en
invändas, nuvarandevad redan anförts redan enligt denattsom om man
lagstiftningen bilda kommanditbolaghar möjlighet enkeltatt attgenom-
med i förakommanditdelägare mindre insats bolaget övergören som en -
egendom till enskilda Eftersombolag till nackdel för sina borgenärer.ett
lagstiftningen i princip handelsbolag bedrivs meddessutom medger att ett

såvälalla rättssubjekt fysiska juridiska kanbolagsmän,som som personer,
tillåtaredovisade inte enmanshandelsbo-knappast det skälet för attovan

särskiltlag väga tungt.
Till civilrättsliga avseendedet anförda kommer de allmänna reglernaatt

överlåtelses överlåtarens fordringsägare de enskildaverkan gentemot ger
åtgärder förmån vissaborgenärerna visst skydd godtyckliga till förett mot

borgenärer. följer exempelvis beträffandeAv dessa regler lösöre som en
överlåter ibolagsman till handelsbolag finns kvar bolags-ett men som

överlåtelsenbesittning bolagsmannenssaknar verkanatt gentemotmannens
överlåtenåtnjuterborgenärer. Dessa dessutom skydd egendomattgenom

återvinnasvissai fall i Mot denna bakgrund det intekan konkurs. kanen
några användningsområdetfinnas hinder föravgörande utvidgamot att

handelsbolagen till enmansbolag.ävenatt avse
sådanMan kan däremot ställa sig till utvidgningtveksam om en av

handelsbolagsbegreppet bör det möjligt för juridiskäven göra personen
sådanbilda driva En ordningbolagsman och handelsbolag.attsom ensam

skulle nämligen möjligt bilda kedjordet bl.a. handelsbolag,göra att av
vilket skulle innebära värdet det solidariska för han-att ansvaretav

sådandelsbolagets förbindelser En ordningurholkades. skulle kunnaäven
återvinningsreglermedföra konkurslagens underminerades. En eventuellatt

användningsområdetreform utvidgning förmed handelsbolagen tillen av
vårenmanshandelsbolag borde enligt uppfattning därför tillbegränsas att

sådanfysisk Förendast bolagsman. bolagsman böravse person som ensam
denne driva näringsverksamhet iäven uppställas kravet att attavser

handelsbolaget.
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Övergången7 till det systemetnya

7.1 Inledning

I tidigare föreslagits för beskattning företagkapitel har ett nytt system av
förhållande långtgåendei förändring. I dettatill dagens regler utgörsom en

frånövergången tillkapitel dagens smalbasigabehandlas hur system
reformpaketets bredbasiga regleras.skallsystem

Övergångsfrågan i första hand hanteringen derör öppna storaav
Vidobeskattade byggts med dagens skatteregler.reserver som upp

övergången återföras tilltill det skall i princip dessasystemetnya reserver
såväl resultatutjämningsfonderbeskattning. Detta gäller lagerreserver och

investeringsfonder.som
Förutom reserveringsmöjligheter aktualiserarbegränsningen ävenav

övergångsfrägor.andra Den fulladelar reformpaketet föreslagnaav
nominella realisationsvinster särskildabeskattningen kräver regler.av

mål övergången.I avsnitt 7.2 för I avsnitt 7.3 behandlasantalettanges
till vilken avskattning i avsnitt 7.4 förskattesats skall ske och reglernaa
avskattning resultatutjämningsfond. Behovetlagerreserv ochav av

skattebetingad lageruppbyggnad i avsnitt 7.5. Ispärregler diskuterasmoti
avsnitt 7.77.6 behandlas awecklingen investeringsfonderna, i avsnittav
reavinstreglerna avsnitt 7.8 awecklingen Annellavdragen. Slutligenoch i av
föreslås i avsnitt 7.9 för överföring förlustavdrag.regler gamlaav

Några mål övergången7.2 för

övergångsreglerna önskemål.Vid utformningen olika Detskall beaktasav
Å övergångenväsentligt sker med minimala realekonomiska störningarär att,l Önskemålvad effekterna minimalagäller investeringar och tillväxt.

övergångenstörningar emellertid inte vissa realekonomis-utesluter haratt
g effekter. Särskiltka aktuellt kan detta bli vid utformningen de reglerav

skall awecklingen befintliga investeringsfonder. Det aktuellastyrasom av
konjunkturläget blir betydelsefullt se vidare avsnitt 7.6.här

övergången.För det andra likviditetseffekterna under Enbör beaktas
minskad likviditet avskattning i avreglerad kredit-kan ävengenom en
marknad negativa effekter företagens särskilt förreala beteende,
deras investeringar.

frågaEn tredje förmögenhetseffekterna vid awecklingengäller storaav
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skatteskulderskattekrediter.
frågaEn sista gäller möjligheterna till övergångenskatteanpassning före

till det Det sådanaangeläget minimeraär försystemet. attnya utrymmet
åtgärder, enda syfte sänka skattebelastningenär företagenatt ochvars

någrainte har positiva realekonomiska effekter.som

Övergångsreglerna alltså såbör utformas att

realekonomiska störningar minimeras-
negativa likviditetseffekter begränsas-
förmögenhetseffekter begränsas-

för skatteanpassning minimerasutrymmet-

Bytet skattesystem kommer skapa vinnare förlorare. Vinnarnaochattav
företag iutgörs dag haft relativt begränsade reserveringsmöjligheterav som

eller valttvingats välja liteni utsträckning utnyttja dessa möjligheter.att
Förlorarna de företagutgörs haftomvänt reserveringsmöjlig-storaav som
heter och kunnat utnyttja dessa.som

Skatteomläggningen syftar till mindre spridning i skatte-att ge en
belastningen mellan olika företag. Det finns ingen anledning vidatt
utformningen övergångsreglerna sådanasöka motverka strukturellaav
effekter motiverade måletär med hänsyn till neutralsom om en mer
beskattning. Däremot finns anledning beakta de särskilda villkoratt som
gäller för vissa finansiella företag jfr avsnitt 5.10.3 banker m.m..om

7.3 Val skattesats för avskattningav

Vid utformningen övergångsregler tvåaktualiseras materiella huvud-av
frågor, dels existerande skall skattas med den gamla ellerom reserver av
den skattesatsen och dels vilken period avskattningenöver skallnya
fördelas. I detta avsnitt frågan.behandlas den första

Dagens reserveringsmöjligheter innebär företagen vid sin finansieringatt
har möjlighet räntefria skattekrediteratt ta förr ellerupp som senare
skall Vid investeringar i maskiner och byggnaderamorteras. sker denna
amortering i takt tillgångarnasmed mellanatt ekonomiskagapet värde och
deras bokförda skattemässiga värden minskar. För investeringar lageri

i princip skattekrediten åriamorteras slutet varje samtidigtav av som en
kredit tasny upp.

månI vilken företag i dagens skattekrediter ellersystem amorterar av
beror de expanderar eller ej. För växande företag i principärom

skattekrediterna eviga eftersom expansionen verksamheten medgerav en
Ävenständigt ökande volym skattekrediter. skattekrediter knutna tillom

enstaka investeringsprojekt företagsnivåväxer denamorteras totala
volymen. De fårsamlade skattekrediterna därmed karaktären egetav
kapital och amortering blir vid oförändrade skatteregler aldrigen - -
aktuell.

Situationen annorlunda för företagär ocheller uppvisarstagnerarsom
starkt varierande Denresultat. totala volymen skattekrediter ochväxer
krymper och avskattning naturligt inslag iutgör skattesystemet.etten
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Frågan då påverkar skattekrediterde dehur skattereglernaär somnya
tagits i det gamla systemet.upp

För kommerredan gjorda investeringar i maskiner och byggnader
föreslagna nuvärdeavskrivning ochförändringar i avskrivningsreglerna

sänktamedför denslopade primäravdrag betydelse. Däremotsaknaatt
skattesatsen skattekrediter tagits i det gamlade systemetatt som upp
skrivs Detta oberoendeav i relation till sänkningen skattesatsen. gällerav

i investeringskalkyler medföretagen sina tillämpat tumreglerav om
de beaktatanvändande den gamla nominella skattesatsen eller omav

skattekrediten.
sänkningen väsentlig förutsättning förskattesatsen innebär attav en

förhållan-investeringskalkylen Vid i övrigt oförändradeändras i efterhand.
den internräntan dessa projekt justeras Den sänktakommer att upp.

windfallskattesatsen vinsten efter projektet s.k.ökar skatt genom en
uppstårgain. Denna asymmetriuppkommer den attgenom som genom

i projektets intäkter med lägreefterhand medger beskattningman av en
emotl.ikraftträdandet dragitsskattesats vad kostnaderna före harän av

Ett företagvisserligen exempel kan illustrera. Antaextremt att ett
omedelbart före reformens ikraftträdande finansierar maskininvesteringen

från ränteförlusternamed investeringsfonder. Om bortserman
alltsåi här förutsätts omedelbart frisläppspärrkontomedel riksbanken är

finansiering investeringsfonder likvärdigt avskrivning.med med omedelbar
Detta skattelättnad 52-58 % det avsättningen sänkerger en senare om

vinstdelningsskatt investeringstillfället. I detunderlaget för vid nya
%.brutto-avkastningen beskattas med 30skattesystemet kommer att

%Med antagande bruttoavkastning 30 ekonomiskochett om en
15 % 22-26 %. Omdepreciering blir projektets internränta skattesy-

%.varit oförändrat internräntan blivit 15skulle hastemet
För reguljärt avskrivet inventarium anskaffas omedelbart föreett som

övergången %.blir internräntan 15,2 Vidmed antagandensamma
oförändrad %.skattesats hade den blivit 10,9

ji fråganalltså förhållandevisDet uppjusteringardramatiskaär avom
dåinternräntan. Exemplen dock investeringen förutsattsär extrema

genomföras omedelbart före ikraftträdandet det Ju äldresystemet.av nyal
projekten mindre blir lyftet i internräntor.destoär

Betraktat medförisolerat de höjda internräntorna projekt som
genomförts före ikraftträdandet företagens marknadsvärde stiger. Dettaatt

dock i mindre utsträckning gamlamotverkas ellerstörre attav reserver- -
återförs till beskattning se nedan.

De nedskrivning lager iskattekrediter tagits detsom upp genom av
årvarje varefter kreditgamla i principsystemet amorteras tasen ny upp.

Denna kredit mindre den beroendekan eller gamlastörre ännya vara
nominell Avvecklingenlagerförändring och företagens resultatläge. av

amorteringlagerreserverna till definitiv dessakommer ledaatt en av

1 Resonemanget sådanagäller för vinsterna i dagensprojekt där system
beskattas med den fulla skattesatsen.
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Frågan dåskattekrediter. vid vilkenär skattesats denna amortering
avskattning skall ske.

För välja den gamla skattesatsen talar det faktumatt skattekrediter-att
tagits till denna skattesats. I kortsiktsperspektiv intedetett ärna upp

heller rimligt krediter tagits övergångenomedelbart föreatt skrivssom upp
de vid denatt skattesatsen. Ettamorteras lager 100 somav genom nya

inte har karaktären s.k. bokslutslager anskaffat föreomedelbartav
övergången vid maximal nedskrivning skattelättnadger en
26 0,5x0,52x100. Skatten vid upplösning blir 15 0,5x0,3x100.

Å tvåandra sidan talar skäl för den skattesatsen väljs.att nya
För det första kan hävdas dagens möjlighet bilda lagerreserveratt att

syftar till begränsa den beskattningatt nominella prisvinsterrentav
lager följer lagervärdering enligt FIFO och problematisk vidärsom av som
dagens formellahöga återtaskattesats. Att i efterhand lättnaden i
beskattningen nominella prisvinster avskattning till den gamlaav genom en
skattesatsen framståkan obilligt.som

Ett skäl välja den önskemåletskattesatsen ligger iannat att attnya
begränsa likviditetseffekterna.

Följaktligen finns vissa skäl för avskattning till den gamla skattesatsenen
medan andra skäl förtalar den skattesatsen väljs. I relation tillatt denya
mål övergångenför tidigare avsnitt 7.2 följandekanangettssom
bedömning göras.

För de realekonomiska effekterna har såvalet skattesats inte storav
betydelse. För marginell investering den skattemässigaär behandlingenen

tidigare uppbyggda skattekrediter ointressant. Endast i den utsträckningav
påverkasinvesteringarna avskattningens någralikviditetseffekter kanav

negativa effekter uppkomma.
önskemålet begränsa likviditetseffekternaatt talar för denatt nya

skattesatsen väljs. Om den gamla skattesatsen väljs andra skäl kan dockav
likviditetseffekten dämpas längre tidsperiod väljs förattgenom en
avskattning.

önskemålet begränsa skatteanpassning talar föratt den gamlaatt
skattesatsen väljs.

sista fråganDen gäller hur bedömaskall tidigare diskuterademan
övervägandewindfall gains. skäl talar för dessa skall tillmätas litenatt en

vikt. För småföretag med i dagens visserligenkan windfallsystemreserver
gains komma dominera avskattningseffekten, vilketatt över förtalar en
avskattning till den gamla skattesatsen.

Problemet emellertid kapitalstrukturenär högst varierandeatt är mellan
näringsgrenarolika och företag. slårAvskattningen olika olika företag.

För företag med lagerreserver kapitalbeständetsärskiltstora ärm.m., om
smågammalt windfall gains, kommer avskattningseffekten dominera,att

återföraväljeräven till den skattesatsen.attom man reserverna nya
Förutom windfall gains kommer bli ojämntatt fördelade kan hävdasatt
den RINK föreslagna skärpta realisationsvinstbeskattningenatt aktierav av

medför det fördelningspolitiskaatt problemet med windfall gains är
begränsat.

Sammanfattningsvis övervägande skäl förtalar upplöstaattanser att
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till Därmed blir det nödvändigtskattas den skattesatsen. attreserver av nya
såvälolika motverka skatteanpassning. Det skattemässigtsöka gällersätt

övergångenbetingad till in-lageruppbyggnad inför avsättningarsom
vesteringsfonder täckning i företagens investeringsplaner sesaknarsom
vidare avsnitt 7.5 7.6.och

7.4 Regler för avskattning ochlagerreservav
resultatutjämningsfond

Perioden7.4.1

I detta följande avsnitt för avskattning dagensoch reglerpresenteras av
resultatutjämningsfonderz.lagerreserver För periodoch valet ärav

följande faktorer betydelse.avlF För det första talar Skatteregler för perioden förkravet enkla att
så Vårtavskattning blir kort möjligt. förslag de gamlaattl som reserverna

ocksåskall skattas till den möjliggörlägre skattesatsenav nya, en
förhållandevis också låtperiod. Här företagen, ikort bör beaktas att vara
varierande omfattning, förahar möjlighet del gamlaöveratt en av reserver

SURV.till
likviditetspåfrestningenSamtidigt avskattningbör beaktas kanatt; genom

frånvariera företag företag. För företag med imycket tilll stora reserver
l förhållande till möjligheten till SURV-redovisat kapital absorberareget
1 avsättning litenendast del de skall lösasen av reserver som upp.
l Företagen Dettakan olika bli med snabbt.skäl önskaav av reserverna
Å övergångsreglerna såförtalar flexibel utformning det, föratt enen av

given maximal avskattningsperiod, tillmöjlighet snabbare avskatt-ges en
ning.

önskemålEtt avskattningen härledaskrav kan kon-annat attur
årenavskattningen till de första den aktuella perioden.centrera av

Skattereformen i olikadess helhet bygger osäkra bedömningar av
dynamiska effekter kan förväntas fullt först med vissgenomslagsom
fördröjning. Stabiliseringspolitiska skäl talar för avskattningenatt

åren.koncentreras till de första
föreslår årVi iavskattningen normalfallet skall ske fem ochatt att

avskattningen koncentreras till den tidigare delen perioden.av

för avskattning7.4.2 Metod

två åstadkommaI princip finns olika avskattning desätt att en av reserver
i detskall lösas systemet.som upp nya

Det första alternativet innebär till lagernedskrivning ochrätten rättenatt
år.avsättningar till RUF successivt följdbegränsas undergöraatt en av

formelltDet innebärandra dagens löses i sin helhet detatt reserver upp

2 fråganFör resultatutjämningsfonden blir enbart partiell upplösningden om
för de företag i det väljer avsättningar till L-SURV.görasystemet attsom nya
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året, återförasförsta det belopp skall till beskattning fastställs medatt som
beaktande möjligheten till SURV-avsättning och dessa beloppattav
återförs år.fördelade antalett

Ett åretfastställande återföringförsta förbelopp överlägsen denärav
första metoden slipper parallella under fleraregelsystemattgenom man
år. ocksåDen genomskinlig vadär gäller marknadens möjlighet attmer
värdera företagen och avskattningseffekten. Metoden med successiv
neddragning svårigheterdagens reserveringsmöjligheter kan skapa vissaav
vid värderingen.

bådaVid valet mellan de metoderna bör ibeaktas det alla händelseratt
blir nödvändigt arbeta med omedelbart fastställande för bankeratt m.m.

påKrav enhetlighet i reglerna talar för metod används generellt.att en
Förekomsten alternativa metoder skapar tekniska komplikationer.av

föreslårVi metoden med omedelbart fastställande de beloppatt av som
återförasskall till beskattning väljs. Utöver vad anförts harsom ovan

följande överväganden gjorts.
Metoden möjliggör den reserveringsmöjligheten införas fulltkanatt nya
i och med reformens ikraftträdande. Den alternativaut metoden med

successiv neddragning dagens reserveringsmöjligheter kräver attav
SURVEN byggs successivt. Detta skulle innebära löpandeattupp
inkomster träffasskulle högre beskattning vadän avsetts.av en som

Den föreslagna också frånmetoden innebär -till skillnad den alternativa
metoden med enkla regler kan möjlighet tillatt snabbareman ge-

såavskattning för de företag önskar.som

Reglernas7.4.3 utformningnärmare

Vårt förslag innebär återförslagerreserver och resultatutjämningsfonderatt
till beskattning med den år.skattesatsen i huvudalternativet 5 Inya

föreslås återföringhuvudalternativet %,ske med 30 20 %, 20 %, 20 % och
% taxeringsåren10 under 1992-1996. Detta viss koncentrationger en av

året.avskattningen till förstadet En uppnåskoncentrationän större genom
den alternativa återföringmöjlighet till föreslås.snabbare, rabatterad som

vårtMer precist innebär förslag följande.
årsVid återförs1992 formellttaxering lagerreserver och resultatutjäm-

ningsfonder i sin helhet till beskattning och full avsättning till SURV
medges.

Med lagerreserver likställs i detta sammanhang de reserveringarm.m.
i skadeförsäkringsbolag gjorts i form avsättningar till regleringsfondsom av

för trafikförsäkring tilloch utjämningsfond.
årsVid 1992 taxering fastställs yrkande den skattskyldige ettav

uppskovsbelopp3särskilt bestämt skillnaden mellan upplöstasom reserver

3 Ett alternativ skattenär det skattepliktigaatt beloppet fastställs vid 1992
års taxering och avskattningen därmed görs till uppbördsfråga. Mot dettaenalternativ talar det bör kompletterasatt med regler möjliggör avräkningsom avskattedelen under avskattningsperioden uppkomna förlusterav denmot
fastställdaskatteskulden. Vid den valda modellen sker denna kvittning auto-
matis
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åretsoch avsättning till SURV fortsättningsvis enkelhetsskälkallas av
uppskovsbeloppet för intäkten. I bilaga I räkneexempelges som
illustrerar hur uppskovsbeloppet fastställs.

Om faktisk SURV-avsättning mindre maximal SURV-avsättningär än
fastställs inget återförsuppskovsbelopp hela beskattningtillutan reserven

taxering4.årsvid 1992
j Av den fastställda års påförasintäkten skall vid 1992 taxering minst
i 30 %. återföraFör företag årväljer hela intäkten dettaattsom ges en

rabatt i form återfördaavdrag med 13,5 % det beloppet.ettav
Rabatten bygger återföringnuvärdeberäkning enligt huvudalter-en av
nativet, där diskonteringsränta så10 % Räntan valdanvänts. är atten
företagen skall avskattningåter-incitament föredra snabbareattges en
föring. Med skattesats 30 % återföringföredras förtidaen en om
marknadsräntan lägre 14,3 % 100,7.är än

Vid års1993 taxering tvåkan företagen välja alternativ. I detmellan
första återföringväljer enligt huvudalternativet, vilket innebär attman

år återföras sådetta återförda uppgårskall mycket belopp tillatt summa
%minst 50 därpå taxeringsår,den fastställda intäkten. Under följandeav

återförs1994-1996, så återförda uppgårdärefter mycket beloppatt summa
till minst 70, %90 100 intäkten.resp. av

återförI det andra alternativet företaget hela det resterande beloppet.
Rent såtekniskt utformas detta det fullrabatterade %86,5beloppetatt

återföringen årsden fastställda intäkten med avdrag för vid 1992av
återföringen årstaxering före vid 1993 taxering räknas medmen upp

10 %. Uppräkningen med 10 % företag med lägre kalkylräntagör att en
vissa Z-årigahar incitament inom för den förtida avskattningenatt ramen

året.förlägga delen till det förstastörre

Ett exempel illustrerar innebörden de föreslagna Ettreglerna. företagav
återföraväljer årsfastställd intäkt 100 60 vid 1992 taxering ochatt av

års återföringresterande 40 vid 1993 taxering. Belopp för det senare
året blir 86,5-601,1 29,2.

För aktiebolagens del kommer den skattepliktiga intäkten beskattasatt
med 30 %. För enskildskattesatsen näringsverksamhet i principskall
intäkten grunda egenavgift och träffas full inkomstskatt. Det finns dockav
anledning såmöjlighet för de näringsidkareövervägaatt att ge en som

återföra någotönskar den fastställda intäkten till beskattning.lägreatt en
Likviditetspåfrestningen för enskilda näringsidkare blikommer störreatt
för aktiebolagen iän och med den skattepliktiga intäktenatt utöver en

%kommunalskatt 30 svarande ungefär bolagsskattesatsenmotca - -

4 Ulan denna åter-regel skulle de föreslagna reglerna särskilt vid förtida-utgårföring där rabatt kunna vissa icke önskvärda konsekvenser. Ettge- åretföretag kan välja någondet första huvudöver inte göraatt taget av-
i sättnin till K-SURV. Detta visserligen hög skattepliktig intäktger en men omÅretdenna året erhållsterförs i sin helhet det första rabatt.störreen1 därefter företagetgör maximal SURV-avsättning kan skattebortfallen som ge

avskattningengör blir mindreväsentligt företagetatt änsom av reserverna om
gjort maximal SURV-avsättning året.det första
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också kommer belastas med egenavgift statligoch eventuell tilläggsskattatt
%5.20 likviditetspåfrestningenFör det blirandra för destörre

sånäringsidkare, har kapital begränsningen totalaett stort attegetsom av
åretstill 8 basbelopp blir Förstaaktuell. avsättning till dereserver nya

kommer absorbera mindre del de upplöstaattreserverna en av reserverna
för aktiebolag med motsvarande balansräkning.än
En möjlighet beskattar den skattepliktiga intäktenär att separatman

med lägre skattesats, exempelvis med enbart kommunalskatt ochen
egenavgifter ger total skatt 50 %. Detta alternativ har docken ca
svagheten det för skatteanpassning före reformensatt utrymmeger
ikraftträdande. I extremfallet kan mellan skattesatsen i det gamla ochgapet

uppgå lagertillgångartill 40 procentenheter. Anskaffningsystemetnya av
övergångeneller ytterligare nedskrivning befintliga lager före ochav- —

upplösning därefter kan därmed bli mycket lönande.
vårt låtaEtt bättre alternativ och förslag därför den skatteplik-är att— -

tiga intäkten träffas full inkomstskatt alternativ tillatt ettav men som-
fulla förmåneregenavgifter och enbart skattedelen egenavgifter-ta ut av-

jfr RINK:s likviditetspåfrest-förslag grundavgift. Detta minskarna om
ningen.

Dessa avseddaregler gälla för de enskilda näringsidkareär efteratt som
skattereformen väljer driva vidare i formverksamheten enskild firmaatt av
eller enkelt bolag. För näringsidkare företagsform vid efterbyter ellersom

övergången gårse nedan och till handelsbolag aktiebolagelleröver
föreslår vi det möjlighet lösa de gamla iatt attges en upp reserverna
handelsbolaget eller aktiebolaget %.till beskattning med 30

Bytet företagsform i principbör ske före skattereformens ikraft-av
trädande. Vi dock senareläggning detta byte bör kunnaattanser en av
medges. Regeln årsinnebär intäkten normalt fastställs vid 1992sättatt

återförataxering egenföretagaren någoninte behöver delattmen av
taxeringsår.intäkten under detta

års såFr.o.m 1993 återföringtaxering sker önskas i denom nya- -
företagsformen. âterföring årsFöre vid 1993 taxering räknas den
fullrabatterade återföringintäkten 86,5 % %med 10 och kan skeupp

tvåenligt återförsalternativ jfr de normala reglerna. I det första hela
%5beloppet. I det andra alternativet minstbeskattas 53 fastställdav

därpåintäkt. återförsVid de följande taxeringarna 20, %20 10tre resp.
intäkten.av

5 Ur strikt neutralitetssynpunkt sådanvisserligenär jämförelse meden
aktiebolagen missvisande en korrekt jämförelse skall beakta skatten uttag
från aktiebolaget beskattade upplösta reserver, expansionssynpunktav men ur

ändåföreligger problem.ett

6 Återföring 53 % 50 % krävs för kompensera för den uteblivnaattav
återföringen vid 1992 taxering % påslag10 obligatoriska 30 % medrs av ger
3 procentenheter.
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7.4.4 Regler för banker m.fl.

denSom framgått 5.10.3avsnitt gäller särskilda villkor för vissa företag iav
finansiella sektorn. För banker, finansbolag, kreditaktiebolag, fondkommis-
sionsbolag m.fl. kommer relativt ställas skärpta kapitaltäcknings-snart att
krav.

För bankerna gäller de har speciell ställning internationellt. Deatt en
kan fylla viktigasägas samhällsfunktioner föremåloch de dessutom förär

löpande värdering olika internationella rating-institut. Skillnadernaen av
mellan bankerna och andra institut finansiellade marknaderna tenderar
dock alltmer suddasatt ut.

Sammantaget talar detta för någotavskattningsreglernaatt ges en
förmånligare utformning för övriga företag. Förän företag kommersom

lyda under föreslårkapitaltäckningsregleratt följande regler.
Vid års återförs1992 taxering formellt värderegleringskonton tillm.m.

beskattning7. Full SURV-avsättning får år. Dendettagöras skattepliktiga
intäkten fastställs för övriga företag.sättsamma som

De särskilda villkoren för dessa företag motiverar rabatt förstörre änen
övriga företag. åstadkommasDetta kan den nuvärdeberäkningattgenom

grundar rabatten föreslårlängre tidsperiod.görs Visom atten
beräkningen på år,period 10 vilketgörs vid diskonteringsräntaen om en

%10 %nuvärde 68 fastställd intäkt.ettger av
Den längre tidsperioden återföringför används enbart för fastställandet

föreslårrabatten. Vi den återförsskattepliktiga intäkten vidattav
taxeringarna 1992-1994, år.dvs. under tre

Om företaget återföraväljer intäkten årshela vid 1992 taxeringatt
utgår full rabatt avdrag %med 32 den skattepliktigaettgenom av
intäkten.

Om âterförföretaget inte årshela intäkten vid 1992 taxering räknas
återstårdet det fullrabatterade beloppet med 10 %, kansom av upp som

återföras, helt årseller delvis vid 1993 taxering. Den del tillsom sparas
års1994 återföringtaxering föreräknas %.med 10upp

För återföringen i sin helhet inteatt skjuts till 1994garantera att upp
års föreslårtaxering kompletteringsregel. fastställdAv intäkt skall viden

års1992 återförastaxering minst 25 % årsoch vid 1993 ocksåtaxering
minst 25 % den fastställda intäkten.av

Ett exempel illustrerar innebörden föreslagnade reglerna. Ett företagavA har skattepliktig intäkt års100. Vid 1992 taxering väljeren man
återföring minimalt belopp, årsdvs. 25. Vid 1993 taxering skerav en

Ävenuppräkning 68-2543 med % år10 till 47,3. detta väljerav
företaget återföra minimalt belopp, dvs. 25. Resterandeatt del 22,3-

räknas inför återföringenden slutliga 1994 till 24,5.e upp-

7 Genom den föreslagna möjligheten till utlåningenavsättning 1 %en om avkommer viss del värderegleringskontot utlåningför återföras. Fören av att
värderegleringskonto för återförsobligationer endast den del understigersomlägsta värdet anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet.
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skattebetalningar7.4.5 Effekter

avsnitt redovisar effekterna företagensI detta avsnitt beräkningar av
olikaskattebetalningar de avskattningsreglerna.av

Till vilken del de upplösta kommer skattas berorattreserverna av
förhållandet övergångenmellan kapital vid tilloch upplöstaeget reserver

förhållandedet Ju det kapitalet i till upplöstastörre ärsystemet.nya egna
i desto utsträckning företagetkan föra de gamlastörre överreserver

till dereserverna nya.
nedanstående tablåI förenklad balansräkning för samtligaanges en

tillgångar,icke-tinansiella bolag SCB Företagen 1986, där storleken
19863.årskulder, skall lösas kapital föroch egetreserver som upp anges

Ingående balans 1987 miljarder kr

Tillgångar 1200 1012Skulder
Reserver att
upplösa 99

89Eget kapital

ingåendeMan K-SURVkan beräkna maximal balans ochnu en en
skattepliktig intäkt vid hypotetiskt ikraftträdande januari 1987.den 1ett
SURVEN kan beräknas till 52,2 miljarder den skattepliktigakr. och
intäkten till 46,8 miljarder kr. Med avskattning till den skattesatsenen nya

återföringblir skattebeloppet, nuvärdeberäknat vid tänkt enligten
huvudalternativet med diskonteringsränta 10 %, 12 miljarder kr.en

alltså uppgå årsAvskattningsbeloppet storleksmässigt tillskulle knappt ett
19869.årskattebetalningar för de icke-fmansiclla jämförtföretagen, med

En motsvarande beräkning för affärsbanker, förenings-sparbanker och
påbanker total skattepliktig intäkt 25,6 miljarder kr. se avsnittger en

5.10.3. Nuvärdeberäkning denna intäktskatten avskatt-ettav ger
ningsbelopp 5 miljarder kr.ca

s För rättvisande kapital beräkningen SURV-avsättningenvidatt ett eget av
från tillgångarna dotterbolagsaktierhar exkluderats värdet 130,1 miljar-av

der kr. Vidare har schablonmässig reduktion för fondemissioner moten upp-
skrivning 20 miljarder kr. gjorts. Till skulder har hänförts kvarvarande

tablånobeskattade inkl. avsättningar till investeringsfonder. I harreserver
erhållna sifferuppgifter miljarderavrundats till jämnt antal kr.

9 inkomståretSumma inkomstskatt vinstdelningsskatt 1986 14 039 milj.och var
kr.



ÖvergångenSOU 1989:34 351till det systemetnya

7.5 Spärregler skattebetingadmot

lageruppbyggnad

I diskussionen valet skattesats för avskattning konstaterade vi detattom av
faktum återförslagerreserver till beskattningatt med denm.m. nya
skattesatsen starkt incitamentutgör till skattebetingade lagerköp införett

övergången.boksluten före
Ett exempel kan illustrera. En ökning lagerreserv med 1000av

övergångenomedelbart före skattelättnad 520. Vid upplösningenger en
23110.belastas den upplösta med skatt Ett lagerköp förreserven en

påmedel 2000 vid[ försäljning omedelbart efter bokslutsdagenegna ger- -
därmed avkastning 14,5 %l 520-2312000. Om lagerköpeten

l lånefinansieras ökar avkastningen dramatiskt.
i Reglerna bokslutslager torde otillräckliga för förhindraom attvara

ovanstående slag skatteanpassning.av
vårEnligt mening detär angeläget skattebetingade lagerköpatt

motverkas.
långtgåendeMest återföraskulle all ökning lagerreservattvara av

fr.o.m viss stickdag till avskattning med den gamla skattesatsen.en
Det kan dock finnas anledning visst för reservökningatt ett utrymmege

å för expanderande företag. föreslårVi årslagerreserven vid 1990 bokslutatt
intej åberopassärskilda fårskäl inte kan 135 %överstigaom av- -I års bokslutvidstorlek 1987 125 %eller storlek vidreservens av reservens

l års1988 bokslut.

l
7.6 Avvecklingen investeringsfondssystemetav

Frågan hur dessa fonder övergångenär skall awecklas efter till det nya
skattesystemet. Efter de inbetalningar vårengjorts under 1989som

årsavseende 1989 uppgårtaxering företagens spärrkonton i riksbanken,i till 24 miljarder kr. Detta avsättningar till allmän in-ca motsvarar
vesteringsfond och konjunkturutjämningsfond 30 miljarder kr.; uppemot

1 Tidigare har redovisats vissa räkneexempel beskrev hur intern-som
investeringsprojekträntan lyfts för det fall avdrag för investerings-upp

kostnader högregörs skattesats denmot än med vilken framtidaen
intäkter beskattas. Detta den situation rådaär kommer införattsom
övergången.

För det fall företagen kan förvänta sig generellt frisläpp efter ikraft-
trädandet incitamentenär till fondavsättningar månIstarka. den
statsmakterna bedömt det ekonomiskt-politiskt motiverat attsom ge
generella frisläpp någrainteskapar detta problem. Det kan emellertid
också hävdas de sänkta internräntorna olika investeringsprojektatt -

viktigt beslutskriteriumett används för projektavgöra skallatt ettsom om

1° I och med den upplösta ingåtill 70 % kommer iatt underlagetattreserven
för K-SURVEN kommer 231 0,30,7‘10000,91 undandras avskattning.att
Följaktligen blir skatten den upplösta 231 [0,31000-231].reserven
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genomföras innebära samhällsekonomiskteller kan olönsammaatt-
projekt genomföras. Ettkommer generellt frisläpp därför förenatäratt
med vissa risker vid investeringskonjunktur.även en svag

För fall företagendet inte förväntar sig frisläppgenerellt ärett
dåsituationen annorlunda. Avsättningar till investeringsfonder blir mer

riskfyllda. Ränteförlusten spärrkontomedel minskar lönsamheten.
å tvångsmässigtOm återförsandra sidan fonder till beskattningsom

ändå förhållandevisbara träffas den skattesatsen kommer det vidav nya
långt tidsavstånd återföringmellan avsättning och vadlönsamtatt vara -
gäller nuvärdet fondavsättningarskattebetalningar föregöraattav -
reformens ikraftträdande.

vårtOm förslag följs kommer samtidigt möjligheten till investe-som
ringsfondsavsättningar upphör företagen till nuvärdeavskrivningrättges en

inventarier. introduktionen nuvärdeavskrivning kommer ett ettav ge
initialt bortfall skatteintäkter det begränsade bortfallutöverav mer som-

fortvarighetstillstånd uppgårigäller jfr kapitel 8. Bortfallet tillett ca
inventarier.%16 anskaffningskostnaden för nuvärdeavskrivnaav

ocksåDet resultatmässiga för nuvärdeavskrivning kommerutrymmet
åren övergångennormalt efter nuvärdeav-större änatt attvara genom

skrivning kan skattepliktiga intäkterde uppkommergöras mot som genom
årligaupplösningen gamla De maskininvesteringarna iav reserver.

nivånäringslivet ligger storleksmässigt 45 miljarder kr.samma ca-
den beräknade skattepliktiga intäkten för de icke-finansiella företagen-som

5-årig frånse avsnitt 7.4.5. Vid avskattningsperiod här bortsesen -
möjligheten till förtida avskattning innebär detta redan ganskaatt en-
liten andel nuvärdeavskrivna inventarier eliminerakan betydande delen av

återförda åren.skatten de beloppen under Dettade aktuella skatte-
årbortfall kompenseras visserligen bortfalletunder senare genom av

avskrivningsunderlag i stabiliseringspolitiskt effektenperspektiv kanettmen
årenunder de första problematisk.vara

återförsDet såangeläget investeringsfonderna störningarnaär att att
så små ocksåi ekonomin blir möjliga. Vi tidigarehar konstaterat attsom

övergångendet finns incitamentstarka fondavsättningar före tillgöraatt
det För dettamotverka krävs skattepliktigattsystemet. attnya en

påförs återföringtilläggsintäkt vid fondmedel.av
För icke önskade effektermotverka krävs rätten göraatt att att

årsfondavsättningar fr.o.m. 1991 taxering tillägget vidslopas och att
âterföring års frånfrivillig belopp vid 1990 höjs förtaxeringavsattsav som

återföring20 % 50 %. Vid förtida fondernärvarande till vidavsattsav som
års års1989 taxering eller tidigare Vid 1996skall gamla regler gälla.

återförastaxering bör kvarvarande fonder tillägg.utan

u förhållandeI till reguljär avskrivning enligt 30-regeln minskar skaltebasen
%med 54 84-30 inventariets anskaffningskostnad, vilket skatte-av ger en
på %.lättnad 16,2
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ingångsvärden7.7 Reavinstregler föroch

SURV-underlagfastigheter vid beräkning av

framgårRINK:sAv förslag vid försäljningar fysiskaatt personersav
år fårnäringsfastigheter inom 10 efter 3112 1990 omkostnadsbeloppsom

med hänsyn till gjorda värdeminskningsavdrag efter 1990tagen tas upp- —
dct omkostnadsbelopp vid försäljning 3112 1990. Viskulle ha gällt ensom
föreslår för juridiska näringsfastig-i regler skall gällaatt samma personers
heter.

fråga ingåEn näraliggande vilka fastighetsvärden igäller skallsom
övergångenunderlaget för K-SURV vid till Här finnsdet systemet.nya

låtaolika möjliga Närmast till hands ligger dekonsekventsynsätt. att
-ingåskattemässiga restvärdena för fastigheter i SURV-underlaget,även-

då den grundläggande realiserattanken skall baseras ochär att reserven
beskattat kapital. En konsekvent tillämpning denna regel äreget av
emellertid förenad vissamed problem.

För förstadet skulle i kombination med den refereraderegeln ovan—-
övergångsregeln för reavinstbeskattningen incitament skenförsälj-tillge-
ningar i syfte öka SURV-underlaget.att

För det andra för enskilda näringsidkareskulle regeln inneharsom
lågtfastigheter med mycket försumbart ieller skattemässigt restvärde -

förhållande till marknadsvärdet- kunna till negativt SURV-upphov ettge
åtföljandeunderlag med räntekorrektion.

Följaktligen finns skäl kompletteringsregel. Ett förstaövervägaatt en
alternativ alternativregeln liksom vid reavinstberäkningen baserasär att - —

omkostnadsbeloppet 3112 Detta1990. alternativ kan emellertid
två mångauteslutas För iskäl. det första skulle det fall innebäraav en

kraftig utvidgning SURV-underlaget inte förenligt med denärav som
vårastatsfinansiella restriktion gäller för RINK:s förslag. Föroch detsom

andra tvinga framskulle det beräkning omkostnadsbelopp fören av
någotsamtliga näringsfastigheter i landet, administrativa skäl ärsom av

uteslutet.
utgå frånEn bättre lösning vid utformningen alternativrcgelnär att av

de fastställda taxeringsvärdena för olika fastigheter. Därvidslagsenast av
åren förbör beaktas allmänna fastighetstaxering därmedochatt senaste -

nivååren Vårtolika för olika fastigheter.slag förslag förär är attav man-
jordbruksfastigheter, där allmänna fastighetstaxering gjordes 1981,senaste

alternativt värde %godtar 100 taxeringsvärdet.som av
Hyreshus föremåloch industrifastigheter har varit för fastighets-allmän

jordbruk,taxering nämligen 1988, detsamma förän och gällersenare
småhus, vilka 1990.kommer Enligt inomatt taxeras grova prognoser
lantmäteriverket höjningen förhållandeberäknas taxeringsvärdena i tillav

års1981 taxering för hyreshus bli %60 och för industrifastigheterca ca
småhus35 %. För årsberäknas den genomsnittliga höjningen 1990vid

föreslår%.taxering bli 47 Vi fårdärför hyreshus alternativt tillatt tas upp
%,60 industrifastigheter småhustill 75 % och klassade näringsfastig-som

%,heter till 70 i samtliga fall taxeringsvärde. Vid utformningensenasteav
detta förslag intehar kunnat beaktas taxeringsvärdet i vissa fall kanattav

tillgångarinnefatta skrivs inventariereglerna.enligtsom av

23-URFl
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7.8 Annellavdragens avveckling

I reformensoch med ikraftträdande avskaffas dagens medsystem
FråganAnnellavdrag. hur avdrag för utdelningarär kapital som

nyemitterats före ikraftträdandet skall hanteras. Liksom för övriga
övergångsfrågor talar såkravet enkelhet awecklas snabbtatt systemet

möjligt. Detta talar för kvarvarande avdrag medges snabbareatt änsom
funnitsskulle ha kvar.systemetom

Enligt Annellreglerna medges avdrag för utdelningar nyemitterat
kapital med högst 10 % årligen år,emissionsbeloppet under 20 dockav
längre det emitterade beloppet Enän snabbavveckling kan skeatt tömts ut.

nuvärde beräknas för kvarvarande, ounyttjade Somatt ett avdrag.genom
utgångspunkt våraför fortsatta överväganden skall räkneexempel.ettges
Vid direktavkastning %2,5 och vid utdelningstillväxt %10en en om
året årdröjer det 14 innan återståendemaximalt avdrag kan Detgöras.ca
beloppet kan beräknas till %24 emissionsbeloppet. Följaktligenca av

årdröjer 16-17det innan emissionsbeloppet utnyttjat i sinär helhet.
Nuvärdet avdragen vid diskonteringsränta % %7 52ärav en ca av- -
emissionsbeloppet. Görs nuvärdeberäkningen i efterstället periodenhalva

år8 85 %nuvärdetär kvarvarande belopp.ca av- -
Frågan vilken precisionär skall eftersträvas. Enkelhetsskäl talarnu som

för reglerna utformas schablonmässigt avdragatt medges medattgenom
viss årkvarvarande belopp, oberoendeprocent under vilketen av av

emissionen gjorts. Ju schablonen överstiger 52 % se exemplet ovanmer
desto den för nyemissionerär avdraget blirochmer gynnsam sena
förmånligt för allt äldre emissioner jämfört med avdrag medgivitsom-
enligt gällande regler.

Avgörande för vilken schablon skall väljas beror dels vilkensom
stimulans årentill nyemissioner under övergångenomedelbart före ärsom
önskvärd, dels hur vill behandla föreslåräldre emissioner. Vi attman
kvarvarande belopp utnyttja %reduceras med 25 och det reduce-att att

fårrade årbeloppet dras med 20 % taxeringsårenunder 1992-1996.av per

7.9 Förlustavdrag m.m.

Vi frågai avsnitt 5.8.4.2har i juridiska föreslagit att ettom personer
fåunderskott skall dras vid taxeringen för det följandenärmastav

beskattningsåret. föreslårVi här förluster vilkagamla för till avdragatt rätt
fårföreligger enligt FAL dras vid taxeringen för det första beskattnings-av

året i det Uppkommer fårhärvid underskott detta förassystemet.nya
vidare enligt de allmänna reglerna.nya

Frågan behandlingen fysiska gamla förluster handläggsom av personers
RINK.av

föreslårVi vidare realisationsförluster inte kunnat utnyttjasatt som
förslaget juridiska personer och vissa förluster i rederirörelseavser m.m.
förs i det iöver huvudsak oförändrade premisser. Visystemetnya
hänvisar beträffande detaljerna övergångsbestämmelsernatill och
specialmotiveringen.
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konsekvenser8 Statsfinansiella

8.1 Inledning

vårI detta kapitel redovisar bedömning föreslagna reformpaketetsdetav
såvittstatsfinansiella effekter, skattebetalningarna för juridiskaavser

personer i bedömning för deTyngst denna de kalkyler görsväger som
icke-finansiella företagen och i huvudsak de simuleringarbyggersom

8.2.tidigare beskrivits i avsnitt 5.12. Dessa kalkyler redovisas i avsnittsom
därpåI det följande avsnittet 8.3 redovisas kompletterande beräk-

vissaningar för företag utanför den icke-finansiella sektorn.
Avslutningsvis vi i avsnitt 8.4 totalbild reformens statsflnansiel-ger en av

ocksåeffekter, där förutom effekter den löpande beskattningen
till avskattningen vidhänsyn de skall lösastas reserver som uppav

övergången till det systemet.nya
två påpekandenInledningsvis bör principiellt och tekniskt.göras, ett ett

våra utgångspunkterVid utformningen reformpaketet har varitav en av
skattebelastningen för i förädlingsvärdetermer dominerandedenatt

företag, de icke-finansiella, bli approximativtskall densammagruppen av
vid dagens De förändringar i viskatteregler. skattereglernasom som

föreslår naturliga till omfördelningkommer skäl ledaattav en av
inom denna se avsnitt 5.12. De skattereglernaskatteuttaget grupp nya

också förändra för företag utanförkommer skatteuttaget dennaatt grupp
se avsnitt 5.10.

Omfördelningen följd dagens medskatteuttaget är systemattav aven
tillgångar,reserveringsmöjligheter, till olikaknutna medersättsstora en

betydligt mindre kapitalet. avsnittknuten till det Av tidigarereserv egna
också framgått spridninghar det kommer minskadatt systemet attnya ge

skattebelastningen bidrari mellan olika företag och därmed tilltyper enav
neutralitet i beskattningen.större

fråganDen tekniska gäller den förknippad medosäkerhet ärstora som
skattejämförelser dis-mellan alternativa och redanskattesystem somi

5.12.i avsnitt Denna framför ingenkuterats osäkerhet, allt beroende att
hänsyn kunnat till företagens förändrade beteende i dettas systemet,nya

1 Effekterna för fysiska redovisas ibedriver näringsverksamhetpersoner som
RINK:s betänkande.
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bl.a. statsñnansiella bedömningargör utmärks motsvarandeatt av en
osäkerhet.

8.2 Icke-finansiella företag

I detta avsnitt redovisas de statsftnansiella effekterna för de icke-finansiella
företagen. Effekterna beskrivs intäktsneutrala skattesatser med denav
innebörd Utgångspunkti avsnitt 5.12. i de skattesatserangetts tassom som
framkommit vid simuleringarna för perioden 1981-1986. Därefter görs en

bedömning sådanaeffekterna skattesatsen regelföränd-separat av av
ringar inte kunnat beaktas vid simuleringarna.som

Det har inte bedömts årenmöjligt beräkningar för eftergöraattsom
då bakåt1986, kopplingen till simuleringsresultaten för de dominerande

regelförändringarna avskaffandet lagerreserv investeringsfonderochav-
skulle bli för Osäkerheten i detta avseende skall dock intesvag.-

dåöverdrivas, den valda simuleringsperioden årrimligt täckersättett
med varierande lönsamhet, faktorden torde betydelsefullmestsom vara
vid bedömningen för skattesatssänkning vid de föreslagnautrymmetav
basbreddningarna.

I 5.21 itabell avsnitt 5.12 redovisas de intäktsneutrala förskattesatserna
de olika alternativa simuleringarna. En genomsnittsberäkning förstager en
intäktsneutral skattesats 29,9 % för kombinationen %med 30 K-SURV

15 %och L-SURV.
erhållnaDen skattesatsen innebär skäl viss underskattning.treav en

Isimuleringarna har förutsatts K-SURVEN ingående,baseras detatt
utgåendedet kapitalet. Detta viss överskattningegna ger en av

Åskattebasens bredd. föreslårandra sidan avsättningar till L-SURVatt
medges 10 %med de 15 % förutsatts i genomsnittsberäkningensom-

Detta breddar något.skattebasen Sammantaget motiverar dessaovan.
förändringar uppjustering skattesatsen till %.30,4en av

För det andra har i simuleringarna beaktats den tillväxtensnabbare
i SURV-underlag borttagandet investeringsfonder. Med hänsyngenom av
till viss del maskininvesteringarnaatt skulle ha nuvärdeavskrivitsen av
motiverar detta ytterligare uppjustering till 31,4 %.en

ocksåSlutligen ligger underskattning i tjänsteföretag med lägreatten
skattebetalningar i det underrepresenteradeär i simulerings-systemetnya
populationen. Vidare har beaktats tillskottet reguljärt avskriv-av
ningsunderlag grund borttagna investeringsfonder före simulerings-av
periodens början. Hänsyn har heller tagits till riksbankens ränteförluster

uteblivna spärrkontomedel. Dessa missvisningar motiverar sistaen
schablonmässig uppjustering till 32,9 %.

återstårDärmed bedöma effekterna skattebasenatt och skattesatsen
åtgärder föreslås och beaktats vid simuleringarna.av som av oss som

Det fullagäller den nominella reavinstbeskattningen fastigheter och
aktier, borttagandet Annellavdrag och primäravdrag byggnaderav samt
nuvärdeavskrivningen för inventarier.
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Överslagsberäkningarz reavinst-den fulla nominellavid handen attger
Borttagandet3,5 miljarder kr.beskattningen breddar skattebasen med ca

och1,7 miljarder kr.basbreddningAnnellavdragen ger en caav
också miljarder1,7 kr.borttagandet primäravdragen caav

svår bedöma.nuvärdeavskrivningEffekten skattebasen år attav
tillräckligt högmaskininvesteringarUnder tillväxten iförutsättning äratt

Förutom tillväxttaktenskattebas. ärnuvärdeavskrivningen smalarei enger
på de totalavilken andelstorleken basminskningen beroende av

nuvärdeavskrivs3. i sinDen berorinvesteringarna tursenaresom
storlek4. fjärdedeluppskattning där bl.a.nuvärdetalets En försiktig en-

inuvårdeavskrivas resulterarde totala investeringarna antas enav -
miljardpotentiell basminskning 1 kr.ca

miljarder5,9 kr.basbreddningarSammantaget detta extra cager
utifrånberäknaskanDetta till den implicita skattebas,skall läggas som
12,61986, uppgick till% inkomstskattenskattesatsen 32,9 och som -

basbreddningarnaföre demiljarder implicita ärkr. Den skattebasen extra
miljarder Detta medgerefter 44,1 kr.38,2 miljarder kr. och tillägget caca

till 28,6 %.skattesatsennedjustering den intäktsneutralaen av
vinstdel-bortfalletVid gjorda bedömningarna har beaktatsde avnu

påslagmotiverarningsskatt. Detta i total kalkyl ochbör beaktas etten

2 efter korrigering för koncerninternaReavinster fastigheter och aktier kan
överlåtelser 5-6 Enligt gjorda bedömningar i daguppskattas till miljarder kr. är

har20-25 % skattepliktiga. Vid beräkningen Annellavdragendessa avav
utgångspunkt simuleringsperioden.uppgifter nyemissioner undertagits i om

senareläggningBorttagandet primäravdragen för byggnader representerar enav
årliga% bruttoinvesteringaruppskattas till 7avskrivningar kanav som ca av

25 miljarder kr.ca

3 nuvärdeavskrivning, andelen dMinskningen i skattebas uttryckt somgenom
årliga bruttoinvesteringar i maskiner, avav ges

-ssd pcn aa+g-
nuvärdeavskrivningennuvärdeavskrivna maskininvesteringar,där är andelen np

30-regeln,anskaffningskostnaden, avskrivningstakten enligtandel a gsom av
tillväxt priser och SURV-talet vid nuvärde-bruttoinvesteringarnas i löpande s

SURV-underlag.avskrivning bortfaller
framgår först tillväxten överstiger visstuttrycket det närAv äratt ett

mindre Vidkritiskt värde nuvärdeavskrivning skattebas. nuvär-ettensom ger
%.på % % vid 6,4detal 84 SURV-tal 30 ligger den kritiskaoch gränsenett

nuvärdeavskrivning mindre för omedelbarI detta avseende kostnaden för änär
% mindre skattebas vidavskrivning med 100 n1 i uttrycket, som ger en

ej SURV.varje positiv tillväxttakt
medUnder 1980-talet har bruttoinvesteringarna i löpande priser ökat ca

år.% miljarder med antagandeVid investeringar 45 kr. och11 ettcaper
nuvärdeavskrivits föreslagnafjärdedelen dessa skulle ha de skatte-att gerav

reglerna basminskning 1 miljard kr.en ca

4 ocksåFörutom nuvärdeavskrivningi nuvärdetalets storlek beror andelen avi högvinst-företagens För investeringar underresultatläge. stora utom extrema-år nuvärdeavskrivning. Del torde detta förhindra användande av ossav- restriktion, varvidföreslagna periodiseringsfondema upphäver delvis denna
andelen nuvärdeavskrivna inventarier ökar.
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procentenheters,skattesatsen med 2,2 vilket slutlig intäktsneutralger en
skattesats %.30,8

Bedömningarna i de olika sammanfattas i tabell 8.1stegen

Tabell 8.1
Inläktsneulrala Skattesatser och skaltebaser vid reformpakelel för de icke-
finansiella företagen. Med och kompensationutan för slopad vinstdelningsskatt.
Procent och miljarder kr.

Skattesats Skattebas mdr

Från okorrigerade 29,9 -simuleringar
2. Simuleringskorri- +3 0 -geringar 32,9 38,2

Basförändringar i +5 9
övrigt 44,1—

4. Intäktsneutral skattesats
a kompensationutan
för borttagen VDS 28,6 45.5
b med kompensation för
borttagen VDS 30,8 45,5

Med krav kompensation för borttagen vinstdelningsskatt innebär en
skattesats %30 begränsad underfinansiering. Awikelsen kan docken
inte någontillmätas betydelse med tanke den allmänna osäkerhet som
finns i beräkningarna. Följaktligen reformpaketet approximativtger en
oförändrad skattebelastning för de icke-finansiella företagen.

8.3 Företag utanför den icke-finansiella sektorn

I detta avsnitt redovisas de statsfinansiella effekterna för företag utanför
den icke-finansiella sektorn. Hänsyn enbart till effekterna olikatas
bankgrupper ioch viss utsträckning för försäkringsbolag. Aggregerade
uppgifter erhållashar kunnat för bl.a. fastighetsförvaltning, finansbolag
och fondkommissionsbolag.

Beräkningarna för icke-finansiellade företagen utgångs-har gjorts med
frånpunkt skattesatser framkommit simuleringar för periodensom genom

1981-1986. Osäkerheten i uppskattningen de statsfinansiella effekternaav
ökar ytterligare för de finansiella företagen, eftersom skatten enligt de nya
reglerna endast beräknats utgångspunktmed från historiska siffcruppgifter
några simuleringar såledeshar inte gjorts.

5 Beräkningen utgått frånhar vinstdelningsskatt 1986 1,4 miljarder kr.en
och hänsyn ocksåhar tagits till denna är avdragsgill årsatt nästa in-mot
komstskatt.
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tabelll 8.2 redovisas skattebetalningar för olika förbankgrupper och
försäkringsbolag

Tabell 8.2
Skatt för olika bankgrupper och Milj. kr.försäkringsbolag under 1982-1986.

Faktisk skatt 1 Ny skatt 2

Affårsbankcr 5 860 6 829
Sparbanker 171 2 3351
Föreningsbanker 155 320
Försäkringsbolag 709 3—

åretsVid beräkning1. den totala skatten har hänsyn tagits till vinstdelattav
år.ningsskatt avdragsgillär nästkommande

2. Beräkningar den skatten finns redovisade i avsnitt 5.10.3.av nya
3. Uppgift saknas.

förhållandevisDen förhållandeskatten blir i faktiskthög till dennya
betalda förskatten bankerna se avsnitt 5.10.3. Bankerna hade mycket
låga årenskatter de första under perioden 1982-1986. Görs jämförelsen

perioden 1982-1987för blir skillnaderna mindre beroende bankernasatt
åren.skatter har stigit för de sista

För försäkringsbolagen har beräkningar den skatten endast gjortsav nya
för 1986. Den skatten beräknades till 92 milj. jämförtkr. med dennya
faktiska skatten 55 Denmilj. kr. förmodligenskatten ärsom var nya
öveskattad för försäkringsbolagen. De flesta försäkringsbolagen har
fortfarande outnyttjade möjligheter avsättningar till säkerhetsreser-göraatt

och kan därmed reducera skattebasen.ven

Sammanfattning8.4

I tidigare avsnitt redovisats statsfinansiellahar kalkyler för olika delsek-
I totalbedömning reformens effekter bör komplette-torer. etten av par

ringar göras.
För förstadet bör beaktas beräkningarna jämförelsebyggeratt en

effekterna vidmellan alternativa Skatteregler under perioden 1981-1986.
erhållaFör uppskattning budgeteffekter vid bytet skattesystematt en av av

1991 bör uppdatering Beräkningar de olika sektorernasgöras.en av
relativa förvikt juridiska skattebetalningartotala 1981-1986personers

banksektorn den sektor med de förändringarna betalatstörstaattvisar — -
%11 den totala icke-finansiellaskatten, medan de företagens andelca av

%.drygt 70 En viktning de procentuella förändringarna för de olikavar av
för icke-finansiellasektorerna förändringen 0sektorn med dessaär

andelstal förändring förprocentuell hela juridiskager en gruppen personer
%.4+ca

Under förutsättning de olika viktersektorernas gäller föratt även senare
år vidkan beräknad total skatt 24 miljarder kr. uppgiftenen ca avser
budgetåret 19891990 budgetförstärkningen bliberäknas 1 miljard kr.ca
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De hittills gjorda bedömningarna effekterna den löpandehar avsett
beskattningen, där ingen hänsyn tagits till skatten de skallreserver som

övergångenvid till investeringsfonder.lösas det exkl.systemetupp nya
föreslås återförasI kapitel 7 skall till beskattning med denatt reserverna

skattesatsen.nya
För de icke-finansiella företagen skulle detta ha givit skatteintäkterextra

5.10.312 miljarder kr. För samtliga se avsnitt kanbankgrupperca
avskattningen med till ökning fram till 3112hänsyn tagen av reserver-
1990 beräknas 6 miljarder kr.ge ca-

uppgår alltsåDet 18 Dentotala avskattningsbeloppet till miljarder kr.ca
bestående budgeteffekten % 1,8 miljarderdetta blir vid 10 räntaav ca
kr.

Sammanfattningsvis gjorda viduppskattningar handen den totalaattger
övergångenbudgetförstärkningen till det blir 2,8systemetgenom nya ca

miljarder Den dominerandekr. delen effekten upplösta ochutgörs av av
avskattade reserver.
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Specialmotivering9

Detsammai flertal lagar.Våra omfattande ändringarföranlederförslag ett
Redan tidigare harKL och SIL.handRINK:s förslag. I första berörsgäller

beskattningenkommunaladensamband med slopandetsärskilt i avav-
förhållande till deniomflyttningar skettjuridiska storapersoner -

båda utredningar-Resultatet desystematiken i dessa lagar.ursprungliga av
medKL SILmotivera ochi för sig välskulle och ersattesarbete att ennas
rått vidtill den tidspressMed hänsynflera lagar.eller helt somnya

varit möjligtemellertid intedetlagtextförslagen har attutarbetandet av
ingående övervägandensådantåstadkomma arbete kräver ettdetta. Ett om

sådantuppnås. intearbete börEttskalltillfredsställande resultat kunna
Detmateriella ändringar.genomgripande ärmedheller kombineras

såpåbörjas lagstiftningendetta arbeteemellertid angeläget snartatt
genomförts.förslag harRINK:s FSK:sURF:s, ochgrundval av

Något tillförslagfullständiga.intefram härDe lagförslag läggs ärsom
redovisas inte och inteskogskontomedelbeskattningförändrade regler av

beskatt-Vad den ändradelageruppbyggnad. gällerheller spärregler mot
vissa i sammanhangettillvi begränsatningen handelsbolag har ossav

sådana i KLanvisningspunkterijusteringarbestämmelser ochcentrala
handelsbolagsbeskatta-Beskattningändringar.andra skäldär det görs avav

inte heller deinte ochi reglerashandelsbolag koncernerde dödsbon och
övergången från delägarbeskattning.frågor aktualiseras vidsom

förståelsen vissa fall till bestämmelserhänvisas iFör underlätta somatt
föreslås RINK.av

1928:370Kommunalskattelagen9.1

3§

Ändringarna § JBFLi 12 § BFL och 8ändringarparagrafen ansluter tilli
beskattningsåret skall beskattasför näringsverksamhetinnebäroch att som

kalenderår 6.3.5. I sambandse avsnittkommer utgöraskommunalt att av
påbörjas dock beskatt-avslutas kanellernäringsverksamhetmed att

månader. Ett beskatt-18ningsåret tidsperiod högstutgöras omav annan
vadtill skillnadningsår februari kommeri januari elleravslutas motsom -
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gäller först årföljandeatt jfrsom taxerasnu skatteförenklingskommit--
tens förslag, SOU 1988:22 58.s.

21§

Bestämmelsen innehåller definition begreppet näringsverksamhet.en av
Det inkomstslaget näringsverksamhetnya de nuvarandemotsvarar
inkomstslagen jordbruksfastighet, fastighet konventionellt beskat-annan
tad och rörelse se avsnitt 5.6.3. Till inkomstslaget ocksåhar förts
utomlands bedriven näringsverksamhet. Den systematiken medför intenya
någon ändring gränsdragningen tjänst och hobby.av gentemot

Även när yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet inte föreliggeren
räknas innehav och avyttring näringsfastighet och bostadsrätt inteav som

privatbostadutgör till näringsverksamhet.
sammanslagningen inkomstslagen jordbruksfastighet, fastighetav annan

och rörelse till inkomstslaget näringsverksamhet medför de nuvarandeatt
bestämmelserna går särskilja de olikaut att inkomstslagen frånsom
varandra blir onödiga. Detta gäller bestämmelserna it.ex. punkterna 2 och
3 anvisningarna till 21av

Med hänsyn till även verksamhetatt bedrivs utomlands räknas tillsom
näringsverksamhet i det blirsystemet nuvarande bestämmelsernya om
sådan verksamhet onödiga. Detta gäller punkt 6 anvisningarna till 28av
punkt 21 anvisningarna till 29 38 § 2av punkt 4 anvisningarnamom., av
till 38 § och 39 § 2 Dessa bestämmelser har därför inte förtsmom. tillöver
det liksom inte hellersystemet bestämmelsernanya i punkterna 2 och 10

anvisningarna till 24 punkt 9av anvisningarna till 25 § och punkt 5av
anvisningarna till 28av

22 24 §§-
Paragraferna har karaktär introduktion till bestämmelserna i anvis-av
ningarna.

Överskådligheten torde förbättras i princip samtliga bestämmelserom
i KL rörande näringsverksamhet finns i anslutning till varandra. Be-
stämmelserna rörande inkomstberäkning enligt bokföringsmässiga grunder

har därför förts frånöver 41 §m.m. med anvisningar till 24§ med
anvisningar.

25§

I den paragrafen finns bestämmelsernya beräkning inkomstenom av av en
förvärvskälla. Paragrafen har sin motsvarighet i nuvarande 23, 26 och
30 §§.

26§

förstaAv stycket framgår underskottatt uppkommer vid beräkningensom
inkomst förvärvskälla får frånav dras intäkternaav en i förvärvskällanav
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enligtbeskattningsår. förlustavdragMöjligheterföljande attnärmast
från RINK seförslagBestämmelserna byggerFAL tagits bort.har

tagits här.skullför sammanhangetsavsnitt 6.3.4 lagförslaget harmen
vid förvärvskällansstycket beträffande underskottI andra hänvisas

dessa be-SIL. Enligt3 § 13bestämmelsernaupphörande till mom.
får förvärvskällansföreslås vidRINK underskottstämmelser som av --

realisationsförlust.upphörande räknas somå
tredje stycketintagna i 3 §i dag finnsRegler motsvarande de samtsom

Motsvarande gällerfår paragrafen.i den§ FAL11 tas nyasenare
mån nuvarandei den denFALi 3 § fjärde stycketbestämmelserna

behålls.ackordsvinsterskattefrihet förordningen med

27§

olika förvärvs-framgår inkomsternaAv bestämmelsen att avsumman av
näringsverk-inkomstnäringsverksamhetinom inkomstslagetkällor utgör av

samhet.

53 § 2 mom.
sistaii s.k. gruvbolagtaxering delägareBestämmelserna momentetsom av

betänkande staket-utgått. konstaterade i sittSom FSKmening har om
någonintefinns detbeskattning handelsbolagmetod för numeraav

segruvbolagbestämmelsernade särskildaanledning ha kvaratt om
217.SOU 1986:44närmare s.

Ändringen kommandit-delägarbeskattningenföranledsi övrigt att avav
avsnitt 6.4.sehandelsbolag upphörbolag andraoch

Anvisningar

till §21

punkt 1
andranuvarande 28 § stycket.Första stycket motsvarar

27till5 anvisningarnastycket nuvarande punktAndra motsvarar av
båda redaktionell gjorts.ändringarI vissastyckena har naturav

till 22 §

punkt 1
några hänföraintäkterexempelI anvisningspunkten är attsomges

ersättningnäringsverksamhet räknasTill intäkttill näringsverksamhet. av
tillgångar till verksamheten,hörsamtligavid avyttring slag somavav

i reavinstbeskat-således avyttring egendom dagersättning vidäven somav
tas.

punkt 2
anläggningstillgångar i form fastigheter,avyttringErsättning vid avav

näringsverksam-intäktfordringar och aktierbostadsrätter, utgörm.m. av
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het. Inkomstberäkningen skall emellertid inte ske helt enligt de allmänna
reglerna för näringsverksamhet till de regler RINKutan anpassas som
föreslår. I vilken utsträckning de regler RINK föreslår skall tillämpassom
får RINK:sprövas slutliganär förslag föreligger. får alltsåLagtexten i ett

justeras.skedesenare
Med uttrycket aktier åsyftasm.m. närmast värdepapper enligtsom

nuvarande regler skall beskattas enligt 35 § 3 RINK lägger frammom.
förslag ändrad begreppsbildning. Vid den fortsatta fårberedningenom det
provisoriska begreppet aktier m.m. medersättas precist begrepp.ett mer

3punkt
Anvisningspunkten med viss justeringmotsvarar nuvarande bestämmelse

äterföring till beskattning värdeminskningsavdragom i punkt 1 sistaav
stycket anvisningarna till 28 Justeringen har gjortsav bakgrundmot av

den nuvarande utformningenatt bestämmelsen felaktigt resultatettav ger
i de fall värdeminskningsavdragen har bokförts.

punkt 4
Punkten nuvarandemotsvarar punkt 5 fjärde stycket anvisningarnaav

till 21 § och 5punkt andra stycket anvisningarna till 28 Bestämmelsenav
i sak oförändrad.är

5punkt
Anvisningspunkten innehåller motsvarighet till nuvarande be-en

istämmelser punkt 7 anvisningarna till 21 punkt 1 fjärde stycketav av
anvisningarna till 22 § och punkt 1 andra stycket anvisningarna till 29av
Ändringarna förhållandei till dessa bestämmelser redaktionellär art.av

punkt 6
Punkten har sin motsvarighet i delar de nuvarande första styckena iav

punkterna 4 5och anvisningarna till 21 I den bestämmelsenav görsnya
förundantag bränsle tagits för uppvärmning privatbostad.utsom av

punkt 7
I anvisningspunkten har med vissa redaktionella ändringar tagits in de

nuvarande bestämmelserna i punkt 2 andra stycket anvisningarna tillav
såvitt38 § gäller näringsidkare.

8punkt
Bestämmelserna har sin motsvarighet i de regler gäller försom nu

arrendatorer enligt nuvarande punkt 4 andra stycket anvisningarna tillav
21 Betämmelserna i den anvisningspunkten blir generellt tillämpliganya
i inkomstslaget näringsverksamhet.

punkt 9
Anvisningspunkten motsvararnuvarandebestämmelserom näringsbidrag

i 2punkt anvisningarna till 19 En särregel rörandeav markanläggningar
utgåtthar i konsekvens med de ändrade bestämmelserna i den nya

punkten 7 anvisningarna till 23av
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10punkt
nuvarandeändringredaktionellvissmedAnvisningspunkten motsvarar

12punktijordbrukareavgångsvederlag tillstatligt avbestämmelser om
förstapunkt 1ibestämmelsennuvarandeDentill 21anvisningarna

renskötsel-avgångsvederlag tillstatligttill 28 §anvisningarnastycket omav
bestämmelsernabakgrundskett attDetta harslopats. mothar avutövare

1971:438rennäringskungörelsen§§54-60avgångsvederlag iom
1982.novemberi den 1upphörde gällaatt

punkt 11
14i punktbestämmelsernuvarande avAnvisningspunkten motsvarar

9punkttill 24 § ochanvisningarna9 avpunkttill 21anvisningarna av
Ändringen redaktionell art.28 ärtillanvisningarna av

punkt 12
16punktibestämmelsernuvarande avharanvisningspunktenI

sammanförts.till 28 §anvisningarna11§ och punkttill 21anvisningarna av

punkt 13
ändringarredaktionellavissamedAnvisningspunkten motsvarar

tillanvisningarna15i punktegenavgifterbestämmelsernuvarande avom
28tillanvisningarna10§ punkt21 och av

punkt 14
bestämmelsernuvarandeöverförtshar omanvisningspunktTill denna

fjärde-åttonde28 §ipersonalstiftelsefrån ochpensions-gottgörelse
be-Jämförgjorts. ävenharändringarredaktionellaVissastyckena.

anvis-styckenafjärdetredje och4punktnuvarandei avstämmelserna
till 24anvisningarna8punkt21 §tillningarna samt av

till 23 §

punkt 1
några vanliga typerräknas avanvisningspunktenI den uppnya

driftkostnader.

2punkt
tillanvisningarna7punktnuvarandeAnvisningspunkten avmotsvarar

andra1punkt22 § ochtillanvisningarnastycketfjärde1punkt21 av
beträffandeJfrÄndringarna slag.redaktionelltär29stycket avav

22tillanvisningarna5punktintäktssidan av

punkt 3
stycketandra1punktnuvarande avAnvisningspunkten motsvarar

25 § ochtillanvisningarnastycket4 andrapunkt22tillanvisningarna av
harReparationsbegreppettill genomanvisningarna17punkt av

inkomstslaget1omfattning.fått vidgadinkomstslagtillsam0rdn;n ett engen
ekonomibyggnadendastnämligen repara-omfattas avjordbruksfastighet
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tionsbestämmelsen. Genom den lydelsen blir bestämmelsennya tillämplig
Ävenalla näringsfastigheter. reparationer exempelvis personalbos-en

tad i jordbruk kommer alltså inkluderas.att

punkt 4
Det första stycket innehåller dennya nuvarande bestämmelsen om

avdrag för iränta visst fall i punkt 5 anvisningarna till 39 Denav
ändringen har dock gjorts hänvisningatt tillgörs bestämmelserna om
statligt bidrag i den RINK föreslagnasom avses av punkten 3nya av
anvisningarna till 19 RINK har med viss modernisering till denna
anvisningspunkt fört över de nuvarande bestämmelserna i punkt 7 av
anvisningarna till På24 motsvarande har RINKsätt till 20 § flyttat över
de nuvarande bestämmelserna i punkt 6 andra stycket anvisningarna tillav
25

Anvisningspunktens andra stycke motsvarar nuvarande bestämmelser om
förbud omedelbartmot avdrag för kostnader för reparation underhålloch
i vissa fall i 25 § 2 första stycket b.mom.

Bestämmelserna i de tredje och fjärde styckenanya har med vissa
redaktionella ändringar förts frånöver nuvarande punkt 8 andra och tredje
styckena anvisningarna till 25av

punkt 5
Anvisningspunkten med vissmotsvarar redaktionell ändring nuvarande

25 § 2 första stycketmom. e.

punkt 6
I anvisningspunkten finns bestämmelser avdrag för värdeminskningom
byggnad. Nuvarande bestämmelserav finns i punkt 3 anvisningarna tillav

22 punkt 2 anvisningarna till 25 §a av och punkt 7 anvisningarna tillav
29 Avskrivningsreglerna har samordnats för alla näringsfastigheter vilket
har föranlett redaktionella ändringar. Dessutom har de i punkt 2 a av
anvisningarna till 25 § angivna förprocentsatserna värdeminskningsavdrag
tagits bort. Av lagtexten framgår endast principen för hur procentsatsen
skall bestämmas. Vidare innebär samordningen den möjlighetatt i dagsom
finns enligt punkt 2 b första stycket anvisningarna till 25 § tillav snabbare
avskrivning värmepannor, hissmaskineriav och jämförlig maskinell
utrustning slopas. Dessa tillgångsslag kommer i det ingåsystemetnya att
i anskaffningsvärdet för byggnaden fåroch skrivas efter denav procentsats

gäller för byggnaden. Slutligensom har den ändringen gjorts be-att
stämmelserna primäravdrag slopats seom avsnitt 5.5.2.2.

punkt 7
I anvisningspunkten finns bestämmelser avdrag för värdeminskningom
markanläggning. Motsvarandeav bestämmelser finns i dag i punkt 4 av

anvisningarna till 22 § och punkt 16 anvisningarna till 29av Enligt
gällande rätt saknas begreppet markanläggning inom inkomstslaget annan
fastighet. Utgifter sådanaför anordningar fåtthar inräknas i byggnadens
anskaffningsvärde. Reglerna för avskrivning markanläggningar får dockav
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föranvänds annatfastighetbeskattadkonventionellttillämpas som
25 §.tillanvisningarnaandra stycket4ändamål se punktbostadän av

föravskrivninginnebärinkomstslag atttillsammanslagningen ett
Vidare haranvändningssätt.medgesfastighet oavsettmarkanläggning en

markanlägg-föranskaffningsvärdetgjorts helaändringenmateriella attden
Ändringarna övrigti5.5.2.2.avsnittseavskrivningsunderlagningen utgör

slag.redaktionelltär‘ av

1 8punkt
redaktionellvissmedstyckeförsta motsvararAnvisningspunktens

tredjelpunkt22 § ochtillanvisningarnastyckettredje1ändring punkt av
till 29anvisningarnastycket av

förstapunkt 1från nuvarandehämtadstycketandrai ärBestämmelsen
till 22anvisningarnastycket av

9punkt
avyttringgrundavdragbestämmelserfinnsanvisningspunkten avI om
användaallmäntdenlydelsen harI denjordbruksfastighet.skog nyaav

inteharinkomstslagmedDetinförts. systemet ettskogsavdrag nyatermen
näringsfastigheter.allaskogtillutvidgatsavdragsrättenmedfört att

anvisningarna7i punktfinnsskogsavdragbestämmelser avNuvarande om
utgått. sistaIhandelsbolag harstycketsjätteiBestämmelsernatill 22 om

frånhöjtsavdragsbeloppetdet lägstagjortsändringenstycket den atthar
harBeloppen000 kr.från till 3000 kr.115 000 kr.000 till5 kr. resp.

1979.infördessedan reglernaoförändradevarit

punkt 10
ändringarredaktionellavissamedAnvisningspunkten motsvarar

Ändringen stycketsjättei22tillanvisningarna8punktnuvarande av
från DetSIL.KL tillvinstberäkningsreglernaflyttatRINKföranleds attav

tillmöjlighetenutgått följd attstycketsjätte harnuvarande avensom
tagits bort.haromsättningsfastigheternedskrivning

punkt 11
sakligasubstansminskning harför utanavdragBestämmelser om

22tillanvisningarna9från punktnuvarandeöverförtsändringar av
29tillanvisningarna8punkt25 § ochtillanvisningarnapunkt 10 avav

RlNKzsbeaktandemedändratshänvisningstycket har avsistaI det ennya
förslag.

12punkt
värdeminskningavdrag förbestämmelserfinnsanvisningspunktenI om

anvis-5i punktfinnsbestämmelsernanuvarande avinventarier. Deav
3punkt25 § ochtillanvisningarna3 avpunkt22tillningarna av

gjorts.harkaraktärredaktionelländringar29 Vissatillanvisningarna av
FAL upphävs.bakgrundÄndringen attstycket har gjortsi sista mot av
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punkt 13
Till anvisningspunkten har nuvarande bestämmelser i punkt 4 av

anvisningarna till 29 § flyttats. Jämför även nuvarande punkt 5 av
anvisningarna till 22 § och punkt 3 anvisningarna till 25 Rättenav att
tillämpa räkenskapsenlig avskrivning förutsätter enligt gällande rätt ett
medgivande taxeringsnämnd eller länsrätt. Dennaav bestämmelse har
tagits bort eftersom prövning ändå skall skeen förutsättningarnaatt förav
räkenskapsenlig avskrivning föreligger. I Övrigt har endast ändringar av
redaktionell gjorts.art

punkt 14
Anvisningspunkten medmotsvarar viss redaktionell ändring nuvarande

punkt 5 anvisningarna till 29 Jämförav även nuvarande 5punkt av
anvisningarna till 22 § och punkt 3 anvisningarna till 25av

punkt 15
Anvisningspunkten har sin motsvarighet i nuvarande punkt 6 av

anvisningarna till 22 Första stycket den nuvarande anvisningspunktenav
utgåtthar någonutan ändringatt i åsyftats.sak har Avdrag för värde-

minskning alltsåmedges endast skattskyldig tillgången.ägare Denav
generella regleringen får till följd beskattningssituationenatt för nyttjan-
derättshavaren eller fastighetsägaren inte längre beroendeär fas-av
tighetens karaktär. Bestämmelserna primäravdrag har tagits bortom se
avsnitt 5.5.2.2. I övrigt är ändringarna redaktionellav art.

punkt 16
Anvisningspunkten motsvarar med ändringar redaktionellav natur

punkt 6 anvisningarna till 29 § jämfördav med punkt 5 tredje stycket av
anvisningarna till 22

punkt 17
Anvisningspunkten innehåller avskrivningsregler för utgifter för

anslutningsavgift och anläggningsbidrag. Bestämmelserna, försom
närvarande finns i punkt 11 anvisningarna till 22av punkt 2 b första
stycket anvisningarna till 25 §av och 20punkt anvisningarna till 29av
har samordnats för alla näringsfastigheter.

punkt 18
Anvisningspunkten med vissamotsvarar redaktionella ändringar

nuvarande punkt 2 anvisningarna till 22 §a ochav punkt 9 anvis-a av
ningarna till 29

punkt 19
Till denna anvisningspunkt har nuvarande betämmelser i punkt 2 av

anvisningarna till 29 § överförts med viss redaktionell ändring. Jämför även
bestämmelserna i nuvarande punkt 1 femte och sjätte styckena av
anvisningarna till 22 § 7punktsamt anvisningarna till 25av
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punkt 20
pensionsförsäk-avgift förframgår föravdraganvisningspunktenAv att

6.3.7.avsnittsei deti förvärvskällan systemetring skall göras nya

21punkt
nuvarandeibestämmelsernaflyttatsanvisningspunkt harTill denna

29tillanvisningarnapunkt 10 av

punkt 22
stycket2 förstai punktmotsvarighetsinhar avAnvisningspunkten

ocksåJämför29tillanvisningarna9punkttill 22 § ochanvisningarna av
och25 §nuvarande 1ifastighetsskattstatlig omvad mom.sägs omsom

i 29 § 1speciella skatter mom.

23punkt
forskningsav-bestämmelseromnuvarandeAnvisningspu nkten motsvarar

18punkt22 § ochtillåttonde anvisningarnastycketi 1 avdrag punkt av
29tillanvisningarna

punkt 24
föravdragbestämmelsernuvarandeAnvisningspunkten motsvaras omav

till 29anvisningarna18utvecklingsfond i punktbidrag regionaltill a av

25punkt
nuvarandeändringredaktionellvissmedAnvisningspunkten motsvarar

påbörjandeutgifter före rörelsensefterhand föriavdragbestämmelser om
till 29anvisningarna18i punkt b av

punkt 26
föravdraginnehåller bestämmelserdeanvisningspunktDenna om

anvisningarnai 11finns punktnärvarandeföri bostadarbetsrum avsom
onödigtdockanvisningspunktennuvarande ärdenstyckettill 29 Sista av
RINK:snäringsfastighet se5 §definitionen imedi det systemet avnya
ändringredaktionellutgått. vissVidare harharvarför stycketlagförslag en

gjorts.

punkt 27
föravdragnuvarande bestämmelserAnvisningspunkten motsvarar om

29anvisningarna tilli punkt 12i visst fall avresor

punkt 28
språklig nuvarandejusteringmed vissAnvisningspunkten motsvarar

yrkesfiskare iförlevnadskostnaderför ökadeavdragbestämmelser om
till 29anvisningarna19punkt av

punkt 29
anvisningarnasjunde stycketpunkt 1Anvisningspunkten motsvarar av

till 29anvisningarna20till 22 § och punkt av

24—URFl
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punkt 30
Bestämmelsen har förts frånöver nuvarande 5punkt anvisningarnaav

till 25

till 24 §

punkt 1
Anvisningspunkten nuvarande punkt 1 anvisningarnamotsvarar tillav

41
Enligt gällande behandlasrätt avyttring fastigheter, bostadsrätter,av

fordringar aktieroch anläggningstillgångarutgör i näringsverk-m.m., som
samhet, enligt reglerna för reavinst. I påverkarkonsekvens härmed

tillgångarnavärderingen i räkenskaperna inte inkomsten under löpandeav
innehav. I det kommer vederlaget vidsystemet avyttringnya utgöraatten
intäkt näringsverksamhet. Trots detta skall hänsyn inte till värde-av tas

tillgångarnaringen under löpande innehav. Detta kommer till iav uttryck
första stycket sista meningen beträffande uttrycket aktier m.m., se
kommentaren till punkt 2 anvisningarna till 22 §. Ersättandet denav av
nuvarande uppräkningen bokslutsposter tillgångs-med uttrycket ochav
skuldposter med hänsynär, härtill formell natur.av

I det torde de nuvarandesystemet bestämmelserna avseende skeppnya
och skeppsbygge onödiga. De har därför slopats.vara

I det skall inkomst all näringsverksamhetsystemetnya beräknasav
enhetligt. Nuvarande andra stycket punkt l anvisningarna till 41 §av av
har därför tagits bort.

Enligt gällande regler finns det i vissa fall underlåtamöjlighet atten
sådan justering det bokförda resultatet i andra stycket. Dettaav som avses
förutsätter den skattskyldigeatt dispositioner i bokslutet avseendegenom

pågåendelager, arbeten, fordringspost eller skuldpost eller störregenom
avskrivningar anläggningstillgångar skett skulleän ha kunnatsom
redovisa lägre resultat. I detett bör möjligheten underlåtasystemetnya att
justering knytas till förutöver avskrivningarutrymme större anlägg--
ningstillgångar till outnyttjat för avsättning tillutrymme skatteutjämnings--

Andra stycket tidigare punkt tredje1 stycket anvisningarnareserv. tillav
41 § har ändrats i enlighet härmed.

2punkt
Anvisningspunkten demotsvarar nuvarande punkterna 2 och 3 av

anvisningarna till 41
I till vad fallet enligt utgårmotsats är gällande de föreslagnarättsom

reglerna formellt från begreppsbildningen och värderingsreglerna i BFL.
Enligt BFL gäller följande.
Med anläggningstillgång förstås tillgång avseddär stadigvarandeattsom

brukas eller innehas i rörelsen. Med omsättningstillgáng förstås annan
tillgång 13 § första stycket.

tillgångsEn anskaffningsvärde utgiftenutgörs för dess förvärv ellerav
tillverkning 13 § andra stycket.
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omsättningstillgångar.Begreppet verkliga värdet Medhänför sig till
begreppet för beräknadi första hand försäljningsvärdet efter avdragavses

förhållanden,försäljningskostnad nettoförsäljningsvärdet. Om rörelsens
tillgångens anledning till det,beskaffenhet eller andra omständigheter ger
får återanskaffningsvärdet,det verkliga till ivärdet dock bestämmas
förekommande fall med avdrag för inkurans, eller värde ärannat som

Återanskaff-förenligt redovisningssedmed god 14 § andra stycket.
tillgångensningsvärdet utgiften för förvärv eller tillverkningavser om

utgången räkenskapsåret.anskaffning skulle ske vid av
omsättningstillgånförsta stycket gstillgånI begreppen anläggnin ochges gg

den innebörd anskaff-de har i 13 § BFL och 10 § JBFL. Begreppensom
ningsvärde verkligt innebörd i BFL.och värde har samma som

framgår slårandra stycketAv värdesättningen i igenom vidbokslutetatt
inkomstberäkningen inte strider minimivärderegler i anvis-den motom
ningspunkt slår också sådana2 eller 3. Värdesättningen igenom för
inventarier på vilka restvärdeavskrivning tillämpas.

såBestämmelserna har tekniskt utformats de i första hand äratt
tillämpliga näringsverksamhet för vilken bokföringsskyldighet enligt BFL

årsbokslut.föreligger med skyldighet Vad föreskrivitsupprättaatt som
sådanbeträffande verksamhet har enligt sista meningen motsvarande

påtillämpning verksamhet, begränsad omfattningrörelset.ex.annan en av
jfr 1 § BFL. En enskild bedriver jord- skogsbrukeller ärperson som
skyldig JBFL.underlag för taxeringen föra räkenskaper enligtatt som
Däremot inte bokföringsskyldig enligt BFL. i sistahan Av bestämmelsenär

ändå får frågameningen följer regleringen i BFL betydelse i denatt om
tillåtna tillgångarna.värdesättningenlägsta av

stycketI tredje princip tillämplig iden allmänna skatte-ärges som
tillgångarvärdesättning i näringsverksamhet intehänseende vid av om

tillgång fårföreligger. Principen innebär inte tillsärregler att tasen upp
tillåtet enligt BFL, bortseendelägre värde det högsta värde medän ärsom

från sista 15 §§möjligheterna till uppskrivning i stycket 14 och om enav
tillgång har skrivits gäller det uppskrivna värdet.upp

anläggningstillgångari BFLVärderingsreglerna olika för ochär
omsättningstillgång fåromsättningstillgångar. En enligt BFL14 § tas upp

Är tillgångenstill anskaffningsvärdet. verkligahögst värde balansdagen
får tillgångenanskaffningsvärdet, intelägre dock detän övertas upp

omsättningstillgång fårprincip.verkliga värdet lägsta värdets En tas upp
särskilda omständigheter föreliggeranskaffningsvärdet och det kanöver om

tillåtet enligt redovisningssed sistagod stycket paragrafen.anses av
omsättningstillgång får såledesEn enligt bestämmelsen i tredje stycket

inte till anskaffningsvärdetlägre värde det lägsta och detäntas upp av
verkliga värdet. Bestämmelsen blir tillämplig varulager jfr femte

sådanastycket, värdepapper och fordringar omsättningstill-utgörsom
gångar varulager jfr det följande beträffande osäkrautgörautan att

omsättningstillgångarfordringar vissa vilkaandra beträffandesamt
svårigheter vid värderingen aktualiseras banktill-inte brukar kassa- och

förskottgodohavanden, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt
till leverantörer.
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Någon uttrycklig bestämmelse värderingsmetod förom varulager finns
inte i bokföringslagen. Med hänsyn till den betydelsestora valetsom av
värderingsmetod har bör därför i likhet med vad falletär försom-
närvarande bestämmelse den s.k.en förstatt in- förstom metodenut--
skall tillämpas finnas i skattelagstiftningen. sådanEn bestämmelse har
tagits in i tredje stycket sista meningen.

En anläggningstillgång får enligt 15 § BFL till högsttas anskaff-upp
ningsvärdet. I anskaffningsvärdet får räknas in utgifter för värdehöjande
förbättring tillgången. På anläggningstillgång,av fortlöpande minskarsom
i värde åldergrund eller nyttjande eller därmedav jämförlig orsak, skall
årligen avskrivning ske med minst beloppett lämpligsom motsvarar
avskrivningsplan, inte tillgångenuppenbarligenom redan tillräckligtär
avskriven. Har värdet anläggningstillgång gåttvaraktigten ned, skall
nedskrivning ske engångsbeloppmed det kan erforderligt enligtsom anses
god redovisningssed. En anläggningstillgång beståendemed värde,ett som
väsentligt överstiger det belopp den uppfördär till isom närmast
föregående balansräkning, får under vissa förutsättningar till högsttas upp
detta värde sista stycket paragrafen.av

frågaI anläggningstillgång inteom fortlöpandeen minskar isom värde
innebär således bestämmelsen i tredje tillgångenstycket fåratt tilltas upp
lägst anskaffningsvärdet eller, nedskrivningen nödvändiggjortsom av en
varaktig värdenedgång, det nedskrivna värdet beträffande anläggningstill-
gångar fortlöpande minskar isom värde gäller särregel i fjärde stycket.en
Bestämmelsen blir tillämplig andra värdepapper aktierän m.m. som

Ävenutgör anläggningstillgångar. förskott till leverantörer utgörsom
anläggningstillgång kommer omfattas bestämmelsen.att av

Enligt 16 § BFL osäker fordrantas till beloppen varmed denupp
beräknas inflyta. Bestämmelsen gäller bådeför omsättningsfordringar och
anläggningsfordringar. Den torde inte medföra fordranatt kanen tas upp
till högre belopp vadän följer bestämmelserna isom 14 och 15 §§.av En
fordran löper medsom räntesats understiger tillämpligen som marknads-

såledeskanränta behöva tilltas värde understigerettupp det beloppsom
den beräknas flyta insom med. Detta värde skall enligt tredje stycket följas

vid såvitttaxeringen gäller omsättningsfordringar.
Av tredje stycket tredje meningen framgår utgift för forsknings-att en

och utvecklingsarbete har aktiverats med stödm.m. som bestämmelser-av
i 17 § andra stycket BFL intena omfattas de behandlade be-av nu

stämmelserna. Det värde itas räkenskapernasom såledesskallupp
obetingat följas i skattehänseende.

I anvisningarna till 23 § finns bestämmelser avdrag för värdeminsk-om
ning i bl.a. punkterna 13 och fjärde14. I stycket knyts värdesättningen av
tillgångar följer reglerna för inventarier tillsom de nämnda bestämmelser-

Detta innebär ingen ändring i i förhållandena. sak till vad gällersom nu.
En värdering varulager enligt bestämmelsernaav i tredje stycket sker i

princip tillgång tillgång.för femteI stycket har tagits alternativ metoden
utgår från det samladesom anskaffningsvärdet för hela varulagret.

Varulager i fårallmänhet enligt bestämmelsen i stycket till lägsttas upp
95 % det nämnda värdet se avsnittav 5.4.3. Undantag för lagergörs av
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värdepapper.tillgångar och lagerliknandefastigheter och av
nuvarandedeanpassningstycket innebärsjättei avBestämmelserna en

de allmännatillrenskötselochjordbrukdjur ilagerreglerna avom
skillnadendenendastkommerförhållande till dessaIlager.reglerna om

utgörasså möjligt skallanskaffningskostnaden där är ansesföreligga attatt
förföreskrifterriksskatteverketsenligtberäknadproduktionskostnadenav

renskötsel.ochjordbrukiför djurproduktionskostnadberäkningl av
i aldrig behöverdjurmedförreglerna ettattallmännatill deAnknytningen

bestämmel-medsyftetinnebärDettavärdet. attverkligadetövertas upp
41 §tillanvisningarnastycket2 femtepunktmeningeni andra avavsen

tillgodoses.
bestämmelserfinns§till 41anvisningarnatrettonde stycket2I punkt av

lagertillgängar ochtill leveransrättighetervärdetnedskrivning avavom
Ned-inventarier.till leveransrättigheter resp.värdetavskrivning avav

Någotprisfall.befaratförsåväl prisfallfaktisktfår föravskrivning ske som
i detfinnas systemetinteprisfallsrisk börreservering för nyaforutrymme

stycket harsjundetillflyttatsBestämmelsernaavsnitt 5.4.3.se som
härmed.i enlighetändrats

till §41 ersättsanvisningarnapunkti 2 avstyckenaFörsta-femte av
anvisningspunktenstyckena iSjätte-tolfte24tillanvisningarna2punkt av

utgår.

3punkt
41tillanvisningarnafrån 3punktförtshar överBestämmelserna a av

pågåendenivån värderingenförframgår den lägstastycket avfjärdeAv att
5.10.5.3.avsnitt%95 sefrån %85 tillhöjtspris hartill fastarbeten

handelsbolagsärregelnstycke,ibasbeloppsregeln omSamtidigt har samma
stycketsjätteisupplementärregelnstycket ochfemteiuppdragstagaresom

tagits bort.haranvisningspunkti denna

4punkt
41tillanvisningarna1punktAnvisningspunkten motsvarar a av

5punkt
till 41anvisningarnabpunkt 1Anvisningspunkten motsvarar av

till 53 §

10punkt
handelsbolagdelägarbeskattningeneftersomupphävs avBestämmelsen

upphör.

bestämmelser närtill finns27 §anvisningarnapunkt 2 omnuvarandeI av
punkterna 3Iingå tomtrörelse.iskallbyggnadstomtavyttring ansesaven

fastighetsförvaltandeiandelaktie eller ettfastighet elleroch 4 näranges
medhandelellerbyggnadsrörelseomsättningstillgång iföretag utgör
ifunktion detviktigfyller2-4i punkternaBestämmelsernafastigheter. en
skallavyttringarmellandra somgränsennuvarande attsystemet genom
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behandlas enligt reglerna för rörelse och avyttringar skall reavinstbe-som
skattas. De har också betydelse för tillrätten nedskrivning.

I det blirsystemet skatteeffekternanya vid avyttring fastighet ellerav en
aktie eller andel med undantag iett princip densamma oavsett om
fastigheten, aktien eller andelen utgör omsättningstillgång eller anläggnings-
tillgång. Undantaget hänför sig till enligt förslag frånatt RINK omkost-
nadsbeloppet vid beräkning vinst grund avyttringav av av en annan
fastighet privatbostad,än även denutgör skattskyldigessom permanenta
bostad, får beräknas till 40 % vederlaget. 40-procentsregelnav alltsåblir
tillämplig fysiska näringsfastigheterpersoners utgör anläggningstill-som
gångar jfr punkt 2 anvisningarna till 22 §.av

Vid den löpande beskattningen kommer någoninte särskild beskatt-
ningskonsekvens knutenatt till klassificeringenvara anläggningstillgångsom
eller omsättningstillgång. Detta följer tillatt rätten reservering iav form av
nedskrivning fastigheter, aktier ellerav andelar utgör omsättningstill-som
gångar avskaffas.

Om bortser från 40-procentsregelnman saknas det anledning i detatt
systemet skatteskälnya hänföra vissaav fastigheter, aktier eller andelar till

omsättningstillgångar. Om skatteregler detta slag inte finns frågankanav
fastighet, aktieom elleren andel utgör omsättningstillgång eller anlägg-

ningstillgång lösas enligt god redovisningssed grundval reglerna iav
BFL. I de fall fastighet, skulleen utgöra omsättningstillgångsom enligt
reglerna i nuvarande punkterna 2-4 anvisningarna till 27av hänförs till
omsättningstillgâng bör emellertid 40-procentsregeln inte tillämpas.

Mot bakgrund det anförda börav reglerna i punkterna 2-4 ges en
ändrad karaktär. Till börja medatt bör de begränsas till fastig-att avse
heter. Vidare bör effekten tillämpning reglernaav en bli 40-av att
procentsregeln inte får tillämpas och inte fastighetenattsom nu anses
utgöra omsättningstillgång. Sådana ändrade regler bör lämpligen tassenare
in i anslutning till 25 § 9 SIL, alternativt imom. anslutning till punkt 2 av
anvisningarna till 22 § KL.

Som följd tidigare redovisadeen förslagav upphävs nuvarande d41 §
avsättning till resultatutjämningsfond, 46 § 1 avdrag för rederi-mom.
underskott, avsnitt 5.6.3 och RINK:sse förslag slopat allmänt avdragom
för underskott i förvärvskälla och punkt 15 anvisningarna till 29§av
avsättning till internvinstkonto, avsnitt 5.9.5.2.se

Vidare upphävs punkt 8 anvisningarna till 25 § fördelningav fleraom
beskattningsâr reparations- occh underhållskostnaderav i konventionellt
beskattad fastighetsförvaltning. Någon motsvarande regel finns inte i
jordbruk och rörelse. I det harsystemet avsättningennya till SURV ansetts

tillräcklig resultatutjämning.ge en

Övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder de reglerna i kraft den julinya 1 1990 och tillämpas
första gången vid års1992 taxering.

Enligt punkt 2 första meningen tillämpas äldre regler i 3 § med
anvisningar vid 1992 års taxering. övergångsbestämmelsernaAv till
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bokförings-näringsidkare ärfrågaiföljerBFL somändringen 12 §i att om
år inte1992taxering skerbeskattningsår vilketförBFLskyldig enligt ett

skattskyldigförgällerMotsvarande1990. somjuliden 1företidkan avse
andraibestämmelsenGenomBFL.enligt Jräkenskaperföraskyldigär att

skattskyldiga.övrigaföruppnås resultatmeningen samma
realisationsvinsthindrarregel attinpunkt tagitsI 3 har ensomen

ochbestämmelseövergången dennamedgånger sambandtvå ibeskattasi
samordnas.fårbestämmelsemotsvarandeRINK:s senareg

i inkomstenberäknamöjligtblirinte längre attdetinnebärReformen att
frånövergångenpunkt 4 regleraskontantprincipen. Ienligtfastighetav en

bokföringsmässigaenligtredovisningtillredovisningkontantmässig
inteingåendenågra balansposterframgårförsta stycketgrunder. attAv

beskattningsåret i denförstaför detinkomstberäkningenvidskall tas upp
årsskiftesbe-för s.k.reglertredje styckenaandra ochIordningen. gesnya

nuvarandemotsvarighet i desinpunkten hariRegleringentalningar.
24 § ochtillanvisningarnastycket10 förstai punktbestämmelserna av

25tillanvisningarnastycketpunkt 9 första av
nedskrivningtillpunkt föranleds rätten5 avi attBestämmelsen av

bort.tomtrörelsefastigheter i tasm.m.
skallföreskrifterframgår äldre6-8punkterna attibestämmelsernaAv

ikraftträdandet,föreanskaffatsharmarkanläggningpå delstillämpas som
nämndadenhaft förenyttjanderättshavaredels vissa utgifter som en

anläggningsbidraganslutningsavgift ochfördels utgifterochtidpunkten
nuvarandedenföranleds bl.a. attBestämmelsernatidpunkt.före avsamma

inkomstslagen.sig mellanskiljerifrågavarande hänseendenregleringen i
får avdragtill 25 §anvisningarna2 bi punktnuvarande reglerEnligt av

avskriv-särskildenligtgörasvärdeminskning värmepannorför m.m.av
I detövrigt.byggnaden iför nyaänhögreningsplan efter procentsatsen

framgår äldredepunkt 9Av attmöjlighet.dennaintefinnssystemet
deikraftträdandetföreskettanskaffningen avtillämpasreglerna skall om

reglerna.nya
tillanvisningarnaförsta stycket8i punktbestämmelseräldreEnligt av

fördelasunderhåll frittfastighetreparation ochfår för25 § kostnad av
bestämmelseNågon motsvarandeskattskyldige.treårsperiod denöver aven

näringsverksam-inkomstberäkningreglernainte i de avavtas omnya
ireglerasföljd häravtillövergångssituation uppkommerDenhet. som

punkt 10.
bestämmelserfinnstill 29 §anvisningarna9 ompunktI nuvarande av

punkt 11Avdetavskaffas i systemet.Primäravdragenprimäravdrag. nya
övergångsvistillämpasskallprimäravdragframgår bestämmelsernaatt om

förefärdigställtsbyggnadsdelenifrågavarandedenbyggnaden ellerom
ikraftträdandet.

27 §tillanvisningarna4punktibestämmelsernuvarandeEnligt av
värdepapper,skattskyldigFörvärvargäller följande. m.m.genom arv

omsättningstillgång i dentillgång utgjortharliknandefastighet eller som
denomsättningstillgäng hosäventillgången utgöraavlidnes rörelse anses

endastsåvitt aktuellt,dock, ärDetta gällerstycket.förstaskattskyldige nu
och denförvärvetvidtillgång nedskrivenärförvärvet somavserom



376 Specialmotivering SOU 1989:34

skattskyldige avstår från begära avskattningatt andra stycket c. Med
avskattning den skattskyldigeatt nedskrivningensavses tar beloppupp som
intäkt rörelse för år dådet förvärvetav ägde tredje Någonstycket.rum
motsvarighet till reglerna i andra stycket och tredje stycket behövs intec
i det Reglernasystemet. erfordras docknya vid års1992 taxering.
Föreskriften punkti 12 föranleds detta.av

Enligt nuvarande regler i 39 § får2 avdrag för underskottmom. som
uppkommit fastighet eller rörelse i utlandet utnyttjas inkomstmot av

slag under sexårsperiod.samma punktAv 13 följer sådanten att ett
fårunderskott utnyttjas oförändrade villkor i det med densystemetnya

skillnaden det utnyttjadeatt underskottet fr.o.m. års1992 taxering kommer
reducera denatt skattskyldiges inkomst näringsverksamhet.av

I nuvarande 46 § 1 finns motsvarande regel förmom. underskotten av
rederirörelse Som framgår punkt 14 tillämpasm.m. princip förav samma
sådana underskott för underskott verksamhet isom utlandet.av

9.2 Lagen 1947:576 statlig inkomstskattom

1 § 1 mom.
Momentet medmotsvarar redaktionell ändring nuvarandeen 1 § första- -
stycket.

1 § 2 mom.
I klargörsmomentet fysiskaatt och inhemska dödsbon skallpersoner
betala inkomstskatt dels beskattningsbar inkomst, dels inkomst av
kapital.

1 § 3 mom.
I andramomentet juridiskaattanges inhemskaän dödsbon skallpersoner
betala inkomstskatt beskattningsbar inkomst.

l § 4 och 5 mom.
Momenten motsvarar nuvarande §1 andra och tredje styckena.

2 § 1 mom.
Första stycket har utökats med de hänvisningar finns i 3 § förstasom nu
stycket.

Nuvarande andra stycket utgåtthar eftersom vinstdelningsskatten skall
upphöra.

I 3 § KL med anvisningar har ändringar gjorts innebär förattsom
näringsverksamhet bedrivs främst enskildasom näringsidkareav beskatt-
ningsåret i princip inte kan utgöras brutet räkenskapsår.ett Någonav
motsvarande ändring skall inte ske vid beskattningen juridiskaav personer.
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itagits inSådana harreglerSIL.isärskilda reglerPå behövsgrund härav
juridiskasiktemeningeni andra tarBestämmelsenandra stycket.
stiftelser.kapitalförvaltandebokföringsskyldiga, t.ex.inte ärsompersoner

hosinkomstallbestämmelse atttagits instyckettredje har omI en
inkomstslagetinomförvärvskällaendatillhänförsjuridiska enpersoner

avsnitt 5.6.3.senäringsverksamhet
andra och§nuvarande 3stycketfemtestycket och motsvararFjärdei

Z tredje styckena.

22 § mom.
inkomstslagensammanföringenÄndringarna föranleds avi momentet av

näringsfastighet.tillfastighetjordbruksfastighet ochrörelse, annan

§ 32 mom.
med skatte-moderföretagframgår kretsenstycket somförsta attAv av

medutvidgatsharkoncernbidragochverkan kan emotmässig tage
ekonomisktillkoncernbidrag kunnaskall enVidare gessparbanker.
innehasinsatskapitalet%90minst avförutsättningunder attförening av

förlagsinsat-från eventuellaberäkning bortsesVid dennamoderföretaget.
avsnittseföreningarekonomiska1987:6675 kap. lagenenligt omser

5.9.3.2.
explicit vilkauttrycksNuomformulerats.harstycketi förstaVillkoret a
ellerfrån emotmöjligheten taattuteslutna geföretag ärkategorier somav

koncernbidrag.
stycket etttredje ägarennuvarande är att avireglernaSyftet med

kringgå begräns-skall kunnaintefåmansaktiebolagfastighetsförvaltande
formifastighetsförvaltande bolag attfrån avgenomi löneuttagningarna

tillfastighetsförvaltningen ettfrånöverskottslussakoncernbidrag ett
avdragsgill lön.överskottetdärefterochbolag ut somrörelsedrivande ta

effekternaskattemässigablir deframRINK avläggerförslagdetMed som
Något behovlikvärdiga.utdelning i avsettstortlönuttag resp.genom

föreligga.inte längredärför ansettsharspärregeln
beskatt-eftersomintestycket behövsnuvarande femteiBestämmelsen

nuvarandeiSärregelnnäringsverksamhet.i inkomstslagetskeralltidning
inte längrerederirörelseockså eftersomobehövlig m.m.stycketsjätte är

särbehandlas.

2 § 4 mom.
kontinuitetsreglernavilkaförfusionerstycket deförsta typerI avanges

medhandelbedriverföretagnärvarande förför somUndantag görsgäller.
undantagits hängerföretagdessaAttpenningrörelse.ellerfastigheter

skatte-skiftakansådana företagtillgångarna imedfrämst attsamman
vissamedgällerI det systemetfusionen.karaktärmässig nyagenom -

anläggningstill-ochomsättnings-i förskattereglerundantagmindre samma-
därför slopats.Undantagsregeln hargångar.i

i
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Innebörden sjunde stycket överlåtandeär företag inteatt ettav skall
reavinstbeskattas anläggningstillgångar i form fastigheter,om aktierav

jfr punkt 2 anvisningarna till 22 § KL försm.m. fusionen,överav genom
ingångsvärdenatt över moderbolagettas vid fusionsamt att enligtm.m.

14 kap. 8 § ABL inte skall reavinstbeskattas för sina dotterbolagsaktier.
Slopande begreppen reavinst och reaförlust har föranlettav omfor-en
mulering stycket. Samtidigt har de situationer bestämmelsernaav ärsom
avsedda täcka tydligare.att angetts

Slopandet det åttondenuvarande stycket föranledsav vinstdel-attav
ningsskatten upphör.

Bestämmelsen åttondei stycket se avsnitt 5.9.5.2.är Den innebärny
avdrag inte medges överlåtelseatt vid fastigheter, aktier inomen av m.m.

företag i intressegemenskap som dettaen grupp begreppav för närvaran-
de definieratär i KL sker med förlust. I stället det Övertagandesom tar
företaget ingångsvärde,över avskrivningsplan m.m.

Bestämmelsen inionde stycket innebär vid beskattningen bortseratt man
från koncernintern sådanaavyttring aktier elleren andelar innehasav som

organisatoriska skäl. Undantag har hittills gjortsav för aktier och andelar
i fastighets- och kapitalförvaltande företag. I det bortfallersystemetnya
behovet detta undantag. I övrigt har behållits.regleringenav Att beskatt-
ningen sker i näringsverksamheten innebär bl.a. avdrag medges endastatt
för verkliga förluster. ifrågavarandeHar det företaget någoti skede tömts

vinstmedel alltsåkan förlustberäkning bygger jämförelseen som en
mellan försäljningspris och ursprungligt anskaffningspris behöva korrigeras.
Hänvisningen till bestämmelserna i 35 åttonde§ 3 stycket KL harmom.
tagits bort anpassning till RINK:s förslag slopa bestämmelsernasom en att

Övrigainterna aktieöverlåtelser. ändringarom redaktionellär karaktär.av
Bestämmelsen i tionde stycket har ändrats med hänsyn till allatt

egendom beskattas enligt enhetliga regler i det systemet.nya
Bestämmelsen i nuvarande elfte stycket har sin bakgrund i utdelningatt
reavinstbeskattade egendom fastigheter,av aktier m.m. tidigare kunde

ske skatteeffekter iutan det utdelande bolaget. I det systemetnya
behandlas sådanutdelning egendom sätt utdelningav samma som av

egendom. Bestämmelsen har därförannan slopats.

2 § 5 mom.
I innehållermomentet, den s.k. lex Kockum, har gjorts vissasom redak-
tionella ändringar. Vid det fortsatta beredningsarbetet bör momentet
kompletteras med bestämmelser de förmotsvarar närvarandesom som
finns i 8-10 §§ FAL. Det gäller fåmansföretag,spärregeln för skal-
bolagsregeln inkl. spärregeln för allmännyttiga bostadsföretag regelnresp.

utnyttjande underskott vid fusion. måsteReglernaom vidareav anpassas
till det för avdrag försystemet underskott. Dessutom finnsnya skäl att
överväga materiella ändringar bestämmelserna se avsnitt 5.8.4.av
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2 §6 mom.
Momentet skadeför-behandlar beskattningen livförsäkringsanstalter ochav

föreslårsäkringsanstalter. RINK för livförsäkringsanstalter-ändrade regler
frånI-Iär bortses ändringsförslag.dessana.

framgår skadeförsäk-Av elfte stycket oförändrat bl.a.är attsom- —
ringsanstalterna till avsättning till vissa fonder. Till dessahar avdrag förrätt
fonder för trafikförsäkring ochhör närvarande regleringsfonden för
utjämningsfonderna. tolfte föranledsDe ändringar gjorts i stycket avsom

avsnittavdragsrätten för fonder seavsättningar till dessa slopasatt
också nuvarande5.10.4.4. föranlederDen slopade avdragsrätten att

fårtrettonde, nittondefjortonde och ändringarstyckena kan bort ochtas att
nuvarande tjugonde stycket.igöras

2 § 8 mom.
Ändringen i andra stycket med till avdrag förhänger rättenattsamman
utdelning se avsnitt 5.11.3. Detsammamedlemsinsatser har slopats

nuvarande femte stycket.gäller De justeringar gjorts islopandet somav
tredje och fjärde styckena föranleds föreningens verksamhethelaattav
beskattas i förvärvskälla.en

åttondeEnligt stycket Sveriges Konungarikethar allmänna hypoteksbank,
Sveriges Statens bostadsfinansieringsaktiebolagstadshypotekskassa och

nivå.SBAB avsättning till reservfond till visstill avdrag förrätt upp en
fårEn likartad hypoteksföreningarna. Dessaregel finns för bestämmelser

frågani samband ställninglängre fram med till bl.a.omprövas att tas om
ifrågavarandede inrättningarna skall omfattas SURV-lagstiftningen.av

2 § 9 mom.
I det aktiebolag ekonomiskafinns för och föreningar barasystemet ettnya

ÄndringarAndra stycketinkomstslag. har ändrats med hänsyn härtill. av
tredje och fjärdekaraktär gjorts i I tredjehar styckena. stycket harsamma

vidare hänvisning till bestämmelse tagits bort.redan upphävden en

§2 10 mom.
1 beskattning investmcntföre-har de bestämmelsernamomentet nya avom

aktiefonder tagits in 5.10.2.5.och se avsnitttag
Med åsyftasaktier m.m. värdepapper enligtuttrycket närmast som

gällande skall 35 § 3 KL jfrregler beskattas enligt reglerna i mom.
tillkommentaren punkt 2 anvisningarna till 22 § KL.av

utgången föregåendeMed värdet aktierna detvid närmastav m.m. av
räkenskapsåret frågamarknadsvärdet. I aktiermarknadsnoteradeavses om

svårighet fårföreligger ingen fastställa Beträffande andra aktierdetta.att
uppskattning värdet.görasen av



380 Specialmotivering 1989:34SOU

2 § 12 mom.
99-procentsregeln sådanaär avsedd tillämpasnärmast fordringar vidatt
utlåning till allmänheten för närvarande enligt RSV:s anvisningar kansom
skrivas ned förmed bankernas del 4,5 %. Begreppet finansiella företag
får preciseras vid den fortsatta beredningen, bl.a. bakgrund denmot av
riskklassiñcering kommer i de kapitaltäckningsreglerna.görasattsom nya

4 §

Nuvarande första stycket utgår eftersom avdrag för underskott skall ske i
påföljandeförvärvskälla år se avsnitt 5.8.4.2. Nuvarande andrasamma

stycket upphör eftersom vinstdelningsskatten upphävs. Nuvarande fjärde
utgårstycket följd upphävandet första stycket.som en av av

Nuvarande 4 §a
Paragrafen upphävs eftersom lagen förlustavdrag upphävs.om

6 § 2 mom.
Bestämmelserna taxering delägare i s.k. gruvbola i sistaom av momentetsg
mening har slopats. Se kommentaren till 53 § 2 KL.mom.

Ändringen i övrigt föranleds delägarbeskattningenatt kommandit-av av
bolag och andra handelsbolag upphör se avsnitt 6.4.

7 § 4 mom.
Den samling ganska disparata subjekt finns i den s.k. katalogenav som
beskattas för närvarande bara för inkomst jordbruksfastighet ochav annan
fastighet. någonAvsikten är ändring skattskyldighetensatt omfattningav
inte skall ske de reglerna som provisoriskär karaktär.genom nya av av
I förekommande får alltsåfall inkomsten näringsverksamheten delasav upp

skattepliktig och skattefri del.en en

7 § 5 mom.
I Ändringarnabehandlas de ideella föreningarnasmomentet beskattning.

Ändringarär karaktär de i 7 § 4 alltsåsyftarav samma intesom mom.
någotheller här till i avseendeatt ändra det nuvarande rättsläget.

7 § 6 mom.
De kvalificerat allmännyttiga stiftelserna beskattas för närvarande endast
för inkomst fastighet och rörelse. Den lydelsenav innebärmomentetnya av
ingen ändring i sak.
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7 § 8 mom.
såvälBestämmelserna i materiellt redaktionellthar omarbetats som

avseende.
innehållerDet första stycket första och andradelar nuvarandeavnya

styckena.
någotandra stycket förvalt-I finns ändrad definition begreppeten av

såningsföretag. uteslutandeFör närvarande gäller företaget eller gottatt
fåruteslutande förvaltande. Enligt den lydelsenskallsom vara nya

företaget vid sidan förvaltningsverksamheten bedriva obetydlig annanav
Någonförvaltningsföretag förloras.verksamhet utan att statusen som

ändring avsnitt 5.9.4.2. Däremot innebär tilläggeti sak inte avsedd seär
viddirekt indirekt följereller indirekt saklig ändring. Av ordet att manen

intebedömning företaget förvaltningsföretag eller skall göraär ettav om
företageti andra företag däroch verksamhetenpröva ävenen genomsyn

har Ett moderföretag ibestämmande inflytande. företag ärett som en
alltsåindustrikoncern förvaltningsföretag dettakan inte betraktas ochsom

några sådana funktionerföretaget inte koncerngemensammaäven harom
RÅ ref. 72. Somenligt dagens praxis konstituerar rörelse jfr 1986som

framgår inte i dettasista meningen behandlas investmentföretagenav
i 2 § 10moment utan mom.

återfinnsI tredje stycket huvudregeln skattefrihet för utdelning. Enom
aktiebolagnyhet skattefri utdelning skall kunna inte baraär emotatt tas av

också ömsesidigaoch ekonomiska föreningar sparbanker ochutan av
skadeförsäkringsanstalter. Vidare de nuvarande för bankerhar särreglerna

skadeförsäkringsanstalter se avsnitt 5.9.2.2 slopats ochoch reglerna om
skattefrihet näringsbetingade aktier gjorts generelltför och andelar
tillämpliga. aktie näringsbetingad skattefri-En eller andel är oavsett om

Ändringeni tredje i tredjeheten följer bestämmelserna stycket elleraav
stycket föranleds sammanföringen inkomstslagen till inkomstslagetb av av
näringsverksamhet.

åttondenuvarande stycketDispensreglerna i har slopats.
i femte stycketUtbytet orden rörelse eller kapitalförvaltning motav

verksamhet innebär inte förutsättningarna för ingripa s.k.att att mot
någotLundintransaktioner ändras i avseende.

Nuvarande § 127 mom.
utgåttFörsta meningen har konsekvens beskattningenattsom en av av

aktiefonder förslaget uttömmande i § 10enligt regleras 2 Andramom.
utgå någonmedförmeningen torde det ändring ikunna sak.utan att

10a§

I skattesatsen 30 %det gäller för alla juridiska sesystemetnya personer
avsnitt 5.2.7. Uppräkningen olika företagsformer subjekt iochav

andranuvarande första och styckena har därför Definitionenkunnat slopas.
ocksåfamiljestiftelse i nuvarande tredje stycket har slopats.av
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Övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder de reglerna i kraft den 1 juli 1990 och tillämpasnya
gångenförsta årsvid 1992 taxering.

I det beskattas juridiskasystemet endast i inkomstslag,nya ettpersoner
inkomst näringsverksamhet. Detta medför den nuvarande schablon-av att
beskattningen vissa villafastigheter juridiskaägs upphörav som av personer
jfr RINK:s förslag rörande fastigheter. Det skulle strida förbudetmot

retroaktiv skattelag denna frågamot konsekvens slog igenom iatt om
beskattningsår påbörjatshar före ikraftträdandet. Bestämmelsen isom
punkt 2 föranleds detta.av

punkt framgårAv 3 underskott fastighet och rörelse iatt utlandet ochav
rederiunderskott påbehandlas vid taxeringensätt till statligm.m. samma
inkomstskatt vid taxeringen till kommunal inkomstskatt.som

Punkt 4 sikte juridiska reaförlustertar vid 1991 ochpersoners
årstidigare taxeringar. Innebörden sådana äldre förlusterär skall kunnaatt

kvittas sexårsperiodunder reavinster villkor hittillsmoten samma som
har gällt.

Vinstdelningsskatt gångensista årsvid 1991tas taxering. Enligtut
nuvarande 4 § andra stycket vinstdelningsskatt påförts årär visstettsom
avdragsgill vid år.taxeringen följande punktAv 5 följer avdragsråttenatt

påfördför vinstdelningsskatt finns årskvar efter 1991 taxering.även

återföring9.3 Lagen obeskattadeom av reserver

jfr avsnitt 7.4.3

1§

förstaAv stycket framgår vilket bokslut skall ligga till förgrundsom
fastställandet uppskovsbeloppet. ocksåDär bestämmelsernaav attanges
i lagen såvälgäller för fysiska juridiskasom personer.

I andra stycket definieras de obeskattade Vad gäller lagerreserverna.
pågåendeoch arbeten skall den faktiska värderingen vid -i normalfallet-

års1991 taxering jämföras med det värde skulle ha godtagitssom om man
vid denna taxering tillämpat de regler årsgäller vid 1992 taxering.som
Uppskov kan återföringenmedges inte bara vid i lager,av reserver
pågående arbeten och resultatutjämningsfond också återföringvidutan av
skadeförsåkringsanstalternas speciella fondavsättningar.

2§

förstaAv stycket framgår uppskov inte skall medges officioatt förstutanex
efter yrkande.

Enligt andra stycket tillär uppskov tillrätten kopplad företagetatt gör
avsättning till SURV. Rätten fördela beskattningen gäller inteatt änmer
den del de tidigare inte kan absorberas SURVEN.av reserverna som av
En förutsättning fåför uppskov därför företaget i fallatt är elleratt av-
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avsättningintressegemenskap 9 § företagsgruppen gjort maximalse har-
alltsåtill företag iSURV. I intressegemenskapsfallen kan ett gruppen

förlora företag i inte utnyttjat sintill uppskovrätten ett annatom gruppen
möjlighet till SURV-avsättning.

framgårAv sista meningen i andra uppskov kan medgesstycket ävenatt
SURV-avsättning inteavdraget eller avdraget fördet sammanlagdaom

fullt maximala Syftet med dendet avdraget. regeln är attut motsvarar
missbedömningar vid för SURV-avsätt-beräkning underlagetsmärre av

påverkaningen inte En riktpunkt avdragskall uppskovsrätten. kan attvara
med %belopp motsvarande minst 90 maximalt avdrag skall godtas.av

3§

årsUppskovsbeloppet första stycketskall enligt fastställas vid 1992normalt
året år.taxering. Taxeras inte företaget det förskjuts fastställandet ett

[andra stycket finns särskild handelsbolag. Avsiktenbestämmelseen om
årshandelsbolag fr.o.m. 1992 taxering skall beskattas särskildaär att som

årsskattesubjekt jfr avsnitt 6.4. Vid 1991 taxering dvs. den taxering-
avgörande för enligt förstastorleken 1 § stycketärsom av reserverna -

gäller däremot delägarbeskattning. Det hindrar inte storlekenatt av
beräknas för bolaget jfr beträffande exemeplvis resultatutjäm-reserverna

ningsfond KL.nuvarande tredje stycket anvisningarna till 41 d §av

4§

Uppskovsbeloppet skillnaden demellan obeskattade ochär reserverna
ocksåavdraget för SURV-avsättning jfr villkoret i 2 § andra stycket.

5 §

första stycket följerAv företaget fördela beskattningenkanatt av upp-
årsskovsbeloppet vid 1992-1996 taxeringar %, %, %,med 30 20 20resp.

år.20 % 10 % Företaget tidigarelägga inteoch kan senareläggaper men-
förhållandebeskattningen i till detta schema.-

Andra stycket undantagsfall. Har företaget förlängt sittreglerar ett
så någonräkenskapsår årtaxering inte sker visst skall motsvarandeettatt

del uppskovsbeloppet vid följande taxering. Tillstörre närmasttasav upp
detta skall tillägg 10 %. Löper exempelvisbelopp läggas beskatt-ett om
ningsåret tiden den 1 januari 1991 den 30 april 1992 företagetskallöver -

årsvid 1993 taxering dels 30+20 50 % uppskovsbeloppet,ta upp av
dels ytterligare % %10 30 3 uppskovsbeloppet.av av

stycket någonFysiska tredje intebehöver enligt deltapersoner upp av
årsbeloppet vid 1992 taxering. Utnyttjas denna möjlighet gäller be-

i minst % %stämmelserna andra stycket. Det innebär 50 3att + av
årsuppskovsbeloppet skall vid 1993 taxering.tas upp

fjärde stycketI finns förvärvskällanregler för det fall upphör.att
återståendeHuvudregeln del omedelbartär uppskovsbeloppet skallatt av

fråntill beskattning. Ett undantag princip fysiskdenna gällertas upp om en
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dennaöverför sin näringsverksamhet drifteneller till juridiskperson av en
Beskattning uppskovsbeloppet träffas hos den juridiskaperson. av personen

bolagsskatt 30 % och inte progressiv inkomstskatt och avgifterav om av
återföringfallet vid hos egenföretagare.är Bestämmelsen for-ärsom

såmulerad den möjlighet för jordbruksfastighetägarenatt attger av en
behålla själva fastigheten tillgångari medan övriga skulderägo ochegen
förs till den juridiskaöver personen.

6§

fås hela årsuppskovsbeloppet till beskattning vid 1992 taxering ellerupp
årsvid 1992och 1993 taxeringar företagetkan särskilt avdrag.ett

Exempel hur avdraget skall beräknas tidigarehar lämnats avsnitt 7.4.3,
bilaga I. Vill fångaiäven stället skatteeffekten ise nettoman

alltsåförekommande fall såefter avdrag kan reglerna beskrivas här.
Anta årsuppskovsbeloppet kr. och företaget vid 1992att är atta

taxering tillb beskattning ab. Skillnaden fullrabat-tar mellan detupp
terade uppskovsbeloppet a-0,135a 0,865a %.och b räknas med 10upp
skattepliktig årsintäkt såledesvid 1993 taxering blir 1,10,865a-b.

Två situationer årskan uppkomma vid 1993 Omtaxering. det tagitssom
årsvid 1992 taxering mindre 86,5 % uppskovsbeloppet blirär änupp av

årsdet beskattning vid 1993 taxering. Har %86,5änen av upp-mer
årsskovsbeloppet tagits vid 1992 taxering blir det i ställetupp en

årsminuspost vid 1993 taxering.

7 §

framgårAv paragrafen de särregler förgäller banker m.fl.som

8§

För intressegemenskapsfallen behövs särskilda beräkningsregler. Det skulle
nämligen materiellt felaktigt resultat företag i intresse-ett ettge om en
gemenskap hade möjlighet förmånligatillämpa de reglerna vidatt
tidigarelagd intäktsföring uppskovsbeloppet samtidigt det fannsav som
andra företag i med negativt underlag enligt 4 Därför föreskrivsgruppen
första stycketi vid beräkning det belopp kan ligga tillatt grundman av som

för tillämpning dessa regler skall dra belopp motsvarandeetten av av
dessa negativa underlag.

Definitionen intressegemenskap andra stycket fråni hämtadärav
nuvarande punkt 2 sjunde stycket anvisningarna till KL.41 §av

9§

framgåttSom avsnitt 7.4.3 bör den skattskyldige väljaha rättav att om
uppskovsbeloppet inkomstbeloppet förmånsgrundan-skall behandlas som
de inkomst eller ej. I förradet fallet fulla egenavgifter i detochtas ut

fallet Sådanendast grundavgift. valrätt blir givetvis aktuell endastsenare
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inkomstbeloppet ingår i förvärvskälla där inkomstenom i övrigt är
förmånsgrundande och underlag för fulla egenavgifter. I det fall det röratt
sig passiv näringsverksamhet eller den skattskyldigeom en grund sinav
ålder skall betala endast grundavgift gäller också frågadetta naturligtvis i

det här aktuella inkomstbeloppet.om
Regeln såhar utformats inkomstbeloppet i de fallatt valmöjligheten

föreligger förmånsgrundandeblir och underlag för fulla egenavgifter endast
den skattskyldige framställer yrkande detta.om om

9.4 Lagen skatteutjämningsreservom

jfr avsnitt 5.3.3 och 6.3.2

1§

I första stycket de företagsformer får utnyttja frågaSURVEN. Ianges som
juridiska och enskilda näringsidkareom skallpersoner upprättasom

årsbokslut skall SURV-avdraget svarandemot avsättning ha gjortsen i
räkenskaperna.

De företag undantas i andra stycket förutom aktiebolagärsom som-
bedriver livförsäkringsrörelse schablonbeskattade bostadsföretag,-
investmentföretag, vissa företag i den s.k. katalogen AB Tipstjänst m.fl.

förvaltningsföretag.och Jfr beträffande bl.a. SBAB kommentaren till 2 §
8 SIL.mom.

2§

I paragrafen tvåde delarna SURVEN, dvs. K-SURVENanges ochav
L-SURVEN.

3§

Enligt första stycket underlagetär för K-SURVEN skillnaden vid beskatt-
ningsårets utgång tillgångarnamellan och skulderna i näringsverksamheten.

Det har inte behövligt särskiltansetts vad skallatt ange som anses som
tillgångar skulder i näringsverksamhet. Den utgångspunktenallmännaresp.

tillgångarär och skulderatt skall redovisas i balansräkning försom en
näringsverksamheten också skall beaktas i SURV-hänseende.

frågaI enskild näringsverksamhet kan det i vissa svårtfallom attvara
tillgångarskilja mellan och skulder hänför sig till näringsverksamhetensom

den privata ekonomin. I lagen interesp. närmare hur gränsen skallanges
åtskilligadras. I fall kan frånledning hämtas de bedömningar tidigaresom

har gjorts i skattesammanhang, vad gäller bestämmelsernat.ex. om
beskattning förmögenhet i jordbruk och rörelse i punkt 2av anvisningar-av

till 3 och 4 §§ lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt.na om
Vid tillämpningen lättnadsreglerna i förmögenhetsbeskattningen fårav

ställning till de i rörelsen jordbrukettas eller redovisade bankmedlenom
o.d. kan erforderliga för verksamheten ochanses skulderom som

25-URF l
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i näringsverksamheten.redovisatsrätteligen borde haredovisats privat
frågor skatte-vid tillämpningen lagenuppkommerMotsvarande omav

felredovisning dockeffekternaDe skattemässiga ärutjämningsreserv. av en
visserligenmedel i näringsverksamheten rättbegränsade. Likvidaoftast ger

inkomstskatt ochavkastningen fullsamtidigt träffasSURVtill avmen
RINK:s% inkomst kapital enligt30egenavgifter i stället för skatt av

förslag.
innehav aktier ochandra stycket juridisk1 räknasEnligt avpersonsen

mån för aktierna ellerröstetaletunderlaget i deninte in iandelar
enligt 7 §uppgår skattefri25 % utdelningentill minst eller ärandelarna

bli tillämpaZS-procentsregeln kan aktuelltredje b.8 stycket att ommom.
investmentföretagförskallberäkning kapitalunderlaget göras ettt.ex.aven

jfr 7 § femte stycket.
Enenskilda näringsidkare.andra stycket 2 förfinns iEn liknande regel

råder denne och bolagetintressegemenskap mellanförutsättning detär att
i 9 §. Detdefinierasintressegemenskapföreningen begreppeteller

regelmässigt in iföreningar räknasi kooperativainsatserinnebär bl.a. att
underlaget.

till hindrasyftarandra stycket 3 finns bestämmelseI att ensomen
i intressegemenskap.företagSURV-underlag fördubbelräkning ärsomav

avseenderedovisar fordranmoderbolagDet förekommer t.ex. att ett en
inteutdelning dotterbolaget kananteciperad motsvaran-att tatrots upp en

sådan i kapitalunderlaget.inte inEn fordran skall räknasde skuldpost.
tredje stycket liksom vid vinstdel-1enligtSom skuldpost räknas —

sådana vilkareserveringar för198384:50 97ningsskatten jfr s.prop. —
frågainkomsttaxeringen. Det kanmedgetts vidavdrag har t.ex.vara om

garantiavsättningar.avdragsgilla pensions- eller
tredjeenligtekonomisk förening räknasFörlagsinsatskapital i en

medlemsinsatskapital däremot interäknasstycket 2 skuld. Föreningenssom
skuld.som

tredje stycket 3enligtersättningsfond räknastillBelopp har avsattssom
fonder förekommaför andra kanskuld. Detsamma gäller m.m. somsom

övergångsvisinvesteringsfonder,investeringsreserver,återanskaffningsfon-
der m.m..

framgår tillfjärde stycket 30 belopp har avsattsAv procentatt somav
principDet innebär iskuld. avsätt-periodiseringsfond räknas att ensom

sådanåterföring fond inteperiodiseringsfond ellerning till en av en
påverkar kapitalunderlaget.

sådanskatteutjämningsreserven intefemte stycketEnligt räknas somsom
skuld.

näringsid-för de enskildasjätte stycket innebäriBestämmelsen att man
till näringsverksamheten belöpandehänsyndel inte behöverkarnas ta

avseendefordran eller skuldavgifter eller beräknaddebiterade ellerskatter
alltsåkapitalunderlagetVad storleken äravgifter.skatt och avgör avsom

beskattningsåret,ingången inkomsten verksamhetenvidunderlaget avav
detillskott till verksamheten ochföre avgifter,skatt och uttag somev.

avgifter.för betala skatter ochhar gjorts t.ex. att
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4§

förstaI stycket 1 finns särskild värderingsregel för omsättningsfastig-en
heter. Att regeln behövs hänger med avdrag för värdeminsk-attsamman
ning kan sådanamedges för fastigheter de lager.trots att utgör

I första stycket 2 finns huvudregeln för tillgångar.värdering Punkt 1av
anvisningarna till 24 § KL omfattar tillgångarav alla i näringsverksamhet

sådana anläggningstillgångarutom i 2punkt anvisningarna tillsom avses av
22 § KL fastigheter m.m.. Bestämmelsen innebär bl.a. lageratt tas upp
till det högsta tillåtetvärde är enligt BFL och inventariersom att tas upp
till det skattemässiga restvärdet.

Bestämmelsen i punkt 1 anvisningarna till 24 § KL alltsåomfattarav
inte fastigheter anläggningstillgångar.utgör Anlåggningsfastig-m.m. som
heter förstaregleras i stycket 3. Anskaffningsvärdet reduceras med avdrag
för värdeminskning byggnader och markanläggningar, skogsavdrag m.m.
Aktier beskattas enligt den RINK föreslagnasom portföljmetodenav tas
enligt första stycket 4 till idet denna metod definierade anskaffnings-upp
värdet.

I första stycket 5 finns särskild behållningregel för skogskonto.en
Den innebär hälften behållningenatt räknas tillgång vid beräkningav som

kapitalunderlaget. Någon prövningav medlen är avsedda förav om
näringsverksamheten behöver inte Anläggningstillgångargöras. i form av
fordringar förstaenligt styckettas 6 till anskaffningsvärdet.m.m. upp

I andra stycket finns den övergångskaraktärregel har kom-av som
i avsnitt 7.7.menterats Regeln innebär de skattskyldigaatt har möjlighet

ingångsvärdealternativtatt för fastighetersom använda viss del detav
fastställda taxeringvärdet.senast

Som framgått avsnitt 5.9.5.2 skall avdrag för förlust fåinteav vidgöras
koncerninterna avyttringar fastigheter, aktier Det förvärvandeav m.m.
företaget alltså ingångsvärdeövertar det gällde för det Övertagandesom
företaget. tredjeAv stycket framgår det förvärvande företaget ocksåatt

överlåtandeövertar det företagets kapitalunderlag avseende egendomen.
Avyttringen alltsåleder till minskat kapitalunderlag för överlåtandeett det
företaget och i månett ökat kapitalunderlag för det förvärvandesamma
företaget.

5§

Löneunderlaget pådefinieras sätt underlaget för avsättning tillsamma som
resultatutjämningsfond enligt nuvarande 41 d § KL.

6§

Av paragrafen framgår hur kapitalunderlaget löneunderlaget bestämsresp.
för juridisk Det ingeten är hindrar årperson. företagetattsom ett
beräknar avsättningen till SURV kapitalunderlaget åroch nästa
löneunderlaget eller vice versa.
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7§

intressegemenskap begreppettillhör företag iFör företag som en grupp av
måste avsättningsunderlagen9 § beräkningdefinieras i gemensam aven

företageninte sammanlagt avdragFöretagen skall änstörregöras. om
förgjortföretag. Har företagenhade utgjort enda sammantaget storaett

måste någon korrigeringavsättningar form ske.av
beräknarstycket företagen i avsatt-Första tillämpligtär gruppenom

kunnapå inte tillsammansFöretagen skallningarna löneunderlagen.
5% 25 basbeloppMINI-L-SURV 20utnyttja än avommer en

såfår avsättningarna begränsasFöreligger överutnyttjandebasbelopp. ett
Någonhåller i första stycket.för vadsig inomdeatt angesramen som

erforderlig.intedetta skall till harsärskild bestämmelse hur ansettsom
skall beräknastycket företag i avsätt-andra följer allaAv att gruppen

kapitalunderlaget.ellerningen antingen löneunderlaget
innehåller för beräkningsärskilda reglerTredje-sjätte styckena av

Reglernaför företagi intressegemenskap.kapitalunderlagavsättningar
några negativtnågot redovisarfâr företag iellereffekt ettnär gruppen

tillgångarna.överstigerskuldernakapitalunderlag
för ochskall beräknastredje stycket kapitalunderlagI vartettattanges

sådanasådan förberäkning skallEnföretagen i göras ävenett gruppen.av
avsättning. Finns detavdrag förinte har yrkatföretag i gruppen som

måste dessutomnegativt kapitalunderlagföretag i har ettgruppen som
Entotalunderlaget räknaskapitalunderlagsammanlagda ut.gruppens

måste positiva kapitalunderlag harde företag harkorrigering göras om som
% kapitalunderlagen.SURV-avsättningar med 30gjort maximala av

framgår fjärde Detpå stycket.Korrigeringen det sättgörs avsom
påförs intäkt mednegativt kapitalunderlagföretag har ettett ensom

SURV-av-sammanlagdaskillnaden mellanbelopp motsvarar gruppenssom
negativaflera företag med% totalunderlaget. Finns det30sättning och av

påföras dethand det företag harskall intäkten i förstakapitalunderlag som
kapitalunderlag kan uppkom-underlaget. Ett negativtnegativahögsta t.ex.

får räknas in iinteföljd aktier i dotterbolagatt m.m.en avma som
jfr 3 § andra stycket a.kapitalunderlaget

Imoderföretag till B. AzsEtt illustrera. Anta Aexempel kan äratt
tillgångssidan aktier i B 1 000 000 ochbalansräkning finns

lån 000. Kapitalunderlaget000 aktiekapital 100 ärskuldsidan 900 och
000 föralltså 2 000 och avdrag900 000. Bzs kapitalunderlagminus är

följer A skall600 000. fjärde stycketavsättning till SURV yrkas med Av att
100 000 maximalpåföras 1 ochintäkt 270 000 totalunderlaget äromen

330 000.SURV för gruppen
stycket totalunderlaget hänsynfemte skall vid beräkningenEnligt tasav

sådana enligt § andraföretag 1negativa underlag itill eventuella även som
sådantSURV. Ett företagavsättning tillsjälvastycket inte har rätt göraatt

påföras Det innebärockså fjärde stycket.intäkt enligtkan ettatt t.ex.en
beskattningvid sidan denträffas beskattninginvestmentföretag kan avav -

negativt kapitalun-SIL företaget harföljer 2 § 10 ettmom. omsom av -
SURV-avsättningmaximaldotterföretag har yrkatderlag och ett
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grundval sitt kapitalunderlag.av
Bestämmelsen i sjätte stycket innebär intäkt enligt fjärde stycketatt en

återförs i form år.avdrag förhållandenaOmett nästa oförändradeärav
åretdet dvs. övriga företag i återigenyrkar avdrag med beloppgruppen-
överstiger 30 % totalunderlaget neutraliseras detta avdragsom av av en-

intäkt.ny

8§

Av framgårparagrafen hur SURV-underlaget bestäms för skattskyldigen
fysiskärsom person.

För fysisk grundas avsättningen till SURV påinte alternativten person
kapital- eller löneunderlaget bådakombination deutan under-en av
lagen. Bakgrunden till de beloppsmässiga begränsningarna har redovisats
i avsnitt 6.3.2.

Av framgårparagrafen vidare begränsningarna gäller för varjeatt
förvärvskälla för sig. Bedrivs verksamheten och makarna hargemensamt

sin förvärvskälla kan de sammanlagda reserveringsmöjligheternavar bli
förhållandeistörre till det fall makarna medhjälpandeatt en av anses som

make frågaoch det är bara förvärvskälla.om en

9§

Första stycket innehåller definition begreppet intressegemenskap.en av
Definitionen frånhämtad 2 sjundeär punkt stycket anvisningarna tillav
41 § KL. Vad tillkommit precisering den tidpunktär skallsom en av som

föravgörande bedömningen intressegemenskap föreliggervara ellerav om
ej.

I andra stycket vilket basbelopp skall användas vid tillämpninganges som
bestämmelserna MINI-L-SURV.av om

9.5 Lagen nuvärdeavdrag,om m,m.

jfr avsnitt 5.5.3.3 5.5.4.2och

1 §

förstaAv stycket framgår kretsen juridiska fåratt tillämpaav personer som
reglerna nuvärdeavdrag densammaär för skatteutjämningsreser-om som

Till skillnad vad gäller för skatteutjämningsreserven fårmotven. som
enskilda näringsidkare inte nuvärdeavdrag.göra

Enligt andra stycket tillämpas lagen inte vissa speciella typer av
företag livförsäkringsanstalter, bostadsföretag, investmentföretag, företag
iden s.k- katalogen förvaltningsföretag. De undantagnasamt företagen är
desamma enligt lagen skatteutjämningsreserv.som om
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2 §

förstaEnligt stycket förutsätter nuvärdeavdrag avskrivningmotsvarandeatt
i räkenskaperna. Avskrivningen igörs räkenskaperna tillbelastar delen

årets rörelseresultat redovisas i övrigt bokslutsdisposition.men som en
andra stycketAv frågaföljer nuvärdeavdrag kan komma i föratt

tillgångar skrivs enligt inventariereglerna. Undantag för skeppgörssom av
luftfartygoch föroch anslutningsavgifterpatenträtter, m.m.

framgårSom tredje stycket nuvärdeavdraget 84 % anskaff-ärav av
ningsutgiften. Inventariet skall därefter sakna skattemässi restvärde.anses
Det innebär inventarier har nuvärdeavskrivits i princip behandlasatt som

som inventariersätt skrivits investeringsfond. Vidmotsamma som av
avyttring inventarier hålladet inte nödvändigtär reda deen attav om

har nuvärdeavskrivits eller ej. Oavsett vilken avskrivningsmetod harsom
fårvalts den s.k. alltsånettometoden tillämpas. Försäljningsintäkten kan

reducera avskrivningsunderlaget för de kvarvarande inventarier skrivssom
räkenskapsenligt.av

3§

omEtt fåyrkande tillämpa reglerna nuvärdeavdrag framställasatt skallom
dåden dag deklaration skall I syftelämnas. undvikasenast processuellaatt

problem föreskrivs fåryrkandet inte ändras efter den dagen.att

4§

framgåttSom avsnitt 5.5.3.3 nuvärdeavdraget inteär för finansiellavsettav
Någotleasing. absolut förbud nuvärdeavdrag i Ieasingfallen harmot

emellertid inte uppställts. I stället första stycketgäller enligt företagetatt
påförs särskild intäkt. Med någraden lösningen behöver särskildaen
redovisningsmässiga problem inte uppkomma vid taxeringsarbetetom man
eller finner uthyrning förekommit. Intäkten 30 %att ärsenare om

anskaffningsåretuthyrning sker åretför minska %till 20 därefter ochatt
% därpå året.10 det följande
Det kan förekomma det företag anskaffat inventarium säljeratt ettsom
till närståendedet underpris till företag i sin hyr inventariet.ett tur utsom

sådanaI fall skall liksom ividareuthyrningsfallen påförasintäkt deten- -
uthyrande framgårföretaget. Detta andra stycket.av

Vissa fall uthyrning godtas. De fall det tredjegäller enligt stycketärav
sådanaför det första där inventarierna beskattningsåretunder till

övervägande del har företaget självtanvänts eller företagannatav av som
tillhör företagsgrupp. påförsTillägg inte heller inventariet harsamma om
tillverkats inom företagsgruppen. tillåtsSlutligen generellt korttidsuthyr-
ning. månader.Gränsen vidhar Vid bedömningensatts det ärsex av om
fråga långtidsuthyrningkorttids- eller kan taxeringsmyndigheternaom en

frånbortse de formella avtalsvillkoren. En förlängning hyresavtalet ellerav
uppehållhelt i dispositionsrätten tillgångenkort innebärett inteöver att

sexmånadersperiod Påskall börja löpa. bryts intesätten ny samma
hyrestiden det ursprungligen hyrda inventariet grundom av repara--
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tionsbehov eller skäl likadant inventarium.ersättsannat ettav av-
fjärde stycket framgårAv begreppet företagsgrupp haratt samma

betydelse i nuvarande 2 sjundepunkt stycket anvisningarna till 41 §som av
KL.

5§

Reglerna avdrag för avsättning till periodiseringsfond knyter tillom an
motsvarande iregler investeringsfondssystemet. Avdrag medges med högst

åretshälften årsvinstjusterade före fondavsättningenbl.a. och skatt.av

6§

En förutsättning för avdrag för avsättning till periodiseringsfond 33är att
13 % en tredjedel avsättningsbeloppet in räntelöstsätts spärratav
konto hos riksgäldskontoret. Medlen skall riksgäldskontoret till handavara

den 31 taxeringsåret,under dendvs. sista deklara-senast normalamars
tionsdagen enligt 34 § 1 taxeringslagen 1956:623. Sker inbetal-mom.
ningen medges inte avdrag.senare

7 §

Enligt första fårstycket från periodiseringskonto tidigast den 1uttag göras
åretapril taxeringsåretefter jfr 8 §.

Periodiseringsfonden eller i förekommande fall del den skallav
återföras till beskattning i de fall i andra stycket. Till börjaattsom anges

återföringmed sker beskattning vid frivillig frånfonden och uttagav
kontot.

âterföringsfallDe i punkterna 1-4 i andra stycket har sinsom anges
motsvarighet i lagstiftningen investeringsfonder. Bestämmelsen i andraom

5stycket däremot I syfte förhindraär handel med företag harattny. som
periodiseringsfonder föreskrivs återförasdär fonden skall detatt om
bestämmande inflytandet någonföretaget har förvärvatsöver av som

sådantsaknade inflytande fondavsättningennär gjordes. Uttrycket
bestämmande inflytande har innebörd i från9 § FAL. Dispenssamma som
återföringen skall enligt tredje stycket kunna finnsdet synnerligages om
skäl samhällsekonomisk karaktär.av

8§

Enligt från fondlagstiftningmönster skall tilläggett tas utannan om
återförsperiodiseringsfonden icke Tillägget 20 %.sätt.ett äravsett

Något tillägg utgåskall inte fonden för nuvärdeavskrivning.använtsom
En förutsättning för tillägg inte skall efter denatt göras är görsatt uttaget
31 taxeringsåret. Har återförtsperiodiseringsfonden under detmars
beskattningsår för vilket år alltsåtaxering sker 1 kan tillägguttag utan

åri aprilgöras
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ianspråktagandeDet vid periodiseringsfondkan tilläggas teknikenatt av
frånskiljer sig för investeringsfonderna. När periodise-den gällersom en

anspråk återförs fondbeloppet samtidigtringsfond i helabeskattastas
Någon återförtdirektkvittning beloppavdragnuvärdeavdrag medges.som

alltså inte.görs

9§

Bestämmelserna uppgiftsskyldighet i väsentliga delarnademotsvararom
i 15 1979:609 investeringsfond.bestämmelserna § lagen allmänom

9.6 Lagen ersättningsfonderom

jfr avsnitt 5.7.3

Den ersättningsfonder i EFL. Den basbrcdd-lagen motsvarar stortomnya
URFzsning sammanslagning inkomstslag följd ochoch är enav som av

sådanRINK:s En förenklingförslag medför förenklingar i olika avseenden.
från fyra till Vidarefonder har kunnat reducerasantaletär tre.att

lagertillgångar.förloradebortfaller möjligheten fondavsättning förgöraatt
sådanI miljö lagernedskrivning motiven för avsättning.saknasutan enen

markanläggningar vilket naturligtByggnader bildar fondoch äregenen
Inventariereftersom avskrivningsreglerna gjorts likartade.har mer

särskilt.behandlas
Enligt finns möjlighet avsättning förgällande regler inte göraatt

För vissa extraordinära situationer, för vilka iersättning avseende mark.
UppskL, emellertid idag möjlighet till uppskov finns enligt ävenges

försvårainteframtiden möjlighet till uppskjuten beskattning för att enen
återanskaffning. tvångsavyttrings-Förslaget omfattar därför deäven rena

råmark ocksåfrån Medfallen UppskL. intemark bara utanavses
omfattas beskattningväxande skog, täkter och reglernaannat som av om

fastighetsvinst inte markanläggningar.och byggnader ochav som avser
sådanBankgaranti behöver inte Enligt 7 § UppskL vid s.k.lämnas. krävs

Motsvarande däremot inte i EFLpreliminära krav finns elleruppskov.
tidigare lagstiftning.motsvarande

I till ersättningsfonder nuvarandeförslaget lag har i denstortom
eldsvådefonder behållits.tekniken De ändringari i dettalagen om som

avsättningföreslagits möjlighetenavseende hänger med göraattsamman
för markersättning.

förhållandeI följande ändringar i tilldet endast dekommenteras nu
föreslås.gällande regler som

1§

sådan tillgång BFL.Mark inte skrivs enligt 15 § andra stycketär en som av
Enligt andra stycket därför beträffande markfonden inget kravgäller
överensstämmelse med räkenskaperna.



SOU 3931989:34 Specialmotivering

Z§

framgårförsta stycketAv förslaget förhållandeinnebär utvidgning iatt en
till föreslåsgällande regler avsättning för inventarieratt görasgenom

tvångsmässigi samband med fastighetsförsäljning.avyttratssom en
I första dåvidarestycket de fall fastighet skall avyttradanges en anses

tvång.grund Förslaget innebär nuvarande 2 § första 1-3stycketattav
UppskL inarbetas i lagen ersättningsfonder. Inlösen enligt 8 FBLkap.om

tvångsmässigaoch andra fastighetsbildningsåtgärder innefattas i uttrycket
expropriation eller liknande förfarande. Däremot innefattas tillinte -
skillnad vad gäller för närvarande frivilliga fastighetsregleringarmot som -
enligt 5 kap. FBL.

Andra stycket 2 § andra stycket UppskL med den ändringenmotsvarar
frivilliga allframtidsupplåtelser inte omfattas.att

3§

I likhet med nuvarande regler i EFL innebär bestämmelserna skallatt man
beakta nettometoden har tillämpats eller utrangeringsavdrag harom om

måstemedgetts. Vidare beaktas 60-procentsregeln vid avyttringom av
näringsfastigheter har tillämpats jfr avsnitt 6.3.6.

4§

Liksom enligt dagens regler bör ersättningsfonderna användas för
anskaffning tillgångarslags avsättningen andraAvav samma avsett.som
stycket framgår frånemellertid undantag denna princip. En fond förett
byggnader får ocksåoch markanläggningar användas för investeringar i
inventarier.

5§

förstaI stycket behållitshar dagens regler det gäller ersättningsanskaff-när
ning år. De ändringar vidtagits föranleds den markfon-samma som av nya
den. En motsvarande förregel inventarier behövs inte eftersom netto-
metoden kan tillämpas.

7§

Samma teknik gäller enligt EFL justering avskrivningsunderlagetsom av-
behållitshar för inventarier, byggnader och markanläggningar. Denna-

teknik kan emellertid inte användas beträffande mark. Den föreslagna
ianspråktagandetinnebärmetoden ersättningsfond för mark skeratt av en

själva anskaffningen och inte avskrivningsåtgärd.genom genom en
Ingångsvärdet ersättningsfastigheten ianspråktagnareduceras med det
beloppet. Först vid framtida avyttring fastigheten uppkommer denen av
skattemässiga ianspråktagandet.effekten av
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9§

förstaI stycket 2 har uttrycket hela eller huvudsakliga delen av som i dag
finns i 8 § första 2 EFLstycket tagits bort. Den ändringen hänger samman
med avdrag för avsättning bör kunna medges helatt även t.ex.om en
jordbruksfastighet sådantexproprierats. I fall leder fondavsättningenett

sådan består.till förvärvskällanattsom

9.7 Bokföringslagen 1976:125

jfr avsnitt 6.3.5

12 §

Ändringen räkenskapsårinnebär fårbrutet inte längre tillämpas föratt
näringsverksamhet bedrivs enskild eller dödsbo. Detsammasom av person
gäller för näringsverksamhet bedrivs juridisk förvaltarsom av person som
samfällighet och inkomst beskattas hos delägarna.vars

Enligt fjärde frågastycket skall den bokföringsskyldig i fleraärsom om
räkenskapsårrörelser använda för Dettadessa. enligt sistaharsamma

stycket räkenskapsårmotsvarande tillämpning inom koncern. Begreppet
koncern torde här inte bara aktiebolagsrättslig koncern ävenutanavse
koncern enligt l§ årsredovisninglagen 1980:1103 i vissaom m.m.
företag. En såledesenskild näringsidkare kan moderföretag ivara en

sådantkoncern. I fall medför ändringen i första stycketett räkenskaps-att
året för samtliga företag i kalenderår.koncernen skall avse

Övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelsernaSe kommentaren till till ändringarna i 3 § KL.

9.8 J ordbruksbokföringslagen 1979:141

jfr avsnitt 6.3.5

8§

Ändringen tillansluter ändringen 12 § BFL innebäroch den ärattav som
skyldig föra räkenskaper enligt JBFL fårinte tillämpaatt längre brutet
räkenskapsår.

Övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelsernaSe kommentaren till till ändringarna i 3 § KL.
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9.9 Lagen 1980:1102 handelsbolag ochom
enkla bolag

jfr avsnitt 6.4.4

1 kap. 1 §
harI bestämmelsen den definitionen ochangetts gränsdragningen förnya

handelsbolagen och de enkla bolagen. Definitionen handelsbolagenav
föreslås såförändrad sätt bolagsavtaletutöveratt uppställs kravett
registrering bolaget i handelsregistret. Registreringen såblir denav sätt
avgörande omständigheten vid gränsdra gnin mellan handelsbolagen ochgen
de enkla bolagen. Detta innebär bolagsmännen i bolag driveratt ett som
näringsverksamhet själva kan välja i vilken tvåde bolagsformernaav
verksamheten skall drivas.

Den gränsdragningen innebär användningsområdet för detatt enklanya
bolaget utvidgas näringsverksamhet kan bedrivasatt i dennaävengenom
bolagsform. Härigenom ocksålöser den vid den nuvarande lagstift-man
ningens tillkomst frågandiskuterade under vilka förutsättningarom ett
konsortieavtal konstituerar Påhandelsbolag. grund dettaett blirav
uttrycket gemensamt, tillkom för uttryck konsortieavtalatt attsom ge
endast under vissa förutsättningar konstituerar handelsbolag, obehövligt.

Den gränsdragningen mellan handelsbolagen och de enkla bolagennya
överensstämmer i sak med den nuvarande lagstiftningens bestämmelse om

registreringenatt avgörande förär när enkelt bolag omvandlas tillett ett
handelsbolag. Av den nuvarande bestämmelsen, finns intagen i 1 kap.som
3 § andra stycket, följer handelsbolag kan drivaatt verksamhetett annatav
slag näringsverksamhetän som detta begrepp används i civilrättslig
lagstiftning. Den föreslagna gränsdragningen innebär dennanu attnya
bestämmelse utgåkan i första paragrafens defmitionsbestämmelseom man
för handelsbolagen det för bolagsavtal tvåtillfyllestatt ett äranger att
eller flera avtalat såsomverksamhet. Detta innebär,utövaatt redovisats

ingen utvidgning användningsområdet för handelsbolagen.ovan, av
Den föreslagna definitionen handelsbolagen och de enkla bolagenav

innebär det frånnuvarande undantagetatt handelsbolagsbegreppet för
näringsverksamhet drivs fysiska eller dödsbon i bolag inomsom av personer
jord- och skogsbruk obehövligt utgå.ochär kan

lkap.3§

Såsom i specialmotiveringen tillangetts 1 kap. innebär1 § förslaget till ny
gränsdragning mellan handelsbolagen deoch enkla bolagen använd-att
ningsområdet för det såenkla bolaget utvidgas näringsverksam-sätt att
het kan bedrivas i dennaäven bolagsform. Förevarande paragraf, som
innehåller definitionen det föreslåsenkla bolaget, omformulerad iav
enlighet med detta. Med hänsyn till definitionen handelsbolagenatt iav
kapitlets första paragraf anknyter till bolaget registreras i handels-att

föreslåsregistret paragrafens utgår.andra stycke Dettaatt såsominnebär,
redovisats i specialmotiveringen till någon1 kap. 1 inte förändring i sak.
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Övergångsbestämmelser

Den definitionen gränsdragningenoch för handelsbolagen och de enklanya
föreslåsbolagen iträda kraft den 1 januari 1991. För handelsbolag som

bildats före ikraftträdandet inte registrerats ioch handelsregistretsom
föreslås övergångstidden tidigare definitionen tillämplig undervara en av

år. sådant utgången åretOm vidbolag det fortfarande inteett ett av
föreslåsregistrerats i handelsregistret bolaget därmed blir upplöst.att

sådant föreslåsBolagsmännen i upplöst bolag emellertidett svara
ingåttsolidariskt för förpliktelser handelsbolaget före upplösningen.som

De inträder i bolagets ställe i de handelsbolaget slutitavtalpartsom som
med tredje man.

9.10 Handelsregisterlagen 1974: 157

jfr avsnitt 6.4.4.3

2§

föreslåsAv skäl anförts tidigare den nuvarande registreringsskyl-attsom
handelsbolagdigheten för avskaffas. I stället har i paragrafen intagits en

hänvisning till handelsbolag föreligger enligt HBL bolagatt ett när ett
registrerats i handelsregistret. I övrigt paragrafenhar omformulerats med
hänsyn till den gränsdragningen mellan handelsbolagen och de enklanya
bolagen.

4§

Eftersom idet handelsbolagets form kan drivas verksamhetäven annatav
föreslåsslag näringsverksamhet avseende handelsbolagenän skallatt

innehållahandelsregistret i stället uppgift verksamhetens art.om

9.11 Lagen 1983:1086 vinstdelningsskattom

Lagen utgången årvidupphör gälla 1990. Den upphävda lagenatt av
årstillämpas dock vid 1991 och tidigare Bestämmelsernataxeringar. om

vinstdelningsunderlag i den upphävda lagen skall dock tillämpas vid 1992
års dåtaxering i de undantagsfall taxering skall ske till särskild vinstskatt
enligt 1989:000lagen särskild vinstskatt.om

9.12 Lagen 1960:63 förlustavdragom

jfr avsnitt 7.9

första stycketI föreskrivs utgången årlagen upphör gälla vidatt att av
1990. Den upphävda tillämpas gången årslagen sista vid 1991 taxering.
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förlustav-Genom andra stycket juridiskai kanbestämmelserna personers
för fysiskadrag Motsvarande bestämmelserföras i detöver systemet.nya

utformas RINK.personer av

1967:94 vid9.13 Lagen avdragom
aktieutdelninginkomsttaxeringen för viss

jfr avsnitt 7.8

årutgångenframgårförsta vidstycket gällaAv lagen upphör attatt av
års1990. vid 1991 och tidigareDen upphävda tillämpas docklagen

andra stycket taxeringen föri kan vidtaxeringar. Genom bestämmelserna
åren inte utnyttjats föremedges för1992-1996 avdrag belopp som

tredje stycket inskränkningar-ikraftträdandet. i angivnaDärvid skall gälla de
ägarförhållandena imed deti hängeravdragsrättenna som samman

utdelande bolaget.

utdelning9.14 1982:336 avdrag förLagen om
på aktiericke börsnoterade

utgången år Den upphävdaLagen vid 1990. lagenupphör gällaatt av
års taxeringar.tillämpas vid 1991 och tidigaredock

avskrivning1966:172 föravdrag9.15 Lagen om
på skeppskontrakt m.m.

jfr 5.5.2.2avsnitt

utgången årvidförsta stycket föreskrivs gällaI lagen upphör attatt av
årstidigaretillämpas dock vid 1991 och1990. Den upphävda lagen

framgår i 2 § denandra stycket bestämmelsernataxeringar. Av att av
års taxeringar i de fallvidtillämpasupphävda lagen skall även senare

till syfte förhindrai 2 § haravdrag medgetts tidigare spärreglerna attatt
olikainteavskrivningar kontrakt kanden skattekredit genomgesom

åtgärder definitiv skattelättnad.förvandlas till en

1979:609 allmän9.16 Lagen om

investeringsfond

jfr avsnitt 7.6

årutgångenförsta stycket föreskrivs gälla vidI lagen upphöratt att av
års1990fortfarande vid tidigare1990. Den upphävda lagen tillämpas och
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Äventaxeringar. vid års taxeringar skall den upphävdasenare lagen
tillämpas frågai avsättningar skett tidigare. Detta framgårom som av
andra stycket. I tredje stycket vad återföringgäller tillanges som om
beskattning kvarstående avsättningar.av

9.17 Lagen 1979:610 allmänom
investeringsreserv

jfr avsnitt 6.3.2

Lagen upphör utgångengälla vid åratt 1990. Den upphävda lagenav
tillämpas fortfarande vid Även1990 årsoch tidigare taxeringar. vid senare
års taxeringar skall den Upphävda lagen tillämpas frågai avsättningarom

skett tidigare.som

9.18 Lagen upphävande vissaom av
fondförfattningar, m.m.

Författningarna upphör utgångengälla vid åratt 1997. Belopp harav som
enligt de olika fondlagarnaavsatts och inte har tagits anspråki tidigaresom

återförs till beskattning vid 1996 eller i vissa årsfall 1997 taxering.- -

9.19-21 Lagen 1954:40 särskild fartygsfond,om
lagen 1967:96 särskild nyanskaff-om
ningsfond och lagen 1967:752 om
avdrag vid inkomsttaxeringen för

avsättning till fond återanskaffningför

fastighetav

jfr avsnitt 5.7.3

Lagarna upphör utgångengälla vid åratt 1990. De upphävda lagarnaav
tillämpas dock vid 1991 Ävenårsoch tidigare taxeringar. vid årssenare
taxeringar skall de upphävda lagarna tillämpas frågai avsättningarom som
skett tidigare.

9.22 Lagen 1981:296 eldsvådefonderom

jfr avsnitt 5.7.3

Lagen upphör utgångengälla vid åratt 1990. Den upphävda lagenav
tillämpas dock vid 1990 årsoch tidigare såvitttaxeringar eldsvåde-avser
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såvittårslagertillgångar taxeringartidigarefond och vid 1991 ochför avser
Även år 1991eldsvådefonder. efter 1990taxering skerövriga vid resp.som

fråga skettavsättningarskall upphävda tillämpas iden lagen somom
tidigare.

1979:6119.23-24 Lagen om
198222och lagenupphovsmannakonto

uppfinnarkontoom

jfr avsnitt 6.3.2

utgången år 1990. De Upphävda lagarnaLagarna vidupphör gällaatt av
Även årsårs vidtaxeringar.tillämpas dock vid 1991 och tidigare senare

fråga tidigare medgivnatillämpas itaxeringar skall de upphävda lagarna om
uppskov.
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Reservationer och
särskilda yttranden

1 Reservation ledamöternaav
Bahr Rexedochvon

avsättning till periodise-Vi förslag vadmajoritetens gällermotsätter oss
ringsfond. Införandet reserveringsmöjlighet detta slaggenerellav en av

från önskemåletinnebär omotiverad awikelse bredbasigt ochetten om
lättillämpat Avsättningen periodise-för företagsbeskattningen. tillsystem
ringsfond i bokslutsdisposition liksom devilken formgörs motav en- -

svårarefonden svarande kontomedlen riksgäldskontoret detgör rättg att
i från internationellbedöma företagets resultat och ställning. Inte minst

g principdet olyckligt för den i svenskasynpunkt öka utrymmetattsynes
företeelsen bokslutsdispositioner. Ett ytterligare periodise-argument motl
ringsfonderna komplicerade förkräver spärreglerär att systemet attg

i förhindra företag gjortobehöriga skattevinster handel med somgenom
l avsättningar till periodiseringsfond.

l
ll
ll
l 2 Reservation ledamoten Kennerydav
l

frånFörslagen utredningen reformerad inkomstbeskattning RINK,om
reformerad företagsbeskattning URFutredningen kommitténsamtom

för indirekta KISskatter innebär tillsammans genomgripandemycket
förändringar det Dei svenska skattesystemet. föreslagna reglerna

områdeföretagsbeskattningens ligger i linje med den internationella
V skatteutvecklingen näringslivet.och kravnya

utgångspunkterBakgrund och allmänna

råderDet enighet behovet Inflations-,skattesystem.stor ett nyttom av
förhållandenakostnads- tillväxtproblemenoch bottnar bl.a. i skatte-

omrâdet. nåttSkatteplaneringen tidigarehar oanad omfattning. Klipp-
inlåsningarekonomin kapital andraoch produktionsfaktorersamt av

också uttryck för brister i dagens Den offentligautgör verksam-system.
hetens tillväxt detoch höga totala skattetrycket förstärker ytterligare



402 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1989:34

problemen.
Sverige kan inte i hållaheller utsträckning tidigare sig medsamma som

Skatteregler det leder till kapitalflykt och utflyttning till andrautan attegna
länder vetenskapsmän och specialister. Sammanjämkningen olikaav av
länders skattesystem karakteristiskt inslag i internationaliseringen.utgör ett

De utredningarnas samlade förslag har det övergripandetre syftet att
den svenska ekonomin fungera bättre och modernareatt ettge oss

skattesystem. Systemförändringarna framför inriktadealltär

sänkta skattesatser och breddad skattebas-
jämbörligt skatteuttag arbetsinkomster och kapitalinkomstermer-

påsänkt skatt arbete och skärpt skatt kapital
principiell likabehandling alla slags kapitalinkomsterav-
likformig företags- och ägarbeskattning för alla företagsformer-
enklare deklaration och uppbörd-
bättre anpassning till internationella skatteförhållanden.-

Jag kan i allt väsentligt ställa mig bakom dessa principer för reforme-
ringen företagsbeskattningen och skattesystemet i övrigt. Samtidigt villav
jag understryka måstealla människor bli delaktiga iatt grupper av en
skattereform denna omfattning. Fördelningspolitiken blir särskilt viktigav

skall frånnär förslagenväga de utredningarna.man tresamman
Ändringarna måstei skattesystemet dessutom harmoniera med

målsättningarnäringspolitiska samhällsmål.och måsteandra De stimulera
hushållningbättre med och energi. Det skattesystemetnaturresurser nya

måste stimulera decentralisering personligaoch initiativ. Nyetableringar och
måstepersonliga initiativ främjas.

frånBetänkandet URF präglas betydande enighet. Mina invändningarav
framför allt skattereglernarör för egenföretagen och övriga mindre företag,

där utredningen inte varit tillräckligt uppmärksam dessa företags
speciella problem och förutsättningar.

skattereglerna för egenföretag och övriga mindre företag

Särskild redovisningsmetod 6.3.8

De mindre och medelstora företagens förroll produktion,stora syssel-
sättning och utveckling förhållandenkräver dessa företagsatt särskildägnas

framhållsuppmärksamhet. Som i måstebetänkandet egenföretag med
växande verksamhet möjligheter utvecklas aktiebolagen.attsamma som

måsteSamtidigt i modern näringsverksamhet kunna ställa kravman att
hållsföretagsdelen åtskild frånskattemässigt privatekonomin.

gångDet fråganhar aktualiseratän speciell företagsform fören om en
mindre företag eller införande s.k. staketmodell i skattesystemet. Denav
frågan har diskuterats och i flera sammanhangutretts harutan att man

någonkommit fram till slutgiltig lösning.
URF förordar i första hand modell med staket för handelsbolaget.en

hållsSamtidigt möjligheterna föröppna parallellt särskildhaatt en
redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet. Diskussionen om en
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sådan såhar kommit stadium, utredningen inte harett sent attupp
sig ha underlag för kunna definitiv ställning.ansett att ta

Alternativet med handelsbolag innebär möjligheterbl.a. bildaatt
Ägarenhandelsbolag med bara delägare. kan anställd i sitten egetvara

bolag. Handelsbolaget blir skattesubjekt. De flesta skattereglerna blireget
med aktiebolagens.gemensamma

Den mångamodellen småföretagbra för inom industri-, handelpassar
och olika tjänstesektorer. Jag förutsätter därför det blir möjligt bildaatt att
och driva handelsbolag dessa villkor och skattereglerna blir iatt stort

överensstämmande med aktiebolagens.sett
Det finns åtskilliga dåemellertid fall modellen med handelsbolag passar

mindre måstebra. Därför enligt min uppfattning sikta till parallelltattman
tillåta särskild redovisningsmetod.en

För handelsbolagsmodellen skall kunna tillämpas föratt jordbruksföre-
krävs ändring jordförvärvslagen.tag Jag vill för min del uttryckaen av

betydande skepsis det åstadkommaskall visa sig möjligtmot att att en
ändring påinte inkräktar dagens innehållmateriella i jordförvärvslag-som
stiftningen citat utredningen. Jag förutser kontrollfrågornainte minstatt
vid försäljning andelar i handelsbolag med jordbruksfastighet kan bliav
svårlösta.

framgårSom betänkandet har de mindre företagens intresse-av
organisationer förslag till regler. I den slutliga utformningenpresenterat ett
bör den särskilda redovisningsmetoden Frågankunna enklare.göras

föremålbehöver dock bli för ytterligare utredning i tekniskt avseende. Det
positivtär utredningen förordat regeringenatt tillkallar särskildatt en

ändamål.utredare för detta Utredningen såbör genomföras skyndsamt att
kan slutlig ställning i samband med riksdagsbeslutetta skatterefor-man om

men.

Reserveringsreglerna 5.3

De ändrade reserverings- eller konsolideringsreglerna hör till de materiellt
viktigaste inslagen i URF:s förslag. Det gäller alla företagsformer.
Reserveringsmöjligheterna kommer i fortsättningen i första handatt vara
knutna till allmän skatteutjämningsreserv SURV kopplad till deten egna
kapitalet eller lönesumman.

Utredningen enig minstaär de företagen behöver kunnaatt göraom
avsättningar inom bestämda beloppsgränser vadutöver gäller enligtsom
de allmänna reglerna för aktiebolag. När det gäller egenföretagarna har
det tillåterlösts regler reserveringar knutna samtidigt tillgenom som
kapitalet och lönesumman.

När det gäller de minsta föreslåraktiebolagen URF MINI-L-extraen
SURV knuten till lönesumman. Det ingen tillfredsställandeutgör lösning
för kapitalintensiva mindre bolag. Dessa ocksåbör enligt min mening ha
möjlighet välja alternativ MINI-K-SURVatt medett med 40 procents
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avsättning det kapitalet till visst Jagbelopp. migegna upp reserverar
således förmåntill för möjlighet till MINI-K-SURV införs.att

Realisationsvinstbeskattningen 6.3.6
Även fråndet gäller realisationsbeskattningennär innebär förslagen URF

RINK förändringar förhållanden.och jämfört med dagens Det gällerstora
alla företagsformer.

Realisationsvinster näringsfastigheter enligtskall de allmänna
principerna för kapitalbeskattningen beskattas inkomst näringsverk-som av

föreslåssamhet. Reglerna bli desamma för egenföretag.bolag och
Principen fungera slåkan bra i Däremotväntas bolagssektorn. denkan
orättvist för egenföretagare grund den progressiva beskattningen.av

gårDetta undvika realisationsvinsterna istället beskattas iatt om
påinkomstslaget kapital Småföretagensprivatbostäder.sättsamma som

organisationer har i sitt förslag till särskild redovisningsmetod föreslagit
sådan ordning. Enligt min uppfattning bör realisationsvinsteren

näringsfastigheter beskattas inkomst kapital oberoende densom av av om
särskilda ståndredovisningsmetoden kommer till eller inte.

Realisationsvinstbeskattningen såhar vidare utformats skallatt man
slippa uppskovsregler. Här behövs det dock enligt min uppfattning en
ventil för det fall mindreväxande företag behöver byta tillatt t.ex. nya
lokaler. Det sådanastötande alla byten utlöste beskattning. Envore om

alltsåuppskovsregel sådanabör ytterligare för fall.övervägas

Förlustutjämning personligt investeringskonto 6.3.4-
URF:s RINK:soch förslag till förlustutjämningsreglergemensamma
innebär fåreventuella underskott i inkomstslaget näringsverksamhetatt
kvittas åröverskott kommande i förvärvskälla. Förlustenmot ettsamma

år återförsvisst året därpå Uppståravdrag i förvärvskällan. detsom
årunderskott detta skjuts deäven samlade förlusterna ytterligare

tillåtsframtiden. Däremot i princip ingen kvittning inkomster tjänstmot av
eller kapital.

Kvittning enbart inom inkomstslaget näringsverksamhet kan enligt min
uppfattning fungera bra, förväntas huvuddelen fall.

I dag ofta företagsamhet komplement till hel- ellerstartar som
deltidsanställning. ömtåligaDenna någonstartfas kräver form kvitt-av
ningsmöjlighet. I fall kommer risktagandet minska, vilketannat kommeratt

skada nyföretagandet.att
Det bör därför enligt min uppfattning finnas möjligheter för viss

kvittning inkomster ståtjänst. Denäven möjligheten bör förmot öppenav
någranystartade egenföretag och år. föreslårbegränsad till Jag attvara

sådana regler ytterligare innan skattereformenövervägs träder i kraft 1991.
Problemen dessutomkan väsentligt reduceras, inför personligaom man

investeringskonton enligt den modell föreslagithar i motionercenternsom
Sådanai riksdagen. ocksåkonton skulle fungera effektiv allmänsom

sparstimulans. Jag URF hade bort utreda framoch lägga förslagattanser
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migpersonliga investeringskonton ochtill med motett reserverarsystem
underlåtenhet.denna

Egenavgifterna 6.3.7

förhållandevisframhålls egenavgifternaSom i betänkandet storutgör en
små Det aktualiserarintäkter.egenföretagare meddel skattebördan förav

ifrågan avgiftsuttagetnedsättninggrundavdrag ellerett annan avom
sådana fall.

önskemålet in-tillhänvisningURF lättnader medavvisar alla om
reduktionEnlöntagare.komstneutralitet egenföretagare ochmellan av

nedsättningmotsvarandeenligt URFegenavgiftema krävaskulle aven
påarbetsgivaravgifterna anställdas löner.

respektiveförSkattereglerna löntagareJag den uppfattningen.delar inte
likformiga. Egenföre-i det heltegenföretagare blir inte heller systemetnya

något schablonavdrag.sigtillgodogörainte kunnakommer atttagare t.ex.
ochtill uppfinnarkontoEnligt URF:s förslag försvinner dessutom rätten
hårtmånga i dagminst fria yrkesutövareInte ärupphovsmannakonto.

egenavgifterna.pressade av
frånförmån för basbelopp avräknasmig därför tillJag att ettreserverar

Finansiering bör skeegenavgifter.för debiteringberäkningsunderlaget av
socialförsäkringssystemetsinom ram.

kooperativa företag 5.11insatskapital iUtdelning

medlemsinsatser iföreslår för utdelningtill avdragURF rättenatt
kooperativaUtredningens motivekonomiska föreningar slopas. är att

både medlemsinsat-utdelningartill avdrag förföretag inte bör ha rätt
Utdelningskatteutjämningsreserven.avsättningar tillförochserna

återbäring inte förslaget.berörsförlagsinsatser och av
allvarligtmedlemsinsatser skulleför utdelningSlopad avdragsrätt

för i första hand konsument-försvåra riskvilligt kapitalanskaffningen av
Kapitalbildningockså producentkooperationen.förkooperatioren men

Sådana effekterkraftigt fördyras.medlemsinsatser skullefrivilligagenom
målsättningarna skatterefor-förövergripandedelvis strida deskulle mot

förhållandena till allaaktiebolag heller inteijämföra med ärAttmen.
ekonomisk förening inte kaniriktigt, eftersom medlemmarnadelar

någon medlemsinsatserna.värdestegringtillgodogöra sig
behållabåde motiveratprincipiellt sakligtochDärför det attär

Jagi kooperativa företag.för utdelningar medlemsinsatseravdragsrättcn
del.förslag till förändring i dennamig utredningensmotreserverar

på 6.3.2Ränta skogskonto

fördelvis skattereglerRINK:s förslag tillI konsekvens med pen-nya
föreslår URF skallsparande bankernasionssparande och indirekt attannat

medelför kontoinnehavarens räkning ärerlägga kälskatt ränta som
föreslåsinneståendc på bli 20skogskonto. Skattesatsen procent.
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Jag mig detta förslag ochmot skattesatsenreserverar generelltattanser
bör 15 för avkastningen indirektprocent sparande. Denvara procentsat-

bör därmed också förgälla den källskatt, påsen skall tas räntanutsom
skogskonto.

3 Reservation ledamoten Lundgrenav

Inledning

Moderata Samlingspartiet har sedan länge förordat omläggningen av
företagsbeskattningen i syfte inlåsningenminskaatt kapital i bolagssek-av

öka investeringsincitamententorn, förbättra förutsättningarnasamt för
entreprenörskap och nyföretagande. Vi har denna bakgrund föreslagitmot

omläggning bolagsskatten med sänkningen skattesatsen tillav cirkaen av
30 % samtidigt investeringsfondsystemet slopas och densom beskatt-
ningsbara basen i övrigt breddas mindre reserveringsutrymme. Engenom
förutsättning har varit tillfredsställande reserveringsmöjligheter för
egenföretagarna i fortsättningen.även

Föreliggande förslag reformerad företagsbeskattning har denom en
inriktning angivits I vissa avseenden finnssom emellertid allvarligaovan.
brister. Jag mig därför de punkter redovisasreserverar nedan.som

Extra reserveringsmöjligheter småför företag
Som anförs i betänkandet små,har nystartade företag störreett reser-
veringsbehov än större, väletablerade företag. Utredningen föreslår mot
denna bakgrund förstärkt reserveringsmöjlighet kopplad tillen lönesum-

MINs.k. I-L-SURV. Denna reserveringsmöjlighetman en kommer endast-
gälla företagatt för normal reservering utgåväljer frånsom lönesum-att

man.
För de företag valt göra normala reserveringaratt med detsom egna

kapitalet bas K-SURV föreslås ingensom reserveringsmöjlighet.extra
Enligt min uppfattning sådanbör finnas vilken bas företagetoavsett valten
för sin normala reservering.

föreslårJag därför reserveringsmöjlighetatt extra införs med deten
utgående kapitalet bas motsvarande föreslåsvadegna gällasom medsom
lönesumman bas.som

Beskattning realisationsvinster i bolagssektornav
Utredningen föreslår full nominell beskattning realisationsvinster ien av
bolagssektorn. Det främsta uppnåskälet är likformigatt beskattningen av
olika slag inkomster. Dessutom uppkommer basbreddningav bidraren som
till förutrymmet sänka bolagsskattesatsen.att

Det emellertidär inte möjligt jämställa kapitalvinster,att oftastsom
uppkommer oregelbundet tiden,över med löpande kapitalinkomster. För
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uppnåsärskilda karaktär och förhänsyn till kapitalvinsters attatt ta en
utred-rimlig med omvärldens Skatteregler har jag ibalans i jämförelse
förningen inkomstbeskattning RINK migreformerad reserverat enom

såvälinflationsuppräkning fastigheteranskaffningsvärden avseende somav
föreslår skattefrihetaktier jagoch motsvarande värdepapper. För aktier

årsefter fem innehav.
sådanaifrågasättas fysiskaDet förkan det med regler ärpersonerom

möjligt i bolagssektorn.med full nominell beskattning kapitalvinsteren av
såJag sänkningemellertid, syfte förhar bl.a. med skapaatt utrymme stor

avstått från migbolagsskattesatsen möjligt, attav reserverasom nu
denna fysiska ochpunkt. En sammanvägning reglerna för personerav

måstejuridiska i samband med riksdagsbehand-emellertid göraspersoner
fårlingen utredningarnas förslag. Denna inte leda tillde bägge enav

URFskärpning jag förordar för fysiska Majoriteten ide reglerav personer.
föreslår så kalladmarknadsnoterade aktier redovisasatt engenom

också medportföljmetod i Jag awisar detta förslagbolagssektorn.
hänvisning mitt RINK.till ställningstagande i

Dubbelbeskattning aktieutdelningarav
Föreliggande innebär lindring dubbelbeskattningenförslag nuvarandeatt av

utdelningaktieutdelningar för bolag drarätten attav genom av
70 procentsavdraget förnyemitterat kapital liksom det beloppsbegränsade

utdelningar avskaffas.
Genom de utredningenden sänkta bolagsskattesatsen och av om

reformerad gsbeskattning föreslagna lindras den totalaföreta skattesatserna
sineffekten väsentligt. Den emellertid slopas idubbelbeskattningen börav

erhåller utdelning ochhelhet. Det avräkning hos denbör ske somgenom
några åri Den för sedaninte avdragsrätt för utdelningar bolagen.genom

införda i ekonomiska föreningar för insatskapitaltill avdrag räntarätten
bibehållas.bör denna bakgrundmot

Slopade egenavgifter för kapitalavkastning

Egenföretagare sina i förvärvskällan delserlägger inkomster egenav-
smågifter, Särskilt för egenföretagare medprogressiv inkomstskatt.dels

inkomster egenavgifterna del det totala skatteuttaget.utgör stor aven
egenföre-Enligt min mening skall inte egenavgifter belasta den del av en

kapitalavkastning. En modell förinkomster betraktaärtagares attsom som
lindring medgegenomföra denna skatteuttaget kan att ettatt av vara

Även lösningarschablonavdrag vid beräkning egenavgifter. andra kanav
väljas.

Underskottsavdrag för egenföretagare

I betänkandet redovisas RINK-majoritetens förslag behandlingom av
indelningenskild näringsverksamhet. Förslaget innebärunderskott i bl.a. en

i i med nuvarandeförvärvskällor huvudsak deöverensstämmersom
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reglerna för rörelse.
Underskott i förvärvskälla inom inkomstslaget fårnäringsverksamheten

enligt förslaget kvittas framtida iöverskott förvärvskällan avseendemot
såväl inkomstskatt sociala avgifter tidsbegränsning. Kvittningutansom av
underskott i förvärvskälla i tillåtsöverskott förvärvskällamoten en annan

tillåtsemellertid inte. Inte heller kvittning underskott i inkomstslagetav
näringsverksamhet inkomstslaget tjänst.mot

Denna begränsning dra underskotträtten kommer medföraatt attav av
starkt negativa verkningar främst vad beträffar nyföretagande. En person

näringsverksamhet samtidigt inkomststartar han har tjänst kansom som av
inte kvitta faktiskt uppkomna underskott. Eventuella överskott läggs
emellertid med tjänsteinkomsten och drabbas progressivtsamman av
skatteuttag. Den föreslagna ocksåbegränsningen kommer försämraatt
förutsättningarna för deltidsjordbruk.

Enligt måstemin mening underskott i förvärvskälla avdragsgillten vara
också överskott i andra förvärvskällor. Underskott imot näringsverksamhet
skall avdragsgillt överskott inkomst tjänst.motvara av av

Realisationsvinstbeskattning uäringsfastigheterav
RINK-majoriteten föreslår den nominellt beräknade realisationsvinstatt

uppkommer vid försäljning näringsfastighet skall redovisas isom av en
inkomstslaget näringsverksamhet och beskattas med progressiv inkomst-
skatt och skattedelen de sociala avgifterna. En schablonregel kanav som
medföra viss begränsning föreslås.skatteuttaget Den innebär deten attav
avdragsgilla fåromkostnadsbeloppet beräknas %40 skillnadensom av
mellan försäljningsintäkten och utnyttjade avdrag för reparationer under
de åren,fem skogsavdrag och andrasenaste substansminskningsavdrag.

Förslaget innebär, med hänsynäven till schablonregeln, kraftigen
skärpning reavinstbeskattningen näringsfastigheter. Den nominelltav av
beräknade vinsten kommer beskattas med sammanlagdatt skattesatsen
43 eller 59 %. Schablonregeln innebär skatten kan beräknas 26att som

%eller 36 försäljningsintäkten.av
De föreslagna reglerna innebär oacceptabel skatteskärpning, ien som

sin bland kommer inlåsningseffekter.medföratur annat att stora
Enligt min mening bör realisationsvinster vid försäljning näringsfastig-av

heter beskattas i inkomstslaget kapital. Vid beräkningen skattepliktigav
vinst skall omkostnadsbeloppet indexuppräknas från året.första Värde-
minskningsavdrag âterläggasskall emellertid i inkomstslaget näringsverk-
samhet.

Socialavgiftssystemet

RINK-majoriteten har utarbetat detaljerat förslag till förändringarett i
fråga socialavgifter. Förslaget innebäruttag alla förvärvsinkoms-om av att

skall någonbeskattas medter socialavgifter. Inkomstertyp rättav som ger
förmånertill skall beläggas med fulla avgifter. För övriga förvärvsinkomster

skall grundavgift %18 motsvarande den s.k. skattedelenen ca av
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avgifterna tas ut.
grundavgiften skallförslagetVad egenföretagare innebär tasattavser

i vilken denverksamhetinkomst passiv näringsverksamhetut av
försäljningvidaktiv, realisationsvinsterskattskyldige inte varit av

ochersättningar till egenföretagare arbetstagarenäringsfastighet, och
pensionsförmåner.år Majoriteten i65 vid utbetalningfyllt och avsom

URF till detta förslag.ansluter sig
breddning basen förJag inte förslaget uttagaccepterar avavom en

socialavgiftssystemet i ställetsocialavgifter. Enligt min mening bör
uppnås.återförmånsanknytning Desåförändras efterhandatt en

till socialförsäkringssystemet börinte relateradearbetsgivaravgifter ärsom
successivt slopas.

Handelsbolag

särskilthandelsbolag omvandlas tillFöreliggande innebärförslag ettatt
realiteten därmedHandelsbolagen idubbelbeskattat skattesubjekt. kommer

förmånliga Skattesituationen bliraktiebolag.bli form mindreatt en av
kvarstår.personliga ansvarighetendensamma den fullamedan

olikanaturliga bland deHandelsbolaget fortfarande sin platshar
Företagsformen har mycket,företagsformer existerar i Sverige. betyttsom

Den underlättatmindre företag. harsärskilt det gäller expansionennär av
inte omvandlasmening handelsbolagetkapitalförsörjningen. Enligt min bör

dubbelbeskattas.till särskilt skattesubjekt och hellerett

Övriga frågor

föreslåsövergångsregler egenföretagar-avskattningenI avsnittet att avom
med full progressiv inkomstskatt ochskall skeobeskattadenas reserver

skattedelen sociala avgifter.av
basen förinställning vad gäller breddningI konsekvens med min av

avgifter inkomstskattsociala bör endast tas ut.
föreslås vissa begränsadenuvärdeavskrivning skall underDet vidare att

få föreslagnaleasing. Enligt min mening deförutsättningar tillämpas vid är
utgångspunktDe borde i stället haftförreglerna allt snäva. som en

leasing.definition operationellbegreppetav
uppfattning i RINK avseende avkastningsbeskatt-I med minkonsekvens

beskattningavvisar jag förslagetning pensionssparande räntaavom enav
skogskontomedel.

Rexed4 Reservation ledamotenav

uppfinnarkontonUpphovsmannakonton och

hård beskattningDessa undvika alltförhar tillkommit i syftekonton att en
olikaojämt fördelade mellanvissa inkomster myckettypiskt ärsettav som
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år. En motsvarighet finns i skogskonton.
Utredningens reformerad inkomstbeskattning RINK förslagom

innebär enligt uppgift skillnaden mellan den normala och denatt högsta
marginalskattesatsen frånminskar 25 till 20 procentenheter. Detta enligtär
min mening inte tillräckligt skäl för avskaffa möjligheterna utjämnaatt att

fråninkomster konstnärlig och litterär frånverksamhet och uppfinnar-
verksamhet. Jag mig därför utredningens förslagmotreserverar att
avskaffa dessa konton. Jag istället borde ha utvidgatsrätten tillattanser

omfattaäven förslagsersättningar.att

Beskattning företagens pensionsåtagandenav
Utredningen har informerats RINK föreslåri sitt betänkandeattom en
skärpt beskattning företagens pensionsåtaganden. Skäletav attuppges vara

nåRINK vill likformighet med beskattningen det personliga sparandet.av
Det frågaemellertid i dettaär fall företagens sparande för mötaattom

åtaganden framtida utgifter. Bl.a. berörs företagensom rätt göraatt
kostnadsavdrag för avsättningar till pensionsskuld i bokslut. RINK:seget
förslag breddning basen för företagsbeskattningen, och bordeavser en av
ha behandlats i denna utredning.

En beskattning såeventuell bör råderutformas det skattemässigatt en
neutralitet

mellan lagstadgade och kollektivavtalade tjänstepensioner,
mellan offentliga och privata tjänstepensioner, samt
mellan olika för företagensätt och inte sinaatt trygga att trygga
pensionsåtaganden.

Dessa villkor uppfyllda idag.är En skärpt beskattning företagensav
pensionsåtaganden riskerar rubba denna balans. Jagatt har begärt att
frågan skulle i utredningen, och såtas mig skett.upp mot attreserverar

Real eller nominell beskattning

Utredningen förordar i huvudsak nominell företagsbeskattning. Jagen
delar uppfattningen. Utredningsmajoritetens motivering för sitt förslag är
dock enligt min mening för kategorisk. Jag vill inte utesluta möjligheten av

ivissa sammanhang hänsyn till penningvärdesförsämringen.att Huruvidata
låterdetta sig förenas med i huvudsak nominellt skattesystemett och med

andra mästeländers frånskattesystem fall till fall.prövas Jag ingat.exser
hinder för inflationsskyddett de personliga inkomstskatteskalorna.av
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5 Särskilt yttrande ledamoten Bargholtzav

URF har lyckats med uppgiften lägga fram förslag till reformeringatt ett
den långtgåendesvenska bolagsbeskattningen rådervilket enighetav om

inom kommittén. Eftersom jag bedömer samstämmigheten haratt ett
föregenvärde framgångsriktbereda för avstårvägen genomförandeatt ett

jag från någraredovisa särmeningar beträffande dennaatt centrala del av
betänkandet. Däremot frågafinns det i de delar ligger utanförom som
själva någrabolagsbeskattningen punkter där jag vill särskildgöra en

några frågormarkering. Främst gäller det primärt legat inom RINK:ssom
ansvarsområde och där vi i URF:s betänkande hänvisar till den andra
kommitténs överväganden.

Den första punkten reavinstbeskattningengäller enskilt ägdaav
näringsfastigheter. återgerRINK:s förslag, i avsnitt 6.3.6, denär attsom
nominellt beräknade återföringreavinsten efter avskrivningar ochav-
substansminskningsavdrag skall till beskattning i förvärvskällantas upp-
och träffas full skatt och skattedelen egenavgifterna. I syfteav attav
begränsa föreslås ocksåskatteuttaget schablonregel, förenklaten som
innebär anskaffningsvärdet vid vinstberäkningen aldrigatt behöver tas upp
till lägre belopp %40 försäljningspriset.än av

Enligt min mening leder RINK:s förslag hårdtill oacceptabelten
beskattningseffekt. Inom URF har vi i diskussionen bolagsskattesatsensom
höjd anfört bl.a. restriktion, fårskattesatsen inteatt gör bliatten som
alltför önskemålethög, justar kunna tillämpa helt nominellattom en
reavinstbeskattning avsnitt 5.2.6. Bolagsskattesatsen ocksåbegränsas till

% vårt30 enligt förslag. RINK:s förslag däremot totala skattesatserger om
41 %eller 56 vid marginalskatt 30 50 % för motsvarandeom resp.
nominellt beräknade reavinster hos enskilda näringsidkare. Den alternativa
schablonregeln påändrar inte detta, i extremfall medän mycketannat stor
nominell värdeökning under innehavstiden.

I den diskussion förevarit har bl.a. hänvisat till möjligheten försom man
enskilda näringsidkare föra sin näringsverksamhet sinaöver ochatt
fastigheter i aktiebolagsform eller handelsbolagsform och därigenom de
regler URF föreslagit för så,aktiebolagens del. Nu det dock detärsom att
finns viktig egenföretagare, nämligen jord- och skogsbrukare,en grupp av

lagligen förhindrade ha sina fastigheterär i bolagsform. Detatt lärsom
pågåvisserligen jordförvärvslagstiftningen,översyn kan inteen av men man

utgå frånsjälvklart bolagisering del landets enskiltattsom storen av en av
någotägda fastigheter lättvindigtär kan genomföra.man

Jag i alla händelser fråninte förslaget RINK skulleattanser vara
acceptabelt det visar sig snabbt kan bort de hinderatt taens om man som
jordförvärvslagstiftningen i dag innebär. Enskild näringsverksamhet skall

dåfinnas måstekvar 02h ambitionen självklart fram skattereglerattvara
rimligt resultat för denna. Det kan för övrigtett även enligt minsom ger

mening viss ironi hänvisa egenföretagare riskeraskulleattses som en som
hårdträffas alltför reavinstbeskattningatt till föra fastigheternaöverattav

till bolag för sedan sälja aktierna, det i dagensatt skattesystem faktisktnär
finns särskild sådant kringgående.spärregel avsedd motverkaären attsom
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måste alltså,Saken enligt min mening, vidareutredas parallellt med
frågan den särskilda redovisningsmetoden skall prövasom som som en

tillgånglösning problemet enskilda näringsidkare tillatt störrege
reserveringsutrymme den generella 8 basbelopp.än ramen om

föreslårRINK vidare underskott i näringsverksamhetatt utgören som
förvärvskälla inte skall kunna kvittas inkomster andramotegen av

förvärvskällor, endast för dras framtida inkomster.utan att motsparas av
framhållaJag kan godta denna huvudprincip, vill den förutsätterattmen

reglerna förvärvskälleindelningen långtgåendeinte ställeratt om upp
formella Påkvittningshinder. den punkten har jag uppfattat RINK:satt
förslag endast innebär de uppdelningar försvinner, i dagensatt systemsom
framtvingas reglerna skilda inkomstslag. Enligt meningmin dettaärav om
emellertid inte Det finns inte anledning motverka näringsid-att attnog. en
kare Verksamhetsgren och inledningsvis uppkommandeprövar atten ny

får frånunderskott reducera inkomsten den tidigare näringsverksamheten.
Så länge företagaren själv aktiv i verksamheten i obetydligär änmer
omfattning huvudregelnbör det föreligger förvärvskälla.endaattvara en
En sak hobbyverksamhet naturligtvis lika litet skallär attannan en ren
medföra kostnadsavdrag för näringsidkaren för löntagaren.som

Det intekan bestridas, jag, principen inte kanatt attmenar om man
avdrag för frånlöpande underskott i förvärvskälla inkomstermot annaten
håll medför vissa nackdelar, för enskilda satsningar s.k.t.ex. personers av
venturekapital. Enligt min mening bör därför utnyttja möjligheten närman
handelsbolag till skattesubjektgörs konstruera reglerna enligt denattegna
modell företagsskattekommittén föreslagit, där delägare medgessom
avdrag sin övriga inkomst för tillskott till handelsbolaget för täckamot att

skattemüssigt underskott alltsåidettasuppkommit Detrörelse. skallett som
förutsättning tillskott till bolaget, inte i dagatt görsvara en som en

automatisk möjlighet dra bolagsunderskott i den taxeringen.att av egna
förbehållaGenom kvittningsråttdenna för verksamhet bedrivsatt som

ihandelsbolagsform och direktkräva tillskott villkor, bortatt tarsom man
grunden för invändningarde löpande kvittning mellan förvärvskällormot
i allmänhet föranlett RINK fram sittlägga mycket restriktivaattsom

fårförslag. Samtidigt fram särdrag hos handelsbolaget, skiljerettman som
fråndet aktiebolaget och i vissa situationer kan ha värde. Detstortsom
synd, jag, i gjordeallt handelsbolagsbeskattningen tillvore menar om man

Ävenkopia aktiebolagsbeskattningen. aktiebolag kan för övrigt haen av
kunna samverka i handelsbolagsform vissa projekt ochnytta attav om

därvid ha möjlighet avdrag för underskott täcks tillskott.att som genom
frånEtt förslag frånURF, direkt kopplat till förslag RINK,är ettsom

införandet löpande källskatt pågäller avkastningen medel stårav en av som
påinne skogskonto. föreslårSom konsekvens RINKatt atten av pen-

sionssparande skall belastas med föreslåravkastningsskatt 20 %en om
ocksåURF 20 % framhållaskatt i skogskontofallet. Jag vill jag haratt sett

konsekvensfråga;detta nivånden föreslagna egentligenärsom renen
frågaalltför ihög pensionssparandet och borde lägre. Denna lägreom vara

nivå så ocksåskall i fall tillämpas skogskontot.
föreslårURF de nuvarande upphovsmanna- ochreglernaatt om
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uppfinnarkonto avskaffas. Jag instämmer i de skattemässigaatt rent
inkomstfördelningsmetodermotiven för dessa särskilda faller bort om

skatteskalan utformas enligt RINK:s förslag. Utjämningsmöj-kommer att
årsligheten för inkomsttoppar betydelse medenstaka har dock även

påavseende socialförsäkringssystemet, möjligheterna för uppfinnaret.ex.
och tillgodoräkna sig pensionspoäng för sina ojämntupphovsman att
utfallande inkomster. Denna inte jag villaspekt har kunnat ochpröva,

hålladärför frågan vissa införas inomsärregler kan behövaöppen om
socialförsäkringen inkomstutjämningsreglerna vid beskattningen slopas.om

frågan vårtI avsnittet 8.2 diskuteras bl.a. reformpaket statsfinan-ärom
siellt Slutsatsen litetneutralt eller inte. beräkningarna pekarär att ett

främst inflyter till följdöverskott, de belopputgörs räntansom av som
övergången. frågasjälva En därvid vad skall jämförelseni-ärav som vara

vån. Enligt min mening jämförelsenbör dagens bolagsinkomstskatt.avse
Den särskilda vinstdelningsskatten infördes för finansiera uppbyggnadenatt

löntagarfonderna och skall därför upphöra fonderna tillförts detnärav
beslutade beloppet. Nu pekar kalkylerna den bolagsskatten medatt nya
skattesatsen %30 och de föreslagna i övrigt inbringareglerna kan väntas
så ocksåden vinstdelningsskatten. Medmycket täcker reservation föratt

ändåkalkyler detta slag med nödvändighet vill jagmycket osäkra,att ärav
principiellt detta betyder ökninganmäla skatteuttagetrent att att en av

från sådan dåbolagssektorn En ökning kan användaspermanentas. t.ex.
led i finansieringen sänkning inkomstskatten för fysiskaettsom enav av

personer.

6 Särskilt yttrande ledamöternaav
Bargholtz, Bahr och Edinvon

I det inledande skedet utredningsarbetet studerade kommittén olikaav
principmodeller för företagsbeskattningens uppbyggnad. Bl.a. gjordes
tekniska undersökningar dels cash-flowskatter, delss.k. modellerav av som
bygger real princip för bestämningen beskattningsunderlaget. Ien av
kapitel 4 kort redovisning fasdenna i arbetet.ges en av

Vid utvärderingen de olika studerade modellerna kunde kommitténav
i enighet cash-flowskatterna; företagsbeskattningen börutmönstra
fortfarande nettoinkomstbas. Det föreliggerbygga vidare enigheten om

reformen innebära förbör basen nettoinkomstskatten breddasatt att
olika reserveringsmöjligheter inskränks.bort eller Slutligenatt tasgenom

också bibehållaseniga realisationsprincipenär bör vid be-attom
stämningen skattebasen, dvs. orealiserad värdestegring normalt inteattav
bör beskattas.

Vid huvudsakligenvalet mellan real och huvudsakligen nominellen en
princip för bestämningen nettoinkomstbasen upphörde emellertidav
enigheten inom kommittén. Majoriteten har dragit slutsatsen den realaatt
principen awisas och anför i avsnitt 4.4 vissa for Vibör detta.argument
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detta förhastadatt slutsats. Fleramenar de tekniska invändningarvar en av
majoriteten såledesdrar fram endastsom viss praktisk utformningavser en

real beskattningsmodell, medan andraav lösningaren finns där den
kritiken inte gäller. Andra gäller egentligen inteargument den reala
principen jämfört med den nominella, frågorberör iutan ellerstörresom
mindre bådagrad finns i lösningarna, just hur orealiserade värdesteg-t.ex.
ringsvinster bör behandlas. Majoriteten våröverdriver enligt ocksåmening
de internationella problemen vid realt utformad beskattning. Vi vill hären
erinra bl.a. redan dagens innehåller påtagligaattom system inslagreala vid
exempelvis reavinstbeskattningen.

I och med tillkomsten den särskilda utredningen intlationskorri-av om
gerad beskattning har emellertid den reala beskattningsmodel-ansett att
len kommer få den önskade såatt genomarbetningen, den kanatt prövas

realistiskt reformalternativ.ett Vi har därförsom i det fortsatta arbetet här
uppgiftenaccepterat läggaatt är fram bästa möjligaatt lösning de olika

beskattningsproblemen under förutsättning nominell principatt skallen
tillämpas. Från våra utgångspunkter innebär det denna kommittésatt ser
förslag form näst-bästa lösning.som en av

7 Särskilt yttrande ledamotenav
Nicolin och Lodinexperten

För Sverige beståskallatt framstående industrination och försom en att
industrin skall kunna expandera i Sverige detär nödvändigt det svenskaatt
skattesystemet inte oförmånligt frånawiker skattesystemen vårai
konkurrentländer. Mot bakgrund de bolagsskattereformer skettav som
utomlands och behovet marknadsekonomisktett inriktat skattesys-av mer

med mindre styrningtem och bättre stimulans till egenkapitalförsörjning
bör reform inriktas kraftig skattesatssänkningen ochen motsvarandeen
basbreddning.

Industriförbundet vårenlade 1987 fram förslag till reformeradett
företagsbeskattning efter dessa principer. Det förslag till reformerad
företagsbeskattning läggs fram URF har inriktning.som nu av samma

I uppfyller förslagetstort sett kraven samhällsekonomiskten
effektivare och internationellt bättre anpassad bolagsbeskattning. Viktigt

därvidär företagens skattebördaatt inte ökar. Reformen bör svensktge
näringsliv hyggliga arbetsvillkor. vårEnligt mening kommer det nya
skattesystemet stimulera investeringar.att

,Vi inte tillär alla delar nöjda med förslaget. Det finns enskildheter som
ifrågasättas.kan Det hindrar emellertid inte ställeratt bakomoss

helheten, godtagbar. Vi har eftersträvatsom enighetanser i utredningen
i syfte utredningens förslagatt skall möjligastörsta tyngd och för att ge
förslaget möjligastörsta stabilitet.

Emellertid beklagar utredningen grundatt tidspress inte ansettav
sig kunna lägga slutliga förslag i vissa delar särskilt gäller detta egenföre--
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beskattning. Den i vilken föreliggerdel förslag kan i avsaknadtagarnas av
ställningstagande till införandethandelsbolagens beskattning och särskildav
redovisningsmetod inte korrekt värderas.

frågor,Flera har behandlats utredningen reformeradsom av om
inkomstbeskattning, RINK, har betydelse för företagens skattebörda.stor
I frågorna. frågavissa fall har URF tillfälle diskutera Enberetts mycketav

vikt för företagen, URF inte beretts tillfälle diskutera,stor ärattsom
påplanerna belägga tjänstepensionerna inkl. ATP med skattedelen,att

frågansgrundavgiften, socialade avgifterna. Med hänsyn till vikt ochav
förhållandetbetydelse för arbetskraftskostnaderna och detstora att

gränsområdetarbetsgivaravgifterna ligger i RINK:s URF:smellan och
ansvarsområden, frågaborde denna ha hänskjutits till URF. Nu fick
utredningen inte möjligheter diskutera problemen.attens

Enligt vad vi erfarit RINKkommer framlägga förslag innebäratt som
utgåendealla tjänstepensioner kommer beläggas med socialavgifter-att att

frågagrundavgift. Vi denna krävt ytterligare övervägandenattnas anser
innan långsiktigtförslag framlagts. Bl.a. hade krävts analys hur dettaen av
påverkar företagens arbetskraftskostnad och avgiftenhur kan tänkas
påverka pensionsregleringen mellan arbetsgivare Dettaoch arbetstagare.

frånkan komma innebära dramatisk awikelse principenatt en om
oförändrad skattebelastning för företagen i anledning skattereformen.av
Redan i dag stigandede arbetskraftskostnadernaär svensktett av
näringslivs frågaDetproblem. borde därför inte ivärsta komma att genom

sådan skattebeläggning pensionerna ytterligare Omöka kostnaderna.en av
ändågrundavgift pensioner införs, bör denna basbreddning av

såavgiftsunderlaget i fall kompenseras med motsvarande sänkningen av
åstadkommaavgiftssatsen för oförändrat totaluttag arbetsgivarav-att ett av

gifter. För minska skattekilen och skapa neutralitet i ATP-böratt systemet
ingåpensionerna ingåendei avgiftsunderlaget. Med ATP-pensionerna i

avgiftsunderlaget grundavgiftenbör kunna 3-4sänkas med procentenheter.

8 Särskilt yttrande sakkunnige Herrlinav

Den bärande tanken bakom reformförslaget det nuvarandeär att
bolagsskattesystemet med smal skattebas och hög skattesats skall ersättas

lågmed bred skattebas och Basbreddningenskattesats.systemettav
åstadkoms de befintliga möjligheterna avsättningar tillgöraatt attgenom
obeskattade avskaffas. Samtidigt emellertid tillbakatas ett stegreserver

förslaget möjlighet till reservering baserad kapital,genom egetom en ny
SURV.

SURVEN starkt komplicerande inslag, särskilt iär koncerner ochett
andra intressegemenskaper, enligt min mening tilloch skulle leda nya
former Såvittskattetänkande i det finnsekonomiska livet. känt detärav

någoninte motsvarighet i andra länder.
Mot måstedenna bakgrund SURVEN ha positiva verkningar förstarka



416 1989:34Reservationer och särskilda yttranden SOU

två SURVEN 5.3.2. Förberättigad. Kommittén anför motiv föratt vara
åstadkomma utjämningdet första det angelägetsägs attvara en av

ochkostnaderna för finansiering med främmande kapital denutövereget
följer anledningskattesatssänkningen. För det andra det finnassägssom av

frånvaro bakåt föri förlustutjämning det möjligtöppen göraatt av
åstadkommaföretagen kvittningreserveringar vissatt genom en av

årsförluster tidigare vinster.mot
%Om uppfattningen 30 för höghar skattesatsatt german en

skattebelastning i medbasbreddat det bäst överensstämmaett system synes
Jaggrundtanken bakom reformförslaget ytterligare.skattesatsen sänksatt

kan därför inte finna det första motivet bärkraft.haratt
Vad motivet det riktigt de nuvarandegäller det andra är att reser-

bakåt.veringsmöjligheterna för förlustutjämning Skatte-kan utnyttjas
sådansatssänkningen minskar emellertid förlustutjämning.betydelsen av

någonEnligt min uppfattning det inte möjlighetklarlagt det behövsär att
bakåt itill förlustutjåmning i det Detta gäller högre gradänsystemet.nya

ianspråkstatsfinansiella i SURVEN idet ställetutrymme tasom som av
ändåanvänds för ytterligare sänkning skattesatsen. Skulle det visa sigen av

bakåtföreligger förlustutjämning i förstadet reellt behov böratt ett av
Sådanainföra explicit finnshand för detta.övervägas att ett system system

mångai jämförbara länder.
SURVEN ligger vidare till för RINKS:s förslag till lösning detgrund

effektivs.k. räntebalansproblemet 6.3.3. Denna lösning endast underår
förhållanden.vissa I fall den inte skäl för införa generellutgörvart att en

SURV.
Sammantaget kommer jag till de olägenheterresultatet äratt som

SURVENförknippade med inte fördelar. Enligt min uppfatt-uppvägs av
såledesning SURVEN inte införas.bör

Särskilt Alderin9 yttrande expertenav

Om vill skapa positivt företagsklimat där enskilda individerettman
stimuleras till risktagande etablering expansion företagochsamt av egna

de personliga ekonomiska incitamenten Dessaspelar avgörande roll.en
sinbestäms i i hög grad den personliga inkomstbeskattningens ochtur av

företagsbeskattningens utformning.
Den personliga inkomstbeskattningen flera inslagliksom centrala i

företagsbeskattningen har emellertid huvudsakligen inombehandlats
ingårreformeradutredningen inkomstbeskattning RINK. Däriblandom

frågornaviktiga indelningende i förvärvslcällor, s.k. räntekorrek-t.ex. om
tion vid negativt kapital, behandlingen underskottsavdrag,eget av

fåmansbolagsaktierbeskattningen reavinster näringsfastigheter ochav
socialavgifter.samt uttaget av

måste avstå frånJag därför i detta radkommenterasammanhang att en
för bedömningen det regelförändringar-samlade ekonomiska utfalletav av
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i och för sig frågeställningar.avgörande fårJag iställetna inskränka mig till
behandla några frågoratt direkt tagits inom utredningensom upp om

reformerad företagsbeskattning och där utredningen enligt min mening inte
lyckats någraleva till andra för företagsklimatet viktiga krav nämligenupp
enkelhet, rättvisa och förutsebarhet.

Vad först gäller kravet måsteenkelhet jag konstatera förenklingaratt
för aktiebolagen åstadkommits till priset ökad komplexitet i vissaav
hänseenden för enskilda näringsidkare. Jag utformningenbl.a. deavser av

reserveringsreglerna dubblamed begränsningsreglernya beräkningssvå-och
righeter den s.k. räntekorrigeringensamt vid negativt kapital.eget
Beträffande sistnämnda punkt ansluter jag mig till Stenmansexperten
yttrande.

Det förtjänar också i sammanhanget erinraatt införandeatt ettom av
särskild redovisningsmetod småföretagarnasdenen även organisatio-av-
själva förordade ofrånkomligen leder tillner ytterligare kompliceringen-

förhållandei till dagens regler.
Vidare leder utredningens förslag räkenskapsåret föratt enskilda

näringsidkare måste sammanfalla kalenderåretmed till oacceptabla
svårigheter åtskilligaför småföretag. Det gäller inte mångaminst företag
inom handeln kalenderårsbokslutkrav tvingassom tillgenom lagerin-
ventering under den dåperiod arbetsbelastningen hårdastär ochsom
olägenheterna Detstörst. gäller vidare de redovisnings-som och revisions-
konsulter, för påtvingadevilka den arbetsanhopningen till ochen samma
begränsade period riskerar medföra kvalitetsförsämringatt såvälen av
rådgivningsservicen till företagen företagens räkenskapsmaterialsom av

isådant.som
Vad härefter gäller rättvisekravet i detta sammanhang kravet-

skattemässig neutralitet mellan olika företags- och ägarformer vill jag-
särskilt rikta uppmärksamheten två speciella problemområden.mot Det

gäller bolagsskattereformens utfallena med avseende den effektiva
beskattningen olika ägarformer. Det andra gäller beskattningenav av
enskilda näringsidkarcs fastighetsinnehav förhållandei till aktiebolagens.

Vad angårförst beskattningen olika ägarformer konstaterarav
utredningen helt riktigt i avsnitt 5.12.3.3 vid tillämpningenatt gällandeav
bolagsskatteregler bl.a. föreligger systematiska skillnader med högre
skattebelastning för familjeföretag förän börsföretag.

Detta iheltär överensstämmelse med de omfattande SCB-studier av
förhållandena i 80 000 aktiebolag Familjeföretagensca Skattebered-som
ning genomfört under årföljd och jagen för utred-av presenteratsom
ningen. Resultaten dessa studier har varit entydiga: mindreav familjeägda
bolag hårdarebeskattas ickeän familjeägdastörre med nuvarande regler.

Vad gäller effekterna vid tillämpningen de skattereglernaav nya ger
emellertid utredningen ofullständig och enligt minen mening t.o.m.
missvisande bild utfallet för de olika ägarformerna.av Utredningen
konstaterar nämligen att vid de skattereglerna kannya vissnoteras en
utjämning mellan det typiska börsföretaget med 200än anställdamer- -och det typiska familjeföretaget med mellan 20-200 anställda.-

En enligt min mening nyanserad och korrektare bildmer torde attvara

27-URF l
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familjeägda ochbeskattning mellani effektivskillnadernade systematiska
såvitt de mindreföretag fortsatticke familjeägda är samtstora avser-

ökande.familjeföretagen t.o.m.-
familjeägda ochjämförframgår 5.23för övrigt tabellenDet manomav
gällande reglervid20-199 anställdaicke familjeägda företag med nu

fråga föri underskattarTabellenjämfört tillämpningen regler.med nyaav
förstår.såvitt familjeägda företagenDe mindre ärjagövrigt skillnaderna

den högstaföretagen medunderrepresenterade i materialet ochnämligen
med färrefamiljeägda företagen änverkligt typiskaskattebelastningen de-

huvudfinns10 anställdagenomsnittsföretaget har över20 anställda ca -
inte med.taget

diskussion orsakernagenomgripandeför min delJag efterlyser omen
åtgärder förskattebelastning ocheffektivskillnader itill dessa systematiska

uppfattning skulleEnligt mindesamma.möjligt helt utjämna enatt om
medföretagen tillsammansK-SURV för de mindrealternativ förstärkt en

åtminstone tillbidraförhöjd L-SURV kunnattill 40 basbelopp enupp
utjämning.ytterligare

i vissaerinratmin del för övrigtjag förI sammanhanget har att manom
särskild och lägretillämparStorbritannien,länder, däribland t.o.m. en

de mindre aktiebolagen.bolagsskattesats för
uppnå skattemässigrimligförhärefter beträffar metoderVad att

ifastighetsinnehavnärigsidkaresbeskattningen enskildaneutralitet vid av
framförsförhållande jag mig till de synpunkteranslutertill bolagens som

yttrande.Stenmans särskildai experten
underlåta till detreflexion i anslutningjag inteSlutligen kan göraatt en

ochmed stabila spelreglerförutsebarhetinledningsvis uttalade kravet
tillfredsställandedetför företagare. Visstrimlig planeringshorisont är att

småföretagsorganisationerna ochfasta denslutligen tagitutredningen av
tillsättandeförordatredovisningsmetoden ochpresenterade särskildaLRF

utredare.särskildav en
näringsid-de enskildasamtidigt otillfredsställandeDet emellertid attär

hållas i fortsattavsevärd tid framöver kommerunder kanskekarna atten
osäkerti högsta gradframtida spelreglerna. Detovisshet de är t.o.m.om

utformade ochegenföretagarna kommaför kanskattereglerna att varaom
den föreslagnasådan sjösättas samtidigt medi tid de kanbeslutade att nu

bolagsskattereformen.

MattssonSärskilt yttrande10 expertenav

huvudsakligenföretagsbeskattnin URF harreformeradUtredningen gom
utgåttföretagsbeskattningföri sin uppläggning skattesystemett nyttav

förhållanden Utredningenfrån för dem.gälltaktiebolagen och de omsom
huvudsakligen sitt arbeteinkomstbeskattning RINK harreformerad ägnat

åt kapitalinkomster hos fysiskaarbetsinkomster ochbeskattningen av
personer.
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Det hade sannolikt låtavarit ogörligt enda skattekommittéatt utredaen
frågoralla inkomstskattens område. De frågorflesta de URFav som

haft ställning ocksåtill haratt ta tillfredsställande blivitett lösta.sätt
Men de skatteregler, bådatill detangerar gränserna kommittéernassom
arbete eller bådaberör områden,deras har enligt min fåttmening den
sämsta behandlingen. Det gäller beskattningen enskild näringsidkare ochav

handelsbolag.av
Enskild näringsidkare har enligt de uträkningar, gjorts inom URF,som

i de flesta fall inte möjligheter expandera aktiebolag. Juattsamma ettsom
framgångsrik den enskilde näringsidkarenmer destoär, sämre generelltär

hans skattemässiga ställning jämfört med aktiebolag underett samma
förutsättningar. Alla framgångsrikaoch företagstora börjar små. Detsom
måste enligt min mening utgångspunktrimlig i möjligastörstavara atten
utsträckning reglerna såutformas åtminstone inte denatt enskilde
näringsidkaren blir behandlad aktiebolaget.sämre Omän vill behandlaman
aktiebolaget fördelaktigt måste enligt min ocksåmeningman acceptera att
den enskilde näringsidkaren blir jämställd.

De föreslagna reglerna avseende enskild näringsidkare, enskildgörsom
firma till mindre favoriserad företagsform aktiebolaget,en än har
tillkommit främst för skapa neutralitetatt mellan löntagare och näringsid-
kare. Rädslan för skatteplanering ligger bakom uppbyggnaden. Särskilt
viktig härär begränsningen åttatill gånger basbeloppet för reserveringar
samtidigt den enskilde näringsidkaren inte tillsom äger rätt nuvärdeav-
skrivningar maskiner inventarier.och Hänsyn skall visserligen tilltas
möjligheterna till skatteplanering, dessa fårhänsyn intemen styra
utformningen sådantreglerna sätt, tydlig diskrimineringatt sker.av en
Det måsteväsentliga skapa regler,att det småmöjligt förgörvara som
företag åtminstoneexpanderaatt villkor konkurrerandesamma som

aktiebolag.större Kravet neutralitet mellan olika företagsformer måste
komma först.

Det därförär angeläget, enskilda fårnäringsidkare tillgångatt till mer
omfattande reserveringsmöjligheter de föreslagna.än Det viktigtärnu att
det fortsatta utredningsarbetet angående särskild redovisningsmetod,en

redan aviserats, sker snabbt och kröns framgång.medsom
URF föreslår också handelsbolagetatt skall behandlas särskiltettsom

Ävenskattesubjekt. här det riskenär för skatteplanering i hög gradsom
påverkat utformningen förslaget. En dubbelbeskattning skall skeav av
handelsbolagets inkomster aktiebolagets.sätt Härigenomsamma som
undviker delägarna behandlasatt enskilda näringsidkare.man Mensom en
obligatorisk dubbelbeskattning handelsbolagets intäkter förefaller migav

felaktig lösning. fårSverige dåvara en regelsystem, frånawikerett som
det gäller i allanästan andra länder. Jagsom princip attanser som
handelsbolagsman för bolagsinkomster skall beskattas sättsamma som
enskild näringsidkare. Om det nödvändigt, dåjag i ställetanses vara anser

möjligheternaatt med skatterättsligatt verkan sälja andelen försvinner och
utträde handelsbolagetatt andelen inkråmetelleroavsettur om avyttras-

betraktas inkomst näringsverksamhet.som av-
Det fortsatta utredningsarbetet avseende enskilda näringsidkare bör
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utgångspunktenomfatta handelsbolaget och bördärför enligt min mening
mån behandlashandelsbolagsmannen i görligaste skalldärvid attvara

näringsidkaren.den enskildesättsamma som

StenmanSärskilt yttrande11 expertenav

både livskraftigt lantbruklandsbygdsutveckling förutsätterEn positiv ett
småföretagande. tillnäringspolitikEnoch ökat uppmuntrarett som

sådanbetydelse förnyföretagande nödvändig. Av grundläggandeär en
såockså stimulerar till detutformat detutveckling skattesystemär attett

redovisningsmetodinnebär. Den särskildariskta gande nyföretagandetsom
småföretagarorganisationer förLRF jämte andra presenteratsom

innehåller sådana bakgrund positivtinslag. Det dennautredningen är mot
särskild utredare medutredningen förordat regeringen tillkallaratt att en

sådan metod. Detförslag till tekniska lösningar tilluppgift läggaatt en
valetfinns därför inte anledning ytterligare kommenteraatt avnu

egenföretagare.övergipande beskattningsmetod för
grundläggande förutsättningarInom jordbruksfastighet finns ofta deen

tillgång till ochför nyföretagande. Där finns inte bara lokalerbehövssom
bedrivas. Möjlighe-maskiner kunskaper hur företag skallävenutan ettom

tillgångar förför jordbruksfastighet utnyttja dessainomattterna ramen en
traditionellt lantbruk starkt beroende skattesys-verksamhet ärän avannan

dåtekniska utformning. Jag framförallt reglernatänkertemets om
utjämnaomfattning och möjligheterna underskottförvärvskällornas motatt

frågor behandlas i första hand utredningenöverskott. Dessa omav
ifrånavstår ytterligareinkomstbeskattning. Jag därför härreformerad att

kommentera saken.

Reavinstbeskattningen närlngsfastigheterav
föreslår fastigheter används i näringsverksamhet skallUtredningen att som

såväl löpandenäringsverksamhet vid deni inkomstslagetbeskattas
inkomstbeskattningen vid försäljning.som en

löpande intäkter och kostnaderI nuvarande hänförsdet skattesystemet
reavinstbeskattas. Detmedan försäljning finnstill förvärvsverksamheten en

något Tvärtomdenna princip i skattesystem.inte skäl äröverge nyttatt ett
hårdinkomstbeskattningen för eftersom helaredan idag den löpande

egenavgifter inklusive skattedelarna däravnettointäkten träffas trotsav
i realiteten ersättning för detdelen avkastningenkanske ärstörreatt av

Detta i förkapital fastigheten galler synnerhetrepresenterar.som
jordbruksfastigheterna direktavkastningen köpeskillingen 4-5 %där är

låneräntan %.10-12 Detta betyder med de principer detmedan är att nya
föreslås vila kapitalersättningarkommer i jordbruketskattesystemet att

hårdare i näringsverksamhet. De utred-beskattas mycket än annan av
utgår frånningarna skattesatserna den förutsättningen närings-valda att
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verksamhet %.real avkastning efter 0,9 Dessa förutsätt-skattger en
ningar inteöverensstämmer med verkligheten för lantbruket. Irots att
ersättningen för fastigheter vid försäljning i framtiden regelmässigtäven
kommer föreslåsefterhandsersättning för kapitalinsatsenatt ettvara en
skattesystem med näringsbeskattning kapitalersättningen. Detta kommerav

svåra inlåsningseffektermycketatt därmed medföraoch bl.a. ett
orationellt utnyttjande fastigheterna.av

För neutralitet skall föreligga mellan direkt indirektoch ägandeatt av
näringsfastighet bör vid direkt ägande den löpande inkomstbeskattningen

fastigheten redovisas i näringsverksamheten försäljningmedanav av
fastigheten redovisas i inkomstslaget kapital. Vid reavinstbeskattningen bör

fåanskaffningskostnaden räknas med viss del penningvärdeför-upp en av
sämringen innehavstidenunder och medgivna värdeminskningsavdrag med

återförasmotsvarande uppräkning till beskattning i näringsverksamheten.

Räntekorrektion

De regler utredningen reformerad föreslårinkomstbeskattningom
beträffande räntekorrektion vid negativt kapital innebär i praktikeneget att

staket de minstaett sätts även allra näringsidkarnas verksamhet.runtupp
Jag har emellertid inte anledning här ställning till föränatt ta annat en
jordbruket fråga.särskilt viktig Det gäller behandlingen arvskiftesrever-av
ser.

I samband med dödsbo jordbruksfastighetäger skiftas detatt ärsom
vanligt det eller de syskon inte åtskall sigatt jordbrukägna kom-som

förhållandetmed arvskiftesrevers. Det arvskiftesreverspenseras atten
utfärdats innebär inte den tillskiftats fastigheten förvärvathar denatt som

fång. Han eller hononeröst ha fastigheten. Detärvt skullegenom anses
orimligt sådanförvärvaren i situation endast fick tillgodoräknavara om en

sig fastighetens arvlåtarenskattemässiga restvärde hos medan arvskiftes-
skall sådantill sitt nominella Ibelopp. situationtas skullereversen upp en

många gånger negativt kapital uppkomma med krav räntekor-ett eget
rektion skulden i sin helhet hänföra till näringsverksamhe-trots att är att

Samma situation kanten. uppkomma vederlagsreverser utfärdas inär
gåvasamband med fast ingåregendom i förvärvskällan.av som

Beskattningsåret

Utredningens förslag räkenskapsårenslopa de brutna för enskildaatt
näringsidkare kommer leda till bådemycket praktiska problem föratt stora
näringsidkarna bokföringsbyråerna.och önskemåletDet inte rimligtär att

upprätthålla med räntekorrektion sanktioneratatt ett staket deävenrunt
allra minsta långtföretagens så gåendeverksamhet skall konsekvenser
för företagen.

Ingångsvärden för fastigheter vid beräkning K-SURV-underlagav
Utredningen föreslår ingångsvärde vid beräkning K-SURV-att som av
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underlag skall jordbruksfastigheter till det högsta dettas upp av
skattemässiga övergångenrestvärdet det vidoch gällande taxeringsvårdet.
Detta innebär i det värdenivå årsfallet den gällde vid 1981attsenare som
allmänna fastighetstaxering blir bestämmande.

Den föreslagna reserveringsmöjligheten, SURVEN, motiveras bl.a. med
den behövs korrigering för beskattning inflationsvinster.att som en av

Detta har utredningen emellertid inte beaktat valtargument när man nu
näringsbeskatta fastigheter vid den löpande inkomstbeskattningenatt och

vid försäljning samtidigt tillåterinte fastigheterna införsatten som man
i det åtminstoneskattesystemet till marknadsvärdet. Om intenya man

fastighetens omkostnadsbelopp detaccepterar s.k. reataket som
ingångsvårde i det innebär det i samband medsystemet attnya man
ikraftträdandet påför näringsidkare latent skatteskuld intehanen som
tidigare belastats av.

Överskottsfördeluing i kooperativa ekonomiska föreningar -synpunkter
på skattemässig behandling

Ekonomiska föreningar har enligt 10 kap. 1 § lagen 1987:667 om
ekonomiska tvåföreningar FL möjligheter fördela sitt tillöverskottatt

Överskottetmedlemmarna. förhållandekan fördelas antingen i till
medlemmarnas förhållandeinbetalda insatskapital ieller till den omfattning
vari medlemmarna deltagit i föreningens verksamhet. En kombination av

tvådessa också tillåten.grunder Lagenår maximerar ersättningen för
insatskapitalet till diskontot plus procentenheter. I övrigt ställer FL ingatre
krav fördelningen överskottet mellan insatsränta och efterlik-av
vidåterbäring.

Även skattelagstiftningen bådabehandlar de formerna för över-
skottsfördelning i kooperativa ekonomiska föreningar enhetligt, dvs. med

såavdragsrätt för föreningen, länge följer FL:s begränsningsregelman
rörande insatsräntan. Denna enhetlighet inte alltidhar gällt. Avdragsrätt
för insatsränta infördes årsförst fr.o.m 1984 taxering. Förändringen i

påtagligaskattelagstiftningen har haft effekter överskottsfördelningen
i skogsägarföreningarna, någotvilka med enstaka undantagnu ger
utdelning insatskapitalet. Huruvida överskottsutdelningen totalt är

den skulle ha varit vidstörre än oförändrad frågaskattelagstiftning är en
låterinte frågasig enkelt besvaras. Denna emellertid under-ärsom av

ordnad betydelse.
Det väsentliga med avdragsråttens införande ligger i föreningarnas

möjligheter rättfärdigt alla produktionsfaktoreratt ersätta medlem-som
iin föreningens verksamhetsåtter snedvridande skatte-utan attmarna

mässiga uppstår.konsekvenser Om avdragsrätten utdelning
insatskapitalet slopas kommer ersättningen för produktionsfaktorn kapital

sammanföras efterlikvidåterbäringmed avdragsgillatt och därmed
tillrelateras levereradeinköpta kvantiteter i stället för till insatt kapital.

förhållandeDetta reducerar de kooperativa föreningarnas möjligheter att
anskaffa riskvilligt kapital. Endast den enskilde medlemmens kapitalin-om

och levereradinköpt kvantitet perfektsats korrelerade och dettavore -
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dessutom årgällde för varje enskilt skulle förersättning produktionsfak--
kapital efterlikvidåterbäringviatorn Sårättvis ersättning. ärge en

någonsinemellertid sällan fallet, framför allt inte i skogsägarföre-om ens
ningarna.

Slopande avdragsrätten för utdelning insatskapitalet leder tillav att
de kooperativa föreningarnas kostnad för riskkapital stiger med drygt
40 vid 30 skatt, fortsätterde utdelningprocent procents attom ge
insatskapitalet. Föreningarna kommer naturligtvis konsekvens attsom en

hållaförsöka tillbaka utdelningen. Att de kooperativa föreningarna -inom
både konsument- och producentkooperationen i det läget skulle kunna-
locka till sig nödvändigt riskkapital förbl.a. den omstrukturering av

stårverksamheten, de inför såvälunder 90-talet gäller industrisom som
handel och framstårbankverksamhet, omöjlig uppgift, närsom en
samtidigt riskkapitalägaren medlemmen i den kooperativavet att
föreningen i till vad för fågäller bolagssektorn aldrigmotsats kansom- -

sig kompensation för penningvärdeförsämring eller del i den realavare
tillväxten i det kooperativa företaget. Den fördel aktiebolaget har genom

inte tvingas kompenseraatt med direktavkastninghög riskkapita-ägarna
let kommer förstärkas förslaget.att genom

Slopad avdragsrätt för insatsräntan innebär intresset för ekonomiskatt
förening -i konkurrens med aktiebolaget företagsform kommer attsom-
kraftigt minska. Den bristande neutralitet i skatteteknisk meningsnävt-

bibehållen avdragsrätt skulle innebära till den ekonomiskasom en-
föreningens fördel nödvändig för denna företagsformär sikt skallatt
kunna överleva. Det torde inte möjligt avdragsrätten medersättaattvara
ändringar i de grundläggande civilrättsliga reglerna för ekonomiska
föreningar det möjligt förgör dem konkurrera med aktiebolagenattsom

riskkapital lika villkor. frågaI fall bör denna utredas innanom vart noga
avdragsrätten slopas. Det finns anledning erinra följandeattnu om
uttalande näringsutskottet i samband med avdragsrätten infördesav att
NU 198384:24 sid 7: De kooperativa företagen industrimi-utgör, som

framhåller,nistern vid sidan privata och samhällsägda företag viktigav en
del det näringslivet.svenska Kooperationen har inflytandeav ett stort
den ekonomiska och sociala utvecklingen och tillgodoser väsentliga
demokratiska Kooperationenvärden. bidrakan till effektiviseringen av
näringslivet bl.a. verka för högre kvalitet inom produktionatt ochgenom
distribution. Kooperationen visathar ekonomisk effektivitet ochatt

låterdemokrati sigväl förenas. Dess erfarenheter kan utnyttjas i utveck-
lingen för ökad ekonomisk demokrati.
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KOMMITTEDIREKTIV

Utredning reformerad företagsbeskattningom

Dir 1985:3O

Beslut vid regeringssammanträde 1985-06-06
Chefen för statsrådetfinansdepartementet, Feldt, anför.

Sammanfattning1 direktivenav

direktiven föreslåsI kommitté med parlamentariskt inslag tillkallasatt en
för företagsbeskattningen.över Ett viktigt syfteatt med översynen ärse att

åstadkommamöjlighetenpröva likformig beskattningatt arbeteen mer av
och kapital, dvs. de produktionsfaktorer skapar produktionsresultatet.som

frånAvsteg principen likformig produktionsfaktorbeskattning kanom en
dock exempelvis stabiliseringspolitiska skäl i syfteaccepteras eller attav
stimulera investeringar m.m.

En förutsättning för produktionsfaktorerna skall kunna beskattasatt
likformigt enligt direktiven inteär bara skattesatserna lika högaäratt utan
också skatteunderlagen sinsemellan likvärdiga. En viktigatt är uppgift för
kommittén blir därför analysera underlagen för vinstbeskattningatt och

arbetsgivaravgifter. Skäl enligt direktivenuttaget kan anföras förav en
utveckling bredare underlag och sänkta skattesatser.mot

En uppgift för kommittén ställning till vilka ändringar iär att taannan
skattereglerna kan genomföras för stimulera kapitalet till ökadattsom en
rörlighet mellan olika företag och branscher.

Kommittén skall vid utformningen sina förslag beakta kravenav
enkla, begripliga och regler.permanenta

Kommitténs arbete skall bedrivas skyndsamt.

Inledning2

Frågan hur skattesystemet i årensutformasbör har under loppstort utretts
åtskilliga gånger, i företagsskatteberedningens slutbetänkande SOUsenast
1977:86 och 87 Beskattning företag ioch bruttoskattekommitténsav
betänkanden Ds B 1979:3 Bruttoskatter och Ds B 1981:15 Allmän
produktionsfaktorskatt.

Företagsskatteberedningen diskuterade möjligheten införa allmänatt en
produktionsfaktorskatt proms, dvs. skatt såvälbaserasen som
produktionsfaktorn arbete produktionsfaktorn kapital. länkensom en

awisades emellertid beredningens borgerliga Likasåmajoritet.proms av
avvisades tanken utvidgning underlaget för mervärdeskatten.en av
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breddning underlaget förBeredningen föreslog däremot mindreen av
bilförmån tekniskaarbetsgivaravgifter värdet i huvudsakantalsamt ettav

Dessa förslag genomfördesändringar i företagsbeskattningen, genom
årenlagstiftning 1979 1981.och

två BådaBruttoskattekommittén redovisat olika promsmodeller.har
lågmodellerna sikte produktionsfaktorskatt med bred bas ochtar en

kritik vidKommitténs förslag emellertid hel delskattesats. har mött en
framhållit lågprocentigremissbehandlingen. Flera remissinstanser har att en

påtaglig utjämning skattebelastningeninte kan leda tillproms en av
produktionsfaktorer.olika I sammanhanget betonades vidare att promsen

huvudsakligenligt de skisserade modellerna till del utgjorde en ar-
betsgivaravgift. Lämpligheten kompliceratbygga redanatt ut ettav

också fråga. Betydandeskattesystem med helt skatt isattesen ny
svårigheteradministrativa befarades vid fastställandeuppkomma bl.a. av

näringsidkare i sambandintäkts- och kostnadsräntor hos olika slags och
Något förslag införamed promstaxering villor och fritidshus. attav om en

fristående produktionsfaktorskatt denna bakgrund inteallmän har bl.a.mot
till riksdagen.överlämnats

Ds för produktionsfak-I promemorian Fi 1983:21 Breddat underlag
önskemålde ligger promsförslagentorskatter uttalas bakom kanatt som

tillgodoses enklare effektivare ändringar ioch sättett genom ex-
isterande skatteformer införa skatt. En i promemorianän attgenom en ny

åtgärd Sålunda åanvisad gäller företagens inkomsttaxering. föreslogs ena
sidan underlaget för beräkningen jordbruks- och rörelseinkomsteratt av

minskadeskulle breddas avdrags- och reserveringsmöjligheter ochgenom
å Påsidan nominellaandra den skattesatsen skulle sänkas. grundvalatt

förslagen i promemorian beslöt riksdagen i december 1983 begränsaattav
för lagernedskrivning med 10 procentenheter och densänkautrymmet att

från % till %.statliga skattesatsen för aktiebolag 40 32 Riksdagen beslöt
samtidigt forskningsavdragetslopa det särskilda prop. 198384:64, SkUatt
14, SFS 1983:983—986. En ytterligare breddning skatteunderlaget följdeav

tidsperioderna för investeringsavdragende särskilda inte förlängdes.attav
Riksdagen beslöt i december 1984 denslopa kommunala taxeringenatt
juridiska den statliga föroch höja skattesatsen bl.a.attav personer

52 %.aktiebolag till Vidare höjdes inbetalning till riksbanken vidkravet
frånavsättning till investeringsfond % 75 %allmän 50 till det avsattaav

Även åtgärderdessa utvecklingenbeloppet. kan led i bredaremotses som
baser och lägre skattesatser.

ocksåI den nyssnämnda departementspromemorian diskuteras
uppnå långtgåendemöjligheten likformighet vid beskattningenatt en mer

fråga ansågs såproduktionsfaktorer arbete Dennaoch kapital. dockav
föremålomfattande den borde bli för särskilt utredningsarbete.att ett

Jag mig till den i promemorian framförda uppfattningenansluter detatt
finns skäl de grundläggande dragen i företagsskattesystemet föröveratt se

åstadkommamöjligheten likformig beskattningprövaatt att en mer av
produktionsfaktorerna. En kommitté parlamentariskt inslagmed bör

sådantillkallas för Denna kommitté bör kunnagöra översyn. ävenatt en
frågor ligger vid sidan företagsbeskattningen,ta upp som av ex.
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behandlingen kapitalvinster och utdelningar, dessa har anknytningav om
till påskatten produktionsfaktorer. Endast härigenom kan kommittén
redovisa helhetssyn och belysa alla konsekvenser föreslagnaen som
förändringar få.kan

övergårJag till redogöra förnärmare kommitténsatt arbetsuppgifter.nu

3 Allmänna utgångspunkter för utredningsuppdraget

3.1 Skattesystemets uppgifter

skattesystemet skall åtskilligatillgodose önskemål. Genom skatterna skapas
för offentligutrymme konsumtion och investeringar. Denna uppgift brukar

ofta beskrivas det skatternasättet skall finansiera denatt verksamhet
bedrivs det allmänna. Samtidigtsom används skattesystemet förav att

uppnå centrala fördelningspolitiska mål. Detta sker dels skattesys-genom
utformning, delstemets viss konsumtion, sjukvård,att typgenom t.ex.av

i hög grad finansieras skatter, dels betydande delgenom attgenom en av
de medel den offentliga sektorn drar in slussas tillbaka till den privatasom
sektorn via transfereringar hushålltill och företag.

Det är angeläget skattesystemet såutformatatt är den ekonomiskaatt
tillväxten främjas. Skatterna också viktigtär stabiliseringspolitiskt medel.ett
För samhällsekonomisk balans uppnås måsteatt skall skatteuttaget

så den efterfrågansamlade såinte blirattanpassas den upphovstor att ger
till inflation och underskott i bytesbalansen. Omvänt kan för högtett
skatteuttag leda till låg efterfrågantotalt för dåligtmedsett kapacitets-en
utnyttjande och arbetslöshet följd.som

Skatterna ocksåkan användas inom för industri- och regional-ramen
politiken. En ytterligare uppgift den privataär att konsumtionensstyra
inriktning vad gäller alkohol och tobak.t.ex.

3.2 Skattesystemets struktur

Det nuvarande bestårskattesystemet mångfald olika skatteformer.av en
Systemet beskrivaskan flera I förevarandesätt. sammanhang detärnu
enligt ändamålsenligtmin mening dela skattesystemet iatt delar,tre
nämligen produktionsfaktorbeskattning, inkomstbeskattning och konsum-
tionsbeskattning. indelningen framgårAv de inkomster skapas iatt som
produktionen beskattas i Det första bestårtre företagensteg. steget attav
träffas produktionsfaktorskatter. De inkomster via företagenav som

hushållentillfaller beskattas därefter hos dessa i form inkomstskatter.av
Slutligen belastas inkomsterna med konsumtionsskatter då de konsumeras.

Med produktionsfaktorbeskattning den beskattning produk-avses av
tionsfaktorerna arbete och produktionskapital inkl. naturresurser-
jordränta sker i omedelbar anslutning till produktionen. Produk-som-
tionsfaktorbeskattning och företagsbeskattning kan därför användas som

begrepp. Som inkomstskatt räknas främstsynonyma den nettoinkomsten
baserade skatt kommunal och statlig enskildahostas utsom personer
hushållen. Den viktigaste konsumtionsskatten mervärdeskattenär som
utlöses vid försäljning och tjänster.av varor
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bas3.3 Skattesystemets
uppståruthålliga för beskattning det resultatDet underlagetenda är som

produktion lederEn minskadproduktionsfaktorernas samverkan.genom
således Det ofta framfördaoundvikligt skatteunderlag.till bortfallett av

således iproduktionen uttryckerbäraskravet skatterna skallatt av
realiteten självklarhet.en

inte medproduktionen innebär dockbärsAtt alla skatter ytterst av
också måste påföras produktionsledet. Det kan,inödvändighet deatt som

framgår föregående, andra ställenmotiverat skattendet att ta utvaraav
hushållensbeskattningi ekonomiska kretsloppet,det t.ex. avgenom

betydelse förProduktionens avgörandeinkomster konsumtion. helteller
politiken dockekonomiskaskatteunderlagets storlek och den gör att

måste företagsbeskattningen, dvs.särskild fästas vid utformningenvikt av
produktionsfaktorer.de direktskatter baserassom

vidare centrala betydelseI detta bör betonas densammanhang som
produktionskapitalettillväxt för hurför ekonomins ochskatter har

inte medför produk-exempelvis viktigtanvänds. Det skatterär attatt
låses därmed förhindrarin i stagnerande företag ochtionsresurser att

från samhällsekonomisk effektivtsynpunktutnyttjas sätt.ettresurserna
frånproduktionsresurserviktigt inte drarLika bör skatterna bortattvara

expansionsförmåga.effektivitetföretag med hög och stor
produktionsvärde förädlingsvarde skapas i företag kanDet ettsom

ersättningar företaget till demdefinieras de som ger somsom summan av
tillhandahållit ersättningarnaproduktionsfaktorerna, dvs. som summan av

kapital. En träffararbetskraft, kapital främmande skatttill ocheget som
samtliga nettonational-förädlingsvärdet hos företag och därmed harhela -

näringslivet generellprodukten i bas kan betecknassom som en-
produktionsfaktorskatt.

bestårFöretagets kostnader för arbetskraft kontanta löner ochav
naturaförmåner Deti form exempelvis fri bil.pensioner samt egnaav

Deteventuell vinst tillfaller företagetskapitalet ägare.ersätts attgenom
kapitalet den del företagetsfrämmande kan sågas representerasom av-

finansierats andraproduktionsresurserreala än ägarna ersättssom av -
långivaren.räntebetalningar till En produktionsfaktorskattallmängenom

därför löne- räntekostnader och verksam-bör baseras ochsumman av
resultat.hetens

f.n. arbetsgivarav-Ersättningar till produktionsfaktorn träffasarbete av
Fråga dessa avgifter delgifter. uppkommer skallom ses som en av

inräknas i förlönekostnaden och därmed underlaget allmän produk-en~
sådanaavgifternationsfaktorskatt eller skall skattom som ses som en-

Enersättningar till arbetskraften. konsekvens det förstnämnda synsättetav
avgifter i betydande utsträckningblir skatt skulleatt tas ut som —

sådanexempelvis löneavgiften Enden allmänna har klar skattekaraktär.—
ordning flera skäl undvikas. Med bl.a. till detta jag detbör hänsynav anser
motiverat beteckna arbetsgivaravgifternahär skatter produk-att som
tionsfaktorn arbete.
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3.4 Likformig produktionsfaktorbeskattning

såtillvidaProduktionsfaktorerna ofta inbördes företagutbytbaraär att ett
exempelvis vid finansieringen väljainvestering kan mellan ochegetav en

Likasåfrämmande kapital. anskaffningen maskinkan ettav en ny vara
alternativ till utökning arbetskraften. Detta skäl varförär etten av

såbeskattningen helst utformad produktionsfak-bör valet mellanattvara
arbete kapital inte En viktig uppgift föroch skatteskäl.torerna avgörs av

kommittén blir därför möjligheten införa likformigprövaatt att en mer
produktionsfaktorbeskattning.

frånAwikelscr principen likformig produktionsfaktorbeskattningom en
bör dock kunna fördelarna med differentierat skatteuttagaccepteras ettom

arbete kapital Härutöver tillfälligaoch nackdelarna. kanväger äntyngre
avvikelser naturligtvis motiverade i aktiv ekonomiskledettvara som en
politik. I det företagsskattesystemet effektivanuvarande kan dent.ex.
skattesatsen beroende de för utnyttjanderegler gällersägas vara av som av.

påverkainvesteringsfonderna. Möjligheten investeringaratt genomm.m.
kortsiktiga variationer i kapitalskatten arbete och bör finnas iäven
fortsättningen.

En formellt likformig beskattning produktionsfaktorernasett av
förutsätter dels lika skatteunderlagcnskattesatserna delsäratt stora, att

sinsemellan likvärdiga. Ingen dessa förutsättningar uppfylld iär ärav
Någondagens produktionsfaktorbeskattning främmande kapitalsystem. av

utgårförekommer huvud inte. Arbetsgivaravgifter normalt medöver taget
omkring 36 % En del arbetsgivarens kostnader förlönesumman.av av

pensionspremierarbetstagare och direktutbetalda pensionert.ex.- —
frånundantas dock avgift. Till följd bl.a. och nedskriv-generösaav av-

ningsregler träffas det kapital finns i aktiebolag enligtnedlagt ettegna som
gjorda utredningar genomsnittligen inte %högre skatt omkring 20änav

redovisade vinsten nominelladen den skattesatsen överstigertrots attav
50 %. De individuella variationerna dock Till detta bidrar bl.a.är stora. att

tillgångarbeskattningen olika byggnader, maskiner,slags lager m.m.av
åt.skiljer sig Bilden blir splittrad det faktiska skatteuttagetän sättsmer om

i relation till det inflationskorrigeradereala resultatet.

produktionsfaktorer4 Utformningen skatterav

4.1 Eget kapital

framgår föregåendeSom vinstdet företagetskan uttryckettses somav
för den förädlingsvärdet hänför sig till det i verksamhetendel somav
nedlagda kapitalet. Ett aktiebolags inkomstskatt med dettakanegna

produktionsfaktorskatt riskkapital.betecknas bolagetssynsätt som en
detta följer avskaffande striderAv totalt bolagsskattenatt ett motav

sådan åtgärdönskemålet likformig beskattning. En skulle leda till attom
hushållenbolagens vinster endast blev beskattade hos efter utdelning

bådemedan däremot produktionsfaktorn arbete träffas skattskulle iav
hushållenproduktionsledet arbetsgivaravgifter inkomstskatt.och hos

Samtidigt det nominell iuppenbart hög skattesats bolagssek-är att en
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har negativa effekter. Kapitaletstorn rörlighet begränsas detattgenom
blir mycket dyrt fram vinster för hushållenutdelning låtatillatt ta och
dessa investera vinstmedlen i företag med bättre framtidsutsik-ett annat

återkommerJag tillter. hur denna hushållenseffekt förstärkssenare av
inkomstbeskattning. Genom kapitalets minskade rörlighet begränsas
ekonomins omställningsförmåga. En hög nominell ocksåskattesats har

pånegativa effekter företagens riskkapitalförsörjning. Nyemissionerexterna
blir dyrbara jämfört upplåning.med ökad Företagens soliditet blir lägre än
vad skulle fallet fårvarit vilket negativa effekter investe-som annars
ringar. Som jag lånadeträffas f.n.nämnt inte det kapitalet räntornanyss

någon produktionsfaktorbeskattning.av
Vad jag har vid handen föreslå åtgärderkommitténsagt börnu attger

i syfte minska inlåsningrisken föratt det ocksåkapitalet. Det kanav egna
frågakomma i åtgärderandraatt skapa för ökadgenom utrymme en

rörlighet kapital inom näringslivet.av
Ett företags vinst skillnadenutgör mellan viss periods intäkter ochen

kostnader eller skillnaden mellan företagets förmögenhet vid periodens
utgång ingång. Frånoch teoretisk bådasynpunkt dessa vinstbegreppär
identiska. I praktiken mångauppkommer svårlöstaemellertid problem när
resultatet under begränsad period skall fastställas.en

En väsentlig uppgift för kommittén utforma vinstbegreppär att ett som
jämfört med beskattningen arbete kan ligga till grund förav en mer- -

likformig produktionsfaktorbeskattning. Jag vill här erinra denattom
nuvarande bolagsskatten baseradär företagets nominella vinst efter
bokslutsdispositioner och olika s.k. stimulansavdrag. Dessa reserveringar
och avdrag har bl.a. syftat till i förening med högatt nominellen-
skattesats främja investeringar i företaget nedplöjning vinster.genom av-
Vinstdelningsskatt enligt lagen 1983:1086 vinstdelningsskatt grundasom
på helt underlag,ett bestämtannat närmare den reala inflations-
korrigerade vinsten nivå.vissöver Kommittén bör belysa skillnadernaen

vinstmåtti dessa och vilketpröva bäst kan denspegla delsom anses av
förädlingsvärdet tillfaller företagets Det kanägare. finnassom även
anledning för kommittén studera de vinstbegreppatt redovisatssom av
bruttoskattekommittén och realbeskattningsutredningen.

Kommittén bör i detta sammanhang för-överväga och nackdelar med
den nuvarande kombinationen nominalistisk och vinstbeskattning.realav
Om kommittén finner denna ändamålsenligkombination bör kommittén
undersöka samordningen mellan förbättras.kanom systemen Anser
kommittén däremot företagens vinsteratt bör träffas endast skattav en
bör kommittén lägga fram förslagde föranleds därav.som

Vid utformningen lämpligt vinstbegreppett bör kommittén vidareav
beakta effekterna reglerna s.k. kedjebeskattning. Dessaav reglerom
innebär bl.a. rörelsedrivande aktiebolag frånatt ett frikallatär skattskyl-
dighet för frånutdelning andra bolag under förutsättning det röstaratt
för minst 25 % aktierna i det utdelande bolaget. Skattefriheten omfattarav

vinstmedeläven uppkommit innan ägarförhållandet etablerats. Omsom det
utdelande bolaget fysiskägs utdelningenär däremot alltidav en person
skattepliktig. Som företagsskatteberedningen framhållit SOU 1977:86 s.
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562 ff. skattefrihet för utdelningfinns det skäl aktiebolagensatt attanta
årbidragit till det inslaget korsvist under vuxitökade ägandeav som senare

fram i näringsliv. Företagsskatteberedningen lade dock inte framsvenskt
något fråganförslag hänvisade till skattemässiga behand-i denutan att

många svårtlingen gjorde detutdelningar endast faktorer somav var en av
för fysiska Problem-mindre eller medelstora bolag.övertaattpersoner
komplexet företagsskatteberedningen i särskild ordning.borde enligt lösas

Mot anförda reglerna kedjebe-bakgrund det bör översynav en av om
stånd.skattning Kommittén ställning till bl.a. detkomma till bör ta omnu

på ägarinflytande ZS-procentsregeln lämpligtnuvarande kravet är- -
utformat. Kommittén ha den kartläggning kommerkan här nytta somav

inflytandefrågor iutföras utredningen och svensktatt ägar-av om
näringsliv Dir 1985:22. Vidare kommittén detbör kanöverväga om
finnas anledning behandla utdelning löpande vinster sätt änannatatt av

frågautdelning gamla vinster. En debör ärprövasav som omannan
behållas.särregler f.n. gäller för bank- och försäkringsföretag börsom

Övriga4.2 produktionsfaktorer

Arbete

frånF.n. träffas inte ersättningar företaget tillsamtliga de anställda av
pensionsförmånerarbetsgivaravgifter. Arbetsgivarens kostnader för beaktas

således inte inte till 65och heller lön och andra ersättningar den fylltsom
år. Likaså löneförmåneri praxis viahar slussas företagsanknutnasom

frånvinstandelsstiftelser undantagits avgifter. En breddning underlagetav
Samtidigtför sänkning skattesatserna. skulle flera deutrymmeger en av av

snedvridande finns i dagens försvinna.moment systemsom
Kommittén diskutera breddning för avgifternabör hur underlageten av

genomföras vilka ikan och problem uppkommer sambandange som
På område frågadärmed. egenavgifterna finnsdetta liksom i detom- -

anledning för kommittén del förslagen i den tidigare nämndataatt av
departementspromemorian Ds 1983:21Fi och remissinstansernas
synpunkter dessa.

Främmande kapital

Det främmande kapitalet räntebetalningar. En produk-ersätts genom
tionsfaktorbcskattning främmande kapital innebär därför särskildattav en

sådanföretagets ränteutgifter Enskatt netto. skatt skulletas ut som-
åtskilligainnebära element i skattesystemet tillupphovett nytt ger-

praktiskateoretiska och problem.
månEtt iproblem vad hänsyn skall till förändringar i penning-är tas

värdet. inflationstiderI kan nämligen delas i realräntedelräntan upp en
och inflanonskompensationsdel.en

Ett problem hänger med räntebetalning till delannat attsamman en en
långivarenskan ersättning för iadministrativa kostnader sambandutgöra

lånet. Räntebeloppetmed kan fördelas renmed andra ord mellan en
kapitalkostnzd och konsultarvode för förmedlingen krediten. Somett av
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framhållits bruttoskattekommittén leder den dolda debiteringenav av
konsultarvodet till förädlingsvärdet hos banker liknande företagatt och
framstår lågt.alltför låntagandeOmvänt blir förädlingsvärdet hossom
företag alltför högt.

Vid produktionsfaktorbeskattning måstefrämmande kapital storen av
hänsyn till inkomstbeskattningen f.n. helt nominalistisk.tas att räntor ärav

hushållensFör vidkommande innebär detta ofta den reala avkastningenatt
påefter skatt banksparande Låntagaren0.d. negativ.är motsvarandegör

vinst. Inflationen i förening alltsåmed beskattningen missgynnar spararen
låntagarenmedan Läget blir emellertid annorlunda interäntangynnas. om

Iångivaren.skattepliktig för långivarensI dessa fallär kan reala avkastning
bli mycket hög.

Av det anförda följer produktionsfaktorbeskattning främmandeatt en av
framståkapital långivarenkan fullt motiverad inte inkomstbe-som om

förskattas ränteinkomsterna. Att belägga träffas nominalis-räntor som av
tisk inkomstbeskattning med produktionsfaktorskatt kan däremoten synas
oskäligt.

Kommittén bör den redovisade bakgrunden analysera vilkamot nu
principer bör gälla för produktionsfaktorbeskattning främmandesom en av
kapital sådan gåroch överväga beskattning genomföraatt utanom en
långtgående förändringar hushållensreglerna för inkomstbeskattning.av
Finner kommittén det främmande kapitalet helt delviseller böratt
produktionsfaktorbeskattas bör kommittén lägga fram förslagett om en
sådan På områdeskatt. detta finns det skäl för kommittén beakta detatt
arbete utförs den tidigare denna dag tillkallade utredningensom av om
realräntebeskattning Dir 1985:24.

4.3 Egenföretagare

Den beskrivning produktionsfaktorbeskattningen jag i detav som
föregående lämnat har i första hand tagit sikte näringsverksamhet som
bedrivs aktiebolag och andra juridiska Näringsverksamhetav personer.
bedrivs dock i omfattning direkt fysiska Denstor enskildaav personer.
näringsidkaren, egenföretagaren, skyldigär normalt inkomstskattutöveratt

egenavgifter.erlägga
Egenavgifterna baseras det vid inkomsttaxeringen fastställda över-

skottet näringsverksamheten. I alltsåregel grundas debiteringenav av
egenavgifter inkomsten jordbruk eller Dennarörelse. inkomstettav en
har vanligen uppkommit kombination egenföretagarensgenom en av

ocharbetsinsats det kapital denne har nedlagt i verksamheten. Egenav-
sålundagifterna kan med arbetsgivaravgifterrätt och densamma som

vanliga bolagsskatten betecknas produktionsfaktorskatter. Genomsom att
bestårunderlaget blandning arbete och kapital blir önske-av en egetav

målet likformig beskattning dessa produktionsfaktorer automatisktom av
uppfyllt. Att egenavgifter bör produktionsfaktorskatt och inteses som en -

inkomstskatt ocksåbelyses de beräknas resultatetsom atten av av—-
varje självständig verksamhet förvärvskälla. alltsåKvittning tillåteninteär
mellan vinstgivande verksamhet gåroch verksamhet med förlust.en en som
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Egenavgifterna i detta hänseendeär bruttoskatt.en
Vid beräkningen egenavgifter uppkommer i princip problemav samma

vid produktionsfaktorbeskattningen juridiska Kommitténssom av personer.
primära ändamålsenligtuppgift blir utforma underlag för avgiftsut-att ett

måste fråganVidare ställning till motiverattaget. det införatas är attom
produktionsfaktorbeskattning det främmande kapitalet räntorna.en av

En fråga bör belysas det finns skäl utvidgaär detattannan som om
avgiftspliktiga området. såvälUtvidgningen kan personkretsen,avse

åldersgränser,exempelvis slopandet verksamhetens exempelvisart,av som
införande egenavgifter s.k. passiv näringsverksamet. Kommittén börav

områdetäven studera de förslag detta lagts fram i den tidigaresom
nämnda promemorian Ds Fi 1983:21 ff.73 och remissinstansernass.
synpunkter dessa förslag.

Det utgå frånfinns anledning produktionsfaktorbeskattningenatt att
egenföretagarna i framtiden kommer bygga uppgifterävenav att som

lämnas årligai samband med den inkomsttaxeringen. Förändringar i
inkomstskattesystemet påverkadärigenomkan egenavgifter.uttaget av

måsteKommittén därför följa utvecklingen inkomstskattesidan. Jag vill
årserinra 1980 företagsskattekommitté B 1979:13 lagt framattom

förslag s.k. staketmetod för inkomstbeskattning enskildom en av
näringsverksamhet SOU 1984:70. Företagsskattekommittén skall även

beskattningenöver handelsbolag derasoch ägare.se av

5 Inkomstbeskattningen

Med inkomstbeskattning här i princip den nettoinkomstenavses
hushållen.baserade alltsåskatt träffar Det fråga enskildaärsom om

Ävenstatliga och inkomstskatter.kommunala med dennapersoners
inskränkning skatteområdedetta synnerligen omfattande.är Det kan därför
inte bli kommitténtal utföraskall allmän inkomst-att översynom en av
beskattningen. Uppdraget gäller endast de delar har direktettsom
samband med produktionsfaktorbeskattningen.

Aktiebolagens vinster beskattas först hos bolaget därefteroch denär-
mångadelas hos aktieägarna. I fall det möjligt för väljaut är ägarna att-

mellan bolagets vinst utdelning låtaalternativtatt ta ut lön ellersom
vinsterna kvar i Skattebelastningenbolaget. utdeladestanna belopp gör

aktieägarna ofta väljer det sålundaalternativet. Detatt ärsenare
förmånligare låta bolaget placera vinstmedeleventuella efteratt än att -

överlåtautdelning denna möjlighet till de enskilda Vinsternaägarna.-
låses härigenom in i bolaget och placeringarna inte förutsätts en
marknadsmässig prövning. Kapitalet kan inte via utdelning flyttas tillöver

företag eller branscher.nya
Kommittén bör bakgrund behovet strukturomvandlingmot iav av

näringslivsvenskt vadöverväga kan för underlättagöras överföringattsom
kapital till företag och branscher med utvecklingspotential. I dettastorav

ocksåbör kommitténsammanhang lämplighetenöverväga reglerav som
möjligtdet för enskildgör aktieägare uppbära utdelning fullatten utan

inkomstbeskattning förutsatt utdelningen placeras riskkapital,att t.ex.som

28-URF l



434 Bilaga A SOU 1989234

sådant måsteteckning nyemitterade aktier. Ett docksystemgenom av
bygga principen det utdelade beloppet skall träffas skattatt av om
aktieägaren awecklar sitt sälja aktierna.attsenare engagemang genom
Fråga såledesbör inte definitiv skattelättnad utan ettvara om en om
uppskov med andra iledet dubbelbeskattningen.uttaget av

önskemålet främja rörligheten kapital för intekan tala baraatt attav
ocksåutdelningar återinvesterasrcalisationsvinster skall i aktierutan
förmånligaskattemässigt villkor. Kommittén därför oförhind-bör var

föreslå sådanarad ändringar i aktievinstrcglerna kan bidra tillatt attsom
kapitalets rörlighet ökar. Självfallet kommittén ibör det sammanhanget ta
del de erfarenheter kapitalvinstkommittén B 1979:05 vidsamlatav som
sin aktievinstbeskattningen.översyn av

behållerAtt aktiebolagen sina vinster i förstället dela dem kanatt ut
likviditetspåfrestningarinnebära för aktieägarna. En vill förfogaägare som

måstesin del vinstenöver sälja sina aktier. Har aktierna stigit i värdeav
skall värdestegringen enligtbeskattas realisationsvinstreglerna. Av detta
följer det finns behov samordna produktionsfaktorbeskatt-att ett attav
ningen hushållensmed reglerna för beskattning kapitalvinster.av
Kommittén bör belysa vilka principer gälla förbör denna samordning.som
På område samråddetta bör ske med kapitalvinstkommittén.

6 Redovisningen utredningsuppdragetav

framgår föregåendeSom det föreslåkommitténs huvuduppgiftär attav
ändringar i företagsbeskattningen i riktning likformigmot en mer
beskattning produktionsfaktorer. Kommittén vidarehar läggarätt attav
fram förslag rörande de delar inom skattesystemet i övrigt i första hand-
hushållens inkomstbeskattning har direkt anknytning till beskatt-som-
ningen produktionsfaktorer.av

viktAv kommitténstörsta vid utformningen sinaär förslagatt av
påbeaktar kraven enkla och Detta viktigtregler. med tankeärpermanenta

inte minst de mindre företagen ofta har begränsade administrativaatt
De frågaunderlag kan komma i för beskattningenresurser. nya som av

hushållsinkomsterproduktionsfaktorer och därförbör lätta attvara
förstå.fastställa och Här i andra detsammanhang motiveratär attsom

avstå från millimeterprecision förmåntill för lätthanterlighet.
Kommitténs utredningsuppdrag tvivelär mycket omfattande.utan

också brådskandeUppgiften Utredningsarbetetär bör bedrivasnatur.av
Detskyndsamt. därför orimligtär kräva kommittén utarbetaratt att

pådetaljerade förslag områdenalla kommittén behandlar. Jag villsom
framhålla kommittén iäven betydande utsträckningatt kan utnyttja

befintligt utredningsmaterial, i första dehand resultat tagits framsom av
företagsskatteberedningen och bruttoskattekommittén.

Enligt min mening bör kommittén frihet själv väljastor attges om
förslagen skall principskisser såeller de skallpresenteras som om vara
preciserade de efter sedvanlig remissbehandling direkt liggaatt kan- -
till grund för får likasålagstiftning. Det ankomma kommittén självatt

utredningsarbetetavgöra skall redovisas samlat i betänkande ellerom ett
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fortlöpande i olika delbetänkanden.
Kommittén månbör i möjligaste effekterberäkna de de framlagdasom

Ävenförslagen får skatte- avgiftsbetalningar tilloch det allmänna.
storleken administrativa kostnader bör uppskattas. För kommitténrentav
gäller härvid regeringens direktiv Dir 1984:5 till samtliga kommittéer och

angåendesärskilda utredare utredningsförslagens inriktning.
Jag vill slutligen betona det aviserade utredningsarbetet inteatt nu

innebär lagstiftningsarbetet områdenade aktuella iupphör awaktanatt
resultatet såledeskommitténs överväganden. statsmakterna finnakanav
påkallatdet genomföra ändringar i skattesystemet dessa beröratt även om

frågor omfattas kommitténs utredningsuppdrag.som av

7 Hemställan

Med hänvisning till vad jag anförthar hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för finansdepartementet

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt med högsten av- -
sju ledamöter med uppdrag företagsbeskatt-göra översynatt en av
ningen,

ledamöterna ordförande,att utse atten av vara
besluta sakkunniga, åtatt sekreterare och biträdeexperter, annatom
kommittén.

Vidare jaghemställer regeringen beslutar kostnader skall belastaatt att
sjunde huvudtitelns kommittéanslag.

8 Beslut

Regeringen sig tillansluter föredragandcns överväganden bifalleroch hans
hemställan.
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dispositionerskattebelastning,Bilaga B m.m.
1979-1986bolagicke-finansiellahos

1 Inledning

från undersökning icke-finansiellaI denna redovisas resultatbilaga aven
åtgärder.resultatreglerandeutnyttjandeskattebelastningbolags och av

centralbyrån SCB förstatistiskaUndersökningen inombaseras en
Uppgifterna i databasendatabas.särskild uppbyggdutredningens räkning

avsnittockså huvudtextenredovisas ivid de simuleringarhar använts som
5.12 i bilagaoch

urvalsfrågor, ochuppbyggnaden databasenvissaI avsnitt 2 redovisas av
översiktlig3 bakgrundolika indelningar I avsnittdenna. enges som enav

1979-periodenför den undersöktagällande Skattereglerbeskrivning av -
1986.

dispositionsut-uppgifter skattebelastning ochI avsnitt 4 presenteras om
specialstuderasnågra Därefterolika indelningar företag.nyttjande för av

åtgärder.resultatreglerandeolika enskildai 5 utnyttjandetavsnitt av

2 Företagsurval m.m.

SCB:s ñnansstatistik förUppgifterna i uppbyggda databasen byggerden
princip samtligafinns för iräkensskapsdataföretag, i vilken m.m.

fastighetsförvaltningekonomin docki svenskaicke-finansiella bolag den
år samtliga företag medFör varje totalundersöksstatliga affärsverk.och

anställda. För bolagindustriföretagen 2050 anställda för änän mermer
löpandeurvalsundersökningar, där urvaletmed färre anställda sker

år år.från tillförändras
Fbilagaundersökningen harFör framför simuleringsdelenallt av se- -

företag, täcker fleradatabasnödvändigt byggadet varit att en somupp av
år till förändringarmöjliga utsträckning hänsynioch där största tarman

sådan SCBEn databas har byggts inomföretagssammansättningen.i upp
sådanaingårfinansstatistik. I i princip endastför basenvid dess enhet

årfunnits i statistiken under allamakaföretag medföretag s.k. som--
åren 1979-1986.tidsperioden, nämligenunder den studerade

begynnelseår urvalsprinciperna ändrades1979 berorvaltsAtt som
slutår årår. detta det sista förValet 1986detta beror ärattav som

statistik identiska industriföretagvilket fullständig täckande änannaten
genomförande.förelegat vid undersökningens

Begränsningen till makaföretag innebär företag antingenatt som
försvunnit i statistiken grund nedläggning eller därför de inteattav-

finns ikommit med i urvalet eller tillkommit inte med basen.som-
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En strikt begränsning till makaföretag skulle emellertid skapa problem,
därför företag kan hamna utanföratt ett urvalet motsvarandetrots att
verksamhet funnits under hela perioden. Detta gäller för företag som
fusionerats ocksåmed andra för företag har delats bolagise-men som upp
ring. Bortfallet skulle bli grundstort strukturförändringarstoraav
under den aktuella perioden. Därför har i varierande omfattning hänsyn
tagits till fusioneringar och bolagiseringar. Bolagiserade företag har slagits

så de företagatt utgör under hela perioden. Bolagsamman, ett harsom
fusionerats någon gång under ocksåperioden har slagits till ettsamman

4bolag för åren.de tidigare sammanslagningen har skett enkelgenom en
addering olika räkenskapsdata. Korrigeringar har gjorts för företagav med

200 anställdaän och torde täcka de väsentliga förändringarna.mer
Efter ovanstående kompletteringar databasentäcker totalt 3863 företag,

där företagen juridiska koncerner. Täckningsgraden 1986avser personer,
avseende vissa framgårnyckeldata tabell ocksåB.1 jfr tabell F.1 iav
bilaga F.

Tabell B.1
Databasens förhållandeföretag l till totala antalet företag 1986avseendeantalet
anställda m.m.

Databasen Totalt %

Antal anställda 1000-tal 1 062 8371 58
Omsättning miljarder kr 1 014 7161 59
Skatter milj. kr. 8 912 14 039 63

företagAntal 3 863 124 417 3

De 3863 företagen återfinnsi databasen i olika näringsgrenar, i olika
storleksklasser och tillhör dessutom olika ägarkategorier. Uppgifter är
tillgängliga för indelningarrad olika dessa företag. Dessa indelningaren av

och företagantalet i varje indelning redovisas i tabell B.2. De med ’’- -
markerade indelningarna de för vilkaär uppgifter redovisas i denna bilaga.

Tabell B.2
Antal företag l olika indelningar

1 Totala bolagssektorn‘
2 industriföretag 20 anställda

Ovriga tillverkningsföretag 20 anställda
Tjänsteföretag 20 anställda

5 Familjeföretag 20 anställda
6 -- 20-49 anställda
7 -- 50-199 anställda
8 -- 200 anställda

—— totalt
10 Börsföretag, totalt
11 —— 200 anställda
12 Utlandsägda företag, totalt
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de olikasammanslagningIndelningarna 2-4 representerar avgroven
tillverkningsindustri ochniiringsgrenarna 1-9 i industrii SNI-grupperna

4-5tillverkningsföretag SNI-branschernaövrigagruvor, samt
tjänsteföretagl 6-9.SNI-branscherna

ägarkategori.gruppering efterIndelningarna 5-12 representerar en
fåpersonsägda definieradeGruppen familjeföretag är restpost,som en

inte kommunala, konsument-dvs. de företag statliga ellerärutgörs av som
stiftelser. Vidbörsnoterade, utlandsägda ellereller producentkooperativa,

slutåret.klassificering underklassificeringen moderföretagetshar använts
Det börsföretag kommerinnebär exempelvis attatt gruppensenare
innehålla perioden.börsintroducerats underföretag, som

år i vissa fall13.2 för enskildaFör de 12 indelningarna enligt tabell har
särredovisats. Vidare harföretag positivt efter finansnettomed resultat

år räntabilite-nämligen efteruppdelning för enskilda gjorts,ytterligare en
på definieras därvidkapital före Räntabilitetenskatt.ten eget som

förhållande kapital inkl. 100 %i tillresultatet efter finansnetto eget av
räntabilitetsklas-gjorts i olikaobeskattade reserver. Uppdelningen har tre

räntabilitet 5-5 %, 2 företag medföretag med räntabilitet1ser,
%.% 2019 3 företag med räntabilitetoch

uppgiftertagits fram aggregeradeFör olika indelningarna harde om
sådanatvâDessa uppgifter slag, delsskattebelastning är somm.m. av

utifråninnehåller absolutvärden absolutvärde-för de olika variablerna, dels
förhållan-relarionstal, olika dispositionerna idefinierade exempelvis dena

5l avsnitt 4 redovisas enbartde till före dispositioner. ochresultat
relationstalen.

perioden 1979-1985uppgifter enligt förFörutom aggregerade harovan
dispositions-spridningen i utnyttjandet olikatagits fram uppgifter om av

avsnitt 5.möjligheter i form kvartiltabeller ses.k.av

Skattereglerna perioden3 under

förändrats. Hänsyn tillUnder studerade perioden skzittcreglernziden har
olika variabler,dessa förändringar har tagits vid konstruktionen av

sådana beskriver regelutnyttjandet. I avsnitt beskrivsexempelvis dettasom
förändringarna.kortfattat de väsentligamest

Olika skatter

inkomståret %uppgick statliga inkomstskatten till 40Tom. 1983 den av
Vid beräkningen statligaden beskattningsbara inkomsten. den beskatt-av

årsföregående avdragsgill.ningsbara inkomsten kommunalskattvar
%tillfällig vinstskatt 20För 1983 hade aktiebolag erläggaatt en av

utdelning.lämnad
inkomståret 1984 infördes vinstdelningsskatten. FörFr.o.m. samma

1 frånVid simuleringarna bilaga F har varuhandel SNI 6 exkluderatsse- —tjänsteföretagen vidare SNI 7-9 särredovisals.och har
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inkomstsår sänktes den statliga inkomstskatten till %,32 där vid beräk-
föregåendeningen fortfarande års kommnunalskatt avdragsgill.var

inkomståretFr.o.m. uppgår1985 den statliga inkomstskatten till 52 %
år utgåroch fr.0.m. detta ingen kommunalskatt.

Lagernedskrivning m.m.
lIo.m. inkomståret 1983 medgavs nedskrivning lager 60 %medav av
lagervärdet. Maximal nedskrivning begränsad till 45 % i de fallvar

gjortsavsättning till resultatutjämningsfond.
inkomståretFr.o.m. 1984 den maximalaär nedskrivningen begränsad till

50 % lagervärdet. Nedskrivning medges endast med 35 % iav de fall
avsättning gjorts till resultatutjämningsfond.

Fr.o.m. utgår1984-85 vinstdelningsskatt, där avsättning till lagerreserv
avdragsgill.är

Fr.o.m. 1983 infördes för byggnadsföretagrätt nedskriv-göraen att
pågåendeningar arbeten med %.15

Fr.o.m. 1980 infördes rätt avsättninggöra till resultatutjämningsfondatt
med maximalt 20 % lönesumman.av

Allmän investeringsfond

Under hela perioden har maximal avsättning utgjort %50 justeradav
årsvinst dåförutom för 1979 %40 fick Kraven insättningavsättas.-

tillspärrkonto riksbanken höjdes 1984 %till 75 frånavsättningenav
tidigare 50 %. Avsättning till investeringsfond såvälavdragsgill vidär
bolagsskatt vinstdelningsskatt jfr avsättning till lagerreserv.som

Särskilda investeringsfonder m.m.
Under perioden århar under flera förekommit obligatoriska avsättningar
till olika Sålundaslag fonder. fanns under 1980 den tillfälliga vinstfon-av
den, där avsättningen utgjorde % årsvinst25 justerad överstigande 1av
milj. kr. 1983 1984och gjordes avsättningar särskildatill investeringsfonder

årsvinstmed 20 % justerad överstigande milj.l kr. Slutligen gjordesav
under 1985 avsättningar till förnyelsefonder med 10 % årsvinstjusteradav
överstigande 500 000 kr.

Övrigt

Vid konstruktionen olika variabler har förutom de olika regelföränd-av
ocksåringarna beaktats övergångsbestämmelser.olika Sådana gällde

exempelvis vid vinstdelningsskattens införande, där företag bokslutsårmed
påbörjades före januari1 1984 frånundantogs vinstdelningsskattsom detta

år, bokslutsåretäven delenstörre inföll under 1984. Ettom av motsvaran-
de fall gäller förändringen lagernedskrivningsreglerna år 1984.av

Speciella korrigeringar har gjorts för företag med brutna räkensskapsår
beståendevid regelförändringar. Däremot har inga korrigeringar gjorts för
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företag bokslutsmânad januari-februarimed under vid exempelvis hänsyns-
årentill avsättning till särskilda investeringsfonder under 1980,tagande

föregåen-1983-85. Problemet med dessa företag de beskattas enligtär att
års år bokslutsmå-de hänförs i statistiken till under vilketregler detmen

naden infaller. Dessa företag dock bara knapp promille detutgör aven
totala antalet företag. Slutligen heller beaktats förändringarhar av
räkenskapsårets %längd. För exempelvis 1984 det dock 2baravara av
företagen räkenskapsår.byttesom

4 Skattebelastning dispositioneroch

I detta följandeoch avsnitt i tabellform uppgifterpresenteras om
någraskattebelastning dispositionsmönster för de företagsindel-och av

ningar redovisats i avsnittsom
För tabellernaföretag med positivt iresultat redovisas B.4-9 uppgifter

för de olika indelningarna, nämligen samtliga företag, industriföretagsex av
med 20 anställda, tjänsteföretag med 20 anställda, totalaän änmer mer
antalet familjeföretag, totala börsföretagantalet och totala antalet
utlandsägda företag.

Begränsningen till företag med positivt motiverad, dels förresultat är att
skattebelastningen inte skall dels för inte inte skallöverskattas, att man
erhålla överdriven bild det outnyttjade dispositionsutrymmet seen av

avsnitt.nästa
I olikade dispositionertabellerna relateras totala skatter, totala och de

olika dispositioner dispositioner.slagen till föreresultatetav
skatter i förhållandeTotala till resultat före dispositioner definierar den

måttetseffektiva skattebelastningen. För diskussion relevans hänvisasen av
till bilaga Vid jämförelsen indelningar,mellan olika särskilt mellan

låg-börsföretag familjeföretag, olikheter i förekomstenoch bör beaktas av
eller inkomster koncerninterna utdelningar reavinster vidobeskattade och-
försäljningar F.aktier och fastigheter se bilagaav

Totala dispositioner förändringar ieller precist obeskattademer-
i förhållande till resultat före dispositioner mått iutgör ettreserver -

vilken grad beskattningsbaraföretagen kunnat nedbringa den inkomsten
Därutöveravsättningar till reduceras den beskattningsbaragenom reserver.

inkomsten olika deklarationsavdrag förlustavdrag, forsk-slaggenom av
ningsavdrag Deoch Annellavdrag. avdragen redovisas isenare
tabellerna.

Överavskrivningarm.m. egentligen förändringar i olika dispositioner-de
förhållande måtti till resultat före dispositionerna de olikautgör ett

dispositionernas bidrag till reduktionen beskattningsbar inkomst.av
måttet dåBeträffande investeringsfonder bör beaktas partiellt,äratt

beaktasz.avsättningsåreteffekterna Efterenbart under utnyttjandet av

2 Uppgifterna för frivilliga avsättningar till investeringsfondallmän har
frånberäknats där de totala avsättningarna till allmänna ochrestpost,som en

särskilda fonder dragits årbort beräknad avsättning till särskilda fonder för de
sådana varit aktuella.
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investeringsfonder ökar beskattningsbar inkomst den anskaffadeattgenom
tillgången saknar skattemässigt restvärde. I tabellerna har därför komplet-

med uppgift avskrivningarterats investeringsfondcr. Dessamoten om
påverkar alltså inte året fårresultatet för det aktuella i stället tolkasutan

avskrivningsmöjligheter3.mått förlust framtidaettsom av
Räntabiliteten kapital före skatt se avsnitt 2 för definitioneget

mått det årutgör under olika funnitsett grovt förutrymme resul-som
åtgärder.tatreglerande Mellan räntabilitet och effektiv skattebelastning bör

finnas negativt Särskilt lågasamband. bör detta gälla vidett räntabilitets-
nivåer, där kravet utdelningar kan begränsa företagens möjligheter att

åtgärder4.utnyttja resultatreglerande räntabilitetsnivåer,Vid överstigande
nivå,den där företagen uttömt alla reserveringsmöjligheter, däremotär

sambandet positivt.
I olikade tabellerna kan konstateras viss tendens till negativen

samvariation mellan räntabilitet någotoch skattebelastning, framgårsom
år,jämför periodens 1981, år,sämsta med periodens bästaom man

1983-1984.
För de totala dispositionerna framgår dessa särskilt underatt storavar

år,periodens högkonjunkturårennämligen 1980tre och 1983-84.av
En jämförelse familjeföretagenmellan börsföretagenoch visar delen

Sålundamarkanta skillnader. effektivaden skattebelastningen högre förvar
familjeföretagen Utifrånför börsföretagen.än tabellernas aggregerade data
kan detta emellertid inte förklaras med mindre totala dispositioner hos

företags.familjeföretagen; ligger dessatvärtom väsentligt högre för dessa
En tänkbar förklaring till börsföretzigens lägre skattebelastning kan ligga

i dessa har väsentligt obeskattade inkomsteratt större familjeföretagenän
se bilaga F måttetför diskussion effektiv skattebelastning.en av

framgår ocksåAv tabellerna den relativa betydelsen olika dis-av
positioner.

Ett allmänt intryck dispositionsmönstretär förändratsatt under
perioden. Mest markerad den minskadeär betydelsen lagerreserv-av

3 IF-systemets nettoeffekt erhållsskattebasen årets avsättning reducerasom
nuvärdetmed fiktiv framtida åretsfördelning avskrivningar IF.av en motav

4 Olika studier har visat företagen beståendeförst efter resultatföränd-att
ringar utdelningarna.ändrar Därmed årkan för enskilda tröskelvinsten
definieras vilket resultat före skatt behöver redovisas för desom anger attsom
eftersträvade utdelningarna skall kunna lämnas. Denna tröskelvinst begränsar

lågavid resultat företagens möjlighet utnyttja olika dispositionsmöjligheter.att
Denna tröskelvinstrestriktion någotmodifieras hänsyn till förekomstentasomlåg- och obeskattade inkomster. För viss storlek resultatet föreav en
dispositioner kan företag lågbeskattademed andel inkomsterstoren exem--pelvis påutdelningar dotterbolagsaktier utnyttja reserveringsmöjligheterna i-större utsträckning företag lågbeskaltadeän med lägre andel inkomster. Se
Rolf Rundfelts till utredningenexpertrapport beskattningen aktiebola-om avpåutdelade vinster i Skatt vinst skatt påoch utdelning Ds Fi 1984:13.gens

5 Förekomsten lägre krav utdelningar för familjeförctagens del kanav varabidragande orsak till dispositionerna ligger högre föratt dennaen grupp avföretag jfr 4.not
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avsättningar, i början perioden klart dominerande. Under desom av trevar
årensista ökningen av lagerreservavsättningarna små,mycket förvar

vissa indelningar skedde för upplösningaggregatet en av reserver.
Avsättningarna till allmän investeringsfond visar tendens ökaatten

under perioden. Den höjda spärrkontoandelen till riksbanken vid
fondavsättningar fr.o.m. alltså1984 har inte slagit igenom. En möjlig
tolkning vinstdelningsskattensär införandeatt minskade incitamenten till
lagerreservökningar se ovan, medan IF-avsättningar såvälavdragsgillaär
vid inkomstskatt vinstdelningsskatt. ocksåDet bör beaktassom att
perioden inte årtäcker 1986; fr.o.m. 1987än höjdes inbetal-senare
ningskravet till riksbanken vid fondavsättningar till %.100

Övriga frivilliga dispositioner har varit mindre betydelsefulla som
Dettaresultatreglering. såvälgäller överavskrivningar avsättningar tillsom

resultatutjämningsfond. Bilden förmodligenär annorlunda för de renodlade
tjänstesektorerna, inte särredovisas.som

5 Utnyttjandet enskilda dispositionerav

För inlåsningsfråganbedömningen gäller den centrala bolagsskatte-av
frågan i vilken utsträckning företagen utnyttjat de olika möjligheterna till
dispositioner förhållandei till vad skattereglerna maximalt medger.
Uppgifter återfinnsdetta i tabellerna detB 10-15, där outnyttjadeom
dispositionsutrymmet relateras till resultatet före dispositioner.

Uppgifterna outnyttjade maskinavskrivningar påbygger uppgifterom om
faktiska maskinavskrivningar jämförts med maximalt möjligasom
avskrivningar enligt 30-regeln. Det har inte varit möjligttyvärr beräknaatt
de maximala avskrivningarna Dåenligt 20-regeln. dessa ivissa fall kan vara

de maximalastörre avskrivningarnaän enligt 30-regeln kan uppgifterna i
tabellen innebära underskattningviss det outnyttjadeen utrymmet.av

Osäkerheten i underliggande data och vad just konstateratssom om
konstruktionen måttet försvårar tolkning uppgifternaav en av om
outnyttjat avskrivningsutrymme, framför allt för utvecklingen tiden.över
Man kan dock det outnyttjade förhållandevisnotera varitatt utrymmet

något förvånandekan verkastort, bakgrund den föreställningmotsom av
finns företagen i första hand utnyttjaratt överavskrivningarsom

maskiner i sin bokslutspolitik.
Uppgifterna outnyttjad avsättning till lagerreserv vad iom som-

någottabellerna oegentligt betecknas med outnyttjad lagerreserv RUFoch
påhar tagits fram följande Medsätt. hänsyn till eventuellatagen-

avsättningar till resultatutjämningsfond förhar varje företag beräknats den
maximala avsättningen till lagerreserv. Differenserna mellan maximal och
faktisk avsättning till lagerreserv har därefter för de olikasummerats
indelningarna.

För samtliga indelningar kan konstateras trendmässig minskningen av
det outnyttjade för lagerreservavsättningar.utrymmet Samtidigt kan
konstateras fortfarande vidatt utrymmet periodens slut.stortvar

Ytterligare perspektiv det outnyttjade fårett storlekutrymmets man
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frågar sig hur del dettasom kan utnyttjas för minime-storom man av en
ring skatten, dvs. noll i skattebetalningar. Det i för sig mindreochärav

sådansannolikt företagen efter minimering bl.a. med hänsynsträvaratt en
till utdelningskraven. Av uppgifterna därav möjligt för skattereduk-om

framgår genomgåendetion dessa avsättningar mycketutgöratt extra en
liten andel det outnyttjade utrymmet.av

Uppgifterna outnyttjad avsättning till investeringsfonder byggerom en
för årsvinsten,varje företag särskild beräkning den justerade varefterav
har beräknats maximaladen avsättningen till allmän investeringsfond med
hänsyn till avsättningar till obligatoriska fonder.tagen

Förändringarna i outnyttjat tiden inte entydiga. Docköver ärutrymme
kan uppgifterna för I985 1986och för samtliga indelningarnoteras att

föregåendeligger åren.de för deöver närmaste
Andelen outnyttjade investeringsfondsavsättnin skulle kunnaav gar som

användas för skatteminimering se ovan för lagerreserv-är större än
ändå förhållandevisavsättningar, liten.men

Uppgifterna maximalt outnyttjade dispositioner totalt har beräknatsom
antagit företagen i första hand maximerar avsättning tillatt attgenom man

årsvinst,Dettalagerreserv. definierar justerad används viden ny som
beräkning maximal avsättning till investeringsfond.allmän Dennaav
maximala avsättning jämförs med faktiskaden i detta fall den faktiskakan
avsättningen överstiga den maximala, varefter eventuell extraavsättning
adderas till den avsättningen till lagerreserv.extra

Totalt outnyttjat minskar tvåtiden med undantag för deöverutrymme
åren Nivånsista se dock familjeföretagen. för outnyttjadedet utrymmet

ligger förhögt hela perioden möjligtoch vad använda förattsom var
skattereduktion utgjorde endast liten andel.en

studeradeUnder alltsåden perioden har skattereglerna medgivit
åtgärdermöjligheterbetydligt till resultatreglerandestörre deän som

faktiskt företagits, maximaltmellan och faktiskt utnyttjandeäven gapetom
minskat tiden två åren.med undantag föröver de sista

Resultaten för samtliga företag i olika indelningarna.deaggregatavser
I dessa finns skillnader företagen. Dettamellan illustrerasaggregat stora
tabelli B.3, där specialbearbetning industriföretagför medgenom en mer

spridningen50 anställda i dispositionsutrymmeän outnyttjat beskrivs
kvartilvärden6.genom

framgårFör det första spridningen i faktiska maskinavskrivningar iatt
förhållande till maximala avskrivningar betydligt mindreär vadän som
gäller för utnyttjandet övriga ocksådispositionsmöjligheter. Det ärav
förhållandevis många företag utnyttjar avskrivningsreglerna maximaltsom
tal 100 i tabellenöver beror dessa företag använder sigatt av
20-regeln.

Däremot spridningen mycket förär utnyttjandetstörre lagerreser-av

6 frånTill skillnad tidigare uppgifterna enbart perioden 1979-1985.avser
Dessutom har alla företag alltsåi inkluderals, även företag medgruppen
negativt resultat. Det innebär överskattning det outnyttjadesenare en av
utrymmet.
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lågaveringsmöjligheterna. De median kvartil detvärdena för och visar att
förhållandevis mångafinns företag utnyttjar ireglerna utsträck-storsom
Sålunda årning. har under alla 25 % företagen inte nödvändigtvisca av

mångaföretag Samtidigtutnyttjat reglerna maximalt. finns företagsamma
lågthar utnyttjande.mycketettsom

Utnyttjandet avsättning till investeringsfonder visar ännuav en mer
årmarkerad uppdelning företagen. Under perioden har för varjehelaav

minst 50 % företagen ej nödvändigtvis företagheller härav samma
någraöverhuvudtaget inte gjort fondavsättningar. Samtidigt har under

årflertalet minst 25 % företagen gjort maximala avsättningar.av

Tabell B.3
Spridning l outnytljal disposltlonsulrymme för olika dispositioner.
Faktlska maskinavskrlvnlngaravskrivnlngsutrymme outnyttjad lagerreservA,
och RUFmaximal lagerreserv och RUF B och maximalt investerings-extra
fondsavsättnlngartotalt möjliga avsättningar C. Industrlföretag 50
anställda. 1979-1985. Procent.

ÖvreNedre Median
kvartil kvartil

1979 73,5A 100,0 104,1
B 0,0 21,7 72,9
C 0,0 100,0 100,0

1980 77,0A 100,0 104,9
B 5,1 33,8 76,1
C 0,0 100,0 100,0

1981 A 64,3 100,0 103,3
B 2,6 80,533,7
C 0,1 100,0 100,0

1982 66,4A 100,0 104,2
B 1,6 30,1 80,1

0,5C 100,0 100,0
1983 54,1A 99,2 103,3

B 0,6 18,2 69,3
C 0,0 100,0 100,0

1984 74,8A 100,0 116,6
B 0,3 14,0 63,5
C 0,0 93,9 100,0

1985 80,5A 100,1 114,8
B 0,3 12,9 59,6
C 0 0 100,0 100,0
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Tabell B.4
förhållandeBokslutsdispositioner och skatt i till resultat före dispositioner 1979-1986.

Samtliga icke-finansiella företag med positivt resultat.
Procent.

År

1979

Räntabilitet 14,6
Totala skatter 13,8
Totala dispositioner 52,1
Överavskrivningar 5,3
Lagerrescrv 34,1m.m.
Resultatutjämningsfond 0,0
Allmän investeringsfond 12,9
Särskild investeringsfond 0,0
Avskrivningar IF 7,4mot

Tabell B.5
Bokslutsdisposltioner förhållandeoch skatt i till resultat fore dispositioner 1979-1986.
industriföretag 20 anställda med positivt resultat.
Procent.

Å:

Räntabilitet
Totala skatter
Totala dispositioner
Överavskrivningar
Lagerreserv m.m.
Resultatutjämningsfond
Allmän investeringsfond
Särskild investeringsfond
Avskrivningar IFmot
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Tabell 8.6
Bokslutsdispositioner förhållandeoch skatt i till resultat före dispositioner [979-1986.
Tjänsteföretag 20 anställda med positivt resultat.
Procent.

Räntabilitet 13,9 17,3,i Totala skatter 15,3 10,8 15,9 15,8 14,4 18,1 18,8 19,1
Totala dispositioneri 62,8 72,0 50,4 54,5 60,6 60,4 51,8 41,9
Överavskrivningari 5,1 6,3 8,5 6,0 4,4 11,5 14,4 13,0
Lagerrcserv 50,1 40,9 21,6 31,6 29,2 7,4 11,2 8,9g m.m.
Resultatutjämningsfond 0,0I 10,9 9,5 5,6 4,8 6,7 5,2 6,6
Allmän investeringsfond 7,7 6,8 11,0 11,8 11,4 22,1 14,7 15,0
Särskild investeringsfond 0,0 7,2 0,0 0,0 11,1 13,7 6,8 0,0
Avskrivningar lF 4,3 9,6 7,2mot 6,1 6,2 10,6 12,4 13,6

Tabell B.7
Bokslutsdisposilioner och skatt förhållandei till resultat före dispositioner 1979-1986.
Familjeföretng, totalt, med positivt resultat.
Procent.

År

1979 1980 9811 1982 1983 1984 1985 1986

Räntabilitet 17,1 18,1 17,5 17,0 18,8 16,9 16,7 17,8
Totala skatter 18,1 10,0 17,2 16,5 15,711,4 16,3 19,0
Totala dispositioner 59,1 75,7 66,1 58,6 69,3 69,0 59,9 49,1
Överavskrivningar 4,4 7,4 7,2 6,6 8,6 8,3 16,0 16,2
Lagerrcscrv 39,7 25,4 25,3 24,3 25,7 9,7 9,7 9,0m.m.
Resultatutjämningsfond 0,0 18,1 13,1 6,7 6,7 8,1 5,8 5,4
Allmän investeringsfond 15,1 15,8 20,9 21,2 17,9 29,5 22,1 19,7
Särskild investeringsfond 0,0 9,2 0,0 0,0 10,5 13,8 6,6 0,0
Avskrivningar IF 7,6 12,9 19,3mot 11,1 8,5 13,9 16,4 13 6
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Tabell B.8
förhållande dispositioner 1979-1986.resultat föreoch skatt i tillBokslutsdispositioner

positivt resultat.Börsföretag, totalt, med
Procent.

År

1979

12,9Räntabilitet
12,6Totala skatter
49,8Totala dispositioner

Överavskrivningar 3,9
30,2Lagerreserv m.m.

Resultatutjämningsfond 0,0
15,9Allmän invesleringsfond

Särskild investeringsfond 0,0
IF 8,8Avskrivningar mot

Tabell 3.9
förhållande 1979-1986.resultat före dispositionerBokslutsdispositloncr och skatt i till

Utlandsägda totalt, med positivt resultat.företag,
Procent.

Å:

Räntabilitet
Totala skatter
Totala dispositioner
Överavskrivningar
Lagerreserv m.m.
Resultatutjämningsfond

investeringsfondAllmän
Särskild investeringsfond
Avskrivningar lFmot
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Tabell 13.10
Outnyttjat förhållandereservutrymme i till resultat före dispositioner, därav möjligt utnyttjaatt för
skattereduktion utnyttjandesamt investeringsfonder, totalt och för byggnader och maskiner.av
1979-1986. Samtliga icke-finansiella företag med positivt resultat.
Procent.

År

Outnyttjade avskrivningar 3 7
Outnyttjad lagerreserv och RUF 88,9 98,8 105,2 83,2 49,9 37,1 35,0 31,1

därav möjlig för skattereduktion 7,4 7,6 9,0 7,1 4,7 4,9 4,2 5,5
Outnyttjad lF-avsättning vid lagerreserv 12,0 14,4 23,2 24,5 15,8 13,7 19,2 25,8

därav möjligt för skattereduktion 7,3 9,4 12,2 10,7 8,6 7,4 8,2 9,8
Maximalt outnyttjade dispositioner 93,9 104,6 115,4 96,0 59,0 44,3 47,9 50,1

därav möjligt för skattereduktion 10,9 12,0 15,0 13,0 9,9 9,0 9,9 11,9
lF-utnyttjandetotala investeringar 8,7 12,5 14,2 8,2 7,2 16,9 24,6 23,6

vid investeringar i byggnader 30,7 37,1 35,8 29,7 27,1 44,8 34,6 61,0
vid investeringar i maskiner 5,5 7,3 9,6 5,2 4,0 15,7 17,0 17,3

Tabell B.11
Outnyttjat förhållandeireservutrymme till resultat före dispositioner, därav möjligt utnyttjaatt för
skattereduktion utnyttjandesamt investeringsfonder, totalt och för byggnader och maskiner.av
1979-1986. industriföretag 20 anställda med positivt resultat.
Procent.

År

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Outnyttjade avskrivningar 16,0 14,8 14,9 13,8 16,8 6,4 5,0 2,6
Outnyttjad lagerreserv och RUF 67,8 76,5 73,2 62,3 35,4 23,8 22,5 21,3

därav möjlig för skattereduktion 6,7 5,9 7,4 5,3 4,0 3,9 4,0 5,0
Outnyttjad IF-avsättning vid lagerreserv 12,5 15,0 24,0 28,2 16,1 13,5 19,5 26,5

därav möjligt för skattereduktion 6,5 9,3 12,6 10,6 8,0 6,3 7,5 8,6
Maximalt outnyttjade dispositioner 73,0 83,5 84,8 78,5 45,3 31,3 35,6 41,7

därav möjligt för skattereduktion 9,7 11,0 14,4 11,7 9,1 7,2 9,0 10,4
IF-utnyttjandetotala investeringar 13,3 16,1 20,0 9,9 10,2 25,6 35,2 30,5

vid investeringar i byggnader 43,8 48,3 49,0 3 42,2 58,7 64,2 66,7
vid investeringar i maskiner

29-URF l
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Tabell B.12
förutnyttjadärav möjligtförhållande före dispositioner, atttill resultatiOutnyttjat reservutrymme

byggnader och maskiner.totalt och förinvesteringsfonder,utnyttjandeskattereduktion samt av
resultat.anställda med positivtTjänsteföretag 201979-1986.

Procent.

Outnyttjade avskrivningar
49,071,7 60,2103,9RUFOutnyttjad lagerreserv och

6,57,77,8 7,1skattereduktionmöjlig fördärav
23,118,2 16,3 12,8Outnyttjad lF-avsättning vid lagerreserv
12,49,7 9,7 9,8skattereduktionmöjligt fördärav
63,5110,8 78,3 64,9Maximalt outnyttjade dispositioner
15,512,6 12,2 13,6skattereduktionmöjligt fördärav
13,15,8 7,2 10,2investeringarIF-utnyttjandetotala
53,417,5 21,5 21,9investeringar i byggnadervid
5,44,2 3,5 9,4maskinervid investeringar i

B.13Tabell
förmöjligt utnyttjaförhållande dispositioner, däravtill resultat före attiOutnyttjat reservutrymrue

och maskiner.totalt och för byggnaderinvesteringsfonder,utnyttjandeskattereduktion samt av
resultat.anställda med positivtFamlljeföretag 201979-1986.

Procent.

19861983 19841982

5,311,5 16,5avskrivningarOutnyttjade
44,557,388,1RUFOutnyttjad lagerreserv och
5,98,2 6,6skattereduktiondärav möjlig för

17,311,7 7,2IF-avsättning vid lagerresenOutnyttjad
9,55,16,7skattereduktionmöjligt fördärav

53,890,9 56,8outnyttjade dispositionerMaximalt
12,39,9 8,0skattereduktionmöjligt fördärav
13,110,4 10,1investeringarlF-utnyttjandetotala
48,8b35,3 46,4i byggnadervid investeringar
8,48,5 6,4i maskinervid investeringar
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Tabell B.14
Outnyttjat förhållandeireservutrymme till resultat före dispositioner, därav möjligt utnyttja foratt
skattereduktion utnyttjande investeringsfonder,samt totalt och för byggnader och maskinenav
1979-1986. Börsföretag, totalt, med positivt resultat.
Procent.

År

Outnyttjade avskrivningar
Outnyttjad lagerreserv RUFoch 75,4 80,1 56,8 23,5 20,4 19,6

därav möjlig för skattereduktion 7,5 10,9 7,7 4,3 3,9 5
Outnyttjad lF-avsättning vid lagerreserv 16,4 24,8 27,6 15,0 12,7 27,5

därav möjligt för skattereduktion 10,1 14,1 10,7 7,9 5,6 7,0
Maximalt outnyttjade dispositioner 82,7 90,9 71,7 33,7 28,1 41

därav möjligt för skattereduktion 12,2 17,0 12,7 8,9 6,4 8,9
lF-utnyttjandetotala investeringar 19,5 19,4 9,5 9,6 27,5 35

vid investeringar i byggnader 55,4 51,7 36,9 42,4 68,3 77,2
vid investeringar i maskiner 12,1 13,1 4,9 4,5 25,8 28,8

Tabell B.l5
Outnyttjat förhållandereservutrymme i till resultat före dispositioner, därav möjligt utnyttja föratt
skattereduktion utnyttjande investeringsfonder,samt totalt och för byggnader och maskiner.av
1979-1986. Utlandsägda företag, totalt, med positivt resultat.
Procent.

År

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Outnyttjade avskrivningar 17,5 13,5 15,3 15,5 18,7 13,3 5,3 2,8
Outnyttjad lagerreserv RUFoch 68,5 54,8 73,4 48,2 36,0 32,1 37,8 24,9

därav möjlig för skattereduktion 5,6 6,0 5,1 6,1 4,6 4,8 7,6 6,8
Outnyttjad IF-avsättning vid lagerreserv 10,5 12,4 22,8 22,8 19,8 19,9 24,5 34,1

därav möjligt för skattereduktion 8,2 9,5 13,3 19,5 15,7 18,2 22,9 31,1
Maximalt outnyttjade dispositioner 73,5 62,7 89,4 64,9 50,6 47,0 56,7 53,4

därav möjligt för skattereduktion 10,7 12,2 15,2 22,6 17,4 20,6 26,7 34,4
lF-utnyttjandetotala investeringar 11,9 14,1 16,4 10,5 12,4 21,5 31,6 18,2

vid investeringar i byggnader 34,5 34,8 35,7 36,0 30,2 33,9 62,8 65,5
vid investeringar i maskiner 7,7 10,2 13,3 8,1 7,7 20,2 27,8 11,5
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Bilaga C Inkomster reserveringar föroch

egenföretagare 1984-1986

Inledning1

För belysa egenföretagarnas inkomstsituation, utnyttjande dagensatt av
reserveringsmöjligheter effekternaoch vid tänkt breddning skatte-en av
basen vissa specialbearbetningarhar utförts med hjälp SCB:s in-av

l.komstfördelningsundersökningar HINK Bearbetningarna omfattar
perioden 1984-1986.

Vid tvåresultatredovisningen i avsnitt delas egenföretagare inästa upp
framgådels jordbrukare, dels företagare. Som kommer finnsattgrupper,

vissa bådaskillnader mellan de vad utnyttjande olikagällergrupperna av
reserveringsmöjligheter.

Vid effekterna tänkt basbreddning har enbart beaktats borttagnaav en
lagerreserver, resultatutjämningsfonder investeringsreserver.och Det har
inte varit möjligt hänsyn till i 6vad den kapitel föreslagna möjlig-att ta
heten till SURV-avsättningar skulle ha betytt.

2 Resultat

framgårSom tabell C.1 har del jordbrukarna och företagarnastorav en av
vissa vidarbetsinkomster sidan sin huvudsakliga förvärvskälla. Avav
190 000 företagare det bara 120 000 renodlade företagare.är ärsom
Företagarna hade 1986 i genomsnitt 6 200 kr. i anställningsinkomster.
Ytterligare 42%analys visar anställningsinkomsterhar till medelvär-att ett

15de 000 Situationenkronor. liknande för jordbrukare.är
Den sammanräknade inkomsten sammanslagning allaärsom en av

låginkomstslag i förhållanderegel tillmycket iär vad gäller försom
någotanställda. Detta inte specifikt för dennaär undersökning, utan annan

tillgänglig statistik bild, bild inte direkt kan översättasger samma en som
till bedömning konsumtionsstandard.av gruppens

Som första i beräkningar i tabell C.2 nuvarande skattebasharett steg
definierats beskattningsbar inkomst egenavgifter.+som

1 årligHlNKzen riksrepresentalivär urvalsundersökning med syfteen att
belysa inkomsterna hushålloch deras sammansättning för och individer.
Totalt finns hushålli undersökningen 9 500 eller 23 000 individer. Ica un-

ingårdersökningen 1986 200 jordbrukare1 100 företagare.och lca
hushålletsUppgifter yrke, sammansättning insamlas via telefonenkätom m.m.

hushållen.till Inkomst- frånoch skatteuppgifter insamlas riksskatteverket med
flera instanser. Dessutom SCBsamlar in självdeklarationer ingårför de isom
undersökningen.
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långsiktigDärefter skattebas definieratshar ökatatten genom manny
åretnuvarande med under ökade avsättningar tillbas resultatutjämnings

fond, investeringsreserv.lagerreserv och De gjorda reserveringarna är
smårelativt 1985och skedde exempelvis upplösning lagerreserven fören av

de heltidsjordbrukarna.renodlade
framgårtabell C.2 för renodlade heltidsföretagareAv ökar skatte-att

årbasen med i genomsnitt med 9 11 kronor beroende vilkettusen-
studerar. Detta innebär den genomsnittliga avgifts- och skatte-attman

skulle 5 8behöva sänkas med procentenheter för skattemässigsatsen att-
uppstå.neutralitet skall

För renodlade heltidsjordbrukarnade bilden splittrad. Förmycketär
1984 åtföljandeökar skattebasen med 14 kronor med genomsnitt-tusen ett
ligt skattesänkningskrav 9 1985procentenheter. däremot minskar skatte-

något.basen
I tabell C.3 redovisas basändring skattesänkningskravoch efter

årstorleken företagarinkomsten 1986. Enligt denna tabell bas-är
breddningen minst för företagarna de inkomsterna.med lägsta Därigenom
blir skattesänkningskravetäven för dessa.lägst

I allmänhet de sänkningarkrav de genomsnittligaär skattesatserav
låga.framkommer kalkylerna Nuganska dettagäller tänktsom ettav

fortvarighetstillstånd, där hänsyn tagits till Upplösningar gamlaav
övergångenvid till det systemet.reserver nya

För enskilda jordbrukare företagare dockoch kan effekterstörre
uppkomma, beroende den enskilde egenföretagaren har storaom

tabell framgåreller inte. C.4-6Av exempelvis bara hälftenattreserver av
de renodlade heltidsjordbrukarna har lagerreserv. Det genomsnittliga
beloppet för de uppgårhar ganska högt och till 109 000är kr.som reserv
Genomsnittet för samtliga samtliga heltidsjordbrukare 51 000 kr.är
Företagarna har Iagerreserv i betydligt mindre utsträckning 27% än
jordbrukarna. Däremot har de resultatutjämningsfond 46% i ganska stor
utsträckning, medan 3%bara jordbrukarna har detta.av

3 Definitioner och begrepp

3.1 Insamlade uppgifter

De uppgifter, har bearbetats är:som
Utgående ingåendeminus balans för resultatutjämningsfond och lager-

bådaDessa avsättning till investeringsreserven ingår iposter samtreserv.
skattebasbreddning.tänkten

I HINK-undersökningen finns uppgifter andra reserveringar änom
påverkarhär basbreddningen. Dettanämnts, innebär bl.a.som som att

uppgifter överavskrivningar inventarier saknas.om
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3.2 Inkomstbegrepp

Anställningsinkomster lön transfereringar hör med+ som samman-
anställningen främst sjukpenning.
Taxerad rörelseinkomst A-inkomst rörelse och jordbruk. B-av-
inkomster uppstårrörelse enbart varit verksam i förvärvs-av om man
kallan i ringa omfattning redovisasoch här.
Negativ inkomst föres till underskott.
Sammanräknad inkomst de huvudinkomstslagär finnssumman av som-

deklarationsblankettens framsida.
inkomstzFöretagarinkomst enligt bestårHINK taxerad minusav-

underskott rörelse och jordbruk särskild investeringsavdrag+av +
resekostnader till arbetet.
Nuvarande skattebas har definieras beskattningsbar inkomst +som-
egenavgifter allmän skogsvårdsavgift.löneavgift+ +
Skatten definieras statlig och kommunal inkomstskatt, förmögen-som-
hetsskatt, egenavgifter, skogsvårdsavgift, fastighetsskatt, löneskatt
avgifter minus skattereduktioner.
Då definierat skattebasen beskattningsbar inkomstsom + egenav-
gifter blir det naturligt inräkna dessaäven bland skatterna.attm.m.
En skattebas definieras utgåendenuvarande skattebasny som +- -
ingående balans resultatutjämningsfond och lagerreserv avsättningav +
till investeringsreserv. Enbart förändringen under året dåhar tagits med
avsikten långsiktigavarit belysa den basbreddningen. Häratt bortses
alltså från den basbreddning övergången.temporära inträffar vidsom

Lagerreserven finns imed grundmaterialet, dåi fallde jordbrukarna har
deklarerat blanketten J3 men J2 och för företagarna då de
deklarerat R5 men R1. De flesta och de jordbrukarnastörre och
företagarna har emellertid deklarerat J3 R5. Knappt 13resp.
deklarerade J2 R1eller deoch bara för drygt 10% omsätt-svarar av
ningen. Den underskattning såledeshär introduceras kan intesom vara
stor.

3.3 Redovisningsgrupper

Jordbrukare företagareoch har klassificerats i enlighet SCB:smed-
socioekonomiska klassificering.
Delägare fåmansaktiebolagi räknas såledesDetanställda. enbartärsom
egenföretagare ingår i företagarkategorin.som
En heltidsarbetande jordbrukareföretagare har förvärvsarbete som-

minst 90% riksförsäkringsverketsmotsvarar förnormaltal avlönad tid.av
2080 timmar 1985. Arbetet bådekan utföras i företaget och som
anställd.

2 Även B-inkomst jordbruk och rörelse inkluderat. frågaär Det dockärav omsmå belopp.
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anställningsinkomsterinte harenodlad företagarejordbrukare kanEn-
med bl.a.från i samband arbetettransfereringarbortsett smärre

föräldrapenning.

bådegiftasamboende därFörindivid.redovisning har skettAll manper
inträffa allakan detjordbrukare,klassade attoch hustru är t.ex.som

Viddelas.inkomsternamedanreserveringar denlägges partenena
resultatutjämningsfond bliandelen medindividredovisning kan t.ex.

hushâllsnivå.förhållande till redovisningunderskattad i en

Tabell C.l
1000-tal kr.företagare.jordbrukare ocholika1986 förInkomster och skatter avgrupper

Antali AntalUnderskott Företagar-Samman-TaxeradAnställ-
population i urvaletinkomsträknad i rörelserörelsenings-

enligtinkomstinkomstinkomst
HINK

17484 000 12,3 42,158,07,6 42,5Jordbrukare
90045,8 65 0002,560,87,8 46,4Jordbrukare heltid
64344,2 44 0001,543,5 53,80,7Renodlade jordbr.
47733 0001,5 48,647,5 56,00,4Renodlade jordbr.,

heltid
13361,3 188 000 12,762,6 78,06,2Företagare
89568,8 149 0002,970,0 83,0heltid 6,2Företagare
76268,5 117 0001,568,6 76,10,2Renodlade företag.
60693 0001,6 77,477,3 82,70,2Renodlade företag.,

heltid
2 30755,4 272 0002,671,96,6 56,4Samtliga företag.

jordbrukareoch
79561,8 214 000 12,862,9 76,36,7Därav heltid
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Tabell C.2
Skatter och 1000-tal kr. ochreserveringar 1984 1986. procent.-

Renodlade Renodladc Samtliga
heltidsföretagare heltidsjordbrukare företagare och

jordbrukare

1984 1985 1986 1984 1985 1986 19851984

.Skatt inkl.:
egenavgift tkr. 43,0 43,6 49,6 31,0 32,6 34,5 35,6 35,2 40,5m.m.,

B. 1 Nuvarande skattebas, tkr. 73,0 80,1 89,9 75,764,9 64,1 67,8 76,2 82,1
C. Skatt inkl. egenavgift

% skattebas 58,9 55,2 50,854,4 47,8 50,9 47,1 46,3 49,4av
ÖkningD. resultatutj. fond, tkr. 4,5 4,9 4,6 0,41,1 0,9 2,7 2,2 2,6
ÖkningE. lagerreserv, tkr. 3,3 1,7 0,1 7,0 —8,5 1,4 3,1 -0,7 1,6av

F. Avsättning till invest. 3,1 2,4 3,8 6,2 5,3 2,56,3 3,0 3,6reserv
G. Totala dispositioner

D+E+F 9,011,0 8,6 14,3 —2,9 8,7 8,7 3,9 7,8
H. Ny skattebasB+G 84,0 98,589,1 79,2 61,2 76,5 84,4 80,1 89,9

Skatt inkl. egenavgifl
i procent av ny
skattebas All-l 51,2 48,9 50,4 39,2 53,2 45,2 42,2 44,0 45,1m.m.
Krav skattesats-
sänkning C-I 7,7 5,5 4,8 8,7 5,8-2,4 4,9 2,3 4,3

1 Sammanräknad inkomst underskott allmänna avdrag förlustavdrag egenavgifteravdragextra +- - - -skogsvårdsavgift allmän löneavgift.+ +



458 1989:34SOUBilaga C

Tabell C.3
1000-talstorlek. kr. ochSkatter och reserveringar 1986 efter förelagurinkomstens procent

Renodlade Renodlade Samtliga
heltidsjordbrukare ochheltidsföretagare företagare

jordbrukare

Företagarinkomst tkr

50,0- 100,0--49,9 50,0- 100,0- -49,9 50,0- 100,0- -49,9
99,9 99,999,9

populationen 28500 2500 97500 75300 41200Antal i 39500 24700 18800 11300
Antal i urvalet 175 234 197 266 176 35 810 642 343

Skatt inkl.A.
45,4 19,2egenavgift, tkr. 13,7 97,9 48,0 88,6 18,3 48,0 98,7

B. 1 Nuvarande skattebas, 24,9 87,8 168,1 39,8 155,7 36,4 93,6 168,6tkr. 94,7
C. Skatt inkl. egenavgift

% 55,0 51,7 56,9 50,2 51,3skattebas 58,2 48,2 50,7 58,6av
ÖkningD. resultatutj. fond, tkr. -1,5 7,3 7,4 -0,1 0,6 -0,7 -0,2 5,3 7,6
ÖkningE. -0,2lagerreserv, tkr. 1,4 -0,7 0,0 4,3 —1,3 1,5 2,1 2,8av

F. Avsättning till invest. 0,1 1,8 11,4 0,6 11,7 25,0 0,8 4,8 12,0reserv
G. Totala dispositioner

D+E+F 0,0 8,4 18,7 0,5 16,6 23,0 2,1 12,1 22,3
H. Ny‘skauebasB+G 24,9 96,2 186,8 40,3 178,7 38,5 105,7 190,9111,3
I Skatt inkl. egenavgifl

i procent av ny
AH 55,1skattebas 47,2 52,4 47,6 43,1 49,6 47,5 45,4 51,7m.m.

Krav skattesats-
sänkning C-I 4,5 5,8 7,5 7,3 5,9 6,80,0 0,6 2,7

skogsvårdsavgift1 Sammanräknad inkomst egenavgifter allmän löneavgift.+ + +
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Bilaga Cash-flowskatterD

1 Inledning

Dagens olika investeringar olikaSkatteregler innebär slag ochatt av
fårfinansieringsformer varierande skattemässig behandling. För attenV tvåavhjälpa dessa neutralitetsbrister i diskussionenhar presenterats

lösningar.‘
Den i inkomstbeskattning, där avdrag medges förinnebär korthetena en

ekonomiskt ñnansieringskostnader,korrekta avskrivningar och för reala
Ävensåväl tillskuldräntor normalavkastningreala real ägarna.som en

denna uppfyller neutralitet den förenadskatt högt ställda krav ärom
med information avskrivningarproblem behovet ochgenom omav
fmansieringskostnader.

De första alternativethöga hanteringskostnaderna för det har ökat
intresset principlösningen, nämligen den därför den andra skatteberäk-

utgåendeningen företagets olika in- betalningar, denbaseras och s.k.
cash-tlowskattenl. framgårSom avsnitt 4.2huvudtexten har dennaav

koppling produktionsfaktorskatterskattemodell klar till allmännaen genom
den kapitaldelen K-proms. I neutralitetshänseendeutgör äratt av en

uppnåsmodellen likvärdig med realbeskattningen. Däremot neutraliteten
helt annorlunda arbetar med omedelbarsätt,ett attgenom man

skuldräntorz.åavskrivning sidan inte medger avdrag förandramen
I avsnitt 4 beskrivs olika cash-tlowskatter och dessasslag egenskaper.av

Dessförinnan preciseras i avsnitt 2 innebörden i begreppet neutral skatt.
förståelsenFör underlätta cash-flowskatten äratt ettav som-

förhållandevis inslag i skattedebatt och skattetänkande irelaterasnytt -
avsnitt 3 cash-flowskatten till nuvarande nettovinstbeskattningen.den
I bilagan ekonomiskabehandlas enbart den innebörden översiktligtett-

frågor âtolika cash-flowskatter. Tekniska sidan,slag lämnassätt av av-
övergångsfrågor.liksom olika

1 The and Reform ofEtt centralt arbete Structure Direct Taxation, Instituteär
for Fiscal Studies, London, 1978, den s.k. Meaderapporten.

2 framgårSom avsnitt 4 finns dock varianter cash-flowskatterav av som
dåmedger avdrag för krävs dock andra korrigeringar skattebasen.räntor; av
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2 Neutral skatt

anledning precisera innebördenInför den fortsatta diskussionen finns att
Utgångspunkten därvid värderingi begreppet neutral skatt. årår en som

sådantvanlig bland nämligen skatter skaekonomer, sattatt tas ut ett
såhushåll påverkas liteolika företag och beteendeaktörersatt som
påverkas.såvida målmöjligt det inte beteendet skalluttalatär ett att-

försökerNeutralitet i företagsbeskattningen innebar att ta utman
så investeringsprojektskatten, dels rangordningen mellan olikaatt

påverkas, så före efterdels projekt lönsamma skatt detär även åratt som
skatt.

projektAnnorlunda uttryckt medför detta det skulle haatt som
frånvaromarginellagenomförts projektet detsist det i skatt ärävenav

utformassist genomförda vid beskattning företaget. Om skattereglernaav
sådant finns ingen anledning för företaget skatteskälsättett att av

investeringsbeteende3.andra sitt
totalaKravet neutralitet innebär emellertid inte den in-bara. att

opåverkadvesteringsvolymen i näringslivet skall skatteuttaget.vara av
ocksåNeutralitet olika investeringarkräver valet mellan slag ochatt av

påverkas.mellan olika finansiera dessa inte Just i dettasätt att senare
neutralitetsbristerna särskilt i nuvarandeavseende den bolags-är stora

skatten.
En neutral beskattning företagen innebar skatteintäkterna denattav

dåinvesteringenmarginella noll. Kommer denna skatt huvudär övertyp, av
. några intäkter Svaret tilloch förklaringen dettaär ärtaget att attge

företagen genomför andra investeringar den marginella, där avkast-än
.. ningen ligga, kan högre.

FigurSituationen kan illustreras med hjälp D.1, där företagensav
avkastning olika investeringskronor kapitalkostnader beskrivs.och

3 från påverkas.Här bortses företagets riskbenägenhet eventuellt kanatt

u
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Figur D.1 och kapitalkostnad vid neutral skatt.Avkastning

påAvkastningen olika investeringskronor, beskrivs den negativtav
lutande heldragna linjen i diagrammet, där avkastningen medantas avta en
ökande investeringsvolym. Den bakomliggandetotal tanken företagenär att
i varje period har investeringsprojekt,antal rangordnas efter sinett som
förväntade avkastning, och successivt genomför projekt med alltatt man
lägre avkastning. Den investeringsvolymentotala I bestäms skärnings-av

Ppunkten mellan investeringslinjen och den horisontella linjen C, som
företagets kapitalkostnad.beskriver Denna kapitalkostnad bestämdär av

från låneräntor fåravkastningskraven företagets och de företagetägare av
betala.

Man kan invända detta inte korrekt bild hur faktiskaatt gernu en av
gårinvesteringsbeslut till: I själva verket företaget ingen rangordninggör

det Diagrammet ocksåhär slaget. emellertidkan tolkasav som en
faktiskabeskrivning det utfallet alla investeringar till vänsterav av om

punkten Avkastningen dessa ligger företagets kapitalkostnad C.över
och de därmed avkastning det marknaden ägare ochutöverger en som
långivare kräver. Denna meravkastning brukar kallas ekonomisk vinst

vinsten.eller den rena
påverkarUtmärkande för skatt förneutral den det första inteär atten

företagets kapitalkostnad. Tolkat med hjälp diagrammet innebär dettaav
sig lyfterskatten eller sänker kapitalkostnadslinjen. Skattenatt vara upp

påverkakommer därför inte investeringsvolymenden totala I’. Menatt
neutraliteten medger därutöver vinster triangelnatt rena som ges av-

investerings-mellan och kapitalkostnadslinjerna beskattas med den fulla-
förhållandeI diagrammetskattesatsen. beskrivs detta för skattesatsen

50 den streckade linjen r’som visar avkastningen efter skattprocent genom
investeringskronorna till punktenvänster om
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dåHur ovanståendeden skatt har ideala egenskaper Somutser som
påpekats tvåredan finns huvudalternativ. Det första innebär vidatt man

utformningen direktSkatteregler försöker begränsa skatte-sättettav
uppnåstill den vinsten. Detta kanuttaget vidattrena genom man

såbeskattningen accepterar företagets kapitalkostnad. Dettasägaatt
innebär låneräntoravdrag förmedges föroch avkastningskrav.att ägarnas

måsteDärutöver avdrag för de ekonomiska korrekta avskrivningöras garna.
Denna direkta lösning kräver detaljerade kunskaper skattemyn-hos

digheterna ekonomiskt kapitalföremålkorrekta avskrivningar olikaom
och reala ñnansieringskostnader. låtAlternativet ärom att ett,man

indirekt, ändå enklare beskattar den vinstensätt och lämnarvara men rena
avkastningen den marginella investeringen gåroförändrad. Hur detta
till med hjälp någracash-tlowskatt kan illustreras med enklaav en
räkneexempel illustrerar den bärande principen.som

En cash-flowskatt omedelbarutmärks medger avskrivningattav man
alltsågjorda investeringar, föravdrag hela investeringsutgiften ettav

utgående kassaflöde, samtidigt intäkter vid försäljning ettsom av
kapitalföremål ingåendebeskattas ett kassaflöde. Vidare beskattas
avkastningen investeringen år,fullt under kommande vilket innebärut

exempelvis räntekostnader inte avdragsgilla se dock avsnittatt är 4.
tabell tvåI D.1 beskrivs fall, årenkla där företag i slutet 1ett av

anskaffar inventarium för 100 000 finansieratkr., med medel,ett egna
årunder 2 har avkastning 10 % fall 1 15 %eller fall 2 iochen

årslutet 2 säljer inventariet för 100 000 Vidarekr. ägarnaantasav att
% påkräver 10 insatt kapital och skattesatsen %.30äratt

Tabell D.1
Skaltebelalningar vid cash-nowskntl cgenfinansierad investeringm.m. en

År År År1 2 2
fall 1 fall 2

Avkastning 10 000 15 000-
Köp försäljningoch maskin -100 000 100 000 100 000av
Skatt -30 000 33 000 34 S00
Kvar till ägarna 7 000 50010-

Rätten till omedelbar avskrivning år fårinnebär företaget för 1att
tillbaka 30 000 ikr. skatt. Detta kan tolkas samhället deltarattsom som
finansiär vid investeringen med bidrag 30 000 kr. medanett ägarna

årskjuter till 70 000 kr. Under 2 tjänar företaget falli 101 000 kr.
investeringen. Denna avkastning, liksom intäkten vid maskinförsäljningen,
beskattas fullt årmed 30 %, dvs. skatten 2 blir 33 000 Kvarut kr. till

efter försäljningägarna och skatt 7 000 Dettakr. innebärär avkast-att
ningen för bidragitägarna med 70 000 kr. 10 %,blir dvs.som samma- -

avkastningen före Skatten alltså någonskatt. driver inte in kil mellansom
avkastningen i företaget och avkastningskrav.ägarnas



467SOU 1989:34 Bilaga D

får åretI fall 2 företaget under första liksom i fall tillbaka 30 000det 1
i utgårskatt kvittas bort skatten vid försäljningen. Dessutom skattmotsom

alltså%med 30 500avkastningen 15 000, 4 kr. Merskatten denav
Alltsåvinsten 5 000 %:kr. 500 dvs. 30 den1 kr., beskattasärrena rena

vinsten fullmed skattesats.
I tabell D.2 redovisas ytterligare räkneexempel, där förutsättningarnaett

föregåendeidentiska i 50är med de det investeringen till %utom att antas
lån.finansieras Låneräntanmed 10 %. Räkneexempletantas vara

illustrerar inte ochsamtidigt ha fria avskrivningar avdragsrättkanatt man
låneräntor.för

Tabell D.2
Skallebetnlnlngar hlneflnansieradvid cash-flowskalt investering lillm.m. en
50 %

År År År1 2 2
fall 3 fall 4

Avkastning 10 000 10 000-
Köp försäljningoch maskin -100 000 100 000 100 000av
Räntor -5 000 -5 000
Skatt -30 000 33 000 50031
Kvar till 2 000 500ägarna 3-

I fall intedär avdrag medges för företaget 000betalar 3 i skatträntor,
10avkastningen 000 medan sin avkastning 5 000ägarnaav av

långivarna fått får behållaefter sitt 2 000. Detta innebäratt en
%,avkastning för 10 eftersom idessa detta fall bidragit medägarna

20 000 den totala finansieringen samhälletkr. har tidigare sattav som
långivarna30 000 kr. 50 000och kr..

Resultatet fallblir annorlunda i där avdragsgilla. Härräntor är
kommer företaget avkastningen 10 000 500kr. betala 1 i skatt,att av

får behålla förhållandevilket innebär 3 500. I till insatsenägarnaatt
20 alltså000 avkastning 17,5 %, högrekr. dettaär avkast-änären som
ningen före i företaget. Dettaskatt innebär cash-tlowskatt friamedatt en

Lånefinan-avskrivningar och avdragsrätt för inte neutral skatt.ärräntor en
sierade investeringar subventioneras.

Ovanstående innebär inte avdragsrätt för under allaräntoratt
förhållanden icke-neutralt vidresultat cash-flowbeskattning. Omettger

medgesavdrag det emellertid nödvändigtär andra korrigeringargöraatt
skattebasen se avsnitt 4.av

Förhållandet3 mellan nuvarande nettovinst-

beskattning cash-flowskattoch en

Vid cash-flowskatter beräknas skatteunderlaget väsentligt annorlun-ett
da i inkomstbeskattningen.densätt än nuvarande Av pedagogiska skäl är
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det därför lämpligt cash-ñowskattensöka i det nuvarandeatt presentera
skattesystemets terminologi. övergångenDet visar sig nämligen tillatt en
IF-skatt reformeringkan tolkas alldeles bestämd det nuvarandesom av

i antal samtidiga Exakt vilka dessasystemet berorett ärsteg. steg typen
CF-skatt se avsnitt 4, alla kan väldefinierade förändringarav men ses som
den nuvarande systemet.av
Nuvarande bolagsskatt baseras företagens nettovinster, där skat-

teunderlaget bruttovinsten med avdrag för vissautgörs kostnader,av
framför låneräntor.i form Låtallt avskrivningar och precisera dettaav oss

någraformulera samband.enklaattgenom
Företagets bruttovinst VB försäljningsintäkterna F medges som

avdrag för utgifter för insatsvaror alltsåM föroch löner L,

l v1, 15-M-L

Den del företagens bruttovinst kan delas till dess ägareutav utansom
vinst4.företagets värde sjunker kallas företagets verkliga Denna verkligaatt

erhållesvinst VV från bruttovinsten drar ekonomisktattgenom man
korrekta kalkylmässiga låneräntoravskrivningar dK och R, dvs.

2 vv vB dK -R.

I kapitalbeståndetuttrycket d den andel Kovan anger av som svarar
de ekonomiskt korrekta avskrivningarna. Ett karakteristiskt fördragmot

den svenska bolagsskatten är kan ha avvikelse mellan verkligatt man en
vinst beskattningsbaroch vinst. Ett skäl till detta lagstiftningenär att
medger avskrivningar i snabbare takt vad ekonomiskt motiverat.än ärsom

inslagAndra resultat möjligheterna till lagerreserveringärsom ger samma
och till investeringsfondavsättningar.

Den beskattningsbara vinsten ges av

3 V~V -d’C-RS B
dCdär de skattemässiga avskrivningarna, där C kapitaletsäranger

bokföringsmässigzi frånvärde till skillnad dess verkliga värde K. Under
utdelningspolitiksförutsättning företaget till sinmed hänsyn haratt

möjlighet utnyttja överavskrivningsmöjligheterna alt. avsättningar tillatt
lagerreserv alt. avsättningar till investeringsfonder kommer den beskatt-
ningsbarzi vinsten bli mindre den verkliga vinsten.änatt

Frågan hur dagens skattebas enligt 3 övergångär förändras vid tillnu
CF-skatt. Vi begränsar i detta avsnitt till den formenenklasteen oss av

CF-skatt, ingåendenämligen den beskattar skillnaden mellan realasom
utgående,betalningsströmmar realaoch likaledes betalningsströmmar.

Skatten i detta fall R-typ erhållss.k. se avsnitt 4är och skattebasenav

4 Om delar mindre vilket kan motiverat med hänsyn till denutman vara-olikartade beskattningen utdelningar och realiserade kapitalvinster ökarav —företagets värde.

5 Kravet lämna stabila fungerarutdelningar golv begränsaratt ettsom som
omfattningen bokslutsdisposilioneri företagen.av
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från företagets bruttoin-i samband 1 drarledenbäggeattgenom man
dåerhållerI. Manvesteringar

VB-IF-M-L-I4

ingåendemellan ochskillnadenI ledet sambandet hardet högra manav
definierasutgående där skattebasenbetalningsströmmarreala genom-
försäljningsintäk-bruttoskattekommittén dvs.subtraktionsmetod jfren -

Serbrutto-investeringsutgifter.för material, löner ochmed avdragter
på skattebasen i detjämför detta medi vänsterledet ochställetman

framgår CF-skattvilket kansamband 3nuvarande sättsystemet en ses
möjligheterför nuvarandeI ställetreformering nuvarande system.som av

investerings-Iagerreserveringsmöjligheter ochtill överavskrivningar inkl.
avskrivning samtidigt avdragsrättenfondavsättningar införs omedelbar som

låneräntorför bort.tas
Frågan då storlek reformförändrashur skattebasensär en avgenom

framgår samband 4skriver vänsterledet idetta Dettaslag. omom man
så att

dC-dKR R In5 VB I VB d’C + +-- - —
InI-dK.där nyinvesteringarna ges av

i detUttrycket första i högerledet skattebaseninom den ärparentesen
inteökar ellerbetydelse för skattebasen ärnuvarande Avsystemet. om

två i högerledet, dvs. delsdärför uppenbarligen de uttryckensenare
låneräntor nyinvesteringar, dels huruvidaföretagetsrelationen mellan och

kalkylmassiga.överstiger deskattemässiga avskrivningarföretaget har som
fråga.Detta empiriskär en

relationen mellani anslutning tillEn principiell kan dock drasslutsats
låneräntor ökanyinvesteringar. Skattebasen kommerföretagensoch att om

att‘sigDet visaröverstiger nyinvesteringarna.räntebetalningarna
låneränta,relationen mellaninbördesökning beror denskattebasens av

lâneräntan,högreföljande Jutillväxtsoliditet och företagets sätt:
sannolikare detlägre lägre tillväxten destosoliditeten och ärär, att

skuldtyngdainnebär detta ochAnnorlunda uttrycktskattebasen ökar. att
små nyinvesteringar kommermed störrestagnerande företag att en

får mindretillväxtföretag soliditet skattebas.med godskattebas, medan en
-jämfört med nuvarandeCF-skattSkattebetalningarna vid kommeren

variationer beroendeföretag uppvisaför enskilt att storasystem ett-
liteMan betala skattinvesteringarna förläggs i tiden: kommerhur att

negativ vilketår investeringar kanske skattmedunder t.o.m.stora
bakåtförlustutjämning medan skattebetal-möjligheter tillaktualiserar

småår investeringar.ningarna blir under medstörre

6 överstiger nyinvesteringarnaräntebetalningarnaMan formellt visakan att om
låneräntan, företagets tillväxttakt.företagets soliditet och1-sg där är gr r s
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4 Alternativa cash-flowbaser

föregåendeI avsnitt jämfördes cash-flowskatt, baserad skillnadenen
mellan företagets reala utflöden, med den nuvarande inkomstbeskatt-

sådanningen. En CF-skatt R-typs.k. fortsättningsvis kallad CFR ärav - -
emellertid endast flera möjliga CF-skatter. ocksåI litteraturen haren av
andra alternativ föreslagits. Gemensamt för dessa företagetsär att
finansiella betalningsströmmar ingår i basen positivt eller negativt. Därvid
kan det fråganantingen olika slag finansiella intäkter ochvara om av
kostnader ränte- och utdelningsintäkter eller räntebetalningar eller om
olika slag finansiella investeringar köp och försäljning aktier ochav av

tillgångar.andra finansiella
I detta avsnitt CF-skatter, dels denpresenteras tre redantyper av

skisserade CFR-skatten, dels den s.k. R+F-skatten CFR+F förutomsom
reala flöden inkluderar samtliga finansiella intäkter positivt, kostnader
negativt investeringaroch negativt med undantag för de härrörsom
från transaktioner i och andras aktier ett specialfall den s.k.äregna
utdelningsskatten, dels den R+A-skattens.k. CFR+A förutomsom

flödenreala inkluderar finansiella intäkter och transaktioner i främmande
aktier tillgångsslag.och andra

Dessa kan modifieras olika ändåtre typer desätt, utgör tremen
huvudalternativ med delvis olika egenskaper.

I presentationen de olika uppmärksammas, dels i vilkentypernaav
utsträckning olika slag investeringar i realkapital och i finansiellaav
tillgångar beskattas, dels i vilken utsträckning olika slag företagav
icke-finansiella och finansiella företag förhållandenunder normala
erhåller positivt skatteunderlag.ett

utgångspunktSom för beskrivningen de olika CF-baserna dentasav
stiliserade beskrivning aktiebolagets betalningsströmmar i tabellav som ges
13.37.

7 En motsvarande, betydligt tablådetaljerad finns i Meaderapporten op.mer
cit..
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Tabell D.3
Aktlebolagets betalningsströmmar

Ingående Utgående

Försäljningsintäkter F Löner L
Material M
Investeringar I

NettoupplåningF Rl NU Räntebetalningar
Nyemissioner E
Utdelningar U

F 2 Utdelningsintäkter UI Nettoköp aktier NA
Ränteintäkter RI

tillgångarNettoköp övr.fin. NO

tablånl Tillhar de olika betalningsströmmarna samlats i tre grupper.
realade betalningsströmmarna R försäljningsintäkter,hör löner samt

utgifter för material investeringar. Med investeringar fastaoch köpavses av
tillgångar sådana.med avdrag för försäljning av

I F betalningsströmmarandra 1 har samlats de har atten grupp som
långivaremed företagets relation till sina Medochgöra ägare. nettoupp-

låning nyupplåningennettoökningen företagets skulder medavses av
Övrigaavdrag finansiellaför amorteringar. i denna ärposter grupp

utgåenderäntebetalningar och utdelningar och nyemissionerpostersom
ingående post.som

I den F finansiellatredje 2 har samlats de strömmar ärgruppen som
ingåendeförknippade med företagets finansiella i övrigt. Somverksamhet

återfinns utgåendeutdelnings- och ränteintäkter, medan deposter posterna
tillgångaraktier övriga finansiella bl.a. obligationer,nettoköp ochår av

kassa banktillgodohavanden.och
tablå ingåI fullständig skulle dessutom företagets skattebetalningaren

utgående erhållersom post och de negativa företaget i det fallskatter
ingående Förunderlaget negativt som post. enkelhets skull harär

tablån.utanföremellertid dessa skatteströmmar lämnats
utgår frånFör definiera de alternativa fundamentalabaserna denatt

måsteidentitet förför varje tidsperiod gälla företaget, nämligen attsom
ingående utgåendebetalningsströmmar lika medäravsumman summan av

betalningsströmmar dvs.

7F+NU+E+UI+RIL+M+I+R+U+NA+NÖ

Genom omflyttningar olika i samband 7 kan beskrivaposterav man nu
omfånget de olika Debaserna. baserna samband 8-10).treav ges av

F-L-M-IU-E+R-NU+(NA-UI)+(NÖ-RI)8
R-bas

F-L-M-I-R-NU-NÖ-RI(U-E)+(NA-UI)9
R+F-bas
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10F-L-M-I-NÖ-RI-(NA-UI)(U-E)+(R-NU)
R+A-bas

framgår tvåAv samband 8- 10 olikade baserna kan uttryckasatt
beroende betraktarsätt, eller högerleden i sambandenvänster-om man

jfr subtraktionsmetoden med additionsmetoden. Vi koncentrerar oss
fortsättningsvis i till vänsterleden, där baserna beskrivsstort sett som
bruttovinsten VBF L M med korrigering för olika poster.- -

Sambanden omfång år.8- 10 enstakabasernas Dessa sägerettanger
i sig ingenting neutralitetsegenskaperna hos motsvarande skatter.om
Neutralitetsegenskaperna framkommer först vid studium effekternaett av

företagets betalningsströmmar under hela investeringens livslängd, ett
studiersårenstaka jfr räkneexemplen i avsnitt 2. Gjorda visar att

samtliga alternativ neutrala.ärtre

R-basen

Låt återvända till 8- 10. Detsamband första beskriver R-basen,oss nu
alltså utgåendedefinieraskan skillnaden in- realamellan ochsom som

betalningsströmmar. Ett utmärkande drag hos R-skatten den olikartadeär
behandlingen realinvesteringar finansiellaoch investeringar.av

För investeringar finansiella investeringarreala och precis uppfyllersom
långivarnas och kapitalägarnas avkastningskrav finns inget Vidproblem.
realinvesterin förmedges avdrag investeringsutgiften vid investeringstill-gen
fallet vilket sådantnegativ avkastningenskatt medan beskattas ettger

avkastningen före efter blirsätt och skatt lika. För den finansiellaatt
åinvesteringen medges visserligen inget avdrag andra sidan beskattasmen

inte avkastningen. Resultatet blir därför identiskt med det för realin-
vesteringen.

Problemet i i falluppkommer stället det avkastningen överstiger
marknadens förräntningskrav. Denna meravkastning den vinstenrena- -

vidkommer realinvestering beskattas fullt med jfrskattesatsenatt uten
avsnitt 3. Däremot beskattas inte den vinsten vid finansiellrena en
investering. Detta innebär favorisering finansiella investeringar. Deten av

denna CFR-skattenegenskap hos gjort alternativaär baserattsom
föreslagits, baser inkluderareller avkastningensättett annatsom
finansiella investeringar.

Ett fårtypiskt hos CFR-skattendrag ligger i positivaannat att man
skatteunderlag endast för typiska icke-finansiella företag. För finansiella
företag banker m.m., där de huvudsakliga intäkterna i formär av

utlåningen,ränteintäkter blir underlaget negativt. Annorlunda uttryckt
dettaberor finansiella företag har positivt jfratt räntenettoett

bruttoskattekommitténs diskussion kring tillämpning banker.promsens

8 Boadway, Bruce Mintz, 0nThe Neutralityoch of Flow-of-Funds Corporate
EconomicTaxation, Journal, vol 50 1983, pp.49-61. Förutsättningen för

låne-neutralitet är andelarna för och skattekreditfinansieringatt ärsumman av
mindre dvs. investeringarän till viss del finansieras med medel.att egna
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Denna motiv till alternativaCFR-basen ytterligareegenskap hos är ett att
baser föreslagits.

R+F-basen

Bl.a. företagför undvika med negativa underlag i finansiellaproblemetatt
vid CFR-skatt föreslogs R+F-bas. Avi Meaderapporten s.k.en en

framgår R-basensamband 9 denna innebär till adderaratt att man
nettoupplåningfinansiella intäkter dock utdelningsintäkter och medan

tillgångarnettoköp finansiella dock aktier i andra företag ochav
räntebetalningar blir avdragsgilla.

upprätthålls:Förändringarna avkast-illustrerar neutraliteten Omhur
ningen tillgång tillgångaradderas till skall köpbasen varaen av
avdragsgill avdragsgillhet föroch försäljning skattepliktig. Vidare kräver

för fordringar förändringar ikostnader företaget motsvarandeatt
fordring blir skattepliktig.

förhållande1 till den nuvarande bolagsskatten CFR+F-skatteninnebär
fria CFR-skattenavskrivningar införs för realinvesteringar liksom vidatt

samtidigt utdelningsintäkter blir skattefria. Dessutom införs avdrag försom
tillgångar nettoupplåningfinansiella ej blirnettoköp aktier medanav

behållna förskattepliktig för kompensera den avdragsrätten räntor.att
framgårhögerledetAv i samband 9 CFR+F-skatten i princip äratt en

påskatt utdelningar med avdrag för nyemissioner. Det bildenstör årsom
fråninom den sista Till skillnad renodladuttrycket parentesen. en

utdelningsskatt9 transaktioner i aktier. Meaderappor-beskattas andraäven
omfångmotiv för R+F-basen följande. Vid renodladdettatens var en

utdelningsskatt i princip möjligheter för företagen minska sinaöppnas att
till eftersomskattebetalningar emittera aktier varandra,attgenom

Detta undvikes inyemissioner avdragsgilla. problem skatte-är om man
aktier.basen inkluderar nettoköp andraav

Med CFR+F-skatten blir skatteunderlaget för finansiella företag
positivt positiva inkluderas i skattebasen.det räntenettotattgenom

får likartad behandling realinvesteringarVidare i ochstort sett avman en
finansiella investeringar, där vinster oberoende vilkenbeskattas typrena av

frågainvesteringar finns nämligendär Det dock undantag,är ettom.av
aktier företag.vid finansiella investeringar i i andravinsterrena

R+A-bas

Därmed aktualiseras det tredje huvudalternativet, nämligen den s.k.
R+A-skatten CFR+A, föreslagits BoadwayBruceMintz op.citavsom

Wjust med det uttryckliga syftet vinster aktieplaceringar.beskattaatt rena

9 Skatter samhiillsekonomi,Se Ingemar Hansson, och SNS, 1986, 162.s.
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Ett förslag liknande innebörd skisserats Janmed har Södersten ochav
Ysanderm.Bengt-Christer
erhållsR+A-basen samband 10 R+F-basenattse genom- -

såförändras avdrag medges för aktier samtidigtnettoköpatt av som
utdelningsintäkter inkluderas i Dessutom sig i riktningbasen. rör motman
R-basen avdragsrätten för bort samtidigträntoratt tasgenom som
nettoupplåningen från återigenundantas denna samtidigabasen görs

behållaoperation för den likvärdiga behandlingen finansieringsfor-att av
mer.

förhållandeI till den nuvarande bolagsskatten alltsåinnebär CFR+A-
skatten införande fria omedelbara avskrivningar samtidigtett av som

låneräntoravdragsrätten för avskaffas. Dessutom medges avdrag för
samtliga finansiella investeringar.netto

m Jan Södersten och Bengt-Christer Ysander, Förenklad Ekono-bolagsskatt,
misk Debaxt, 1985.nr
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Bilaga E Kapitalkostnader vid nuvärdeavskriv-

ning m.m.

I denna bilaga redovisas samband förutsättningaroch för de kalkyler som
i 5.5.3.2.avsnitt Som allmänna förutsättningar förpresenteras beräk-

ningarna gäller att

a ekonomiska uppgåavskrivningar till 15% degressivtantas
b finansiärernas förräntningsanspråknominella bestämtantas som

realränta inflationstaktoch Fisherantagandetsumman av

Vid beräkningarna har den grundmodellanvänts med de nödvändiga-
modifieringarna i Södersten-Lindberg op. cit..presenterassom-

30-regeln

För 30-rege1n förräntningskravetges avp

1 1-AR-i+d(1t)- dp

där 2 A ta1+Ra+R

I 1 betecknar i inflationstakten och d den ekonomiska avskrivningen. A
det skattemässiga nu-värdet framtida värdeminskningsavdraganger av

och bestäms förutom skattesatsen den skattemässiga avskriv-tav av
ningskoefficienten 0,3 och företagets nominella kalkylränta R. Vida av
formuleringen 2 har beaktats företaget har skrivarättattav att av en

tillgånganskaffad %med 30 omedelbart vid anskaffningen.
Företagets nominella kalkylränta R vid egenfinansierade investe-ges

ringar R lånefinansiering,r+i. Vid låneräntordär avdragsgilla förärav
företaget, kalkylräntan i stället R r+i1-t.ges av

Nuvärdeavskrivning

Förräntningskraven vid nuviirdeavskrivning också samband 1. Iges av
dessa fall dockär A-termen det skattemässiga värdet avskrivningarav- -
konstant och har för de första alternativen beräknats enligttre samband

åsatts2, Rdär värdena 0,05, 0,08 och 0,12. I det fjärde fallet där
nuvärdet i stället beräknats real diskontering ekonomiskagenom en av
avskrivningar i stället A-termen tdd+R,A där R 0,05.ges av

Realt system

Vid realt skattesystem anskrivningarna ocksåett de skattemässigaantas -
baseras återanskaffningsvärde,maskinens dvs anskaffningskostnaden-

löpande korrigerad för avskrivningar och uppräknad med prisstegringstak-
Den sammanfalla med inflationstakten. fårten. antas A-uttrycketsenare

vid beskattningreal följande utseende, nämligen
A td-id+R-i)
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avdragspost, vilket kanFaktorn i har inkluderats i uttrycket ensom
föremål för beskattning.tolkas värdestegringen maskinen blirattsom

sammanfallaMed antagandet prisstegringstakten för maskinenatt antas
inflationstakten effekt eliminerasmed kommer emellertid denna att genom

svarande inflationstaktenvid beskattningen medger avdrag,att ett motman
återanskaffningsvärde.multiplicerat med maskinens

avskrivningarFöretagets bruttovinst efter skatt men före ges av
1

i{MRRexp-du+iu-t iexp-du+iu]}V [MRRexp-du+iu -
exp-Rudu

O
evalueringdär MRR intäkten den sist investerade Efterkronan.är

erhålls

V [MRR1-t+ti] R-i+d

investerings-vilket lika med dvs företagets nettokostnadskall l-A,vara per
krona. Detta ger

MRR [1-tdR-i+d] R-i+d1-t

förräntningskravet, marginella investeringen. Medbrutto, denärsom
erhållsavdrag för deprecieringsfaktorn d nettoförräntningskravet p som

R-i1-0P

egenfinansieringVid företagets nominella liksom tidigarekalkylräntaär
r+i, vilket nettoförräntningskravetger

rl-tp

Vid beskattning följaktligen förräntningskravet egenñnan-real är
sierade investeringar oberoende inflationstakten bestämtoch ägarnasav av

uppblåst lånefinansieringförräntningskrav, med skattesatsen. Vid medges
diskonteringsrän-vid beskattningen enbart avdrag för realräntan, vilket ger

tan

R r+i-tr,

låneñnansieringvilket nettoförräntningskravct Vid sammanfallerger p r.
alltså lånförräntningskravet investeringen med givarnas förräntningskrav:

neutral.Beskattningen är
Vid vid finansieringberäkningarna förräntningskrav blandad harav

utförtsföretagets kalkylräntor varefter beräkningar medvägts samman,
uppgårhjälp sambanden För de olika inflationstakterna dessaav ovan.

13,2 14,4.viktade kalkylräntor till 4,4, 7,0 7,4, 10,6 11,4 och
Uppgifterna inom kalkylräntor vid real beskattning därparentes avser

medges förränteavdrag endast realräntan.
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Bilaga F Simuleringar alternativa skatte-av
regler m.m.

1 Inledning
E

I denna bilaga redovisas bl.a. innebörden de simuleringar alternativaav av
skatteregler, för vilka resultat redovisats huvudtexten avsnitt 5.3 och
avsnitt 5.12. I avsnitt 2 beskrivs Simuleringspopulationens representativitet
och i avsnitt 3 simuleringarnas tekniska uppläggning. I avsnitt 4 redovisas
vissa antaganden borttagna och i avsnitt 5 olika slagom reserver m.m. av
missvisningar vid simuleringarna. I avsnitt 6 beskrivs den intäktsneu-hur
trala skattesatsen bestämts. Mätningen effektiv skattebelastningav
diskuteras i avsnitt 7 i avsnittoch 8 redovisas i tabellform vissa uppgifter

spridningen i skatteeffekter för iföretag olika näringsgrenarom m.m.

Simuleringspopulationens2 representa-
tivitet m.m.

Uppbyggnaden den databas simuleringarna baserats beskrivs iav som
bilaga B. I innehållerkorthet basen samtliga företag i SCB:s finansstatistik

icke-finansiella företag,över funnits med i statistiken under periodensom
1979-1986, makaföretag.k Vissa korrigeringar har gjorts för hänsynatt tas
till uppdelning företag bolagisering och sammanslagning företagav av
fusionering. Detta minskar förhållandevisbortfallet, detta ärtrotssom

En förklaring till innehållerbortfallet databasen intestort. företagär deatt
tillkommit uppståtteller försvunnit ha andra företag ellerutan attsom ur

sammanslagning. En förklaring ligger i SCB totalunder-genom attannan
söker samtliga industriföretag SNI 3 med 20 anställda, medanär förmer
övriga näringsgrenar förurval sker företag med 50mellan 20ett och
anställda. Detta medför tjänsteföretagen blir underrepresenterade iatt
simuleringspopulationen.

ovanståendeFörutom begränsningar har byggnadsföretag SNI 5
frånexkluderats basen vid simuleringarna eftersom förhållandenspeciella

gäller för denna bransch särskilda ingårVidarereserver. inte finansiella
företag, dvs. banker försäkringsbolag,och fastighetsförvaltandeheller
bolag.

tabell måttI E1 antal representativiteten hos simulerings-ettges
förhållandepopulationen i årtill totalstatistiken för 1986 SCB Företagen.

På tvåde första raderna de andelarnaprocentuella för föreresultatanges
dispositioner Totaltoch bolagsskatt. täcker populationen 60 %sett ca av
SCB:s fullständiga förhållandevisstatistik. Täckningsgraden är förstörre
industrin SNI2-3; tillverkningsindustri.och För varuhandeln SNIgruvor
6 täckningen betydligt tvåär liksom försämre, den rena tjanstesekto-av

SNI 8 uppdragsverksamhet SNIoch 9 sociala och personligarerna,
tjänster. SNI 7 samfärdsel intar mellanställning.en
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Tabell El
Resultat och bolngsskatt simuleringspopulatlonen iföre dispositioner för

SCB Företagen 1986,bolagssltat-motsvarande för totalpopulationenprocent av
på slmuleringspopulationen ochfördelning olika näringsgrenar förtens

totalpopulationen genomsnittliga procentuella skatteförändring-1981-1986samt
för olika simuleringarna.näringsgrenar enligtar

SNl2-3 SNI6 SNI7 SNI8 SNI9Totalt

Procent 9,8resultat 61,8 83,7 34,7 79,7 10,3av
Procent 59,3 79,3 54,8 18,1 27,8bolagsskatt 43,4av
Fördelning 69,5 20,9 2,7 0,9skatt sim 100,0 1,4
Fördelning 53,8 26,6 2,2skatt SCB 100,0 3,2 4,3
Genomsnittlig
skatteförändring 2,9 8,0 14,6 -6,0 15,62,4

I mitten fördelning de olika närings-tabellen bolagsskattensav anges
simuleringspopulationen, SCB-Företagen.dels för dels förgrenarna,

Uppgifterna perioden 1981-1986. Den täckningsgraden förhela lägreavser
två tjänstesektorerna visar sig ivaruhandel och andelen skattebetal-attav

ningar för industrin blir högre i simuleringspopulationen för total-än
populationen.

På sista olika näringsgrenarna de genomsnitt-tabellens rad för deanges
enligt 8 simuleringsalter-liga procentuella skatteförändringarna de totalt

tvâ i kombination fyranativen de huvudalternativen och med devart ett
avsnitt Om skatteförändringar viktas medtekniska alternativen; 3. dessase

påskattefördelningen i totalpopulationen visar sig effekten denden sanna
skatteförändringen marginell 0,2 procentenheter. Dettatotala vara

i i simule-innebär den snedfördelning finns skattebetalningarnaatt som
någonringspopulationen inte betydelse för bestämningen denhar större av

intäktsneutrala skattesatsen.

Simuleringarnas3 uppläggning

innehåller någrastatistiska materialet inte uppgifterDet varken säkra om
någralåg- uppgiftereller obeskattade inkomster eller överhuvudtaget om

olika deklarationsavdrag Annellavdrag, förlustavdrag, FOU-avdrag mm.
påverkar företagens VidDessa okända inkomster och avdrag skattebas.

utgå frånvarit möjligt företagenssimuleringarna har det därför inte att
låg-innehållerresultat före dispositioner bl. okända och obe-som a-

beräkningskattade inkomster dessa baserats dagensharutan en av-
uppgifter faktisk inkomstskatt faktiskaskattebas med hjälp ochomav

50 %en inkomstskatt 100 och definierarskattesatser skattesatsen
200.skattebasen

låg-Vid simuleringarna förutsatts de obeskattade inkomster-har ochatt
de olika avdragen varit vid alternativaoch skulle desamma de skatte-na

För inkomsternas detta rimligtreglerna vid dagens regler. del är ettsom
inkomstårfördelningförlustavdragens olikaantagande, medan mellan

påverkasmöjligen förändrade Här finns felkällaskatteregler.av en vars
svårbetydelse emellertid bedöma.är att
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En felkälla beror skattebasen bestämtsattannan genom en
uppräkning faktisk skatt med den genomsnittliga nominella skattesatsenav
för simuleringsperiodens år. inkomstårenolika För företag undersom

låg1981-84 i frånkommuner med skattesats awek den genomsnitt-en som
liga leder detta till viss missvisning.en

Den principiella innebörden effektberäkningarna för det enskildaav
företaget illustreras figuri E1.

Figur E1

131B

I figuren skattebasen B och skattesatsenär den horisontellat avsatta
respektive den vertikala axeln. Rektangeln tB företagetsrepresenterar

utgångsläget,skattebetalningar i medan de skattebetalningarnanya re-
rektangeln tB. Beräkningen tvåskatteeffekterpresenteras igörsav av

steg.
I förstadet har effektenberäknats skattesatssänkningen denav

oförändrade skattebasen. Skattebortfallet beskrivs den skuggade ytan.av
Vid beräkningarna har uppgifter faktisk inkomstskattanvänts ochom om
den gamla och den skattesatsen.nya

Därefter ihar andra effektenberäknats basbreddningen vidett steg av
den lägre skattesatsen. De ökade skattebetalningarna dennya, ges av
prickade Om denna den streckadeytan. är större än ökaryta ytan
företagets skattebetalningar.

Figuren beskriver normalfallet, där nettoeffekten företagets
skattebetalningar tvåbestämts motverkande effekter, skatte-genom en
minskning skattesatssänkningen och skatteökninggenom en genom
basbreddningen. Det inte säkert förär alla företag föroch allaattnu man
år får faktisk basbreddning. Om företaget enligt gällande regler vissten ett
år hade tillräckligt outnyttjade reserveringsmöjligheter kan nämligenstora
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inte blir effektiv.begränsning avsättningsmöjligheternainträffa att aven
så hållaöka sittFöretaget reserveringar ochi detta fall sinakan sätt

I fall minskar företagets skattebetal-efter skatt oförändrat. dettaresultat
såväl basminsk-faktiskskattesatssänkningenningar, genom engenom som

ning.
Ovanstående företagenmekanism antagandebygger attett om

hålla efter skattresultatet oförändrat vid de Skatteregler-möjligt söker nya
stabilaföretagen söker lämnaDetta antagande kan tolkas attsom.na.

omfattning. Envill i vissutdelningar eller bygga beskattadeupp reserver en
erhålla visstsänkning det möjligt för företagenskattesatsen gör att ettav
före Enmindre resultat skatt.efter redovisaresultat skatt att ettgenom

önskade storleken utdel-grundläggande förutsättning därvid denär att
vid de skatteregler-ningar och beskattade desammaantasreserver vara nya

vid de gamla.na som
ovanstående skatteeffekten denMot bakgrund beräkningarnahar av av

önskadformella basbreddningen jämförelse mellanbyggt enen
efterbestämd oförändrat resultat skatt, ochskattebas, kravet enav

Denminimal skattebas, bestämd de skattereglerna. störstaav nya av
två faktiska tilldessa hypotetiska blir den skattebasen läggsbaser nya som

grund för beräkningen effekten basbreddningen.av av
hålla efter oförändratAntagandet företagen resultatet skattsökeratt

tröskelvinsthypotes. För uppfattninggeneraliseradslagsutgör att enen
kompletterande simule-denna betyder för harvad hypotes resultatenav

ringar gjorts, där detta antagande inte gjorts.
för K-SURV för enskildaVid simuleringarna har underlaget beräknats

åren.för olika Därefter detta underlag jämförts medföretag de har
varefter reservavsättning med hänsyn till de olikadenlönesumman, som

alltsåI princip det möjligtprocenttalen ha skett.störst ärantasger reserv
simuleringsperioden.enskilt företag reserveringsbas underbyteratt en
tvåK-SURV alternativaVid definitionen underlaget för har ansatserav

ingåendeför kapital 1980 antagitsGemensamt dessaanvänts. är egetatt
ingående inkl.redovisade kapitalföretagensutgöras +av egna reserver

fiktiv avskattning tillinvesteringsfonder, de efter reduktion medsenare en
Från dragitssimuleringsskattesatsen. detta harden aktuella belopp

bokförda dotterbolagsaktier,fondemissioner och det värdet somav
ingår i underlaget.

Ovanstående år förstaförfaringssätt SURV-underlaget för 1981, detger
årenåret simuleringsperioden. För följande skiljer sig de olikai de

åretåt. beräkningarna liksom förstaI den första för detharansatserna
ovanståendeutgått från redovisadeföretagens kapital, varefteregna

Detta avvikelserkorrigeringar beräkningssätt kan tolkas allagörs. attsom
jämfört faktiskai efter skatt vid de skattereglerna, med detresultatet nya

påverka företagets utdelningar, i normalfalletresultatet, antas genom
ökade utdelningar.

tvåOvanstående uppfattasantagande utdelningarna kan ettom som av
utfall. Det innebär utdelningarna vidmöjliga andraextrema extremen att

Dettade skattereglerna ha varit desamma vid dagens regler.antasnya som
simulerats tidsseriealternativ har för det kapitaletattgenom en ny egna
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utifrånsimuleringsperiodenunder beräknats det redovisade kapitalet 1980,
årvarefter kapitalet under korrigerats för resultat, skatter,senare

reservförändringar utdelningar nyemissioner.oförändrade ochsamt
Resultatmässigt kan förvänta sig den uppläggningen, därattman senare
alltså SURV-underlagetdet kapitalet och byggsegna upp genom en
ackumulering, intäktsneutralskall högre skattesats för det fall, däränenge

påverkasutdelningarna i höjande riktning.antas
tvåFör K-SURV 40L-SURV K-de huvudalternativen, 20 och

alltsåSURV 20L-SURV 10, fyra olika simuleringar gjorts olikahar med
antaganden tröskelvinst utdelningar i det nämligenoch systemet,om nya
1 Tröskelvinst utdelningaroch ökade
2 Iiöskelvinst oförändrade utdelningaroch
3 ochtröskelvinst ökade utdelningar
4 utdelningartröskelvinst oförändradeoch

4 Antaganden borttagnaom reserver m.m.

Vid definitionen skattebasen faktiska förändringar iden harav nya
återlagts.avsättningar till resultatutjämningsfond Förlagerreserv och att

engångseffektereliminera i simuleringsperiodens början det nödvändigtär
något antagande i enskildade storlek degöraatt om nya reservernas
åretföretagen omedelbart före simuleringsperioden, dvs. 1980. Här har

K-SURV L-SURVantagits och för de enskilda företagen haft maximalatt
överstigande faktiskstorlek, dock lagerreserv och RUF.

Beträffande investeringsfonderna har följande antaganden gjorts. För
det första investeringsfonderna avsättningarnaoch till dessaantas
avskaffade i god tid före simuleringsperiodens början. Borttagandet av

såvälinvesteringsfonder de allmänna, frivilliga fonderna deavser som
obligatoriska fonder, till vilka avsättningar gjordes 1980 särskilda
vinstfonder, 1983-84 särskilda investeringsfonder 1985förnyelsefon-och
der. Det rimligt vidstatsmakterna skattesystem medär att anta att ett
lägre och allmänna fonder inteskattesats skulle ha valt arbeta medutan att
den likviditetsindragningar de obligatoriska fondavsättningarnatyp somav
representerar.

påverkanVad gäller skattebasen borttagna fonder har hänsynav
tvåtagits För breddastill effekter. det första förskattebasentyper av

året.företag med fondavsättningar det aktuella
årFör det andra kommer företag under visst utnyttjatettsom

fåinvesteringsfond minskad årskattebas under följandedetta ochatt en
avskrivningen investeringsfond i kan enligtstället deatt mot görasgenom

reguljära Här förutsätts investeringarnareglerna. har skulle varitatt
desamma i med investeringsfonder. Hänsyn till de reguljäraett systemsom

följande För maskinerreglerna har 30-regeln antagits utnyttjas,sätt.tas
dvs. avskrivningsbeloppet investeringsfond fördelas %med 30mot av

från investeringsåret framåtrestvärdet minskaroch och skattebasen. För
byggnader år5 % från investeringsåretdras avskrivningsbeloppetav av per

framåt års%och 5 30 livslängd med primäravdragmotsvarar ettca
åren.%2 under de första fem

3l-URFl
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5 Vissa missvisningar

I detta avsnitt redovisas vissa missvisningar förelegat vid simuleringar-som
påverkatoch bestämningen den intäktsneutrala seskattesatsenna som av

avsnitt 6.
Definitionen SURV-underlaget har baserats företagens redovisadeav

kapital. Därvid frånvarohar redovisadebeaktats det kapitalet iattegna
investeringsfonder skulle varit enligtha dagensstörre än reglerav

tillgångarinvesteringsfondsñnansierade saknar skattemässigt restvärde.
ocksåDärmed SURV-underlagetskulle varit förutsatts.detstörre än som

Detta underskattning möjliga SURV-ökningar vilketger en av ger en
överskattning den möjliga skattesatssänkningen. I efterhand harav en

gjorts syftekalkyl i bestämma storleksordningen denna missvisning.att
Korrigeringen visar sig värd 1 procentenhet skattesatsen.vara ca en

Det faktum fondsystemets avskaffat i tid före simulerings-godatt antas
periodens ingångenbörjan, 1980, innebär företagen i databasen vid iatt
simuleringsperioden skulle haftha avskrivningsunderlag detstörreett än
faktiska. Detta skulle ha reguljäraökat de avskrivningarna minskatoch-
skattebasen under simuleringsperioden. Det inte varithar möjligt att ta—
hänsyn till effekt,denna vilket överskattning basbreddningen ochger en av

ocksådärmed den möjliga skattesatssänkningen. Missvisningen tordeav
så då såvälemellertid inte investeringar fondavsättningarstor,vara som var

smårelativt under hälften l970-talet.senare av
Vid simuleringarna frånvidarehar bortsetts den ränteförlust företagen

riksbanksinsättningar i principgör och borde ha adderats tillsom
skattebasen.

frånTill skillnad avsättning till lagerreserv avsättning till investerings-är
fond avdragsgill vid beräkning vinstdelningsskatt. I princip borde därförav
skattebasen för vinstdelningsskatten för de företagräknas betalatupp som
sådan skatt och för de undvikit skatt fondavsättning. Dettasom genom-
leder i sin till inkomstsskatten minskatskulle ha det ökadetur att genom
avdraget för vinstdelningsskatt. beräkningstekniskaAv skäl emellertidtas
inte till denna effekthänsyn vilket leder till viss överskattning denen av
möjliga skattesatssänkningen.

6 Den intäktsneutrala skattesatsen

Med föregåendeden metodik redovisats i avsnitt effekternaharsom
varje företags skattebetalningar under periodens årolika beräknats. De

skattebetalningarna århar därefter företag ochöver ochsummeratsnya
dessa aggregerade skattebetalningar har jämförts med de faktiska för
perioden.

För kunna bestämma den intäktsneutralaatt skattesatsen har iterativen
procedur dvs. för olikaanvänts, de alternativen försöksvishar ansatts en
viss lägre Omskattesats. denna lägre skattesats har visat sig högrege
skattebetalningar för har prövats lägre skattesats ochaggregatet ännuen

nedåt.skattebetalningarnatvärtom awikit Av beräkningstekniska skälom
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har det varit nödvändigt proceduren innan den skattesatsavbrytaatt
erhållits skattebetalningar. Avbrottet har gjorts vid densom ger samma
första heltals-skattesats givit mindre 5 % ihar ökade skattebetal-änsom
ningar.

Den intäktsneutrala för hela den studeradeskattesatsen har bestäms
perioden, alltså år.inte för enstaka

tabellI E2 redovisas de intäktsneutrala skattesatser framkommitsom
tvåvid simuleringarna de huvudalternativen, vid alternativadeav

simuleringsförutsättningarna. Som komplettering inom deparentesges
frånprocentuella avvikelserna faktisk inkomstskatt för de olika alter-

nativen. Som föreligger vissa skillnader de olikamellan alternativen,synes
beroende simuleringsproceduren vid förstaden heltals-att stoppats
skattesats mindre 5 % i ökade skattebetalningar.änsom ger

Tabell F.2
Inläktsneutrala skattesatser och procentuella förändringar i bolagsskatt för de
två huvudallernativen vid olika slmuleringsförutsätlniugan Hela slmulerings-
populationen. Procent.

oförändrad utdelning Förändrad utdelning
Iröskel- tröskel- Iröskel- tröskel-
vinst vinst vinst vinst

K-SURV40L-SURV20 33 34 31 31
3:7 2.0 48 1:7

K—SURV20L-SURV10 28 28 27 27
3.5 2.1 34 2.3

7 Mätning effektiv skattebelastningav

effektivAtt skattebelastning förenat med olikamäta problem. Detår
traditionella innebär för enskilt företagsättet elleratt ettman en grupp

företag relaterar skattebetalningarna till föreresultatet dispositionerav
årför visst måtteller viss period. Detta olikaett skålåren av

problematiskt.

Aggregeringsproblem

innehållerOm förlustföretag kan skattebelastningen överskattas.gruppen
Antag extremsituation består tvådär företag, det meden gruppen av ena

positivt resultat 200, det andra med förlustett 100. Omen
skattesystemet fårinte medger förlustutjämning vid skattesatsman en
50 % effektiv skattebelastning 100 % 50 % förhållande200 i tillen av

pånettoresultat 100. I det empiriska materialet kan inte denna missvisning
korrigeras efterhandi förlusternasätt ån lägger förannat denatt man
studerade sådantill nettoresultatet. En korrigering vissgruppen ger en
missvisning i det företag med negativt resultat före dispositioneratt kan ha
betalt genomskatt upplösta Dettabeskattas. tordeatt dockreserver vara
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relativt sällsynt förekommande.
I tabell E3 uppgifternahar effektiv skattebelastning för olikadeom

indelningarna i simuleringspopulationen, avseende gällande regler,
förhållandetkorrigerats hänsyn tagits till mellan aggregeradeattgenom

förluster och se 5.2 i 5.3.nettoresultat tabell avsnitt Korrige-aggregerat
ringen för förlustandelar måttetreducerar i allmänhet den effektiva
skattesatsen med 1-2 procentenheter.

Tabell F.3
Förlusternettoresullal effektiv skattebelastning och med korrigeringsamt utan
för förluslandelar. Samtliga indelningar.
Procent.

Förluster Okorrigerad Korrigerad
resultat eff. skatt eff. skatt

Totalt 14,611 13,2
Industri 7 13,4 12,5
Varuhandel 20 22,8 19,0
Samfärdsel 12 10,0 8,9
Uppdragsverksamhet 11 20,7 18,6
Personliga tjänster 16 14,4 12,4mm
Familjeföretag

20-199 anställda 10 20,2 18,4
200 anställda 15 16,3 14,2

Börsföretag
20-199 anställda 21 17,7 14,6
200 anställda 10,54 10,1

Utlandsägda företag 32,614 28,6
Familjeföretag

Industri 20 18,9 15,8
Varuhandel 8 22,0 20,4
Tjänster SNl7-9 9 11,6 10,6

Börsföretag
industri 4
Varuhandel 13

Tjänster SNI7-9 32

lågaFör avskrivningar

Resultatmåttet bygger planenliga avskrivningar, baserade anskaff-
ningsvärden. fåFör måtttillfredsställande effektiv skattebelast-att ett
ning i återanskaffningsvärden.bör stället avskrivningar sådangöras En
korrigering möjlig vilket underskattninginnebärär skattebelast-en av
ningen.

Förekomst lågbeskattadeobeskattade eller inkomsterav
Koncerninterna utdelningar, ingårskattefria hos iär mottagaren,som
resultatmåttet. Utan lågkorrigering detta för skattebelastning ochger en

jämförelsenstör mellan koncernföretag och övriga företag. En schablon-
mässig korrigering kan se nedan.ske

Lågbeskattade rearesultat fastigheter aktieroch och skatten dessa
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ingår måtteti det traditionella effektiv skattebelastning. Genom att
påskattesatsen inkomsterdessa erhållslägre löpande inkomsterär ån

frånvaroi korrigering underskattning den effektiva skattebelast-av en av
ningen. Ett speciellt överlåtelserproblem koncerninternautgörs ärav som
helt skattefria i detta fall blir underskattningen särskilt Enstor.-
schablonmässig korrigering kan dock förgöras, koncerninterna
överlåtelser.

I tabell E4 redovisas förandelar koncerninterna utdelningar och för
realisationsvinster aktier fastigheteroch resultatet före dispositionerav
för de olika indelningarna.

Tabell E4
Koncerninterna utdelningar påoch realisatlonsvlnsler aktier och fastigheter

andelar resultatet före dispositioner olikaför indelningar.som av
Hela perioden 1981-1986.

Utdel- Reavinst Reavinst Summa
ningar aktier fastigheter

Totalt 0,13 0,13 0,05 0,31
industri 0,15 0,14 0,05 0,34
Varuhandel 0,04 0,06 0,09 0,19
Samfärdsel 0,07 0,14 0,09 0,30
uppdragsverksamhet 0,02 0,10 0,12 0,24
Perssociala tjänster 0,02 0,01 0,02 0,05
Familjeföretag

20-199 anställda 0,02 0,04 0,03 0,09
200 anställda 0,08 0,16 0,04 0,28

Börsföretag
20-199 anställda 0,08 0,10 0,06 0,24
200 anställda 0,19 0,17 0,06 0,42

Utlandsägda företag 0,03 0,02 0,02 0,07
Familjeföretag

Industri 0,06 0,10 0,06 0,22
Varuhandel 0,04 0,05 0,02 0,11
Tjänster SNI7-9 0,05 0,17 0,01 0,23

Börsföretag
Industri 0,19 0,17 0,05 0,41
Varuhandel 0,09 0,13 0,12 0,34
Tjänster SNI7-9 0,09 0,08 0,15 0,32

För de olika näringsgrenarna det särskilt för industrinär andelensom
lågbeskattade inkomster Vidarehög. andelarna betydligtär förär större
börsföretagen för familjeföretagen.än

Frågan då så ovanståendeiär och hur fall skillnader i frekvensenom
lågbeskattade inkomster skall beaktas. Vad gäller koncerninternaav

frånutdelningar resultatmåttet,bör dessa exkluderas då dessaom
medräknas lågdetta registreras skattebelastning, trotssom atten

gång.utdelningarna redan beskattats en
lågbeskattadeHuruvida rearesultat skall elimineras eller kan

diskuteras. Förslaget full nominell beskattning reavinster utgör ettom av
för måttet, åtminstonereavinster skall kvar iargument vidatt vara
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beräkning skattebelastning enligt de reglerna.av nya
Å behållandeandra sidan innebär reavinster och skattenett av

måttet innehålladessa i det kommer godtycklig komponent.att att en
önskemålet erhålla måtttillfredsställande beskattningenatt ett mer av
löpande inkomster för reavinster elimineras.talar skallatt

Frågan då hur korrigeringen för Man tvingasrearesultat skallär göras.
här arbeta med och I bedömningschabloner antaganden. dengrova som

frånredovisas Industriförbundet i dess skattepolitiska 1987av program
redovisas vissa uppgifter tyder den genomsnittliga andelenattsom
skattepliktig vid försäljningvinst fastigheter aktier ligger i intervalletochav

får utgångspunkt20-30 %. Denna uppgift för korrigeringarna.utgöra
För simuleringspopulationens företag utgjorde för hela perioden

aktievinster %70 de för aktier fastigheter. Medtotala rearesultaten ochav
denna fördelning aktier fastigheteroch skattepliktig andel förger en
aktier %20 och skattepliktig andel fastigheter 35 %en en
genomsnittlig 25 %, iandel vilket ligger det angivna intervallet.ovan

måttetFör kunna beräkna skatten de rearesultat uteslutsatt som ur
krävs vissa antaganden formelladen skattesatsen. Vid beräkningenom av

enligtskattebelastning gällande regler tillämpas bolagsskattesatserna för de
årenolika 58 % 1981-1983 52 %för och för 1984-1986. För olikade

simuleringspaketen används i de intäktsneutralastället skattesatser som
framkommit vid simuleringarna. För underlätta beräkningarna haratt
därvid resultaten för de tekniska simuleringsalternativen,använts ett av
nämligen det bygger antagande oförändrade utdelningar ochettsom om

tröskelvinsthypotesen se tidigare avsnitt. Missvisningen jämfört med
välja genomsnittsresultat för simuleringsalternativenalla tordeatt vara

%begränsad. De skattesatser används följaktligen 33 för K-ärsom
SURV 40L-SURV 20 %28 för K-SURV 20L-SURV 10.och

alltså måttSammanfattningsvis förhar det rensade skattebelastningen
erhållitsredovisas i huvudtexten avsnitt 5.12 följande sätt.som

Resultatmåttet reduceratshar med koncerninterna utdelningar och
rearesultat för aktier Skattenoch fastigheter. reduceratshar med
schablonmässig skatt rearesultaten enligt ovan.

8 Förändringar i skattebelastning för företag i
olika indelningar

tabellernaI F5-22 har företagen i de olika indelningarna delats medupp
framgårtillhänsyn procentuella förändringar i skattebetalningar. Där att

många företag haft väsentligtskulle ha annorlunda skattebetalningar vid
de reglerna.nya

I fåtttabellerna redovisas de företagenandelar skulle haav som
skatteförändringar viss dessa företagsstorlek och andelarav en av

totala resultat och skattebetalningar. De uppgifternagruppens senare
indikerar lågskatteföretaghuruvida de olika företagen hög- eller i dagensär

förhållandeVidare redovisas i dispositionertabellerna i tillsystem. resultat
för de olika företagsgrupperna.
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Tabell ES
Skatteförändrlngar vid K-SURV40L-SURV20m.m.
Totala bolagssektorn

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skattg

i Skatteminskning s0% 16,2 10,7 7,3 7,9
—— 25 -49% 17,9 18,4 36,7 20,7
—— 0 -24% 18,0 15,6 20,0 43,3
Skatteökning 1 -24% 12,1 14,0 12,5 42,0
-- 25 -49% 8,4 15,8 12,0 47,7
—— 50 -99% 8,5 10,8 5,7 34,8
—— 100% 18,9 14,7 5,8 51,6
Totalt % 100,0 100,0 100,0

Tabell E6
Skatteförändringar vid K-SURV40L-SURV20m.m.
Industrier 20 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 14,1 10,3 4,7 15,0
—— 25 -49% 13,4 17,9 37,5 19,3
-- 0 -24% 17,3 16,0 21,1 42,8
Skatteökning -24%1 14,2 12,3 10,9 42,0
—— 25 -49% 10,2 17,4 14,5 49,3
—— 50 -99% 10,0 10,1 4,7 30,5
—— 100% 20,7 16,0 6,6 51,9
Totalt % 100,0 100,0 100,0
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Tabell E7
K—SURV40L—SURV20Skatteförândrlngar vidm.m.

Varuhandel 20 anställda

Gamla dis-Andel AndelAndel
positionerav av av
iresultat gammalföretag procent av

bolags- resultat
skatt

5,4 345,150% 13,2 -1,9Skatteminskning
17,8-49% 21,6 39,8-- 25 17,0
46,8-24% 17,1 19,50 17,4--

16,6 40,0-24% 11,8 24,1Skatteökning 1
52,2-49% 7,3 7,4 4,9-- 25
45,8-99% 9,4 21,1 9,850--

100% 3,9 61,724,0 10,6--
% 100,0 100,0Totalt 100,0

Tabell E8
K—SURV40L——SURV20Skatteförändringar vidm.m.

Tjänsteföretag SNI 7-9

Gamla dis-Andel AndelAndel
positionerav av av

företag gammal iresultat procent av
bolags- resultat
skatt

18,2 13,3 23,4Skatteminskning 50% 25,7
-49% 17,5 26,8 22,625 24,5--

14,9 54,7-24% 17,8 9,8-- 0
-24% 28,6 46,99,3 24,4Skatteökning l

51,112,0 10,725 -49% 7,5--
58,2-99% 2,2 2,350 4,3--

3,4 39,0100% 10,9 15,8——
100,0 100,0Ibtalt % 100,0
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Tabell F.9
Skatleförändrlngar vid K-SURV40L-SURV20m.m.
Familjeförelag 20-199 anställda

Andel Gamla dis-Andel Andel
positioneravav av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

50% 7,4 4,8Skatteminskning
25 -49% 14,5 10,1 18,6 32,7——

50,0-24% 17,8 19,2 23,4—-- 0
-24% 29,4 57,9Skatteökning 16,0 30,41

62,2—— 25 -49% 10,4 13,1 10,9
60,6—— 50 -99% 10,1 9,9 6,4

3,9 63,6—— 00% 20,0 3,31 1
Total % 100,0 100,0 100,0

Tabell E10
Skalteföråndringar vid K—SURV40L—SURV20m.m.
Familjeföretag 200 anställda

Andel Andel Gamla dis-Andel
positionerav av av

resultat iföretag gammal procent av
bolags- resultat
skall

Skatteminskning 50% 20,0 6,6 4,2 -0,1
35,7-- 25 -49% 14,3 21,4 27,1

-24%—— 0 12,6 17,7 18,8 41,2
Skatteökning -24% 12,6 28,8 35,1 49,91

-49% 59,3—— 25 14,3 8,8 7,8
—— 50 -99% 4,8 5,0 44,65,7
—— 100% 20,6 2,3 35,211
Total % 100,0 100,0100,0
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Tabell Ell
Skallefiiriindringar vid K-SURV40L-SURV20m.m.
Börsföretag 20-199 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 4,3
-- 25 -49% 3 26,5
—— 0 -24% 27 41,7
Skatteökning 1 -24% 39,0
-— 25 -49% 54,3
—— 50 -99% 20,9
-- 100% 46,7
Totalt % o Ö

Tabell F.12
Skalteförâudrlngar vid K-—SURV40L—SURV20m.m.
Börsförelag 200 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 5,7 13,7
-- 25 -49% 20,4 15,9
-- 0 -24% 26,7 43,9
Skatteökning 1 -24% 12,8 34,9
-- 25 -49% 19,8 50,2
-— 50 -99% 4,9 26,6
-— 100% 9,7 50,4
Totalt % 100,0
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Tabell E13
Skatteförândringar vid K—SURV40L—SURV20m.m.
Utlandsägda företag 20 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 17,7 3,1 6,2 —124,9
—— 25 -49% 23,5 53,3 68,7 23,3
-— -24%0 18,0 16,2 13,2 46,4
Skatteökning -24%1 7,7 6,7 4,2 54,4
—— -49%25 6,1 2,4 1,3 63,3
-— 50 -99% 7,5 10,9 4,7 50,2
—— 100% 19,6 7,3 1,7 53,1
Totalt % 100,0 100,0 100,0

Tabell F.l4
Skatteförändringar vid K—SURV20L—SURVl0m.m.
Totala bolagssektorn

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skattcminskning 50% 12,2 5,5 7,9 -1,4
-- 25 -49% 14,7 17,3 34,6 19,4
—— -24%0 16,4 16,3 17,6 31,2
Skatteökning -24%1 12,9 15,1 14,8 47,7
—— 25 -49% 9,4 11,6 10,1 51,6
—— 50 -99% 9,8 14,7 8,3 39,1
—— 100% 24,6 19,5 6,7 45,5

%Totalt 100,0 100,0 100,0
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Tabell E15
Skatteförändrlngar vid K—SURV20L—SURVl0m.m.
lnduslrler 20 anställda

Andel Andel GamlaAndel dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 9,6 7,4 9,3
—— 25 -49% 12,6 33,2 21,8

0 -24% 16,2 16,6 26,7
1 -24% 14,1 14,3 49,1

25 -49% 10,8 11 53,4
50 -99% 11,4 9,4 36,7

l00% 25,3 7,4 46,6
Totalt % 100,0 100,0

Tabell E16
Skatteförändrlngar vid K—SURV20L-SURV10m.m.
Varuhandel 20 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skattcminskning S0% 5,8 2257,8
25 -49% 42,3 8,9

-24%0 20,0 42,5
Skatteökning -24%1 13,9 54,1
-- 25 -49% 4,4 38,8
—— 50 -99% 7,8 57,9
-- l00% 5,8 44,0

%Totalt 100,0



SOU 1989:34 493Bilaga F

Tabell E17
Skattelörändrlngar vld K-SURV20L—SURVl0m.m.
Tjänsteföretag SNI 7-9

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt,

Skalteminskning 50% 18,2 2,3 6,4 9,1
—- 25 -49% 14,4 23,4 27,5 15,9
—— 0 -24% 17,6 7,9 15,2 48,2
Skatleökning -24%1 9,7 25,9 31,2 46,8
—— 25 -49% 9,7 10,5 11,3 55,0
—— 50 -99% 8,5 3,8 2,8 54,9
—- 100% 21,9 26,2 5,6 41,6
Totalt % 100,0 100,0 100 0

Tabell E18
Skntlefiiriindringar vid K—SURV20L—SURV10m.m.
Familieféretag 20-199 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 8,9 2,2 5,0 —23,1
—— 25 -49% 11,0 11,0 22,2 32,4
-- -24%0 16,6 18,1 22,9 52,0
Skatteökning -24%1 15,9 31,4 29,7 57,9
—— 25 -49% 11,5 12,9 10,5 62,3
-- 50 -99% 10,9 9,0 5,6 59,1
-- 00%1 25 15,4 4,2 60,6
Totalt % 100,0 100,0 100,0
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Tabell F.19
K—SURV20L-SURVl0vidSkaltefériindringar m.m.

anställdaFamiljcfiiretag 200

Gamla dis-Andel AndelAndel
positionerav avav

resultat gammal iföretag procent av
bolags- resultat
skatt

409,350% 12,0 -0,2 1,7Skatteminskning
22,4 17,825 -49% 13,1 22,0--

56,8-24% 24,70 10,9 18,0——
35,0 49,5-24% 16,6 33,0Skatteökning 1

55,98,1 9,325 -49% 12,6--
6,3 4,4 27,650 -99% 11,4——

100% 12,8 2,4 38,623,4--
100,0% 100,0 100,0Totalt

Tabell E20
K—SURV20L—SURVl0vidSkalteförändringar m.m.

Börslöretag 20-199 anställda

Andel Gamla dis-Andel Andel
positionerav av av

gammal iföretag resultat procent av
bolags- resultat
skatt

50% 12,2 4,3 5,6 -1,0Skatteminskning
44,9 25,525 -49% 20,4 25,4--

15,4 19,7 49,70 -24% 14,1——
-24% 14,0 42,711,8 15,6Skatteökning 1
-49% 5,3 58,325 9,4 6,6——
-99% 5,1 56,250 11,8 4,9--

5,4 20,0—— 100% 20,4 27,7
% 100,0Totalt 100,0 100,0
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Tabell E21
Skatleförândringar vid K—SURV20L—SURV10m.m.
Börsföretag 200 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 11,6 6,7 10,8 10,2
—— 25 -49% 16,5 7,8 12,3 19,1
—— -24%0 18,2 18,0 21,8 23,0
Skatteökning -24%1 11,2 12,6 16,1 49,4
-— 25 -49% 7,0 15,5 17,6 50,4
-- 50 -99% 8,3 17,0 11,1 37,2
—— 100% 27,3 22,3 10,3 44,9
Totalt % 100,0 100,0 100,0

Tabell F.22
Skatteförändringar vid K—SURV20L—SURVl0m.m.
Utlandsägda företag 20 anställda

Andel Andel Andel Gamla dis-
positionerav av av

företag resultat gammal i procent av
bolags- resultat
skatt

Skatteminskning 50% 13,8 0,4 4,9 -1160,4
-- 25 -49% 24,0 56,8 72,0 23,3
—- 0 -24% 16,6 13,9 11,1 48,6
Skatteökning -24%1 8,6 7,8 4,9 58,9
—— 25 -49% 6,6 2,1 1,0 56,3
—— 50 -99% 7,7 10,4 4,3 47,4
—— 100% 22,7 8,7 1 50,2
Totalt % 100,0 100,0 100,0
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Bilaga G Jämförande skatteberäkningar för

enskild firma och aktiebolag

1 Inledning

I denna bilaga redovisas räkneexempel illustrerar de relativasom
expansionsmöjligheterna för enskild firma och aktiebolag med obeskattade
och beskattade medel enligt de och gamla skattereglerna.nya

I räkneexemplet dehar gamla och de skattereglerna tillämpatsnya
modellföretag. Nedanett uppgifter modellföretagetpresenteras iom

exemplet.

Modellfdretagel belopp i tkr

Tillgångar Skulder kapitaleget
Kassa 80 Skulder 600
Lager 200 Eget kapital 200
Fordringar 20
Summa 300
inventeringar 250
Byggnader 150
Mark 100
Summa 800 Summa 800

Skuldränta

Den genomsnittliga på lånatskuldräntan kapital 10 %.antas vara

Anställda

Företaget ha alternativt ingaantas anställda. Lönentre 120 000är per
anställd, dvs. de uppgårsummerade lönerna till 360 000.

Tröskellöneinkomstuttag

Egenföretagaren och aktiebolagsägaren förutsätts göra verksam-uttag ur
heten för finansiera sin konsumtion. Föratt beräkna företagetsatt
expansionsutrymme har därför hänsyn tagits till kostnaden för detta
kontantuttag. Det förutsätts vidare företagaren i aktiebolagetatt tar ut
ersättningen hållethelt och lön, eftersom bolagsskattesatsen högresom är

arbetsgivaravgiftssatsen.än
I det skatteförslaget kan bolagsskattesatsennya ungefär jämställasett

med arbetsgivaravgiftssatsen.
I beräkningarna har tvåhänsyn tagits till olika krav kontantuttag, dels

72 000 och dels 108 000.

Överskott

Beräkningarna utgått frånhar två nivåerolika överskott resultat före

32-URF l
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400 000.000 delsdels 300 ochfinansiella kostnader,
följermodellföretagenförberäkningarnaInnan presenteras en

skattereglersammanfattning nuvarandeav

skattereglerNuvarande2

bokslutsdisposi-medresultatetidag möjligheter regleraFöretagen har att
modellföretaget.tillämpatsvanligaste dispositionerna hartioner. De

sammanfattats enligt nedan.Dessa har
överavskrivningar: sprids investerings-byggnaderFör inventarier och

Denna periodise-ekonomiska livslängd.investeringenskostnaden överut
betraktaplanenliga avskrivningarna ochde sk. ärring attutgör som en

avskrivningarna normaltskattemässigaDe ärföretagsekonomisk kostnad.
Skillnadentidsperiod.kortareavskrivningen skerhögre, dvs. översett en

avskrivningarskattemässigaavskrivningar enligt och ärplanmellan
Upp-bokslutsdisposition.Dessa redovisasöveravskrivningar. som en

skattemässigaautomatiskt deöveravskrivningarlösningen sker närav
årligafördärmed blir inte avdrag denutnyttjadeavskrivningarna ochär

förslitningen avdragsgill.
avsättningmöjlighetenskild firmainvesteringar har vidare göraFör att

investeringskontoinvesteringsreserv. allmäntallmän Beloppettill sätts
årmånadutgångenfår detförrän i november avsätt-inteoch uttas av

får för vissaendast utnyttjasAvsättningarnaningen vid taxeringen.prövats
återförda Om fortfaran-ändamål till beskattning. detinte bliför de skaatt

frånårsedan sju förlutitinvesteringskontomedel allmäntde finns kvar
återföras till beskattning.beloppinbetalningen skall resterande

får investeringsfond, %100avsättningar tillAktiebolagen göra av
Riksbanken.betalas in tillbeloppet skall

frånIanspråktaget investeringsreservinvestering allmänbelopp för en
blir direktavskriven.investeringeninvesteringsfond innebäroch att

relativtinvesteringsreserv sällsyntavsättning tillEgenföretagarnas är
aktiebolagovanligt mindreVidare det gör avsätt-förekommande. är att

därförbeaktasinvesteringsfond. I de följande räkneexemplenningar till
bokslutsdisposition.tillinte denna möjlighet

lagernedskrivningSåväl möjlighet tillenskild firma haraktiebolag som
tillOm avsättningför inkurans.50 % värde efter avdragmed lagretsav

lagernedskrivningtillresultatutjämningsfond parallellt begränsas rättengörs
35 %.till

Resultatutjamningsfond: enskild firmaAktiebolag och kan göra avsätt-
Avsättningen medresultatutjämningsfond.ningar till lönebaserad görs

årsnaturaförmån. Föregående% utbetalad inkl. källskatt och20 lön
återförsavsättning till beskattning.

påavsättningmöjlighetFör enskild firma finns dessutom göraatt en
inkomstbaserad resultatut-%med 15 tillnettointäkten i förvärvskällan

får lönebaserade fondavsätt-jämningsfond. efter denDenna detgöras att
avsättning tillföre för egenavgifter ochningen gjord, avdragär men

investeringsreserv.
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Föregående års återförasavsättningar skall till beskattning.

Skattesatser i dagens system

För 1988 nedanståendegäller skattesatser. Beloppen i skatteskalan är
beskattningsbar inkomst, dvs. inkomst efter avdrag för grundavdragett
10 000. Procentsatsen inkluderar dels den kommunala skattesatsen som

30 % och delsantas den statliga skatten.vara

0 70 000 35 %-70 000 140 000 50 %-140 000 190 000 64 %- 190 000 75 %2
Arbetsgivaravgiften 27 % lönekostnaden.hela Lönekostnadenutgör av

innnefattar naturaförmån,lön, värdet källskatt och sociala avgifter.av
Vid års1988 skatteregler blir därmed kostnaden för kontantuttag enligt

nedanstående tablå.

Kontantuttag 72 000 108 000
Skatt 41 000 90 611
Arbetsgivaravgifter 41 795 73 459
Summa 154 795 272 070

Antaganden bokslutsdispositionerom
I beräkningarna förutsattshar bokslutsdispositioner, måniatt av
lönsamhetsutrymme, utnyttjas fullt ut.

Förändringarna i avsättningar till resultatutjämningsfond RUF och
lagerreserv LR påverkardet den beskattningsbara inkomsten harsom- -
utgått från antagande prisökningen %ett lagret 10 och lönernaatt är
likaledes ökar %.med 10 Lagernedskrivningen dåbegränsad till 35 %,är
RUF bådautnyttjas foretagsformerna. I alternativet noll anställdaav är
dock lagernedskrivningen 50 %.

För överavskrivningar har storleken dessa frånhämtats statistiska
Åretsuppgifter för samtliga företag SCB Företagen 1986.gruppen

överavskrivningar har relaterats till bokfört värde inventarier och
byggnader. Denna beräkning %.6 Antagandenaprocentsatsger en ger
nedanstående bokslutsdispositioner för enskild firma ochgemensamma
aktiebolag i räkneepremplet.

Alternativet anställdatre
Överavskrivning 250 000+ 150 000‘6% 24 000
RUF löner 360 000‘10%‘20% 7 200
LR 200 00010%‘35% 7 000
SUMMA: 200

Alternativet noll anställda
Överavskrivningar 24 000
Lagerreserv 200 00010%‘50% 10 000
SUMMA: 34 000
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RUFutnyttja inkomstbaseradEnskild firma EF därutöverantas
%. effekten den beskattningsbara inkomsten15 För kunna beräknaatt

föregående år.%därvid inkomsten 10 högreär änantas att
nedan för fallet med överskottBeräkningsmetodiken illustreras

400 000 och 72 000.kontantuttag

Noll anställdaIle anställda

ABAB
Överskott 400 000400 000

000 -60 000-60ränta- lönekostnad- -154 795 -154 795kontantuttag

185 205Resultat 185 2051
000B.disD -38 200 -34-

Resultat 2 147 005 151 205
52% -78 626Skatt -76 443

3 70 562 72 578Resultat

förutsätts företagetI alternativet med noll anställda haratt samma
Exemplet visa olikaresultat i alternativet anställda. hurtre attsom avser

påverkaranställda inte skattemässigt företaget.strukturer eller

Ile anställda Noll anställda

EF EF
Överskott 400 000 400 000

-60 000 -60 000ränta-
Resultat 340 000 340 0001

B.disp 200 -38-38 200-L-SURV 590inkomst -4 527 -4
Resultat 2 297 273 301 410
Egenavgifter 27% -80 264 -81 381
Resultat 3 217 009 220 029

skatt -104 257 -106 521- -72 000 -72 000kontantuttag-
Resultat 4 40 752 50841

för expansionUtrymmet definieras resultatet efter skattersom summan av
ovanståendeoch avgifter och gjorda bokslutsdispositioner. I förexempel

anställda detta för aktiebolaget 108 762 70 562 38 200 förochtre +ger
enskild firma 83 479 40 752 4 527 38 200++

Beräkningarna för enskild firma under förutsättning intedegörs göratt
bokslutsdispositioner resultatet klararstörre täckaän ävenatt att

kontantuttaget.
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I tabell för de olika kombinationernaG.1 sammanfattas resultaten av
kontantuttag och överskott i verksamheten.

Tabell G.1
Belopp och aktiebolag vid olika kombinationerför expansion i enskild firma av

års 1000-taIkontantuttag skalteregler. kr.och överskott. 1988

ÖverskottUttag
300 400

Tre anställda
72 83,5EF 57,3

108,8AB 60,8
108 EF -17,5 47,5

AB 52,7-32,]
Noll anställda
72 EF 54,7 80,1

AB 58,6 106,8
108 EF -17,5 44,1

AB -—32,1 50,3

framgårAv skillnaden i förtabellen belopp expansion ökar medatt
förmånöverskottet till för aktiebolaget. Dessa skillnader dock mindreär

dåhögre kontantuttaget för bokslutsdispositioner iär, utrymmet
aktiebolaget begränsas det tröskellöneuttaget. De negativahögre talenav
i påtabellen, för kombinationen 300 000överskott och kontantuttagav

på tillåter108 000, beror denna kombination inte det stipuleradeatt
eftersom förresultatet litet -32,1. För alternativet nolluttaget är

då någonanställda blir mindre expansiondet till inte har RUF-över man
avsättning för anställda.

3 Nya Skatteregler

Enligt de de skattemässigaskattereglerna kommer reserveringarna attnya
slopas. Dagens avskrivningsregler Enkommer dock ligga kvar.att ny
reserveringsmöjlighet, SURV, införas. Dennakommer reserveringsmöj-att
lighet K-SURVuppdelad dels kopplad till detär ären som egna
kapitalet L-SURVoch dels kopplad till lönesumman. Reglernaären som

nedan.presenteras

Aktiebolag

fårEnligt det skattereglerna aktiebolagen välja K-mellan göraattnya en
utgåendeSURV-avsättning 30 % det kapitalet eller göraattav egna

L-SURV-avsättning 30 % lönesumman till 25 Förbasbelopp.en av upp
lönekostnader överstigande 25 basbelopp reduceras därefter L-SURV-

utgåendeavsättningen 10 %. K-SURV-avsättningentill ska göras eget
kapital. För aktiebolag i förutsattshar exemplet det inte har gjortsatt
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utdelning påverkareller emissioner det kapitalet.som egna

Enskild firma

För enskild firma medges parallellanvändning K-SURVL-SURVen av
enligt nedan.

30 % utgående kapital %20 lönesummaneget till 25+av av upp
basbelopp 8 basbelopps

För K-SURV-avsättning måsteatt ska möjlig det kapitaleten vara egna
föregåendeha ökat år.sedan Vid minskning det kapitalet skeren av egna

motsvarande minskning K-SURVEN. För enskild firma bliren beräk-av
ningen K-SURV-ökningen komplicerad utgåendeeftersom detav egna

påverkaskapitalet dels kontantuttagets storlek, dels den progressivaav av
skatten. Genom beräkningar bådebeaktar progressiv skatt ochsom
kontantuttagets storlek har K-SURVEN fastställts för enskild firma.

I praktiken förenklas beräkningarna eftersom egenföretagaren löpande
betalar skatt och sociala året.avgifter under Den eventuella skuld eller
fordran avseende inkomstskatt eller sociala avgifter uppstå påkansom
grund de löpande skattebetalningarnaatt inte stämmer medav överens
slutlig debitering beaktas ej.

Skattesatser

Nedanstående skiktgränser förgäller beskattningsbar inkomst, dvs. inkomst
efter pågrundavdrag 12 000.

0-160 000 30 %
160 000 50 %Z

Med de skattesatserna kostnadenblir för kontantuttag:nya

Kontantuttag 72 000 108 000
Skatt 25 714 41 143
Avgifter 36 141 55 162
Summa: 133 855 204 305

En jämförelse tablåmed motsvarande vid dagens föregåenderegler se
exempel visar de sänkta skattesatserna iatt inkomstskatten väsentligen
sänker kostnaden för kontantuttag. framgårSom bidrar detta tillsenare att
öka expansionsutrymmet bådaför de företagsformerna.

Beräkningarna utgår från företag har 400 000att respektive 300ett 000
i överskott före och bådaräntor reserveringar. För de utgåralternativen

från kontantuttag på 72 000ett 108 000. Vidare harman beräk-resp.
utgått frånningarna företaget har nollatt anställda. Beräknings-treresp.

metodiken illustreras nedan för kombinationen med 72 000 i kontantuttag
och 400 000 i överskott.
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Noll anställda:

AB EF
Överskott Överskott400 400

räntor -60 räntor -60- -överavskr. -24 överavskr. -24- -
löneuttag —133,9-Resultat 1 182,1 Resultat 3161

K-SURV-ökning -38,2 K-SURV-ökning -29,5
Resultat 2 143,9 Resultat 2 286,5
Skatt -43,2 Egenav. 27% —77,4
Resultat 3 100,7 Resultat 3 209,1
För expansion 162,9 Skatt -66,6

Resultat 4 142,5
Kontantuttag -72
Resultat 5 70,5
För expansion 124

Tre anställda:

ÖverskottetI det andra alternativet förutsätts företagen ha anställda.tre
detsamma iär exemplet efter det lönerna för de anställdaattsom treovan

har dragits bort.
För aktiebolaget blir förmånligtdet välja L-SURV-altemativet.mest att

Årets avsättning ökningen i lönekostnadernautgör 10 %.antassom vara
I underlaget för L-SURV får inte arbetsgivaravgifter medräknas.
Bolagsägarens löneuttag medräknas i L-SURV-underlaget.eget

Årets L-SURV-avsättning för aktiebolag blir:

kontantuttag 72eget
skatt, kontantuttag 25,7
löner 3 120 360anst.
Summa 457,7
Antagen frånlöneökning före-
gående år 10% 45,8
L-SURV-avsättning 30% 13,7

får%Avsättning med 30 inte överstiga 25 basbelopp. Om basbeloppett
30 innebär det fårär avsättning %med 30 till 750. L-att göras upp

SURV-avsättningen i exemplet överstiger inte denna gräns.

Beräkningsmetodiken enligt mallenutser ovan:

AB
Resultat 1 182,1
L-SURV-avsättning -13,7
Resultat 2 168,4
Skatt -50,5
Resultat 3 117,9
För expansion 155,6
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Enskild firma

K-SURV och L-medges parallell användningFör enskild firma aven
för enskild firma.Beräkningsmetodiken enligt mallenSURV. ut ovanser

Enskild firma

316Resultat 1
360’10%‘20%L-SURV —-7,2

Resultat 2 308,8
-29,5K-SURV-ökninu enl. beräkn.
279,3Resultat 3

27% -75,4Egenavgifter
203,9Resultat 4
-79,9Skatt

5 124Resultat
-72Kontantuttag

52Resultat 6
112,7För expansion

till 8 totalt.För enskild firma reserveringarna begränsade basbeloppär
I överskrids inte dennaexemplen gräns.

tabell olika kombinationernaI G.2 sammanfattas resultaten för de av
bådafirma aktiebolag för deöverskott för enskild ochkontantuttag och

anställda.alternativen med noll anställda och tre

Tabell G.2
aktiebolag vid olika kombinationerBelopp för expansion i enskild firma och av

1000-tal kr.Nya skatteregler.kontantuttag och överskott.

ÖverskottUttag
300 400

Tre anställda
72 EF 81,6 112,7

AB 85,6 155,6
108 EF 39,4 76,7

35,7AB 106,8
Noll anställda
72 EF 78,7 124,0

AB 86,6 162,9
EF 36,6 88,0
AB 32,9 109,2

dåanställda K-SURVEN utnyttjatsFör alternativet 0 gäller endastatt
någrainte har anställda.man

anställda parallellanvåndning K-För alternativet 3 medges aven
förSURVL-SURV för enskild firma. Det expansionsutrymmetgör att

enskild aktiebolaget. Vidare kanfirma ökar relativt jämfört medsett
använda sigkonstateras det för aktiebolaget baralönsamtär attatt mest
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dåK-SURV-alternativet, detta expansionsutrymme. Endaststörstav ger
lågt L-SURV-kombinationen och kontantuttagöverskott högt gör att

aktiebolaget, eftersom reserveringen inteavsättningen förär mer gynnsam
vinstnivån.kopplad tillär

förhållandeI dagens regler G.1 för förstatill se tabell kan det noteras
såvälexpansion för enskild firmaför allmänt ökaratt utrymmet sett som

för fysiskaaktiebolag. Förklaringen ligger dels i de sänkta skattesatserna
för dels i densänker kostnaden kontantuttag, och sänktapersoner, som

bolagsskatten.
bådaBeträffande relativa expansionsmöjligheterna för företagsfor-de de

lågt lågtföljande kombinationenkan Vid överskott ochsägas.merna av
förmån. Vidsker viss förändring till aktiebolagets kravstörreuttag en

lågtkommer vid överskott enskild firma ha bättreuttag att expan-
sionsmöjligheter aktiebolaget. Det beror kontantuttagetän att tas ut

förelönekostnad reserveringarna i aktiebolaget. Det leder till attsom en
reserveringsutrymmet enskild firma,minskar jämfört med där kontantut-

efter reserveringarna. Förutsättningen dock resultatettaget är ärtas ut att
så ibra det möjliggör reservering enskild firma istörre änattpass en
aktiebolaget.

högaVid överskott aktiebolaget, eftersom den progressivagynnas
beskattningen träder in i inkomstskiktende högre för enskild firma.
Dessutom iträffas överskotten enskild firma egenavgifter. Skillnadenav
mellan enskild firma aktiebolag minskaroch det höga överskottetom

högt kontantuttag.motsvaras ettav
påpekasSlutligen bör de företagsexemplen för enskild firmavaldaatt

i dessa exempel inte överskrider spärregeln för reserveringar 8
uppnåbasbelopp. I fall enskild firmade skulle takbeloppet för reserve-

ringar kommer de givetvis missgynnas jämfört aktiebolagen.medatt

Sammanfattning

I denna bilaga beskrivits de relativahar expansionsmöjligheterna för
årsenskild firma och aktiebolag vid dagens 1988 skatteregler och vid de

skattereglerna. Rent förbättrarallmänt de skattereglernanya nya
förutsättningarna för företagsfor-expansion och balansen mellan de olika

förändras inte för det fall överskottet inämnvärt, verksam-utommerna
då fåraktiebolaget försteg.heten ökatär stort, ett
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Några principfrågorBilaga H vid utformningen
staketmodellerav

principfrågorI denna bilaga behandlas antal ekonomiskt slag,ett somav
aktualiseras varjevid slag staketmodell, oberoende för vilkenav av
företagsform modellen skall tillämpas.

Gemensamt för olika staketmodeller de i likhet aktiebolags-medär att
tvåformen medger de leden i dubbelbeskattningen i tiden.att separeras

Detta det möjligt expandera verksamheten med enkelbeskattadegör att
medel, andraledsbeskattningen aktualiseras först vidatt uttaggenom av
inkomster verksamheten.ur

frånAvsteg ej1 dubbelbeskattning eller

frågaEn första gäller löpande inkomster i sin helhet skall träffasom av
frågastaketskatt, oberoende inkomsten Dennaeller ej. hartas utav om

frånmed det finns skäl principengöraatt göraatt avstegom om
dubbelbeskattning för viss del inkomsterna. Det visskan hävdas attav en
del inkomsten betrakta insatt kapital slagsär räntaattav som en-
normalavkastning i likhet med vanlig bankränta enbart träffasbörsom-

kapitalskatt hos Tekniskt kan detta skemottagaren. att uttagetav genom
normalavkastning avdragsgillt vid beräkningen underlaget förgörsav av

staketskatten.
Frågan frånhuruvida detta principen dubbelbeskattningär avsteg om

Å dåmotiverat eller ej. sidanär kan hävdas, motsvarande normalav-ena
kastning inte undandras dubbelbeskattning i aktiebolagsfallet, att avsteget

omotiverat. En näringsidkare bedriver iär verksamhet form ettsom av
aktiebolag intekan viss del inkomsten denna förstta ut utan atten av
träffats bolagsskatt.av

Å andra sidan kan hävdas parallelliteten med bankränta ochatt
låneräntormotsvarande avdragsrätt för i aktiebola motiverar avdragsrättget

inom Med detta kapitalstaketet. kan det avkastningenäven synsätt som
belöpa emellertid inte betraktas kapital i näringsverk-egetanses som

lånatsamheten frånbör kapital, företagaren skjutit tillutan ses som som
privatekonomin. Detta har betydelse för kapitalethur skall behandlas vid
definitionen SURV-underlaget. Om avdragsrätt medges saknas motivav

inkludera kapitalet i SURV-underlaget.att
En likformig alltsåbehandling aktiebolag och staketföretag förtalarav

avdrag för normalavkastning kapital tillskjutits endast kanatt som
medges för falldet detta kapital staketföretagets synvinkel betraktasur

främmande kapital.som
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2 Beskattning omedelbart uttagav

För fall frågadet undantag enligt medges andragäller hurovan en man
bibehållenmed omedelbaradubbelbeskattning skall behandla uttag av

löpande inkomster dels vid staketbeskattningen, dels hos mottagaren.
Avgörande här till viss del kapitalinkomstär skall elleruttagetom ses som
i sin helhet arbetsinkomst hos Om det till viss delmottagaren.som ses som
kapitalinkomst det naturligt jämför situationen för aktiebolagetär att- -
denna del inte avdragsgill inom staketet. Om däremot i sinär uttaget
helhet arbetsinkomst bör det avdragsgillt jämför löneuttagses som vara -

fåmansaktiebolagi -samtidigt det belastas med socialavgifter ochett som
full inkomstskatt.

För det flertalet inkomsttagare frånenligt förslaget RINKstora som
enbart betalar kommunalskatt detta ungefärlig neutralitet mellan uttagger

kapitalinkomst och arbetsinkomst. Med %staketskatt 30 blir försom en
inkomsttagare %med enbart kommunalskatt 30 det totalaen

påskatteuttaget kapitalinkomst 51 % 30 0,3‘70 arbetsinkomstoch+
27149 % o,373.+ca

För näringsidkare därutöver betalar statlig inkomstskatt %20som om
blir förmånligare.kapitalinkomst Därmed aktualiseras föruttag som
staketföretag föreslåsslag spärregler de RINK församma av som som av
fåmansaktiebolag.

3 Beskattning uppskjutet uttagav

De inkomster inte omedelbart förutsätts beskattas medtas utsom en
staketskatt dessa inkomsteroch kommer beskattat kapitalutgöraatt eget

tredje frågan sådanti företaget. Den gäller hur enkelbeskattatuttag av -
kapital skall behandlas inom staketet och hos mottagaren.—
Liksom vid omedelbart det för förstadet möjligtär betraktauttag att

kapitalinkomst,del varvid det inte skall avdragsgilltuttageten av som vara
inom staketet och beskattas kapitalinkomst Liksomhos mottagaren.som
vid omedelbart denkrävs kapitalinkomstbeskatt-uttag separatap.g.a.-
ningen hos för möjlighetentakmottagaren ett göraatt uttag som-
kapitalinkomst.

Om uppskjutnadet i arbetsinkomststället betraktas finnsuttaget som
två alternativa möjligheter. I analogi med aktiebolaglöneuttag kanur

för förstadet avdragsgillt inom varvidstaketet, det grundargörasuttaget
socialavgifter och beskattas tjänsteinkomst hos Avdrags-mottagaren.som
gillheten förutsätter verksamheten inkomsterhar löpandeatt motsom-
vilka avdrag kan innebär den formella trippelbeskattningengöras att-

ursprunglig staketskatt, socialavgifter och inkomstskatt reducerasgenom

1 Här förutsätts socialavgifterna skatt. Om i ställeti sin helhet utgöratt man
enbart % grundavgift blir19 jfr förslaget skatt denutgörantar att ca om --%totala skatten 41 19 0,3’73.+
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dubbelbeskattningenz.åsyftadetill den
det utgörainnebär attalternativet trotsDet andra att uttaget, anses

lösningDennainom staketet.avdragsgilltintearbetsinkomst, görs
medgeförotillräckligalöpande inkomster är attmöjliggör ävenuttag om

fallundvikas i dettaskalltrippelbeskattningFörförfullt avdrag attuttaget.
grundaintetjånsteinkomstdetskall trots attuttaget vara enanses -- inkomstskatt3. dåFrågan huruppkommerträffasegenavgift enbartutan av
avgifteringadärarbetsinkomstsådana betraktas menuttag, somsom

två alternativaförmånssynpunkt. finnsHårutgår, behandlasskall ur
synsätt.

det betraktasintealternativet attI första uttaget, trots somdet anses
deni linje medalternativförmånsgrundande. Detta årarbetsinkomst, vara
frånutdelningbeträffandelösningen överuttagRINK föreslagna somav

utgår inte heller ärochavgifter intefåmansaktiebolag, där uttaget
förmånsgrundande.

denerlagdredanavgiften attalternativetI det andra genomanses
dettaMedstaketskatt.medintjänandet beskattatsvidsparade inkomsten

någon formförutsättsförmånsgrundande härskallsynsätt uttaget vara -
riksförsäkrings-ochskattemyndigheternamellanclearingförfarandeav

verket.

Sammanfattning4

skattebehandlingenalltså frågor vidaktualiserasSammanfattningsvis avtre
någon delgällerDen förstafrån staketverksamhet. avomuttag en

betydelsecentraldubbelbeskattning. Avundandrasskallnäringsinkomsten
avkastningdel inkomsten utgöradennakapital antasdetär avsomom

kapital.främmandeellerSURV—sammanhangi egetskall varaanses--
erlagtsstaketskattfrågan efter detgällerDen andra uttag urom --

i sinellertill viss delkapitalinkomstskallsynvinkelmottagarens anses vara
spårregler.olikaaktualiseras slagförra falletarbetsinkomst. I dethelhet av

enkelbeskattadesparade,frågan gällertredjeDen uttag avom
ochavdragsgilla ellerskallarbetsinkomstinkomster tas ut varasomsom

förmånssynpunkt.betraktasskallfalleti det uttagethur ursenare

2 år inkomst1 harföretagarenAntagillustrera.räkneexempel kanEtt att en
70. Med räntasparad inkomst30staketskatt100 efter enengersom avdragsgillhetår 74,9 med2 tillbelopp till% detta7 växerefter skatt som

vilket74,90,7107år. medgerAvdragsgillhetendetta ett uttagtas ut
%50marginalskatthar28,89. Om företagarenmedsocialavgifterbetalas en

behållning0,5107-28,89. Vilket39,06utgår inkomstskattvidare ger en
arbets-avdragsgillomedelbartgjortsstället hadei39,06. Om uttaget som

tillprivatår efter sparandebehållningen blivit 36,5, vilket1harinkomst en--behållningårbehållning 39,06, dvs2givit% hade7ränta sammaen-sparande i företaget.vidsom

eliminerrngicke-avdragsgillt kravetandåavgifter uttagOm ut ett avtas
medgesinkomstskattberäkningenvidtrippelbeskattningen mottagarenatt av

erlagda skatten.staketetför inomavräkning den
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och skattK-SURVBeräkningBilaga I samtav
återföringuppskovsbelopp förav

Inledning1

beräkningnågra illustrerarräkneexempel,bilaga redovisasI denna som
fortvarighetstill-förberäkningenavsnitt 2K-SURV skatt. Ioch görs ettav

beskattningsåret SURV-avsättning. Igår medstånd, iföretaget indär en
uppskovsbeloppetkapitel 7 omnämndaiavsnitt 3 beskrivs dethur m.m.

övergångsåret.bestäms

K-SURV och skattBestämning2 av

tillgångarnas skattemässiga värden medK-SURVENBasen för utgörs av
Årets komplicerarskuld, vilketdärvidför skulder. skatt utgöravdrag

SURV-avsättningenl.påverkasi sinskattenberäkningen turatt avgenom
måste samtidigt.SURV-avsättning bestämmasDetta innebär skatt ochatt

Tillvågagångssättet exempel.illustreras medkan ett
nedanståendeårets ingång balansräkning.haFöretaget vidantas

IB
500Tillgångar Skulder1000
150SURV
350EK

föregående år SURV-avsättningalltså maximalha gjortFöretaget antas
året 100.vinsten500. Under%30 SURV-underlaget antas varaav

Årets utgåendeden balansen,beräknasSURV-avsättning och skatt som
utseendeföljandehar

UB
500Tillgångar Skulder1100

SURV
Skatt
EK

Årets sambandSURV-avsättning följandemaximala ges av

500 Skatt0,31100SURV --
alltså tillgångarnas 1100 avdragvärde medSURV-underlaget utgörs av

Årets åårets andra sidan500 Skatt. skattinkl.för skulder skatt avges-
sambandföljande

SURV150Skatt o,31oo + -
åretsalltså tillägg förvinst 100 medBeskattningsbar inkomst ges av

1 SURV-underlagetberäknas enkelhetsskälenskild näringsverksamhetFör av
årets skatt.beaktandeutan av
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återföring ingående SURV 150 åretsoch med avdrag för SURV-av
avsättning.

Om skattcuttrycket i det andra sambandet in åretsi försätts uttrycket
SURV-avsättning kan den bestämmas till 173. Om detta SURV-senare
belopp in i för erhålls åretssätts uttrycket skatten Utgåendeskatt, 23.

får nedanståendebalans utseende.

UB
Tillgångar 1100 Skulder 500

SURV 173
glimt 23

54ets
vinst
EK 350

Exemplet visar möjligheten till SURV-avsättningatt effektiv skattger en
årets vinst ca 23 %.om

3 Bestämning uppskovsbelopp ochav
övergångsåretskatt

övergångenVid till det skall uppskovsbelopp fortsätt-systemet ettnya
ningsvis kallad skattepliktig intäkt bestämmas. Den skattepliktiga intäkten

upplösta åretsutgörs med avdrag för första avsättning till K-av reserver
SURV. Proceduren illustreras nedan exempel.ettgenom

ingåendeFöretagets balans har följande utseende:

IB
Tillgångar 1000 Skulder 500

Reserver 250
EK 250

Årets vinst 100. Beräkningen skattepliktigantas intäkt SI, SURVvara av
nedanståendeoch skatt skall utgåendegöras balans.

UB
Tillgångar 1100 Skulder 500

SI
SURV
Skatt
EK

Beräkningen i flera åretsI förstagörs kan SURV-avsättningsteg. ett steg
bestämmas tvåföljande samband, nämligengenom

1 SURV o,31100 500 Skatt- —
2 Skatt 0,3250 100 SURV+ -

SURV-underlaget alltså tillgångarutgörs minus skulder inkLskat-av
ten. skatteunderlaget den åretsutgörs upplösta och vinst medav reserven
avdrag för SURV-avsättningen. Genom insättning skatteuttrycket 2av
i uttrycket för SURV 1 kan SURV-avsättningen bestämmas till 163.

.
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I andra beräknas den skattepliktiga intåkten,ett steg som ges av
åretsupplösta med avdrag för SURV-avsättning. I exemplet blirreserver

den skattepliktiga 250intäkten 87 163.-Årets blirskatt beroende hur del den skattepliktiga intäktenstorav av
återförs året.det första Nedan tvåillustreras utfallet för alternativ.som

återförI det första alternativet företaget 30 % den skattepliktigaav
Åretsintäkten 87, dvs. 26. Skatten detta belopp ca totalaår

åretsskatt inkl. påskatten vinst kan beräknas följande Densätt.- -
åretstotala skatten hela den skattepliktiga intäkten och vinst kan- -

Frånsamband 2 bestämmas till 56. detta belopp skall dras dengenom
%skatt 70 den skattepliktiga intäktenattsom sparas genom av sparas.

Den uppgårsparade skatten till 18 0,30,787. Följaktligen åretsblir
utgående återståendetotala skatt 38. Den balansen där intåktsbelopp-

fårtill 70 % nedanståendekapitalutgör utseende.eget -
UB

Tillgångar 1100 Skulder 500
SI 61
SURV 163
Skatt 38
EK 338

I detta alternativ ökar det kapitalet 88,med vilket kan tolkasegna som
från återfördtillskott del skattepliktig intäkt 18 0,726summan av av

från åretsoch tillskott vinst efter skatt 70.
tvåI återföraalternativ företaget den skattepliktiga intäkten detantas

året.första utgårDärvid 13,5 %.rabatt med Detta sänker skatten det
återförda beloppet till 22,6 0,30,86587. åretDen totala skatten för blir

utgående52,6 fåroch den nedanståendebalansen utseende.

UB
Tillgångar 1100 Skulder 500

SURV 163
Skatt 52,6
EK 384,4

I alternativet ökar det kapitalet med 134,4, 70 kan sågasegna varav vara
åretshänförligt till vinst återfördaoch 64,4 till den i sin helhet och

rabatterade intäkten 75,3 0,86587. Skatten den rabatterade
intäkten 22,6.år
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Bilaga K Beskattning handelsbolag iav
olika länder

I denna bilaga beskrivning Skatteregler för handelsbolag iges en av m.m.
Årtalenländer.antal tidpunkt för vilken uppgiftett anger resp. avser.

Eventuella ändringar därefter har inte beaktats.
Vid tillämpning de svenska dubbelbeskattningsavtalen bör observerasav

handelsbolagen i dag i de flestaallra fall inteatt omfattas. Avtalen
tillämpas pånormalt personer bådahar hemvist i eller avtals-som en
slutande stat art.1. Med person med hemvist i avtalsslutande staten
åsyftas är skattskyldig där grund hemvist, bosättning...person som av
art. 4.

Belgien 1984

Det finns fyra slag handelsbolag:av

Juridisk Skatte-
subjektperson

General partnership handelsbolag Ja Ja besk. som
aktiebolag

Limited partnership kommanditbolag Ja -- ‘
Limited partnership with issued Ja —-
shares kommanditbolag med aktier
Company partnership with limited Ja -- ‘
liability egentligen slagsett
mindre aktiebolag

‘ Kan låtavälja i stället bolagsmännen beskattas för bolagetsatt inkomster. Ett
sådant val förenat fårär med vissa villkor bl. antalet bolagsmän intea
överstiga femton.

Danmark 1989

Handels- och kommanditbolag beskattas i Sverige. Av- och nedskriv-som
ningar kan emellertid individuellt. De juridiskagöras är personer.

Finland 1989

Huvudregeln handelsbolagsär och kommanditbolags inkomsteratt be-
skattas hos delägarna. När bolag bedriver rörelse aktiva in-ett som
komster registreras kan emellertid välja beskatta hälftenattman av
inkomsterna hos delägarna och hälften hos bolaget. Handelsbolaget

påbeskattas aktiebolag.sätt De juridiskaett ärsamma som personer.
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Frankrike 1985

partnershipHandelsbolag general

Juridisk person.
Dessa i Sverige. Dock väljabolag beskattas kansättsamma som man
i skattehänseende i stället behandla handelsbolaget sättatt samma som
aktiebolag.ett

Kommanditbolag limited partnership

Juridisk person.
Ett kommanditbolag välja aktier issue shares dettakan äratt utge -

Ett share-issuing limitedemellertid ovanligt. dylikt bolag kallas ett
påpartnership alltid aktiebolag.och beskattas sätt ettsamma som

Övriga också deltill denkommanditbolag beskattas alltid aktiebolagsom
på Den vinstenvinsten kommanditdelägare. del belöperbelöper somav

enligt Dessabeskattas huvudregeln hos delägarna. harkomplementärer
för sedock valmöjlighet gäller handelsbolag ovan.somsamma

Irland 1987

Handelsbolag inte juridiska De detta ikanär trots egetpersoner. namn
inför domstol.och kärasvara

på Sverige.Handelsbolag beskattas isättsamma som

Island 1989

Vid registrering handelsbolag eller kommanditbolag kan välja attav man
låta låtaantingen beskattas för hela bolagets inkomster ellerbolaget att

Detta val definitivt. Bolagen juridiskadelägarna beskattas. är är personer.

Italien 1987

Handelsbolag och kommanditbolag juridiska finnsoch detär trepersoner
slag handelsbolag:av

1 General partnership handelsbolag
Limited kommanditbolag2 partnership
Limited partnership kommanditbolag3 with shares med aktier

2Handelsbolagen 1 inte skattesubjekt delägarna beskattasutgör utan-
personligen. Limited partnership with shares däremot skattesub-utgör ett
jekt aktiebolag.och beskattas sätt ettsamma som

skattesubjekt beträffande inkomstskatt.Alla handelsbolag lokalutgör

Luxemburg 1986

Handelsbolag och kommanditbolag inte juridiskaär personer.
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Fyra handelsbolag:slag av

ochpartnership Societe collectif societe civile2 General1 och en nom
vårtliknar bolagsistnämnda enkladet mer-

kommanditbolag3 Limited partnership
partnership with shares kommanditbolag med aktierLimited4

3 inte skattesubjekt delägarna beskattasHandelsbolagen 1 utgör utan-
personligen.

däremot skattesubjektLimited partnership with shares ochutgör ett
sådantaktiebolag. Komplementärer ibeskattas sätt ettettsamma som

emellertid personligen betalningsansvariga för bolagets skatt tillbolag är
del de tagit medel bolaget.den ut ursom

skattesubjekt beträffande och kommunalAlla handelsbolag är moms
bådepå inkomst incomenäringsskatt skatt beräknas trade ochsom - -

capital.förmögenhet trade—

1986Nederländerna

i Sverige med följande awikelser.Samma regler gällersom
Varje välja förhandelsbolagsman kan själv metod hur lagret skall

avskrivningarvärderas, vilka skall göras etc.som
överlåtarenhandelsbolagsandelVid försäljning beskattas som omav en

sålt inkråmet. Särskilda regler gäller vid försäljning till barn.han

Norge 1989

Huvudregeln kommanditbolaghandels- och beskattasär sättatt samma
dispositioneri Sverige. Avskrivningar och skattemässiga emellertidgörssom

individuellt varje enskild delägare. Bolagen juridiskaärav personer.
Det finns möjlighet inregistrera selskapdock handelsbolag,att typen av

innebär varje delägaremed delt ansvar DA, endast haratt ettsom
sin del förpliktelser oberoendemotsvarande bolagetsansvar av egenav

sådant skattesubjektinsats. Ett bolag och beskattas enligt reglernautgör
för aktiebolag.

Spanien 1986

Handelsbolag juridiska Huvudregelnoch kommanditbolag är personer.
aktiebolag,handelsbolaget beskattas dvs.sättär äratt ettsamma som

När verksamhet professionalskattesubjekt. handelsbolagetsett avser
åsyftasactivity här advokater, läkare, tandläkare etc. och alla bolagsmän

professionals inte personligen.beskattas bolaget bolagsmännenär utan

Storbritannien 1987

Handelsbolag samma för kommanditbolag inte juridiskaregler är
inte Skottland. Högst 20detta gäller i bolagsmän med vissapersoner
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undantag.
påHandelsbolag beskattas i Sverige. Själva deklara-sättsamma som

tionen emellertidskall lämnas in handelsbolaget, normalt densettav av
först nämnde delägaren en komplementär i förevarande fall i handels-

ocksåbolagsavtalet. Skatten betalas in bolaget. Bolagsmännen debiterasav
därefter i räkenskaperna.

USA 1988

Handelsbolag och kommanditbolag behandlas i skattehänseende samma
i Sverige. Gränsdragningensätt mellan kommanditbolag aktie-ochsom

bolag emellertid flytande. I vissa fall kan kommanditbolagär beskattasett
aktiebolag det för likhetsätt har medett storsamma som ettom

aktiebolag, corporate dåresemblance. Detta gäller i vissa fall ett
aktiebolag general partner iär kommanditbolag.ett

Västtyskland 1988

General partnership OHG och Limited partnership KG

I formell mening dessa juridiska Deutgör kan emellertidpersoner.
förvärva rättigheter iklädaoch sig skyldigheter kära och införsamt svara

alltsådomstol. De de egenskaper enligtäger svensk skulle harättsom
medfört de betraktades juridiska I tyskatt harrättsom personer. man

förhållandet så,uttryckt de uppträder ändåjuridiskaatt som personer men
inte juridiska eftersomär de bolaget förvärvade rättigheternapersoner av

iklädda åvilaroch skyldigheterna omedelbart bolagsmännen.
såvittDe skattesubjektutgör avser

moms
trade income, lokal skatt normalt med mellan 15 tilltax uttason en som
drygt 20 utgångspunktenbeskattningsunderlagetprocent ärav
underlaget vid bolags- inkomstskatteberäkningenoch med antalett
justeringar multiplicerat 5 Väst-Berlinmed iprocent, 9,2uttas procent,

fribelopp DM 36 000 för fysiskaett och handelsbolag,personer
skatten avdragsgill vid bolags- inkomstbeskattningenär och
trade capital, uppgårlokal skatttax normalt till knappon en som en

beskattningsunderlaget, vilket theprocent utgörs total taxableav netav
employed in the business med antal justeringarassets multipliceratett

med 0,2 fribelopp DM 120 000, skatten avdragsgillprocent, vidär
bolags- inkomstbeskattningenoch

0,6 34 the total ofnet assets tax, theprocent net assetsav av company
tillgångarnase. d., i princip värde enligt balansräkningen med vissa

justeringar mark och byggnader värderas oftast till 30-40mellan
fårmarknadsvärdet, denna skatt inte dras vidprocent beräk-av av

ningen andra skatterav



519SOU 1989:34 Bilaga K

transactionscapital l handelsbolagskapitalet dettatax, procent närav
inbetalas, denna skatt endast vid tillfälle och endast minsttas ut ett om

bolagsmännen aktiebolag, skatten avdragsgill vidär inkomst-äretten av
bolagsbeskattningenoch

Ett handelsbolag intetyskt skattesubjekt vid taxeringen tillutgör statlig
inkomst- och bolagsskatt.
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