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Forkortnm gar

ADB Automatisk databehandling
ASB Aktiebolaget Svensk Bilprovning
B Budgetdepartementet
BL Lagen 1961:372 bensinskattom
BNP Bruttonationalprodukten
Dir Direktiv
Ds Departementsserie
ECU European Currency Unit
EF Förordningen 1964:351 allmän energiskattom
EFTA European Free Trade Association
EG Europeiska gemenskapen
EL Lagen 1957:262 allmän energiskattom
FB Förhandsbesked
Fi Finansdepartementet
JoU Jordbruksutskottet
KIS Kommittén med uppdrag den indirektaöveratt se

beskattningens omfattning och utformning
KL Kommunalskattelagen 1928:370
KPI Konsumentprisindex
KU Konstitutionsutskottet
kWh Kilowattimme
LDS Lagen 1977:306 dryckesskattom
LFM Lagen 1978:69 försäljningsskatt motorfordonom
LPP Lagen 1984: 151 punktskatter prisregleringsav-ochom

gifter
LSB Lagen 1982:1200 skatt videobandspelareom
LSK Lagen 1982:691 skatt vissa kassettbandom
LSO Lagen 1973:1216 särskild skatt för oljeprodukterom

och kol
LSR Lagen 1978:144 skatt vissaom resor
LSV Lagen 1941:251 särskild varuskattom
LTS Lagen 1961:394 tobaksskattom
ME Miljo- och energidepartementet
MHRF Motorhistoriska riksförbundet
ML Lagen 1968:430 mervärdeskattom
NEL Lagen 1974:992 nedsättning allmän energiskattom av
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NU Näringsutskottet
Develop-Economic Co-operation andOECD Organisation for

ment
Prop Proposition
RF Regeringsformen
RINK Kommittén uppdragmed göra översynatt aven

inkomstskattesystemet
frånRK Rättsfall kammarrätterna

RRV Riksrevisionsverket
Rskr Riksdagsskrivelse
RSL 1972:266 och reklamLagen skatt annonserom
RSV Riksskatteverket

CentralbyrånSCB Statistiska
viss elektrisk kraftSEL Lagen 1982:1201 skattom

SFI Svenska Filminstitutet
riksorganisationSFRO Sveriges fordonsbyggares

SFS Svensk författningssamling
SJ Statens järnvägar
SkU Skatteutskottet
SOU Statens offentliga utredningar
SPK Statens pris- och konkurrensverk
Stev Statens energiverk
TSV Trafiksäkerhetsverket
TU Trafikutskottet
TWh Terawattimme
URF Kommittén med uppdrag göra översynatt en av

företagsbeskattning
Vattenfall Statens vattenfallsverk
VSL Vägtrafikskattelagen 1988:327
VSU Lagen 1988:328 vägtrafikskatt utländska fordonom
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Definitioner och begrepp

redovisningsskyl-En för denAvdragsrätt ärrått som
ingående förvärvdig dra skattatt av

införsel för verksamheteller som
skattskyldighet.medför

Det skatt skall beräknasBeskattningsvärde värde som
uttagsvärde inklusiveellervederlag

reducerat.förekommande fallskatt -i
kalenderårBeskattningsår Beskattningsår detär som
taxeringsåret.föregåttnärmast

Räkenskapsår sammanfallerintesom
kalenderåret brutetmed kallas

räkenskapsår. brutetTillämpas
beskattningsårräkenskapsår detär

räkenskapsår föreslutat närmastsom
taxeringsåret.den 1 mars

skulderSkatt fordringar ochBokslutsmetod
beskattningsårets sistaredovisas i

övriga redo-redovisningsperiod. För
baravisningperioder redovisas skatt

in- utbetalningar.och
omsättning inomUtförsel i vissa fallExport och

landet.
skulderFaktureringsmetod Skatt fordringar och

redovisningsperiod.redovisas för varje
skyldigDen skattskyldigFaktureringsskyldighet ärär attsom

varje skattepliktigutfärda faktura för
för bl.a.omsättning med undantag

detaljhandel.
skattskyldigFiktiv Mervärdeskattskatt som en

får och dra vid köpköpare beräkna av
från inte skattskyldiginom landet en

säljare.
En indirekt träffar flerFlerledsskatt skatt än ettsom

produktionen distributionenled ellerav
eller tjänst.av en vara

Ingående införsel.Skatt förvärv ellerskatt
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Kaskadskatt En flerledsskatt sc detta sökord där
de produktions- eller distributionsled

träffas skatten inte har tillsom av rätt
avdrag för skatten.

Kumulativa effekter Uppkommer när produktions-ett eller
distributionsled belastas med en
ingående, avdragsgill, mervärdeskatt.
Denna ingående dolda mervärdeskatt
inkluderas i priset för den ifrågavarande

eller tjänsten ingåroch därförvaran
också i beskattningsvärdet.

Kvalificerat skattefria Den kvalificeratomsätter skattefriasom
eller tjänstervaror eller tjänster har till avdragvaror rätt

kvalificerade undantag för ingående mervärdeskatt trots att
utgående mervärdeskatt inte skall
påföras.

Omsättning Försäljning eller byte av en vara,
tillhandahållande tjänst, uttagav en av

eller tjänst.en vara en
Påläggsprocent Det påläggprocentuella priset före

skatt erfordras för täckning försom att
skatten erhållasskall för närvarande
23,46 procent.

Redovisning Deklarationav moms och i förekommande fall
betalning skatt.av

Redovisningsmetod Faktureringsmetod eller bokslutsmetod.
Se respektive sökord.

Redovisningsperiod Den tidsperiod redovisningen skallsom
omfatta.

Redovisningsskyldighet Föreligger den skattepliktigaom
omsättningen överstiger 30 000 kr. för
helt beskattningsår. Kan medges även

skattepliktig omsättningom inte
förekommer eller den inte överstigerom
30 000 kr. vid teknisk skattskyldighet
eller under uppbyggnadsskede.ett

Registreringsskyldighet Den redovisningsskyldigär försom
mervärdeskatt skall anmäla sig för
registreringhoslänsskattemyndigheten.

skattepliktig omsättning Summa beskattningsvärden för vilka
redovisningsskyldighet har inträtt för en
viss tid.

skattepliktig eller Varavara eller tjänst belagdär medsom
tjänst mervärdeskatt.
Skattesats Storleken skatteuttaget, uttryckt iav

beskattningsvärdetprocent förav
närvarande 19 procent.
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yrkesmässigtDen omsätterskattskyldig som
skattefriakvalificeratskattepliktiga eller

vidskattskyldigtjänster.ellervaror
tullskyldig.införsel benämns

yrkesmässigomsättning iFörutsätterskattskyldighet
skattepliktiga ellerverksamhet av

tjänsterskattefria ochkvalificerat varor
landet ellerinom export.genom

yrkesmässigiför denFöreliggerskattskyldighetTeknisk som
landetantingen inomverksamhet

skattefriakvalificeratomsätter varor
ellertjänstereller exportgenom

omsätterskattepliktigaellerkvalificerat
Medförtjänster.skattefria ellervaror

utgående inteskattavdragsrätt atttrots
skall tas ut.

omsättningskattepliktigUtgående Skattskatt egen
uttag.samt egna

Erhållen kreditförsälj-vidlikvid ellerVederlag -
slagspris inkl. allaning avtalat

pristillägg ränta.utom
KL.enligtFörvärvskällaVerksamhet

enligt huvudregelnVerksamhetYrkesmässighet anses
yrkesmässig inkomsternanär avsom

skattepliktig intäktden utgör av
jordbruksfastighet,annanfastigheteller

enligt KL.rörelse
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Sammanfattning

beskattningen.indirektainnehåller denBetänkandet översyn aven
svenska skat-översynen detreformeringenden samladeled iär avett

skatteintäkter.till ökadeledadirektivenenligtoch skalltesystemet
mål varitövergripandeförslagkommitténs harVid utformningen ettav

målsättningar, främjafördelningspolitiskasamhälletsmed beaktandeatt, av
därför bl.a.inriktningFörslagets äreffektiviteten.samhällsekonomiskaden

omfattaprincip skallden idvs.generell,skallmervärdeskatten attatt vara
konsumtions-ochdärmed konkurrens-ochoch tjänster,alla varavaror

mervärde-motiveratinriktning harangivna attFörslagetsneutral. nu
entydigtvisarundersökningDennaundersökts.fördelningseffekterskattens

fördelningspolitiskneutralhelti detmervärdeskatten ärnärmaste uratt
baslivsmedeleller s.k.livsmedelendastgällersynvinkel. Detta även om

beaktas.
undanröjavaritharmål förslagetutformningen attvidEtt annat av

nuvarande reglerkontrollproblemochtillämpnings-konstaterade som
målYtterligareområde till.givit upphov ettbeskattningensden indirekta
tillskatternamån för de indirektabasenmöjligastevarit i närmahar att

EG.gälla inomellervad gäller avsessom

Mervärdeskatten

Allmänt

träffa all yrkes-princip skallimervärdeskattenKommittén förordar att
defleraDet innebärtjänster.ochomsättning attmässig avav varor

för slopas.från skattepliktengenerelladenundantagennuvarande varor
skattepliktigaMLiuppräkningennuvarandedenDet innebär vidare att av

för tjänster.skattepliktgenerellbestämmelsemedtjänster ersätts omen
omsättningförstås yrkesmässigi förslaget allomsättning tjänstMed somav
förstås principiMedfastighet.omsättning ellerän varaannat varaavavser

stycket7 § fjärdede iordning, dockenligt nuvarandedetsamma attsom
föreslås blirättigheternasärskilt angivnamervärdeskattelagen ML

sagdaDettillförtjänst i ställettill begreppethänförda nunu vara.som
utanför den föreslagnaöverlåtelse fallerfastighetendastinnebär att av

blirövrigt detomsättning. Iyrkesmässigskatteplikten förgenerella genom
inte videllerskallfrån skattskatteplikt det utundantag avgörs tasomsom



26 Sammanfattning SOU 1989:35

yrkesmässig omsättning.

Fastighetsområdet

Kommittén föreslår här liksom områdenövriga i princip generellen
och enhetlig beskattning all omsättning tjänsterochav i yrkes-av varor
mässig verksamhet. I likhet med vad gäller kommer docksom nu
bostadsupplåtelser inte medföra skattskyldighet.att Detsamma gäller annan
upplåtelse fastighet, intäktennär inkomstav utgör fastighet ochav som
inte redan enligt nuvarande ordning medför skattskyldighet.

Förslaget innebär reduceringsreglernaatt slopas. Det innebär vidare
flertalet skattefriaatt tjänster förvärvas förnu förvaltning bostädersom av

kommer bli mervärdeskattepliktiga.att Det gäller bl.a. avgifter för
avloppsrening renhållning.och Skatteplikten kommer även omfattaatt
upphandlad fastighetsskötsel, städning, fönsterputsning, sotning och
administrativa tjänster. Detsamma gäller avgifter för frånvatten vattenverk.

För i görligaste mån åstadkommaatt konkurrensneutralitet åmellan ena
sidan fastighetsförvaltande företags i regi utförda åarbeten och andraegen
sidan deras upphandling arbeten fastighet föreslårav kommittén att
uttagsbeskattning införs för vissa arbeten fastighetsförvaltande företagsom
utför sina fastigheter. Den föreslagna uttagsbeskattningen till-avser ny-,
eller ombyggnad, reparationer, underhåll arbeten innefattarsamt som
ritning, projektering, konstruktion eller därmed jämförliga tjänster.
Uttagsbeskattningen enbart arbeten utförs iavser regi medsom egen egna
anställda. Av administrativa föreslåsskäl uttagsbeskattningatt sker endast

de nedlagda lönekostnaderna,om inklusive sociala avgifter, för arbetena
för beskattningsåret överstiger 500 000 kr. Förslaget uttagsbeskattningom
överensstämmer med dagens situation för de företag bedriversom
yrkesmässig byggnadsrörelse. Kommittén föreslår vidare de särskildaatt
bestämmelserna i 5 b § andra och tredje styckena ML tidpunkten förom
redovisningsskyldighetens inträde för byggnads-större och anläggningsarbe-

upphävs.ten
upplåtelseAll fastighet, intäktenav inkomstutgörvarav rörelse,av

kommer enligt förslaget medföraatt skattskyldighet. Det innebär att
skattskyldighet liksom kommer föreligga förnu att rumsuthyrning i
hotellrörelse. Det innebär ocksåemellertid skattskyldighetenatt vidgas till

upplåtelseomfattaatt parkeringsplats, upplåtelsenav sker i verksamhetom
där intäkten inkomstutgör rörelse och inte inkomst fastighet.av Mot-av
svarande kommer gälla uthyrningatt förvaringsboxar, campingverksam-av
het och uthyrning båtplatser.av

Massmedia

Kommittén föreslår den generellaatt skatteplikten skall gälla all radio- och
televisionsverksamhet. Det innebär skattepliktenatt kommer träffaatt
Sveriges Radio-koncernens verksamhet liksom kabelföretagens och
programförmedlande Ävenföretagens verksamhet. avgifter för innehav av
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för satellitprogramdekoder blir träffade mervärdeskatt. För Sverigesav
Radio-koncernen kommer förde uppburna avgifterna innehav TV-av

frånskattepliktig omsättning. Ett undantag skattepliktutgöramottagare att
för Sveriges Radio-koncernens befunnits medföraverksamhet har betydan-

friståendede förolägenheter de producenternas försäljning till Sveriges
Radio-koncernen.

föreslårKommittén vidare den nuvarande skatteplikten föratt
försäljning tidningar utsträcks till gälla allmänna nyhetstidnin-ävenattav

Dessa ingåendehar f.n. avdragsrätt för all försäljningenskatt utan attgar.
någon utgåendetidningar föranleder sådan utgåendeskatt. En skattav

skulle 1 miljard i skatteintäkter.kr. Skattefriheten förmotsvara ca
försäljningen allmänna nyhetstidningar innebär avsevärd subven-av en
tionering. Subventioneringen såfördelar sig tidningstörre är,att en

fårdesto tidningen tillgodogöra sig subventioneringen. Kommitténmer av
låtithar utreda de ekonomiska konsekvenserna för dagspressen av

mervärdeskatt försäljning dagstidningar. Mot bakgrund denav av
verkställda utredningen och mervärdeskattebefrielsens karaktär av
subventionering de starkaste tidningarna sig kommittén inte kunnaav anser

kvarstår.förorda skattebefrielsen fråganKommitténatt attanser om
erforderligt stöd till sådantde tidningar verkligen behöver blibörsom
föremål för särskild utredning. Kommitténs förslag innebär ingenen

tidningsområdetändring i övrigt.

Kommunikationer

föreslårKommittén all yrkesmässig personbefordran i sin helhetatt som
inom Sveriges skall omfattas skatteplikten.äger Inter-gränserrum av

frånnationell personbefordran båtSverige flygmed eller skall jämställas
med och denna grund Härvidskattefri. skall medexport ävenvara resor

transituppehåll is.k. sin helhet internationella. Internationellanses som
från tåg,befordran Sverige föreslåsmed bilbuss eller bli beskattade till

den del inom Sveriges varvidäger uppdelningengränser,resan rum en
fårskattepliktig skattefrioch del i princip ske med ledning antaleten av

kilometer inom Frånkörda respektive landet. denna huvudregelutom
föreslås dock undantag för internationellaskall gälla s.k. paketresoratt

tåg, Sådanamed buss bil.eller dvs.paketresor, där vederlaget förresor
inkluderar logioch utrikes i sinäven skall helhetmat ort,resan

jämställas frånmed skattefri Personbefordran utrikes tillexport. orten en
föreslåsinom Sveriges någoninte bli beskattade till del.ort gränser

Resgodsbefordran föreslåsförmedlingoch bli beskattade i enlighetav resor
med de regler gäller för personbefordran.som

Den ingåendenuvarande till avdrag för skatträtten belöpersom
anskaffning, drift föreslåshyra och personbilar eller motorcyklar ändras.av
Sådan avdragsrätt skall, enligt kommitténs mening, fortsättningsvis inte

dåföreligga i fall anskaffningen, förhyrningenän eller driften skettannat
för återförsäljning,verksamhet yrkesmässig uthyrning ellersom avser
personbefordran. ingåendeI dessa fall skall avdragsrätten omfatta hela den
skatt belöper anskaffningen, förhyrningen eller driften. Kommitténsom
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föreslår också med förståspersonbil skall enligt MLatt lastbil medäven
skåpkarosseri och buss, fordonets totalvikt högst 3 500är kg.om
Viktgränsen föreslås således frånhöjas nuvarande 3 000 kg.

Televerkets tjänster kommunikationsområdet föreslås bli beskattade.
Internationella teletjänster, dvs. tjänster riktar sig mot mottagaresom en
utanför Sveriges gränser, skall därvid jämställas med tjänster heltärsom
utförda i Sverige.

Kultur och nöjen m.m.

Kommittén föreslår nöjesområdet,kultur- och ocksåatt vartill hänförs
och idrott, inryms undersport mervärdeskatteplikten. Kommittén har

olikaövervägt metoder för ställa den icke kommersiellaatt verksamheten
områdedetta utanför skatteplikten. Det har emellertid visat sig vara

omöjligt finna metod tillfredsställandeatt uppfyller detett sätten som
angivna syftet. Kommittén därför skatteplikten skallattmenar vara
generell. De ideella föreningarnas mervärdeskatterättsliga föreslåsställning
dock bli oförändrad. såledesDetta innebär yrkesmässig verksamhetatt som
räknas inte omsättning eller tjänst i ideell föreningav vara en av en
bedriven verksamhet, inkomsten sådandäravnär inkomstutgör rörelseav
för vilken föreningen frikallad frånär skattskyldighet enligt 7 5§ mom
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt.om

Finansiella tjänster och försäkringstjänster

Kommittén konstaterar skäl förtalar finansiella tjänsteratt ochatt
försäkringstjänster inryms under mervärdeskatteplikten. De internationella
och skattetekniska aspekterna svårbedömda.emellertidär Det fordras
därför omfattande analys varit möjligt inomän den tiden mer som som
stått till kommitténs förfogande. Kommittén avstår den bakgrundenmot
från någotlägga förslag fråga,i dennaatt fråganförordar utredsattmen
vidare i särskild ordning.

Personliga tjänster

Med personliga tjänster här renodlade konsumtionstjänster och vissaavses
tjänster utnyttjasäven näringsidkare. Den föreslagnasom generellaav
skatteplikten kommer dessa Frånäven gälla tjänster. föreslåsatt skatteplikt
emellertid undantag sjukvård,för tandvård, omvårdnadsocial och
utbildning. Skatteplikten kommer sådanadäremot omfatta tjänsteratt som
tillhandahålls frisörer, skönhetsinstitut och badinrättningar allaav samt
tjänster Ävenjuridisk,är ekonomisk administrativochsom andraav art.
tjänster i hög grad utnyttjas i konsumentledet, exempelvis veterinär-som
tjänster, omfattas den föreslagna skatteplikten.av
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områdenpå andravissaomfattningBeskattningens

omfattaSkatteplikten kommerföljande. attinnebär bl.a.Förslaget
bakgrundskall attDettainformationstjänster. motrenodlade avses

bl.a.importföreslår beskattningockså reglerkommittén avavom
kompensa-till avdrag ellergenerellochinformation rättdatorbaserad om

landstingskommunernaingående primär- ochhosmervärdeskatttion för
myndigheter.statligarespektive

förreduceringsreglernaföreslår särskildavidare deKommittén att
införandetled iavskaffashotelltjänsterochserverings- ett enavsom

dettaåtgärder vidtas innebärtjänsteområdet. inteOmskattgenerell
såvittförändrasskulle kommakonkurrenssituationenförslag att avseratt

personalserveringar.fristående ochförhållandet serveringarmellan
förspecialregleringenföreslår nuvarandedendärförKommittén att

således uppkommerskattskyldighetochpersonalserveringar slopas att
medsubjektserveringar. Fördessaförreglerenligt ML:s allmänna även

administrativaföreslås praktiska ochdockskattefri verksamhetövrigti av-
dåsådana detfalltill gällaskattskyldigheten begränsas attskäl att-

tillhandahållna 30 000 kr.överstigerkostensaluvärdet densammanlagda av
beskattningsåret.för

generellordningen medovannämndadenkonsekvensSom aven
landstingskommunernaochför primär-kompensationsrättavdrags- eller

reduktionsregeln förföreslås den speciellamyndigheterför statliga attsamt
avskaffas.åt och kommunertvättjänster stat

från skattepliktundantagetföreslår nuvarandedetKommittén även att
ochför fartygundantagengällerDetsammakrigsmateriel slopas.för

obligatoriskfordon ochkontrollbesiktningobligatoriskluftfartyg, av
Bilprovn-Svenskhos Aktiebolagetkilometerräknarapparaturbesiktning av

försorgsamebysskötseltjänstering renar.avsamt genomsom avser
föreslåsochfrån frimärken, sedlarskatteplikt för myntUndantaget

sedlar ochfrimärken,gällandeendast mynttillbegränsas somatt avse
tillhandahålls nominella värdet.mot

successivtimmateriella rättigheterna harMervärdeskatteplikten för de
ståralltjämträttigheteri kraft. Detid ML varitunder denutvidgats som

i vissa fall, mönsterrätt,upphovsrättmervärdeskattesystemet ärutanför
intevideovisningsrätt till film ochvarumärkesrättnamnrätt, samt som

omfattaföreslår allaskatteplikten skallKommitténreklam. attnuavser
förslaget skeenligtDetta skall attimmateriella rättigheter. genom

ochtjänstebegreppetfortsättningen inryms underirättigheterna genom
från skatteplikt.särskilt undantasde inteatt

verksamhetOffentlig

egenregiproblemet,medförtjänstebeskattningprincipEn i generell att
egenregi ochkonkurrensneutralitet mellanbristandemedproblemetdvs.

områden offentligainom denraddykerupphandling, nyaenupp
föreslår statligaflertaletkommitténFör lösa detta problem attsektorn. att

får kompensation förlandstingskommunernaprimär- ochmyndigheter samt
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i princip ingåendeall skatt belöper förvärv för den offentligasom
verksamheten. Den väsentliga skillnaden nuvarande ordningmot blir att
kompensationen kommeräven ingåendegälla denatt skatten i verksam-
heter inte medför skattskyldighet. Försom de statliga myndigheternas del
innebär kompensationen fårde ingåendeatt rätt avräkna allatt mervärde-
skatt budgetens inkomstsida.mot De statliga myndigheter bedriversom
skattepliktig verksamhet kommer således endast redovisa utgåendeatt skatt
i sina mervärdeskattedeklarationer. Kommittén föreslår emellertid bl.a.att
de statliga affärsverken ställs utanför det här angivna kompensationssys-

ochtemet ML:s allmännaatt avdragsregler således skall gälla för de
undantagna myndigheterna. För primär- och landstingskommunerna
innebär den föreslagna kompensationsordningen ingåendeall skattatt
redovisas i mervärdeskattedeklarationerna. Dessa såledeskommer att
normalt bli negativa. För inte förändraatt den statsñnansiella och
kommunalekonomiska situationen frånskall kommunsektorn till staten
överföras beloppett ungefär motsvarande ingåendeden skatten i de
mervärdeskattefria kommunala verksamheterna. Fördelningen dettaav
belopp mellan kommunerna måste utifrånske principiellt andra grunder

ingåendeän skatt i respektive kommun.

Mervärdeskatt import

Mot bakgrund den kommittén föreslagnaav breddningenav skattebasenav
avseende tjänster föreslås även importbeskattningatt tjänster skallen av
införas för förhindraatt konkurrenssnedvridningaratt till den svenska
tjänstemarknadens nackdel uppkommer. Beskattningen föreslås ske hos
köparen grundval honom lämnad deklaration. Deklarationenav en av
skall lämnas till och kontrolleras länsskattemyndigheten. Så långt möjligtav
skall beskattningsförfarandet inordnas i för beskattningsystemet av
skattepliktig omsättning inom landet. Skattskyldiga skulle hapersoner som
haft tillrätt avdrag med beloppett hela ingåendedenmotsvararsom
skatten föreslås bli frånundantagna importbeskattningen tjänsterav
eftersom skatten påverkarinte konkurrensneutraliteten sådanai fall.
Skattskyldigheten föreslås bli begränsad till vissa särskilt angivna områden
såsom reklam, datatjänster och olika konsultverksamheter.

I kommitténs ingåruppdrag undersöka möjligheternaatt underlåtaatt
att mervärdeskattta vidut införsel för skattskyldig i dennesav varor en
skattepliktiga verksamhet. Kommittén har funnit förutsättningarnaatt för

införa sådanatt ordning har bliviten tidigare,större än bl.a. attgenom
utvecklingen dataområdet har medfört större kontrollmöjligheter. Ett
lämpligt sådanasystem undantaatt mervärdeskattskyldigavore importörer

dessutom kreditimportörer.ärsom Med sådantett skulle praktisktsystem
all berörd importtaget omfattas undantaget och skulle inteav isystemet

onödan belastas med uppgifter mervärdeskattskyldig aldrigom som
importerar något. Systemet förutsätter dock utbyte informationett av
mellan skatteförvaltningen och tullmyndigheten bör ske med hjälpsom av
datateknik. Utbyggnaden tulldatasystemet beräknas inteav bli förränav
under 1993. Med hänsyn härtill med beaktandesamt de ränteförlusterav
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föreslår kommittén intemedförainförande beräknassystemetettsom av
någon i beskattningsförfarandet avseende införseländring varor.avnu

varaktiga kapitalvarormervärdeskattIngen högre

livslängdinte varaktiga under sinKommittén delar synsättet att gervaror
beskattningsunderlag.avkastning betraktas naturligtkan ettsom somen

dettaför enhetlig mervärdeskattesats starkaArgumenten är ävenen
område. det inte införasMot bakgrund kommittén bördenna attanser en

varaktiga kapitalvaror.särskild indirekt beskattning av

konsumtionmervärdeskatt vissIngen lägre

ifrågaområde förKommittén enda kan komma lägredetatt enanser som
mervärdeskattesatsärlivsmedelsområdet.Kommitténsundersökningarvisar

fördelningspolitiskadock mervärdeskatt livsmedel saknarsänktatt
mervärdeskatten endast skullefördelar och detta gäller den lägreäven om

till följdUndersökningarna visaromfatta s.k. konsumenterna,basmat. att
snedvridningskostnader, kommaökade samhällsekonomiska skulle attav

Samtidigt livsmedels-förlora mervärdeskatt livsmedel. skullesänkt
bekostnad.vinster övriga producentersproducenterna betydandegöra

mervärdeskatt ellerDe statsfinansiella kostnaderna för lägre helaen
livsmedelsområdet De administrativa och kon-delar mycketär stora.av

enhetlig mervärdeskatte-trolltekniska entydigt föraspekterna talar att en
bibehålls. effektivare till lägre kostnaderBarnfamiljerna kan ochsats

barnbidrag. Mot denna bakgrund förordar kommitténstödjas höjdagenom
övrig konsumtion,livsmedelskonsumtion beskattas sättatt samma som

dvs. med full mervärdeskatt.

Redovisningsskyldigheten

föreslår ordningen, redovisningsskyl-Kommittén den nuvarande attatt
först skattepliktiga omsättningendighet för mervärdeskatt inträder dennär

beskattningsåret 000 Mervärdeskatten skall,för överstiger 30 kr., slopas.
föreslåsadministrativaenligt alltid redovisas i sin helhet. Av skälförslaget,

skattepliktig omsättningskattskyldig näringsidkare meddock att en som
redovisa i sinöverstiger 200 000 normalt skall mervärdeskatteninte kr.

Övriga skattskyldiga näringsidkare skallinkomstskattedeklaration.
redovisa enligt nuvarande regler,registreras för mervärdeskatt och skatten

fortsättningsvis i det län där den skatt-dock registrering skall skeatt
Möjlighet särskilda skälskyldiges hemortskommun belägen. skall,är om

denföreligger, finnas bli registrerad för mervärdeskatt ävenatt om
200 000 De förfarandereglerskattepliktiga omsättningen inte överstiger kr.

också sådani huvudsak gälla vidvid inkomstredovisningen skallgällersom
i inkomstskattedeklarationen.mervärdeskatteredovisning skersom

ingå debiteringdock i underlaget förMervärdeskatten skall inte av
således mervärdeskatten, i depreliminär Det anförda innebärskatt. att
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fall här skall betalas i ordning och vidsom avses, senastsamma samma
tidpunkt gäller för inkomstskatten. Sker inte betalning i tid blirrättsom
reglerna kvarskatteavgift tillämpliga.om

Beskattningsvärdet

Kommittén föreslår mervärdeskatten fortsättningsvisatt skall beräknas
med ledning vederlaget eller saluvärdet exkl. mervärdeskatt i stället förav

fallet inkl.är mervärdeskatt. Den kommittén föreslagna 0rd-som nu av
ningen tillämpas regelmässigt i utländska mervärdeskattesystem, varför
förslaget bidrar till harmonisera den svenska lagstiftningenatt till den
internationella standarden.

Övergångsproblem

När branscher blir mervärdeskattebelagda kan konkurrenssnedvrid-nya en
uppståning då erhållnagrund den ingåendeavdragsrätten förav

mervärdeskatt. De företag investerar erhållitefter det deattsom
fåravdragsrätt kostnadsminskning 19med jämfört med deen procent

företag investerat tidigare. Flertalet de branscher berörssom av som av
den föreslagna utvidgade skatteplikten tjänstebranscher. Dessaär ihar

lågaallmänhet investeringskostnader låg ingåendeoch därmed en
mervärdeskatt. Konkurrenssnedvridningseffekterna torde därför bli
begränsade. Kommittén har den bakgrunden inte funnit skälmot att

övergångsregler motverka dessa effekter.genom
Breddningen mervärdeskattebasen orsakar vissa inflationseffekter.av

påverkasVisserligen inte inflationstakten, i och med basbreddningenmen
prisnivånhöjs KPI kort sikt med cirka 3,5 Prisökningenprocent. är av

engångskaraktär. Prisökningen innebär isolerat sänkningsett en av
hushållens köpkraft. Denna effekt kompenseras dock med inkomst-att
skatterna samtidigt Förhållandetsänks. kan emellertid påverkaflera sätt

Ålönebildningen. sidan kan inkomstskatterlägre komma dämpaena att
dålönekraven eftersom det krävs lägre förelöneökningar skatt för att

Åuppnå högre reallön efter skatt. andra sidan kan kompensationskraven
från sig missgynnade skattereformen leda tillgrupper som anser ettav

förhållande.motsatt
En höjning den prisnivån fårallmänna effekter basbeloppetsav

storlek. Ett högre basbelopp leder i sin till ökade utbetalningartur bl.a.av
pensioner och andra transfereringar basbeloppets storlek.styrssom av
Detta innebär vissaatt pensionärerna, kompenserast.ex.grupper, som
dubbelt eftersom också fårde del inkomstskattesänkningarna.av

förhållandenDe beskrivits områdenberör i allt väsentligtsom nu som
faller utanför kommitténs Förhållandena fåruppdrag. därför behandlas i
särskild ordning.

Kommitténs förslag till reformerad mervärdebeskattning iöppnaren
vissa fall möjligheter till skatteundandragande. Ett exempel är att ett
företag för närvarande inte skattskyldigtär för mervärdeskattsom kan sälja
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tillgångarsina till finansbolag för företaget blivitnärett att senare,
tillgångar. fårskattskyldigt, tillbakaköpa Företaget härigenom rättsamma

Sådanatill avdrag för fiktiv mervärdeskatt. förfaranden bör, enligt
föreslåskommitténs mening, inte och därför särskildaaccepteras över-

gångsregler syftar till förhindra dessa liknandeoch transaktioner.attsom

Punktskatterna

innehållerBetänkandet vissa punktskatter. Urvalet deöversynen av av
ingårskatter i har skett med ledning direktivtexten.översynensom av

ocksåHänsyn har tagits till vissa föremålpunktskatter nyligen varit föratt
och lagstiftning. Kapitlet punktskatter i betänkandet behandlaröversyn om

följande skatter: den särskilda varuskatten, dryckesskatten, tobaksskatten,
videoskatten, kassettskatten, reseskatten, försäljningsskatten motorfor-
don reklamskatten.samt

Punktskatterna energi ibehandlas kapitlet energi- vägtrafik-ochom
beskattningen.

I betänkandet konstateras det, vid sidan mervärdeskatte-ävenatt ettav
med bredare bas det nuvarande, finns behov punktskatter.änsystem ett av

Detta motiveras med punktskatteintäkterna flera skäl inte kanatt av
frånkompenseras med intäkter mervärdeskatten med punktskat-samt att

bättre lämpade mervärdeskatten detär än gällerterna när att styra
konsumtionen i för samhället önskvärd riktning. Kommittén finner deten
dock, bl.a. administrativa och lagstiftningstekniska skäl, angeläget attav

sådanaantalet punktskatter begränsas till kan nödvändigasom anses som
styrmedel eller väsentligt bidrar till täcka behovett sätt att statenssom

skatteintäkter.av
övergångEn tillgenerell värdebaserade punktskatter diskuteras. En

sådan ordning awisas dock med hänsyn främst till de administrativa
svårigheter värdebaserade punktskatter erfarenhetsmässigt upphovsom ger
till. En beskattning tillhänsyn den beskattade värde börtarsom varans

flerledstyp, mervärdeskatten.t.ex.vara av som
återfinnsDe avdragsbestämmelser i punktskatteförfattningarna harsom

generellt befunnits såledesväl motiverade. Det har inte isett änannat ett
fåtal mindre betydande fall föreligga förskäl inskränka denansetts att
nuvarande avdragsrätten.

I fråganbetänkandet det i Sverige finns behovatt ett attanges om av
punktbeskattningen till vad tänkt inom EGgälla i högär attanpassa som

grad behållaberoende huruvida Sverigeär gränskontrollernaattav avser
SåEG-staterna eller länge gränskontrollerna finns kvar saknasgentemot

i princip sådanskäl för anpassning. En till EG:ssvensk anpassningen
punktskattebas och punktskattesatser torde vidare medföra väsentligtett
inkomstbortfall för Bortfallets storlek dock omöjligtärstaten. attnu
beräkna.

Den särskilda varuskatten kemisk-tekniska och chokladpreparat
föreslåsoch konfektyrer avskaffas. Motivet härför bl.a. skatten i vissaär att

fall medför tillämpningssvårigheter såvälbetydande skattepliktensavseende

3—KlSl
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omfattning beräkningen beskattningsvärdet skatten medförsamt attsom av
konkurrensneutralitetsproblem.

Dryckesskattensutformningmedförvissakonkurrensneutralitetsproblem
i det läskedrycker och bordsvatten beskattas medan falleratt

föreslåsutanför skatteplikten. Därför bordsvatten och läskedryckerävenatt
frånundantas skatteplikten.

föreslåsSkatten videobandspelare Förslagetslopas. motiveras med
skatten inte avsedd konsumtionen iär föratt samhälletatt styra en

speciellt önskvärd riktning. Skatten främst intäktskälla förär att se som en
statskassan och den bakgrunden skattens avkastning inteärsett mot
särskilt betydande.

Kassettskatten föreslås avskaffas. Skälen härför bl.a. smugglingenär att
kassettband tenderar öka, skattens utformning medför konkur-att attav

rensproblem reformering skatten i syfte komma tillattsamt rättaatten av
med de angivna problemen torde medföra svårtill-lagstiftningen bliratt
gänglig.

I betänkandet diskuteras andra grunder för beräkning försäljnings-av
skatten motorfordon fordonets tjänstevikt. En värdebaseradän skatt
awisas orsaker angivits. Fördelarna övergång tillav som ovan attav en
beräkna skatten med ledning fordonets motorstyrka eller liknandeav annan
grund förkan intenärvarande de administrativaöverväga och andraanses
nackdelar följer föreslårändra beskattningsgrund. Kommitténattsom av
dock viktgränsen skåpkarosseriför skatteplikt för lastbilar medatt föroch

frånbussar höjs 3nuvarande 000 till 500kg 3 kg.
Såvitt övriga i betänkandet berörda punktskatter har det inteavser

någraföreligga bärande förskäl ändra grundernaansetts för beskatt-att
ningen.

Energibeskattningen

Huvuddragen skatteomläggningen energiområdetav

utgångspunktEn för skatteomläggning energiområdet är atten
energikonsumtion skall jämställas med privat konsumtion. Energinannan
beläggs därför med mervärdeskatt med enhetlig skattesats 23,46en om

sådanEn mervärdeskatt fungeraprocent. kan inte energi- ochettsom
miljöpolitiskt behållsstyrmedel. Därför sådanapunktskatterna som

På såstyrmedel. kansätt punktskatternas statsñnansiellaäven betydelse
tillvaratas. Punktskatternas skattesatser med vissasänks undantag med- -

såväl30 Av statsñnansiella skäl miljöskälprocent. sänks inte skattensom
Ävenbensin. behålls nivå.skatten kol oförändrad Det beror

miljöavgiftsutredningen begärtatt det med hänsyn till den utredningens
kommande förslag koldioxidavgifter. Dagens skattenivå kol blirom
därför betrakta pålagorgolv för ytterligareatt kol. Denett s.k.som

behållsvattenkraftskatten också nivå. Ennuvarande sänkning skulle ge
felaktiga signaler inför kommande prishöjningar elkraft i längreettav
perspektiv. Att sänka skatten skulle dessutom tillsammans med prishöj-
ningar andra skäl leda till vinsterökade för kraftbolagen. Det finns inteav
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någotheller för i kortsiktigtutrymme perspektiv höja skatten. Mot-att ett
svarande skäl motiverar bibehållskärnkraftskattenävenatt nuvarande
nivå.

Effekterna för fjärrvärmcsektorn skatteomläggning bör iutredasav en
särskild ordning.

För inte hindra den fortsatta introduktionenatt höjs skattennaturgasav
motorfordongasol för ändamål driftän tidigareannat benämndav

ändamålgasol för motordrift räknat efter energiinnehållannat än till- -
nivå naturgasskatten.samma som

Översyn punktskatter energiområdetav

Kommitténs omfattaröversyn bestämmelserna skatteplikt, skattesatserom
avdragoch i lagen allmän energiskatt, lagen nedsättning allmänom om av

energiskatt, lagen bensinskatt och lagen särskild skatt för ol-om om
jeprodukter och kol, vissa förordningar avseendesamt energibeskattning.
skattesatserna för vattenkraftskatten och kärnkraftskatten inte.sänks Inte
heller i övrigt någrafinns skäl ändringar igöra de lagaratt reglerarsom

bådadessa skatter. Lagen skatt viss elektrisk kraft och lagenom om
särskild skatt för frånelektrisk kraft ingårkärnkraftverk därför inte i
översynen.

Allmän påenergiskatt elkraft

frågaI skattepliktsbestämmelserna enligt lagen allmän energiskattom om
föreslås fråns.k. reservkraft undantasatt skatteplikt, kraften inteom
överstiger år.20 000 kWh Yrkesmässighetsbegreppet ändras tillper en
definition medstämmer överens KL:s och ML:s motsvarande bestäm-som

Undantagsbestämmelsenmelser. för behålls.elpannekraft Bestämmelsen
några årbör utvärderas inom beroende elbelastningen fortsätteratt om

öka kommer tidsperioder medatt skattebefrielse successivt minska. Näratt
kärnkraftawecklingen inlettshar kommer användningen avkopplingsbaraav
elpannor någonbli ringa och sådanaatt ökning antalet förväntasav pannor
inte ske.

De differentierade skattesatserna för elkraft slopas och ersätts av en
enhetlig skattesats, 4,2 örekWh.

De skattespecifika avdra för skatt elkraft bör inte ändras eftersomgen
de har ekonomisk betydelse för de företagstor tillämpar dessa avdrag.som

Den särskilda skatten för oljeprodukter, kol och bensin

Enligt lagen särskild förskatt oljeprodukter och kol särskildom tas en
påskatt förutom nämnda bränslen,ut, bensin. Skattenäven har förlorat

sitt ursprungliga syfte fungera beredskapsavgiftatt för finansieraattsom
kostnader för beredskapsla råolja.grin Skatten i iutgör stället huvudsakg av

vanlig punktskatt. Den särskilda skatten bör därför slopasen och
omvandlas statsñnansiella skäl till allmän energiskatt för oljeprodukterav
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kol till bensinskatt. Omvandlingen innebär dagens relationeroch samt att
behållas.imellan de olika energislagen princip kan

snabbgåendeFotogen med tillsats möjliggör drift dieselmotorer,som av
s.k. lättdiesel, i dagoch s.k. motoralkoholer, dvs. metanol och etanol, är

Någoninte med den särskilda höjningbelagda skatten. skattenav
lättdiesel eller inte till följd omvandlingenmotoralkoholer bör ske av av

från föreslåsden särskilda skatten. Till skillnad vad gäller i dag denattsom
ingårsärskilda skatten inte för motoralkoholer i blandningartas ut som

med med minst 70 viktprocent bensin.motorbränslen

Allmän energiskatt bränslen

föreslåsIngen förändring i skattepliktsbestämmelserna än attannan
frånundantaget skatteplikt för Konkur-gasol butiksvara slopas.ärsom

råolja.rensneutralitetsskäl talar för beskattning bl.a. smörjolja ochen av
Kommittén emellertid inte haft möjlighet framhar underlag föratt ta att

föreslå åtgärder.kunna lämpliga Den skattemässiga behandlingen dessaav
bränslen ibör sammanhang.över ett annatses

skattesatserna ändras till följd sänkninggenerell skattesatserna,av en av
samordning med miljöavgiftsutredningen det gäller kol-när attav en

dioxidanpassa skatten höjning förkol, skatten gasol annatav en av
ändamål energiinnehålldrift motorfordon efter till naturgasskat-än av - -

nivå den särskilda skattens omvandling till allmän energiskatt.tens samt av
behållas dåDe skattespecifika avdragsbestämmelserna effekternabör av

slopande inte kan bedömas.ett

Särskilt kraftvärme, kondenskraft och industrielltom
mottryck

Avdragsbestämmelserna för kraftvärme, kondenskraft och industriellt
såmottryck ändras i syfte beskattningen likformig och enhetligatt göra

möjlig. Enligt dagens beskattning kraftvärme medges avdrag försom av
skatten den del bränslet elproduktionen inte förmotsvararav som men

Ävenskatten det bränsle används för värmeproduktion. kon-som
föreslåsdenskraft beskattas Det innebärdetta det bränslesätt. att som

används för produktion skall beskattas det kyls Enbort.värme ävenav om
sådan beskattning iproduktion kondenskraftverk leder till kraft-attav

energiinnehåll,värmeproduktionens bättre tillvaratagande bränsletsav
återspeglasliksom skatteskillnaderna mellan bränslena, bättre i produk-

tionskostnaderna. All kärnkraftproduktionsvensk kondensproduktion.är
Någon föreslås sådanskatt kärnbränsle emellertid inte, eftersom en
åtgärd någonskulle starkt elpriserna rimliggenomslagett utan att ge
styreffekt vid valet produktionsanläggning.av

fårFör s.k. industriellt i dag avdrag förmottryck skatten elkraftgöras
används i den verksamheten. Villkoret för avdrag är attsom egna

elproduktionen skall ha skett i mottrycksanläggning. Detta villkor tasen
bort. Dessutom industriella kraftvärmeanläggningar producerarges som
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elkraft möjlighet välja mellan avdrag för skatten elkraft och avdragatt
på På såför skatten bränsle. framtidakan krav förändringarsätt av

beskattningsreglerna beroende olika skattesituationer undvikas.

Nedsättning allmän energiskattav

sänkningen med 30 punktskatterna i huvudsakprocent allaav
energislag inte tillräckligt förär regeringens möjlighetstor medgeatt att
nedsättning för industriell tillverkning för visst företag, den s.k. 1,7 procent-
regeln, skall kunna slopas. Förutsättningarna för nedsättning särskilt vilka-

ingåskatter skall i underlaget för nedsättning bör dock översom ses av-
regeringen. Särskilt bör ställning till vilka konsekvenser miljöavgiftsut-tas
redningens förslag fårtill miljöavgifterskatter för underlagsberäkningen.
Nedsättningregelns betydelse och effekten industrinför dess slopandeav
skall enligt tilläggsdirektiv utredas utredningen den elintensivaav om
industrins konkurrensvillkor.

föreslårKommittén RSV:s möjligheter medge nedsättningatt att av
allmän energiskatt för företag inom bransch eller fören en grupp av
företag med likartad tillverkning slopas, eftersom denna nedsättningsregel
saknar praktisk betydelse.

Bensinskatt

Skatteomläggningen föranleder inga ändringar i reglerna skatteplikt.om
ingårBensinskatten inte iden generella skattesänkningen, bensinskat-men

tenivån påverkas omvandlingen den särskilda skatten till bensinskattav av
och förslaget slopa fordonsskatten registerhållningsavgiftenochatt förav
vissa fordon.

Vägtrafikbeskattningen

Fordonsskatten registerhållningsavgiftenoch slopas för bensin- och
gasoldrivna fordon för lätta och sådanasläpvagnar drassamt tunga som av
fordon. Skatteintäktsbortfallet kompenseras med höjning skattenen av
bensin med 37 örel, dvs. 46 inkl.örel mervärdeskatt. Skatten
motoralkoholer bör, med hänsyn till deras energiinnehåll hälftenatt är ca

bensinens, höjas med hälften denna höjning, dvs. avrundat 18 örel,av av
vilket blir 22 öreI inkl. mervärdeskatt. Bensinskatten blir efter den
särskilda skattens omvandling 3,01 förkrl blyfri bensin och 3,21 krl för
blyad bensin. Skatten för motoralkoholer blir 0,98 Tillkrl. dessa höjningar
skall läggas den höjning följer mervärdeskatt bensin med 1 krl,som av

efterräknat bensinpris 4,25 krl.ett
Den fördelen medstörsta slopa fordonsskatten administrativaatt är

vinster år.70 milj. kr. En fördel kostnaden förärca attper annan
bilanvändningen förhållandebelastar fordonsägaren i till hur mycket han
använder Envägnätet. ytterligare fördel de administrativaär förenklingar

inträder för fordonsägarna. Betaltider behöver inte och riskensom passas
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råka påför brukandeförbud och straffsanktioner grund obetaldatt ut av
bortfaller. Inte heller fordonsägaren skatteskälskatt behöver ställaav av

bilen vintern.
Några kompensationsåtgärder till följd skattehöjningarnämndaav

föreslås inte. Skälet levnadskostnaderna varierar beroendeär att var
i landet. Höga bilkostnader i glesbygden kan främstbor vägas motman

boendekostnader ihöga tätorterna.
föreslårKommittén saluvagnsskatt fortsättningsvis endastskallatt tas ut

sådanaför fordon fortsätter fordonsskattepliktiga efterattsom vara
reformen.

Effekter

Den föreslagna breddningen mervärdeskattens bas utanför energi-av
området 12,3 miljarder iberäknas kr. ökade statsintäkter. Slopandetge ca

minskar statsintäkternapunktskatterna med 1,4 miljarder kr. ochav ca
förändringarna i energibeskattningen ökar statsintäkterna med 7ca
miljarder Dessutom tillkommer 3,8 miljarder ikr. kr ökade mervärde-ca

från inköp.skatteintäkter kommunala Statens inkomstförstärkning kan
således beräknas till 21,7 miljarder kr.sammantaget ca

Priserna mervärdeskatt sjunker för samtligaexkl. och tjänstervaror
undanröjda kumulativa effekter. Därmed sjunker priserna inkl.ävenpga.

mervärdeskatt i de redansektorer har full mervärdeskatt t.ex.som
I de beläggs stigervarusektorn. sektorer med mervärdeskatt givetvissom

efterfrågankonsumentpriserna. Till följd detta kommer minska i deattav
branscher där priserna stiger främst tjänstesektorn ioch öka övriga

påStorlekensektorer främst varusektorn. dessa effekter beror
priselasticiteter, andelen kunder avdragsrättutan m.m.

Omläggningen energibeskattningen förväntas positiva effekter förav
ocksåindustrin samtidigt miljöeffekterna positiva.ärsom

efterfråganDe slopade vissa förväntaspunktskatterna ökavaror
efterfråganDen fördessa höjda viktgränsen bilaccisen torde minskavaror.

fordonen.de berörda
Administrativt de föreslagna ändringarnakommer medföra lättnaderatt
såvälför näringslivet myndigheter.som

De fördelningspolitiska effekterna de föreslagna ändringarna ärav
obetydliga. De indirekta skatterna proportionella eller mycketär svagt
regressiva disponibel inkomst och imätt neutrala mellanärmot ävenstort
olika socioekonomiska Situationen i oförändradhuvudsak efterärgrupper.

föreslagnadet de ändringarna genomförda.äratt
En analys där effekterna inkomstskatteutredningens förslagäven tasav

med visar alla tjänar den samlade reformen de indirekta ochatt av
måttligadirekta vidskatterna antaganden dynamiska effekter.s.k.om

hushållet HushållenVinsten blir disponibel inkomsthögrestörre har.
med högst inkomst förlorar dock reformen.

En anpassning till indirektadet för skatter diskuteras inomsystem som
årEG innebära 25-30skulle förlorar miljarder ikr. skat-att staten ca per
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teintäkter. Om motsvarande beräkningar med antagandetgörs att
kommitténs förslag har genomförts skulle EG-anpassning innebära etten
skattebortfall 35-41 miljarder kr.

frågorKonstitutionella

Kommittén har i uppdrag förutsättningarnautreda för regeringenatt att ge
befogenhet besluta tillfälligomedelbar förändringatt de indirektaom en av
skatterna. Kommittén har emellertid funnit övervägande skäl talar föratt

inte föreslå sådan ordning.att en
Enligt direktiven ocksåskall kommittén förutsättningarnautreda för

med förslag erforderliga grundlagsändringaratt RSV rättom attge en- -
meddela bindande föreskrifter skatteplikt för viss eller tjänst,om vara
beskattningsvärdets bestämmande förhållanden.och andra liknande
Kommittén har emellertid inte funnit det finns tillräckliga skäl föratt att

sådanRSV vad följer låtarätt möjligheternautöver RSVge en attsom av
utfärda verkställighetsföreskrifter.

Kommittén har vidare gjort ML:s bemyndiganden föröversynen av
regeringen. Bemyndigandena föreslås bli Upphävda eller omformulerade till

enbart gälla förvaltningsbeslut. Deatt med stöd bemyndigandenaav
föreslåsmeddelade besluten bli upphävda i sin Enhelhet. del de beslutav

har karaktär föreslåsföreskrifter bli inarbetade i ML.som av
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Summary

review of indirect taxation. The review of theThe partreport presents a
of referencereform of the Swedish and the thatoverall tax system terms state

increasedresultto tax revenue.
Committeeoverriding objective of the proposals forth theAn set

distribution policy, efficiencywhile considering the aims of theto promote
accordingly proposed, for instance, that value-addednational economy.

principle goods andVAT shall be levied universally, that alltax on
making regards competition and consumption.services, the neutraltax as

This warranted examination of the distributional effects of VAT;approach an
VAT virtually from viewpoint ofthe results clearly show that neutral the

distribution policy. The applies food products just foodsonly staplesame or
considered.are

ofobjective behind proposals eliminate the problemsAnother the to
associated with forimplementation and control that the rulescurrentare

indirect taxation. further objective bring basis for indirectA theto taxes
possible the intended situation in the Europeanclose theto currentas as or

Community.

Value-added tax

General

The Committee recommends principle, VAT leviedthat, shall be allon
commercial of goods and services. This implies abolition ofsales the many
of exemptions liability VAT goods.the from the generalcurrent to pay on

in Value-Added Tax enumeration ofalso that the Act the presentmeans
servicestaxable replaced liability for services. Purchase ofby general taxa

services stands forthe proposals all commercial purchases other than
purchases of goods Goods principle forreal stands theestate.or same as

existingin the that Committee that thethearrangement except proposes
rights specified in §7, section of VAT regarded services4 the Act shall be as
instead of, Thisgoods. that only the transfer of realat present,as means

included liability for commercialthe proposed generalestate not tax
Otherwisepurchases. will exemptions from liability determinebe the thattax

whether commercial subjectpurchasesnot to tax.or are
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Real estate

Here, other fields, Committeethe the principle ofas generalproposes a
and uniform taxation of all ofpurchases goods and services commercialon a
scale. As however, the liabilityat shallpresent, applytax the provisionnot to
of housing. Nor will apply the provision of other real for whichto estate
the receipts constitute income from real and which subjectestate not to tax
at present.

The involveproposals the abolition of the reduction regulations.rate
Moreover, of the currently untaxed services thatmost procured for theare

of housing will be subject VAT.management This applies charges forto to
purification and disposal. Tax will also bewaste payablesewage procuredon

maintenance of real cleaning, window cleaning,estate, chimney sweeping and
administrative services. The applies charges for fromtosame water water
utilities.

In order achieve maximum neutralityto regards competition betweenas
internal and procured work real companies, Committeetheestate proposes
that certain work which real companies undertake theirestate propertieson
shall be taxed, namely construction, extensions and renovation, repairs,new
maintenance and work involving drawing, planning and construction or
comparable services. This shall apply only work managed internally andto
done by the work force. For administrative proposedcompany reasons
that liability shall apply onlytax the incured, including socialcostswage
security charges, for work during the exceeds SEK 500,000. Thetax year
proposal matches the existing situation for construction companies. also
proposed rescind the regulationsto in sections 2 and 3 of §5b of the VAT
Act concerning the which first requiredstage at for sizableaccounts are
building and construction projects.

All forms of real that yield business incomeestate tenure will liablebe
This that,to tax. incurredat the renting ofpresent, tax hotelmeans as on
But also that the liability extendedrooms. includetax themeans to

rental of parking this done business activity and formspace notas a as a
of income from real The will apply rentingestate. the of safe-keepingtosame
boxes, camping sites and the renting of boat moorings.

Media

The Committee that the general liability shall apply allproposes tax to
broadcasting and television operations. This willthat apply thetomeans
activities of the Swedish Radio Group well cable companies andtoas as

agencies. Charges for the possession of satelliteprogramme decoders will
likewise be subject VAT. For the Swedish Radio Group,to feesthe received
for television licenses will be subject found that exemptingto thetax. was
operations of the Swedish Radio Group would be substantial disadvantagea
for sales the Group independentto producers.

The Committee also that the liability ofsalesproposes present tax on
periodicals extended include generalto At all inwardpresentnewspapers.

be deducted fortax the latter though the sale ofmay even notnewspapers
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SEK The exemptionwould yield about Ibn.taxable. A taxtax on newspapers
this benefitsfor appreciable subsidy andgeneral representsnewspapers an

proportion their size. The for thein economicto consequencesnewspapers
daily of charging VAT of daily studied behalfsalespress on papers were on

exemptionof In light of study and the tendency forthe Committee. the that
from VAT subsidize the the Committee considers thatstrongestto papers,

Committeecontinued exemption recommended. The considers thatbecannot
issue need should bethe of the required that reallysupport newspapers

Committee’sinvestigated separately. Apart from the above, the proposals
for periodicals.involve changes andnewspapersno

communicationsTransport and

The Committee liability for all domestic transporttaxproposes a passenger
of commercial International from Sweden bynature. transporta passenger

Thisair equated with and accordingly taxed.shall be beexport notor sea
shall whole of journeys include transitalso apply the thatto stops.
proposed international from Sweden rail, busthat bytransport passengeror

shall liable for domestic of the journey, dividing linebe the theto tax partcar
being based in principle the distances covered Sweden and abroad,on

forrespectively. An exception from this main rule proposed, however,
international journeys, forpackage rail, bus suchtours or passenger car;
which includes equatedalso board and lodging abroad, shall bepayment
full with tax-free No liability proposed forexport. tax transportpassenger

Sweden. andfrom abroad destination The of luggage travelto transporta
services taxed in accordance with the forbe rulestoagency are passenger

transport.
Changes rightproposed the existing allowance for inward taxtoare an

operationthe rental and of and motorcycles.procurement,on passenger cars
The Committee considers future this right restrictedthat shall be to

rental operation that undertaken for commercial resale,procurement, or
In rightrental such the shall the wholetransport.or passenger cases cover

of the inward operation. The Committeethe rentaltax procurement,on or
with VATalso that, accordance the Act, theproposes passenger car

include vehiclesshall with body and busses, provided the totalconcept a van
weight of vehicles exceed 3,500kg instead of 3,000kg present.the does not at

liability for communication services providedA proposed thetax
Telecommunications Administration. servicesInternational telecommunication
services recipients outside Sweden equated with domestic services.shall beto

Culture, entertainment, etc.

The Committee that the field of culture and entertainment, whichproposes
includes athletics,also and subject VAT. The Committeeshall besports to

considered various whereby non-commercial activities this fieldmethods
might excluded from liability solutionbe the but found that satisfactorytax no

feasible. The Committee therefore recommends liability.general taxa
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However, change proposed regards the situation of voluntaryno as
associations, which that the of business activity doesconceptmeans not
include the provision of goods services activity voluntaryor an run a
association provided yieldthe constitutes operating income for which the
association from liability accordance with §7, section 5 of theexempt tax
Income Tax Act 1947:576.

Financial services and insurance services

The Committee finds that there grounds for taxing financial services andare
insurance services. However, internationalthe and the technical aspects are

and forcomplex call extensive analysis than possible timethea more was
available Committee. Thethe Committee therefore refrains fromto presenting
proposals this issue but recommends that examined in detailon more
another context.

Personal services

The services referspersonal here services ofterm purely personalto naturea
certainwell services that also used business. The proposed generalas as are

obligation also applies these services. Exceptionstax proposed,to however,are
for medical dental social assistance and education. Tax will becare, care,
incurred, the other hand, for services provided hairdressers, beautyon
parlours and baths well all services of legal, economic administrativeas as a or

The proposed liability also servicesnature. other that usedtax covers are
large for instance veterinary services.measure consumers,

Other fields

The includeproposals following.the Services consisting exclusively of
information will also be liable This should be in the light ofto tax. theseen
rules proposed by the Committee for the taxation of imports of, for instance,
computer-based information and the proposal that public authorities shall
have general right allowance compensation for inward VAT.toa an or

In connection with the introduction of general services, thetaxa on
Committee also the abolition of the specific reduction rules forproposes
catering and hotel services. This implies change the competitive situationa

independentbetween catering and staff catering. The Committee therefore
end specialthe regulation of staff catering,to that thisproposes an so even

liable under the general rules of VATto tax the ForAct. practical and
administrative however, proposed forthat entities whose activityreasons,

otherwise untaxed, the liability shall apply only thetax marketaggregate
value of the fare provided exceeds SEK 30,000.taxa year

As of the mentioned above, whereby publica consequence arrangement
authorities have general right allowance compensation for inwardtoa an or
VAT, proposed abolish the special reduction forto rule laundry services
for central and local authorities.
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exemption forexistingrescind theThe Committee also taxtoproposes
aircraft,for ships and theThe applies exemptionsmateriel. thetosamewar

Swedish Motortheinspection of vehicles and milometres bymandatory
of reindeerInspection Co., for services inVehicle well respectas as

Sami communities.management
for bankrestrict exemptionproposed the notespostage stamps,to tax

supplied face value.and coins issues thatcurrent atto are
degreesrights extendedThe VAT liability for incorporeal has been

VATincurforce. The rights that still dosince VAT intothe Act notcame
rightsrights, rights, trademarkcertain instances, designcopyright in nameare

publicity. Thevideos constituteright show films and that doand the notto
Thisrights liableall incorporeal shall beCommittee that to tax.proposes

services include rights andextending ofbe arranged by the concept toto
fromspecific exemptionabolishing the tax.

The public sector

fields inof services that additional theThe principle of general taxation means
internalof of neutrality betweenpublic face the problem the lacksector

CommitteeTo this problem, theproduction and resolveprocurement.
municipalitiesauthorities wellthat centralmost government as asproposes
inwardcouncils receive compensation for, in principle, alland taxcounty on

public activity. The major difference from thefor the presentprocurements
inward incompensation will also apply thethat the to taxarrangement

authorities,activities subject For the centralthat to tax. governmentnotare
against income. Inoffset inward VATthe compensation entitles them allto

authorities taxabletheir VAT central that undertakethe governmentreturns,
However, Committeeactivities will only outward thethus tax.report proposes

this compensation shall apply the centralthat governmentnot tosystem
accordinglyenterprises, for instance, and excluded authoritiesthat the are

VAT For municipalities andsubject general allowance rules in the Act.theto
compensation that allcouncils proposed forthe arrangementcounty means

inward VAT which will therefore normally showreported in the returns,tax
finance and localnegative In order leave thebalance. to governmenta

inwardunchanged, approximate equivalent of thethegovernment economy
incur VAT transferredactivities that do shall belocal nottax government

The allocation of thisfrom local the centralthe government sector.to sum
principleswill be based other thanbetween local havegovernments to on

inward eachtax case.

VAT importson

of for services, theIn connection with the proposed broadening the basetax
services orderCommittee levied importedalso that betaxproposes a on

disadvantage of domestic services.distortion of competition theto prevent toa
basis of thatproposed levy the the purchaser thetax returnto aon on

authority. Thebe submitted and checked the tax taxto to county
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procedure be incorporated far possible the forto domesticsystemas as
sales.taxable proposed that sdubjects liable who would have beentaxto

entitled deduct the full of the inward shall be fromto theamount tax exempt
taxation of imported services because such the doestax not upsetcases
competitive neutrality. proposed limit the liability specifiedto tax to
fields, such publicity, data services and various consultant services.as

The of reference required Committeethe examine the possibilityterms to
of refraining from the collection of VAT goods imported for taxableon a
entity. The Committee finds that such feasible thanarrangementan more
before, partly because computerization facilitating control functions. A
suitable would involve exempting the liable importerssystem who entitledare

credit for VAT. The exemption would then virtuallyto all the importscover
in question and the would be unnecessarily burdened withsystem not
information about VAT-liable entities do import.that However, thisnot
would require ofexchange information, preferably computerized, betweenan
the administration and the authorities andtax datacustoms customs systema

expected be available for this before 1993. For thisnot andto reason
considering the loss of interest income that introduction of the systeman
calculated entail, Committeethe changeto theat presentproposes no
taxation procedure for imported goods.

higherNo VAT durablesto on

The Committee does share viewthe that, during their lifetime,not durable
products yield that be regardedgenerate natural basis for taxation.a can as a
Moreover, the favour of uniform VATstrong arguments applyrate toa
durables, The Committee therefore considerstoo. that durable products
should be treated separately regards indirectnot taxation.as

No lower VAT goodsto on some consumer

The Committee finds that the only field worth considering food products
itsbut studies show that reduced VAT for food, thoughratea even

forcostly the exchequer, does confer distributional advantages. A reducednot
VAT for foodsstaple likewise lacks distributionalrate advantages. Due to
the increased of economic distortions,cost would actually stand toconsumers
lose from lower VAT food, while food producers would make substantialon
gains the of other producers.at expense

The administrative and control unequivocally favour the retentionaspects
of uniform VAT rate.a

Support for families be provided effectively and lowercan at costmore
increasing the child allowance.
Under these circumstances the Committee recommends that food products
taxed in the other goods, that full VATtheare same way as atconsumer

rate.
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Rendering accounts

The Committee that VATall liabilities invariablyshall be reported,proposes
whereas the obligation for VATat present applies only theto account
taxable exceeds SEK 30,000. For administrativeturnover taxa year reasons

proposed, however, that the taxable less than SEK 200,000,turnover
VATthen shall normally be accounted for the income Othertax return.

taxable entities be registered for VAT andto for theare account tax
accordance with the rules, that futurepresent the entity shallexcept be
registered the its place of domicile.county shall be possible,same as
under special circumstances, be registered for VATto the annualeven
taxable does SEKexceed 200,000. Theturnover rules ofnot procedure for
reporting income shall apply the main VAT that includedto accounts are

the income But VAT shall includedtax bereturn. the basis fornot
preliminary Thistax that in theassessments. considered here,means cases
VAT shall be paid in under the and the datearrangementsame same as
for income If made time,tax. charges willpayment not be incurredon
accordance with the rules for tax arrears.

Taxation value

The Committee that future VAT shall leviedbe theproposes paymenton
sales value excluding VAT, whereas the basis includes VAT. Theor at present

proposed feature of VATarrangement abroad anda common systems
accordingly tends bring Swedish legislationto closer the internationalto
standard.

Transitional problems

When VAT extended fields, competitionto be distorted thenew may
attendant right deduct inward VAT. Companiesto investing after this right
has obtainedbeen benefit from 19 reduction of comparedcent costsa per
with those that invested earlier. However, the Committee does considernot
that this forcalls transitional regulations, partly because of affectedthemost
branches produce services for which inward VAT low.

The inflationary effects occasioned broadening the base anotherare
problem. While the of inflation affected,rate there upward shiftnot an
in the level of prices, estimated around 3.5 Householdatconsumer cent.per
purchasing accordingly weakened incomebut offsetpower tax cuts toserve
this. Wage formation be affected in various Lower marginalmay taxways.

subdue demands becauserates increases domay havewage pre-tax notwage
be large obtain higherto real after Onto the other hand,so tax.a wage

demands for compensation for that perceive the reformgroups tax as
disadvantageous lead increased demands.tomay wage

Another problem that the shiftupward CPIthe leads upratingto an
of the basis for pensions and other transfers. This tends dualresultto
compensation because pensioners, for instance, benefitalso from the income
tax cuts.
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businessAffects arise in connection with price indexing inalsomay
agreements.

fieldsconsiders the and effectsThe Committee that problems concern
of reference. The issues will thereforeessentially lie outside thethat terms

considered in anotherhave be context.to
Foropportunities for avoidance. example,further problem theA tax a

its financewith liability selltax at assets topresent acompany no can
liableand them back when has become therebybuy to tax,company

for fictional The Committee considersacquiring right allowancethe to tax.an
fortransactions should be and transitional rulesthat such prevented proposes

this.

Specific taxes

review of specific included in The selection ofA thetaxes report.some
for this review guided the of reference and the fact thattaxes termswas
specific recently subject of review and legislation.have been thetaxessome

The specific in the deals with the following items:chapter taxes reporton

videospecific commodity beverage tobaccotaxes, tax, tax, cassettetax,
vehicles advertisingtravel sales andtax, tax motor tax.tax, on

The considered taxation ofspecific the chapter thetaxes on are onenergy
and road traffic.energy

The that, with broader basis for VAT, specificreport notes taxeseven a
For specificneeded. several the from betaxes cannotare reasons, revenue

suitablematched from VAT and the specific thantaxesrevenue are more
VAT for steering consumption in direction socially desirable. But thethata
Committee legislativefinds important, partly for administrative and reasons,

variety of specific restricted deemed forthat the whattaxes to necessary
steering appreciable contribution to taxpurposes or as an revenue.

specific discussedA general change levied value but theto taxes on
rejected mainly experience shows entailsbecause thatarrangement

administrative difficulties. Taxation ofthe basis of value should be theon
multi-stage with VAT.thetype, as case

The for specific founddeductions have been be well-statutory taxes to
grounded Thus fewgeneral. only minor that hasrespects reasona
been found curtail existing rightthe allowances.to to tax

The issue of whether specific Sweden need be adaptedtaxes to to a
likely Europeansituation the Community largely dependent whetheron

Sweden intends maintain border controls with EC membernot to states.or
As long border controls exist, there principle make suchtoas no reason

adjustment. Moreover, adjustment for specificthe bases andto ratesan an
EC would doubt involvethe appreciable loss oftaxes taxno an revenue,

magnitudethough the of such loss be computedcannot at present.a
proposed abolish specificthe commodity chemico-technicalto taxes on

articles perfume, toiletry and household articles and andchocoloateon
confectionery, Reasons for this include difficulties in determining the scope
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of the and computing thetaxes taxable value well problems do withas toas
competitive neutrality.

The beverage interferes with competitiontax thatto extentsome
levied soft drinks and table but light beer.on water thereforenot on
proposed extend the exemptionto include tableto and soft drinks.water

The abolition of the video recorderstax proposed the groundson on
that the intendedtax be steeringnot instrumentto for socially desirablea
consumption. Its primary of and thispurpose as a source revenue respect

particularly important.not
The abolition of the proposed,cassette partly becausetax smuggling of

tending rise,cassette tapes theto of the interferesstructure withtax
competition and reform withtax these problemsto would bea likelycope to
render the legislation impenetrable.

A change from the service weight the basis for the vehicle salesas motor
discussed thetax A based valuereport. tax rejected foron reasons

outlined above. The advantages of basing the engine similartax on power or a
factor be said make forcannnot theto administrative and otherup
disadvantages of changing the basis. The Committee however, thatproposes,

weightthe threshold for lorries with bodies and for buses raised fromvan
3,000 kg 3,500at kg.present to

For the other specific considered thetaxes sufficientreport, no reasons
have been found for altering the basis.tax

Energy taxes

principalThe changes

One of the premisses for rearranging that the consumption oftaxesenergy
shall be equated with other private consumption.energy Energy therefore
VAT the uniformto of 23.46at Thisratecarry functioncent. tax cannotper

instrument for and environment policyas an and the specificenergy taxes are
therefore retained for steering In this the specificpurposes. taxesway canp continue play into finance. Thepart specifica government tax rates are
lowered with exceptions 30 The petrolsome cent.per tax not— —
lowered, for of finance and environmentalreasons government considerations.
The coal also unchanged,tax requested the Environment Feesas
Commission pending proposals carbon dioxide charges. The levelon present
of the coal therefore constitutestax minimum, pending additional levies. Thea

hydroelectrictax also left the level.on at A reductionpower wouldpresent
be misleading that the prices of electricity likely rise the longerto run.
Moreover, cutting the conjunction withtax price increases for other reasons
would lead higher profits forto companies. Neither therepower any room
in the short increase the Forto correspondingtax.run the nuclearreasons

should also be lefttax the level.power at present
The effects of reform the districttax heating oughta beon sector to

analysed separately.
So impede the continuednot to introduction ofas natural the taxgas,
liquiñed petroleum for other thanon running vehiclesgas purposes motor

4—KlSl
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thelevel in ofincreased the content taxtermsto as onenergysame ——
natural gas.

of specificReview taxesenergy

inand allowancesliability regulations,The review the taxtax ratestaxcovers
reductions these, petrolof on generalnumber Acts totaxes, onenergy ona

certainand coal wellspecific for petroleum productsandtax taxes asason
for hydroelectrictaxation of Theordinances do with the tax ratesto energy.

grounds have been foundbe lowered andand nuclear not to nopower are
Consequent-regulations foramendments the thesefor other two taxes.toany

relatively oldlegislationreview does thethe not tax on somecover
electricityhydroelectric from nuclearplants reactors.onor

electricityGeneral taxenergy on

regulations General Energy Taxes Act,regards liability in theAs the tax
exempted.20 000 kWhproposed that topower up per annum arereserve
amendedcommercial related ordinanceThe of operations theconcept

Theregulations Local Tax and the VAT Act.correspond with the Actto
from electric furnances retained and should beregulation exempting power

electricity continues rise,assessed after because, the load tosome years
phasing ofof exemption will When theperiods become shorter. outtax

little will of disconnectable electricnuclear has begun, be madeusepower
of furnances expected rise.furnances and the number such not to

The differentiated for electricity replaced uniform ratetax rates aare
kWh.of SEK 0.042 per

The specific electricity allowances should be altered because theytax not
of major economic importance for companies that implement them.theare

petrolspecific petroleum products, coal andThe tax on

products, includingThe Act the specific for coal and petroleum petrol,taxon
oforiginal of financing preparedness stocks crudelonger theno serves purpose

oil. Instead largely function conventional specific and shouldthe tax taxas a
therefore abolished for of finance,be and replaced, bygovernmentreasons
general petroleum products and coal and the petrol.taxes taxenergy on on
This principle, existing relationships differentthat, between the typesmeans
of retained.beenergy can

specific either paraffin with additives forAt therepresent taxno on
high-speed diesel engines light diesel methanol andpropellant alcoholsor on

The transformation of higherethanol. the specific should leadtax not to
these products. proposed thethat, to at present,taxes contraryon case

specificthe levied alcohols that ofpropellanttax not componenton are a
fuel with least 70 weight.petrolmotor at centper
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General fueltaxenergy on

No change in the liability regulationstax proposed from endapart toan
the exemption for liquified petroleum retail product. Competitivegas as a
neutrality does the taxation of, for instance,warrant lubricating oils and crude
oil but the Committee in positionnot obtain foundationto forwas a a
proposing suitable The fiscal of these fuelstreatment shouldmeasures.
therefore be considered in another context.

The altered intax conjunctionrates with generalare lowering of thea
coordination withrates, the Environment Fees Commissiona regardsas a

carbon dioxide related adjustment of the coal upward adjustmenttax, ofan
the liquified petroleumtax foron other than runninggas purposes motor
vehicles the level in ofto ofterms thecontent naturalenergy tax on gas,— —
and transformation of the specific intoa generaltax The specifictaxes.energy

allowance regulationstax should be retained because the effects of abolishing
them be assessed.cannot

Combined and heating, condensing and industrialpower power
back-pressure power

The deduction regulations for these forms of altered make theirtopower are
taxation uniform possible. Combinedas and heatingas taxedpower at

with allowance forpresent the the proportionan tax of the fuel thaton
corresponds the generation ofto electricity but for the proportion usednot
for heating. Condensation shall also be taxed in this whichpower way, means
that the leviedtax the fuel used produce heat thateven to removedon

Cooling. By taxing condensation this the efficientpower way, more
utilization of fuel in combined and heating plants better reflected inpower
production the differencescosts, the taxation of differentas are fuels. All
nuclear in Sweden produced condensationpower but nucleartaxa on
fuel proposed becausenot would have major impact electricitya on
prices without achieving reasonable effect the choice of productiona on
facility.

As regards industrial back-pressure there for the time beingpower a
deduction allowed the general electricity whenon tax the electricity usedon

the industrial The requirementown that the electricityprocess. current
produced in back-pressure facility be dropped. Besidesa to there will be
the option of deducting either the electricity the fuel fortax industrialtaxor
facilities that combine heating with the production of electricity. Demands for
changes the rules, dependingtax different situations,tax then beon can
avoided.

General loweredtaxesenergy

The lowering of for virtuallytax all formsrates of 30energy centper
sufficient dispense withnot to the Government’s permit reductiontopower a

for industrial production specific enterprises known the 1.7 centas per
Butrule. the Government should review the conditions for such reductions,
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reduction.basis forincluded in thein particular the that betaxes to aare
calculationfor theconsideration should be paid theSpecial to consequences

proposed theenvironmental feestaxes bybasis will arise fromof the that
andof reduction rulesEnvironment Fees Commission. The significance the

examinedeffects for industrial production of abolishing them bethe toare
electricity-intensivecompetitive conditions forCommissionby the on

production.
beNational Tax Board shall longerIhe Committee that the noproposes

companiesfor theposition permit reduction of general taxesto energya a
themanufacturing similar products,for of companiesin brancha or a group

of practical importance.this reduction rulebeing thatreason no

Petrol tax

liability rules.for theThe changes do call amendments to taxnottax any
ofof the levelPetrol included general lowering butthe tax ratestax not

transformation of specific into petrolaffected the thepetrol taxtaxtax
fee forabolish vehicle and registrationthe proposal thewell by to taxas as

certain vehicles.

trafficRoad taxes

abolished for vehicles pulled petrolVehicle and the registration feetax are
suchlight and trailers hauledliquified petroleum well for heavygas as asor

SEK 0.37vehicles. The offset raising petrolloss of taxtax revenue
halflitre In alcohols have about the0.46 incl. VAT. that propellantper
halfshould be increasedof petrol, the themcontent tax asenergy on

VAT. With theSEK 0.18 litre 0.22 incl.much, that rounded, per
and 3.21transformation of will be SEK 3.01the specific the petroltax, tax on

propellantfor unleaded and leaded petrol respectively, while the tax on
extensionwill SEK 0.98 litre. On of increases thealcohols be thesetopper

4.25price of SEKof VAT petrol adds SEK 1.00 litre, given petrolto aper
litre.per

administrativeThe primary of abolishing vehicle annualadvantage tax an
linkedgain of SEK 70m. Another advantage that vehicleabout costs are

administrativeroad Moreover, vehicle benefit from theto usage. owners
of beingsimplifications. There expiry dates and riskto meetare no no

unpaidprohibited from using and incurring penalties ofvehicle accountona
vehicles forNeither will there be deregistertax. taxto purposes.any cause

Theincreases mentionedNo compensation proposed for the above.tax
residence; high vehiclethat living with the place of costscostsreason vary

offset primarily high dwelling urbanin rural be by costs areas.areas can
vehicles for shallThe Committee in future the salethat taxproposes on

vehicle afterlevied vehicles continue be subject thebe only that to taxtoon
reform.
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Effects

The proposed broadening of the base for VAT outside the fieldenergy
estimated yield about SEK 12.3bnto additional whilegovernment revenue,
the abolition of specific reducestaxes about 1.4bn and the changesrevenue

increasestaxes about 7bn. Theenergy reinforcementoverallrevenue
of central thus estimatedgovernment about SEK 17.6bn.revenue at

Due the elimination of cumulative effects,to prices excluding VAT are
lowered for all goods and services. This that in such goods,sectors,means as
where VAT already levied the full prices also fallat includingrate, VAT.
Consumer prices obviously rise in the where VATsectors introduced.now
Demand will therefore weaken the branches where prices rise primarily
the services sector and other primarily the goodssectors sector. Thegrow
magnitude of these effects will depend price elasticities, the proportionon
of without allowancescustomers andtax so on.

The ofrearrangement expected be favourabletaxes forenergy to
manufacturing well for the environment.as as

The removal of specific certain goodstaxes likely strengthenon to
demand for these products. The higher weight limit for purchase taxcar
should curtail demand for the vehicles question.

In administrative theterms proposed changes will simplify thematters
business well for authorities.sector as as

The distributional effects of the proposed changes negligible. Theare
indirect proportionaltaxes slightly regressiveare relationor very to
disposable income and also largely neutral socioeconomicare across groups.
The proposed changes leave the situation less unchanged.more or

An analysis that includes the effects of proposals from Incomethe Tax
Commission indicates that, given moderate assumptions about dynamic effects,

benefits from the combined reform of indirecteveryone and direct Thetaxes.
gains increase with the size of disposable income that the reformexcept to
the disadvantage of households with the largest incomes.

An adjustment the for indirectto system that being discussedtaxes
Europeanthe Community would involve annual ofloss taxan revenue

the region of SEK 25bn-30bn.

Constitutional issues

The of reference includedterms enquiry into the conditions for authorizingan
the Government decide immediate,to change indirecton temporaryan

The Committeetaxes. finds that there preponderant forare notreasons
proposing such arrangement.an

The of reference alsoterms called for examination of conditions foran
authorizing the National Tax Board with proposals for the requisite-
constitutional amendments issue binding instructions-to liabilities fortaxon
specific goods services, the determination of taxation valuesor and similar

The Committee findsmatters. that there sufficient grounds fornot suchare
authorization and above the existing facilities foran allowing Boardover the
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regulations.implementingissueto
authorizations in theGovernmentreviewed theThe Committee has also

themreformulaterescind authorizationsproposed theVAT Act. to or
proposed decisionsthatadministrative decisions. alsoapply only toto

Some of therescinded full.authorizations beannounced under the toare
incorporated in theof instructions bedecisions that the nature canare

VAT Act.
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I Inledning

1 Direktiven

1.1 Utredningsuppdraget

Vid regeringssammanträde den 11 juni 1987 utfärdades direktiv för
kommittén för indirekta skatter Dir. 1987:30. Chefen för finansdepar-

statsrådet Feldt,tementet, anförde därvid bl.a. följande

Som jag tidigare framhållit har mervärdeskatteutredningens arbete
enbart varit teknisk och det ingåtthar därför inte inatur uppdragetav

närmare själva basenatt för mervärdeskatten, dvs. de undantagprova
från generell beskattning finns varusidan och framfören alltsom
tjänstesidan. För närvarande beskattas %högst 60 den privataav
konsumtionen med Mångamervärdeskatt. länder i Västeuropa har en
bredare bas för mervärdeskatten Sverige. Motän denna bakgrund och
med hänsyn till inskränkningarnaatt skatteplikten leder till betydandeav
svårigheter vid tillämpningen bör det övervägas underlaget förom
mervärdeskatten kan breddas. Det enligt min meningär dags förnu en
förutsättningslös översyn mervärdeskattens omfattning. En huvudin-av
riktning bör enligt min mening så långtmervärdeskatten möjligtattvara
görs generellt tillämpbar och konkurrensneutral frågai konsum-om

Översynentionen olika och tjänster. bör syfta tillav undersökavaror att
positiva och negativa verkningar generell och tjänstebeskatt-av en varu-
ning. En kommitté bör tillkallas för denna uppgift. Kommittén bör
lämna förslag till hur mervärdeskatt med breddad bas tekniskt bören
utformas.

Översynen ocksåbör omfatta bedömning möjligheterna till ochen av
effekterna slopade reduceringsregler. Utgångspunkten börav vara en
enhetlig skattesats för hela det mervärdeskattebelagda tjänste-ochvaru-
området. En generell mervärdebeskattning bör därför i principmer
innebära reduceringsreglerna så långtatt möjligt månbegränsas. I den
rcduceringsregler fortfarande bedöms motiverade bör i vadövervägas
mån de kan förenklas. Om slopade reduceringsregler skulle medföra
kraftiga kostnadsökningar såbör kommittén erfordras föreslåkunnaom
kompensationsåtgärder utanföräven den indirekta beskattningens
område.

Om det skattepliktiga tjänsteområdetoch för mervärdeskattenvaru-
utvidgas innebär detta antalet mervärdeskattskyldigaatt importörer blir
ännu i dag.större än Det dennaär bakgrund påangelägetmot att man

förutsättningslöst frågannytt prövar fortsättningsvis skall haom en
generell beskattning all import eller uppnåkan administra-av om man
tiva eller andra vinster för samhället föreller enskilda näringsidkare

begränsa beskattningenatt till vid importgenom omfatta endast deatt
fall där importen sker eller för icke mervärdeskattskyldigas räkning,av
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samrådadärvidfår Kommittén böreffekt.fall reelldvs. de där skatten
också utredaKommittén börFi 1986:04.tulldatautredningenmed
vid importmervärdebeskattningförutsättningarna förochbehovet avav

tjänster.
mervärdeskattesystemetavviker det svenskatidigareSom jag nämnt

energiområdet ställtsfrån vanligt utomlandsvad är attgenomsom
därförför kommittén blirEn viktig uppgiftbeskattningen. attutanför

inordnaförutsättningarfinns bättredet attpröva ener-numeraom
frågan prövadesgiområdet under mervärdeskatten än när senast av

energiskattekommittén.
också till delenergi fungerarBeskattningen ettsom ener-nu enav

också funktion.fortsättningen ha dennaDen igipolitiskt styrmedel. bör
behållasNågon därförenergi tordeform styrande punktskatterav

Särskilda tordemervärdeskatt. punktskatterenergi omfattasäven avom
energiområdetockså förnödvändiga inom vissa delar att enavvara

påpekastill intäktsbortfall. Det börskatteomläggning inte skall leda att
därpå i länderolika energislag vanligen förekommer ävenpunktskatter

energiområdet föremål mervärdebeskattning.förär
såutformasförslag till punktskattesystemDet väsentligtär nyttatt ett

mål därförI utredningen börenergipolitiska tillgodoses.gällande kanatt
konkurrensförhållandenaockså ingå olikamellanbelysa huratt

påverkas kombineratalternativ med mervärdeskattenergislag kan ettav
översynen också omfattamervärdeskatten börmed punktskatter. enav

genomgång debedömning lämpligheten ochoch behoven,aven
bemyndiganden finnsförutsättningarna för dekonstitutionella som nu

regeringenDe innefattar möjlighet föri mervärdeskattelagen. bl.a. att
sådanavidare för andra tjänsterförordna skattskyldighet tills än somom

föreskriva undantagomfattas mervärdeskatt ochenligt lagen att omav
från för regeringen förordnaskatteplikt. Bemyndiganden finns även att

bemyndigan-isamband utförsel. Dessamervärdeskattskyldighet medom
gränsdragningssvårigheter, vilket bl.a.den i vissa fall skapathar

områdetutvidgningen det skattepliktigai samband medobserverats av
Med198586:47.till omfatta vissa datatjänster prop.ävenatt enm.m.

teknik förför mervärdeskatten, och med eventuellvidgad bas atten ny
tjänsteområdet, förbättrasbör förutsättningarnadet skattepliktigaange

stöd bemyndigandena.för slopa de särregler införts medatt avsom
inarbetas iKommittén direkt kanbör särreglernaprövaannars om

lagstiftningen.
förslag till förenklingar ochKommittén bör i övrigt kunna lämna

Kommittén börsystematiska förbättringar mervärdeskattesystemet.av
EG-länderna ochsärskilt mervärdeskatter tillämpasbeakta de avsom
pågår inom EG.det harmoniseringsarbete för mervärdeskatterna som

Det betydande intresse den svenskafinns enligt min mening ett attav
till i andra lander,mervärdeskatten tekniskt kan vad gälleranpassas som

förhållandetdå EG-området. Det de nordiska ländernasärskiltoch att
i delar börhar mervärdeskattesystem överensstämmerstorasom nu

redovisatsdock Därvid kommittén del de förslagbeaktas. bör ta somav
harmonisera deutreda möjligheterna tillden arbetsgrupp för attattav

nordiskai Norden degenerella omsättningsskattesystemen som
finansministrarna tillsatte i 1986.mars

När kommittén i vaddet gäller övriga indirekta skatter bör överväga
mån särskild beskattning utanförskäl alltjämt föreligger för en

avskaffamervärdeskatten. Möjligheterna till de skatter äratt som
svårtillämpbara vidareliten statsñnansiell betydelse böroch harsom

gårmånockså i vad detundersökas. Kommittén bör överväga att
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det skattepliktigaavdragsmöjligheter begränsningarinskränka de och av
området.området Om energi förs in under mervärde-finns inomsom

särskilda nedsättningen energiskattdenskatten torde behovet somavav
åtnjuter särskildi minskaenergiintensiv industri dagviss även om en

därför förutsättningarnainförs. Kommittén bedömaenergi börskatt
till nedsättning och ihelt slopa möjligheternaför ellerbegränsa attatt

avdragsmöjligheter gälla förde undantag och skallövrigt begränsa som
sådan skatt.nyen

tillkommittén bedöma huruvida det kan finnas skälVidare bör en
någon Som exempel kanbeskattningsgrund för punktskatt.ändrad

beräknaförslag i olika sammanhang väcktsnämnas attomsom
fordonensmotorfordon efter grundförsäljningsskatten änannan

någraockså vinnaKommittén kantjänstevikt. bör pröva om man
frågavärdebaserade punktskatter. Itillfördelar överatt omgenom

samrådautredningen medoch reklam börskatten annonser
1986:01.reklamskatteutredningen Fi

utgåromfatta förutom deKommitténs arbete bör skatter som
vägtrañkbeskattningen, eftersomtjänsteromsättning och ävenav varor

energibeskatt-beskattning till viss del komplement tilldenna utgör ett
ingå vägtrafikskatteutredningendenningen. l denna bör ävenöversyn av

frågan vissafordonskatten lättaretidigare prövade ersättaattom
höjd bensinskatt.fordon med en

huvudinriktningen i principtidigareSom jag har börnämnt vara en
området.mervärdeskattebelagdabeskattning för hela detenhetlig

ändå finnas för införaKommittén de skäl kanbör pröva attsom en
varaktiga kapitalvaror, och förslagsärskild indirekt beskattning lämnaav

sådan utformasskulle tekniskt ochtill hur skatt kunna avgränsas.en
sådan beskattning exempelvisKommittén bör därvid överväga om en

mervärdebeskattningens differen-genomföras inomkan ram genom en
fråganinte omfattaUppdraget däremottiering skattesatserna. börav

mervärdeskatten för livsmedeldifferentiering eller sänkning avom en
Frågan livsmedel harandra oumbärliga sänkt skattoch om envaror.

1983:02awisats utredningen Ds Fiför övrigt ochutretts omav
differentierad mervärdeskatt.

föreskrifterEnligt 8 kap. 3 § regeringsformen skall skatterom
Riksdagen inte delegera till regeringenmeddelas lag. kan attgenom

sådana frågor. då pågåri Under tid riksmöte inte kan dockbesluta
förslagfinans- efter bemyndigande i lag ochoch skatteutskotten, av

regeringen, för de indirekta bestämma skattesats ellerskatterna om
utgå,börja 8 kap. 6 § regerings-besluta skatt skall eller upphöra attatt

Sådana frågaiformen. bemyndiganden mervärdeskattenhar getts om
och vissa Lag finans- och skatteutskottenpunktskatterna. somav

fördetta skall regeringen underställas riksdagenbeslutat sätt av
månad från följande riksmöte.prövning inom början närmasten av

stabiliseringspolitiska finns vid vissa tillfällen behovskälAv attav
någon några indirektavad kan ändra eller desnabbare skeän som nu av

Även önskemål undvikavid skattesatsåndringarskatterna. attom
Kom-hamstring talar för dessa skatter snabbt bör kunna ändras.att

därför förutsättningarna för regeringenmittén bör utreda att ge
tillfällig förändring debefogenhet besluta omedelbaratt om en av

då regeringensindirekta skatterna. En förutsättning bör beslutattvara
efter viss kortare tid underställs riksdagens prövning. Kommittén bör

föreslå andra lösningar tillfredsställer behovetkunnaäven som av
ocksåområde. Kommitténsnabba tillfälliga ändringar detta bör

meddelautreda förutsättningarna för riksskatteverket rätt attatt ge en
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bindande föreskrifter skatteplikt för viss tjänst,eller beskat-om vara
tningsvärdets bestämmande förhållanden.och andra liknande I
mervärdeskattelagen finns institutet bindande förklaring, docksom
utnyttjats i fall.mycket De förslag kommittén kan komma attsom

sålägga fram denna punkt bör utformade de har förutsätt-attvara
ningar komma till praktisk användning. I kommitténsatt uppdrag bör
också ingå föreslå erforderliga grundlagsändringar.att

En breddning basen för mervärdeskatten och de andra indirektaav
skatter bör innebära fråntotalt ökade intäkter dessa skatter. Dettasett

särskild betydelse med tillär hänsyn möjligheterna finansieraattav en
reformering inkomstskatten enligt de riktlinjer för utredningsarbetetav

åtjag tidigare givit kommittén reformerad inkomstbeskattning.som om
En viss samordning kommittéernas arbete erfordras därför.av
I tilläggsdirektiv den 9 juni 1989 Dir 1988:34 fick kommittén i uppdrag

ocksåutreda för- och nackdelarna införamed lägreatt mervärde-att en
skatt viss konsumtion. I direktiven bl.a. följandeanges

Under tid har emellertid kraftigt ökat intresse och ökadettsenare en
uppmärksamhet riktats mervärdeskattens utformning inom EG. Detmot

framförallthar gällt de förslag mervärdeskatten lagts framom som av
EG-kommissionen. förespråkasDär EG-länderna böratt attenas om

två skattenivåertillämpa olika inom sina mervärdeskattesystem, en
normal skattesats och lägre skattesats bl.a. livsmedel. Flertaleten
EG-länder, Danmark, har redan i dag flera olikautom skattesatser.

såDet vikt vårtär största helanär skattesystemgott ärav nu som
föremål ocksåför översyn de samlade fördelningspolitiska effekternaatt

skatteomläggning utvärderas.av en
Det angivenär bakgrund angeläget för-mot och nackdelarnaattnu

med införa lägre mervärdeskatt vissatt konsumtion belyses ochen
fråga ingårdenna i övervägandena vid denatt totalöversyn denav

indirekta beskattningens omfattning KIS. Därvidgörs börsom av
kommittén särskilt lägre mervärdeskattpröva viss konsumtionom en

påtagligthar positiva fördelningseffekter hushåll,mellan olika liksom hur
sådan åtgärdeffekterna skulle fördelas mellan konsumenter ochav en

producenter.
Jag vill erinra det arbete utredningen differentieradom som om

mervärdeskatt redovisat i betänkandet Skall slopas SOUmatmomsen
1983:54. Kommittén bör undersöka förutsättningarna ellerom
förhållandena ändrats sedan detta betänkande lades fram. Särskild vikt
bör läggas vid de praktiska, administrativa och kontrolltekniska
aspekterna vidoch hur praktiskt lämpliga avgränsningar områdeettav
med lägre mervärdeskatt skulle kunna ocksåKommittén börgöras.
undersöka det finns tekniska hjälpmedel kan underlättaom numera som
skattehanteringen och kontrollen.

Om föreslåkommittén skulle sänkt mervärdeskatt vissaen varor
eller tjänster bör förslag sådansamtidigt åtgärdlämnas hur skallom en
finansieras. Det tidigare kravet kommittén totalt ökadesettom

frånintäkter mervärdeskatten och de indirekta skatterna för att
finansiera inkomstskattereform kvarstår oförändrat.en
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Generella1.2 direktiv m.m.

Följande direktivgenerella har gällt för kommitténs arbete

angåendeDirektiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare
förenklingsfrågor på skatteområdetkontroll och vid reformer Dir

1982:27.
Kommittédirektiv till samtliga kommittéer särskilda utredareoch
angående utredningsförslagens inriktning 1984:5.Dir

angåendeKommittédirektiv till kommittéer och särskilda utredare
EG-aspekterbeaktande i utredningsverksamhetcn Dir 1988:43.av

sistnämnda direktiv kommit-bakgrund bl.a. vad anförs iär mot av som
téns ursprungliga direktiv Dir 1987:30 intressesärskilt för utred-av
ningsarbetet. I Dir 1988:43 inledningsvis bl.a. Sverige skallattanges
medverka i EFTAzs EG:soch arbete avskaffa fysiska, tekniska ochatt

sâ långtfiskala hinder i syfte möjligt rörlighet för tjänster,skapaatt varor,
statsrådetmänniskor kapital ioch Västeuropa. Föredragande anför

därefter följande

Mot bakgrund vad jag har redovisat bör de kommittéer ochav nu
särskilda utredare har till uppgift lämna förslag denberörattsom som
fria rörligheten för tjänster, människor kapitaloch eller annatvaror,

fåberör det västeuropeiska integrationsarbetet enligtdirektivsätt
följande.

Kommittéer och särskilda utredare skall undersöka vilken gemensam-
råderordning i förekommande fall inom EG inom det aktuellasom

ämnesområdet ioch sina förslag tillvara möjligheter tilldeta
harmonisering finns.som
Kommittéer och särskilda utredare skall redovisa hur de förslag som-

förhållerfram sigläggs till EG:s motsvarande direktivregler, eller
frånförslag till direktiv EG-kommissionen. Om kommitténs eller-

härifrån,utredarens förslag skiljer sig skall skälen för detta redovisas.
Kommittéer och särskilda utredare skall redovisa de statsñnansiella-

övriga samhällsekonomiskaoch effekter förslaguppkommer desom av
framläggs innebär anpassning EG:still regler, direktiv ellersom som

frånförslag till direktiv EG-kommissionen. Kommittéerna och
dåutredarna de fallskall i statsfmansiellaökade kostnader bedöms

uppstå Påförslag finansiering.lämna till motsvarande skallsätt
fråneffekterna eventuella awikelser EG:s redovisas.regelsystemav

Ett flertal framställningar den indirekta beskattningen har ställtsom
fråndirekt till kommittén eller regeringenöverlämnats för beaktande eller

kännedom.
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2 Utredningens
arbetssätt

områdeDet kommittén haft utreda vittomfattande. Det harärattsom
därför varit nödvändigt insamla och bereda materialet i olikaatt

innanarbetsgrupper det för kommittén. Arbetsgrupperna harpresenterats
varit till frågorantalet. Arbetsgrupp I har berett samtligasex om

områdemervärdeskatt mervärdeskatt energi. Detta ihar ställetutom
handhafts ocksåarbetsgrupp II, sysslat med vägtrafikbeskattningen.av som
I III frågorarbetsgrupp har konstitutionella behandlats. IVArbetsgrupp

punktskattefrågorhar haft hand medan arbetsgrupp V medsysslatom
frågor angående importbeskattning. Den sjätte arbetsgruppen har arbetat
med den tekniska utformningen mervärdeskattelagstiftningen.av

I utredningsarbetet har tagits rad kontakter. Organisationerexternaen
och företag har givits områdenmöjlighet lämna synpunkter deatt som

Sådanakommittén haft utreda. synpunkter har lämnats i skriftlig form,att
också i samband med antal uppvaktningar. Kommittén harett stortmen

också bildat panel där företrädare för LO, TCO, Lantbrukarnasen
Riksförbund, Industriförbundet, Kommunförbundet, Tjänsteförbundet
Grossistförbundet,KöpmannaförbundetochSmåföretagarnasRiksorganisa-
tion haft möjlighet frågorsin de omfattas utred-att ge syn som av
ningsarbetet.

Utredningsarbetet har bedrivits i samarbete med utredningen för
reformerad inkomstbeskattning Fi 1987:07, RINK, medoch utredningen
för reformerad företagsbeskattning Fi 1985:06, URF. Viss samordning
har skett detmed arbete bedrivs i miljöavgiftsutredningen MEsom
1988:03. Kontakter ocksåhar tagits med tulldatautredningen Fi 1986:04
och krigsmaterielutredningen UD 1988:03.

åstadkommaI syfte tillfredsställande beslutsunderlagatt harett
frånkommittén i flera hållfall expertutlåtandenolika inhämtat och

statistikuppgifter Docenten Bengt Assarsson har kommitténsm.m.
påuppdrag effekterna produktionen, prisnivånsysselsättningenutrett och

breddad mervärdeskattebas. Docenten Karl-Erik Gustafsson harav en
belyst de ekonomiska konsekvenserna för dagspressen mervärdeskattav
abonnemang och lösnummer. Professorn Sören Wibe fördel-har utrett
ningseffekterna vid förändrad mervärdebeskattning livsmedel. Statensen av

ÅtgärderEnergiverk tvåhar i Moms energi och i sambandrapporter,
övergångmed till energi sin konsekvensernagett attmoms syn av

införa påmervärdeskatt energi. Statens Pris- Konkurrensverkoch SPK



62 Utredningens arbetssätt SOU 1989:35

har för kommitténs räkning KPI-effekterna breddad förbasutrett av en
mervärdeskatten. Konjunkturinstitutet fråganhar belyst det finns ettom
behov snabbare vad för närvarande fallet,än kunnaatt, ärav som
genomföra förändringar i den indirekta beskattningen.

Företrädare för kommittén har besökt EG-kommissionen i Bryssel och
där sammanträffat med tjänstemän vid den enhet inom kommissionen som

för indirektaden beskattningen. Vid sammanträffandet in-ansvarar
formerades kommittén utvecklingen inom EG den indirektaom

område.beskattningens innehålletInformation i EG:s sjättegavs om
direktiv deoch överväganden ligger till grund för direktivtexten.om som
Företrädare för kommittén har sammanträffat med de danska skattemyn-
digheterna och därvid informerats bl.a. Danmarks erfarenheter detom av

pågåendeinom EG arbetet avseende harmoniseringen indirektadeav
ocksåskatterna. Sammanträffanden har skett med de norska finskaoch

skattemyndigheterna.
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3 Betänkandets

disposition

Del 1 betänkandet uppdelat i innehållerär kapitel. Del 1 dessutomav sex
reservationer och särskilt yttrande.ett

innehållerKapitel I i inledande avsnitt kommitténsett direktiv och en
översikt de direktivgenerella gäller för regeringskansliets kom-av som
mittéer. I avsnitt 2 redovisas utredningens arbetssätt, dvs. de kontakter

tagitshar och de metoder i övrigt har för inhämtasom använts attsom
underlag för överväganden och förslag. Kapitlet avslutas med detta avsnitt

behandlar betänkandets disposition.som
I kapitel II, behandlar mervärdeskatten, i det första avsnittetsom ges

orienteringallmän mervärdeskattens uppbyggnad och grundprin-en om
ciper. Avsnitten 2 3och beskriver den gällande ordningen respektivenu
bakgrunden till densamma. I avsnitt 4 belyses utvecklingen mervärde-
skatteomrâdet inom EG. innehållerAvsnittet också beskrivning deen av
materiella mervärdeskattereglerna i EG:s direktiv och i EG-kommissionens
förslag till direktiv. Det därefter följande avsnittet beskriver mervärde-
skattesystemen i Sveriges grannländer. innehållerAvsnitten 6-14 en
redogörelse för kommitténs förslag mervärdeskatteomrâdet. I avsnitt 6
redovisas de allmänna principer för mervärdeskattens omfattning som
enligt kommitténs mening bör ligga till innehåll.grund för lagstiftningens
I kapitlets sjunde avsnitt redovisas kommitténs överväganden och förslag
såvitt skattepliktens omfattning. innehållerDetta ocksåavsnitt förslagavser
avseende begränsningar ingåendetillrätten avdrag för mervärdeskattav

I avsnitt 8 redogörs för kommitténs förslag rörandem.m. ochstatens
kommunernas ställning i mervärdeskattesystemet. Avsnitt 9 behandlar
importfrågor. Kommitténs ställningstaganden frågani högre eller lägreom

utgåmervärdeskatt skall viss konsumtion redovisas i avsnitten 10typ av
och Förslagen11. till reglering avseende skattskyldighet, redovis-ny
ningsskyldighet och beskattningsvärde belyses i avsnitten 12 och 13.
Kapitlet avslutas med avsnitt beskriverett kommitténs ställnings-som

frågataganden i övergångsregler.behovetom av
Kapitel III behandlar punktskatterna inledsoch med avsnitt därett

omfattningen kommitténs översyn punktskatternas konstruktionav samt
och roll i skattesystemet beskrivs. I avsnitten 2 3och belyses utvecklingen

området i EG respektive punktskatteregleringen i vissa nordiska länder.
Avsnitten 4-11 behandlar de punktskatter varitsföremål för översynen.som
Varje avsnitt inleds med beskrivning den nuvarande ordningen,en av



64 Betänkandets 1989:35disposition SOU

varefter medföljer kort bakgrundsbeskrivning. Avsnitten avslutasen
kommitténs överväganden förslag. Kapitel III med avsnittoch avslutas ett

frågandär särskild indirekt beskattning varaktiga kapitalvaror tasom en av
upp.

I IV vägtrafikbeskattningen.kapitel behandlas energibeskattningen och
förhållandeKapitlet tagits in i till övriga kapitelhar betänkandet isom en

fristående På utgångspunkten fördel. i avsnittet 2grund härav behandlas
beskrivsutredningsarbetet energibeskattningen. I avsnitt 3 och 4om
I avsnittnuvarande ordning respektive bakgrunden för energibeskattningen.

5 redovisas energibeskattningen i Västeuropa Nor-i andra länder och
pådamerika harmoniseringssträvandena inom EG energiskat-samt

teområdet. Avsnitt 6 behandlar olika alternativ för den framtida energibes-
innehållerkattningen. Avsnitt 7 riksdagens energi-redogörelse för ochen

miljöpolitiska beslut under 1980-talet grundläggande principernadesamt
för dagens energibeskattning. Effekterna de olika alternativen förav

Några särskildaenergibeskattningen behandlas i avsnitt 8. problemom-
råden, inhemska i 9.bl.a. bränslen och fjärrvärme, behandlas avsnitt
Kommitténs för redovisas i avsnitt 10.val alternativ energibeskattningenav

energiområdetEn i avsnitt Kapitletpunktskatterna ll.översyn görsav
med avsnitt 12 vägtrañkbeskattningen.avslutas behandlarsom

I kapitel V redovisas i inledande avsnitt de ekonomiska ad-ochett
hushållenministrativa föreffekter för näringslivet,statskassan, samt

skattemyndigheterna följer kommitténs förslag mervärdeskatte-som av
punktskatteområdena. fördel-och Avsnitt 2 behandlar de sammantagna

ningseffekterna utredningens reformerad inkomstbeskattning ochav om
denna kommittés förslag. Kapitlet med avsnitt där effekternaavslutas ett

EG-anpassningeventuell belyses.av en
frågor. bestårKapitel VI behandlar konstitutionella Kapitlet treav

avsnitt i ordning regeringens möjlighetoch belyser beslutatur attsom om
förändringar de indirekta RSV:s möjlighet meddelaskatterna, attav
bindande Varje avsnittföreskrifter slutligen bemyndigandena i ML.samt
inleds beskrivning medmed gällande och avslutasrätten av m.m.
kommitténs överväganden och förslag.

Del särskilt1 betänkandet avslutas med reservationer och ettav
yttrande.

I del 2 betänkandet finns författningsförslag specialmotivering.ochav
Där finns intagna följande bilagor:även

Ekonomiska konsekvenser för dagspressen mervärdeskattav
abonnemang och lösnummer
Fördelningseffekter vid förändrad mervärdebeskattning livsmedelen av

prisnivåEffekter produktion, sysselsättning förändradoch allmän av
indirekt beskattning

4. De indirekta fördelningspolitiska effekterskatternas
En formerna för mervärdebeskattning vid importöversyn av

från6. Hemställan miljöavgiftsutredningen till kommittén för indirekta
skatter

‘Effekter KPI breddad förbas mervärdeskattenav
Mervärdeskatt energi
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Mervärdeskatten

1 Principer för mervärdeskatten

Mervärdeskatten formutgör allmän konsumtionsskatt.en av Den är
konstruerad påskatt den yrkesmässigasom en omsättningen inom landet
och importen och tjänster. I dettaav varor avseende är mervärdeskatten

föregångare,sintypav samma den allmännasom varuskatten. Den allmän-
varuskatten emellertidna ettledsskatt.var Detta innebaren helaatt

skatteuttaget skedde vid tillhandahållandet och åttjänsterna deav varorna
slutliga konsumenterna. Mervärdeskatten däremotär tlerledsskatt.en
Skatteuttaget delas på flera varandra följandeupp led i produktions-
och distributionskedjan. Varje led förgentemotsvarar skattenstaten
den värdetillväxt, dvs. det s.k. mervärdet, tillförts objektetsom genom
bearbetning, hantering eller prestation i detannan ledet. Uttagetegna av
detta mervärde sker i rådandedet nu systemet ochattgenom var en som
är redovisningsskyldig för mervärdeskatt skall enligt deklarationsförfa-ett
rande redovisa påskatt sin omsättning skattepliktiga och tjänsterav varor
s.k. utgående mervärdeskatt med avdrag för den skatt s.k. ingående
mervärdeskatt belastat förvärvensom skattepliktiga insatsvarorav och
-tjänster i verksamheten. Det kan anmärkas, mervärdeskattenatt tekniskt

påbaseradsett är producenternas och distributörernas sammanlagda
mervärden såledesoch inte det faktiska nyttjandet de omsattaav
produkterna eller tjänsterna.

Genom avdragsrätten ingåendeför skatt skiljer sig mervärdeskatten från
tlerledsskatter s.k. kaskadtyp. Iav kaskadskattesystemett medför varje
omsättning faktisk skattebelastning. Denen totala belastningen blir därför

sådanti ett olika beroendesystem skatteobjektett fleraom passerar
eller färre beskattningsled. Denna kumulativa effekt elimineras i mervärde-
skattesystemet avdragsrätten ingåendeförgenom skatt. Om avdragsrätten
gäller generellt och omfattar ingående skatt förvärv inte endast av
omsättningstillgångar ävenutan anläggningstillgångarav och anskaffningar

omkostnadskaraktär, blirav den totala effekten i princip densamma som
hela skatten uttagits iom sista beskattningsledet.

För bl.a. undvikaatt kumulativa effekter har i vissa fall medgivits full
avdragsrätt ingåendeför skatt fastän de elleromsatta tjänsternavarorna
varit undantagna från skatteplikt och därmed inte föranlett någon utgående
skatt. Undantag från skatteplikt sådanabrukar i fall kallas kvalificerade
undantag. påEn detta avdragsberättigadsätt näringsidkare brukar kallas
tekniskt skattskyldig. Med skattskyldig förstås nedan emellertid enbart den

S-KIS l
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tjänster.skattepliktiga elleromsätter varorsom
mervärdeskattesyste-iredovisningsskyldigochskattskyldigDen ärsom

Vad uppbärhanföruppbördsmani princip bara staten.fungerarmet som
hanFörst drarin till statskassan.skickar hankundersinahosi skatt

fått sinatill leverantöreri skattsjälv betalavad hanemellertid varoravav
således mellanskillnadenin tillVad betalar ärhan statentjänster.och

och tjänsterskattepliktiga samtomsättninghansskatten varoravegen
ochskattepliktiga insatsvarorför sinabetalatvad självhanskatten
blirmervärdeskattesystemgenerelltIverksamheten.-tjänster i ett
vidnågon kostnad förrän densåledes verklig utinte tasmervårdeskatten

då detaljistenslutlige förbrukaren,till denomsättningen t.ex.den sista
Nedanstående figurförsäljningspriser.sinamervärdeskattlägger

uppbyggnad.mervärdeskattesystemetsillustrerar

uppbygnadMervärdeskatlesystemelsFigur 1.1

Momspålägg TillFörsäljnings- staten
23,46% inlevererasApris, av

moms

RÅVARULEVERANTÖR 234,60234,600001-

234,601l 1varan
703,80703,803 000TILLVERKARE

703,803l 1varan
938,40938,404 000GROSSIST

938,40 kr.41 1varan
290,301 290,30 15 500DETALJIST

6 790,30 kr.1 1varan

KONSUMENT

från råvaruleverantörerävenskull har här bortsettsFör enkelhets‘ Anm: att
ingående mervärdeskatt.brukar hagivetvis en

får såledesmervärdeskatt. Han1290,30 kr idebiteratsKonsu harmenten
samtidigtBeloppettill detaljisten.belopp utgörbetala detta summan av

distributionsledenproduktions- ochtill statskassaninbetalatsvad avsom
1290,30 kr.234,60 351,90234,60 469,20 ++ +
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2 Nuvarande ordning

2.1 Skatteplikten för och tjänstervaror

2.1-1 Allmänt

Övergången från den allmänna tillvaruskatten mervärdeskatt innebaren
i princip endast mervärdeskatteprincipenatt gjordes tillämplig en
tidigare gällande generell indirekt Såvälbeskattning. den allmänna
varuskatten mervärdeskatten låtbyggde, någotsom olika skäl,vara av
principen under beskattningenatt inordna i första hand all yrkesmässig
omsättning objekt lös egendoms och tjänsterav med anknytningav natur
härtill, medan handeln med fastigheter ställdes utanför. Mervärdeskattens
anknytning till den allmänna såvittvaruskatten skatteplikten föravser varor
markeras det energiskattebelagdaatt områdetgenom liksom tidigarenu
ställdes utanför skatteplikten.

Även konstruktionen mervärdeskatten i högom grad prägladesav av
målsättningen begränsa skattensatt räckvidd sådantill gälla konsumtionatt

direkt träffades skatt också i detsom äldra såskattesystemet,av detvar
ändå nödvändigt under skatteplikten sådanaatt inrymma tjänster som
upphandlades skattskyldiga näringsidkare och vid frånav undantagsom
skatteplikt skulle skapa betydande kumulativa effekter. dvs. inslag av
dubbelbeskattning. Det särskild vikt sådanaundanröja effektervar av att
vad gällde näringslivets investeringar i byggnader och andra anläggningar

fast egendoms Byggnads-natur. ochav anläggningsentreprenader samt
andra liknande tjänster tillhandahålls de fastighetsområdetsom av
verksamma installations- och hantverksföretagen måste därför inordnas
under skatteplikten.

skatteplikten för utformad utifrånär generell skattepliktvaror elleren
vissa exklusivt stadgade undantag. såledesDet är bara de i lagen särskilt
angivna ställts utanför det skattepliktiga området.varorna som När det
gäller skatteplikten för tjänster har teknik valts. Det endasten ärannan
de i ML uppräknade tjänsterna Påär skattepliktiga. det vidsträcktasom
tjänsteområdet åtskilligafinns tjänsteprestationer inte i ML ochsom anges

följaktligen inte heller skattepliktiga.som är

2.1.2 Begreppen fastighetochvara

För tillgodose kravetatt neutralitet i mervärdeskattesystemet har det
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varit nödvändigt under skatteplikten inrymma inteatt endast tjänster som
också vad enligt MLutan räknas fastighet. Dettaavser harvara som som

tvingat fram specifikt fastighetsbegreppett för mervärdeskatten, som
regleras i 7 § första och andra stycket ML och har följande lydelse.

Vara skattepliktigär följer 8annatom av
förståsMed enligt denna lag materiellt ting icke fastighetärvara som

ochvärme elektrisk kraft. Somsamt fastighet byggnad,ävengas, anses
ledning, stängsel eller liknande anläggning för stadigvarande bruksom
anbragts i eller jord och tillhör till jorden.än ägarenovan som annan
Som fastighet däremot icke egendom i 2 3kap. § jor-anses som avses
dabalken industritillbehör. Som fastighet icke helleranses annan
maskin, utrustning eller särskild inredning industritillbehör, denän om

sådantillförts byggnad eller del byggnad, inrättad förärav annatsom
bostadsändamålän och den anskaffats för direkt nyttjas i särskildattom

verksamhet bedrives Sådanfastigheten. utrustning försom vatten,
avlopp, sanitet, elektricitetvärme, eller liknande varmed byggnad för
bostadsändamål normalt förses dock fastighet utrustnin-anses som om

enligt 2 kap. 2 § jordabalken hör till byggnad.gen
I anvisningarna till 7 § ML sådantegendom slagattanges av som avses

i 2 kap. 2 jordabalken§ och enligt ML fastighet räknassom anses som som
fastighet byggnadenäven tillhör till jordenän ägaren ellerom annan om
den tillförts byggnad byggnadensän ägare.av annan

RSV har i anvisningar RSV Im 1975:5 behandlat begreppet fastighet
enligt ML och härom uttalat följande

MLs fastighetsbegrepp ansluter sig i princip till vad enligtnumera som
jordabalken räknas fast egendom. Av praktiska skäl har delsom en
avvikelser gjorts härifrån. Enligt ML räknas liksom ocksåtidigare
byggnad, stängsel, ledning och anläggning markannan annans som
fastighet. Vad tillförts byggnad räknas i princip tillbehör tillsom som
byggnaden det är till stadigvarandeägnat bruk för denna. Dettaom
gäller oberoende byggnadens ellerägare förav om svaratannan
anskaffningen.

I ML liksom i kommunalskattelagen har de s.k. industritillbehören
Ävenfrånuteslutits fastighetsbegreppet. maskin, utrustning ellerannan

särskild inredning anskaffats för viss verksamhet, vilken bedrivssom
fastighet inrättad förär bostadsändamål, ocksåän isom annat utgör
regel och räknas inte tillbehör till byggnad i vilken denvara som
installerats. Maskiner och sådanasärskild utrustning i byggnader utgör,
med de undantag i stycke, alltidnästa Detsamma gällersom anges vara.
utrustning och särskild inredning i andra speciella byggnader, exempelvis
jordbrukets ekonomibyggnader, sjukhus, skolor och andra institutions-
byggnader.

Utrustning för avlopp, sanitet,vatten, elektricitetvärme, eller liknande
sådant slag normalt installeras i bostadsbyggnadav räknassom som

fastighet även utrustningen tillförts kylskåp,byggnad. Elspis,om annan
frysskåp hushållstyp installerats exempelvis i sjukhusav därförutgörsom
tillbehör till byggnaden, medan däremot motsvarande installationer av

konstruktion installerats i storkök inom sjukhusetannan som utgör vara.
Av skäl räknas ws-installationerna i exempelvis badrumsamma i
hotellbyggnad fastighet.som

Sammanfattningsvis räknas enligt ML fastighet:som
a jorden,
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b byggnad, ledning, stängsel och anläggning anbragts iannan som
eller jord för stadigvarande bruk, ståendeovan trädrot och andra
växter,

c fast inredning och varmed byggnadannat försetts, det är ägnatom
till stadigvarande bruk för byggnaden eller del denna, såsom fastav
avbalkning, hiss, ledstång, ledning för värme, ljusvatten, eller medannat
kranar, kontakter och utrustning, värmepanna,annan element till
värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap,
civilförsvarsmateriel och nyckel.

I enlighet härmed räknas i bostad fastighet badkarävensom och
sanitetsanläggning, spis, värmeskåpannan kylskåpoch maskin församt

ochtvätt mangling.
I byggnad eller del byggnad, inrättadär förav bostads-som änannat

ändamål, räknas inte fastighet sådan maskin,som utrustning eller
särskild inredning, anskaffats för användassom iatt där bedriven
särskild verksamhet. Exempel: turbin i kraftverksbyggnad, ipump
reningsverk, hylla, disk och skyltfönsteranordning i butikslokal, bänkar
i samlingslokal, orgel i kyrka, utrustning och särskild inredning i sjukhus
och andra institutionsbyggnader.

Maskin, utrustning eller särskild inredning sådant sådanslag ochav
konstruktion vanligen installeras i bostadsfastighetsom dockutgör alltid
fastighet den är ägnad till stadigvarandeom bruk för byggnaden.

Uppräkningen i punkt c inteär uttömmandeovan enbartutan ger
exempel typiska tillbehör till byggnad.

Tillbehör tillfälligt från byggnad,tassom exempelvis för reparation,
förlorar inte sin egenskap fastighet. Utrangerade tillbehör,av riv-
ningsvirke 0.d. inte fastighet.är

Skattskyldigheten enligt ML kunde dock inte begränsas till gällaatt
enbart omsättningen fysiska objekt lös egendomsav måsteav natur utan
också omfatta upplåtelse överlåtelseeller rättigheter skilda slag. I 7av §av
tredje och fjärde stycket ML har därför varubegreppet utvidgats.
Lagrummen har följande lydelse.

Växande skog, odling och växtlighetannan vidanses som vara
omsättning sambandutan med avyttring marken.av

Med likställs vidare till jordbruksarrende,rättvara awerkningsrätt och
jämförlig rättighet,annan jord,rätt att ellerta sten naturprodukt,annan

till jakt,rätt fiske eller bete, reproduktionsrätt eller tillrättannan
fotografisk bild, visningsrätt eller tillrätt kinematografisk filmannan

reklam eller information,som avser tillrätt nyttjanderättpatent, till
konstruktion eller uppfinning skattepliktigsom avser rättsamt attvara
nyttja ellersystem för automatisk databehandling.program

Från2.1.3 skatteplikt undantagna varor

I den allmänna varuskatten hade skilda skäl gjorts särskildaav undantag
från skatteplikt vissa Med den målsättningav varor. gällde försom
mervärdeskattens införande, nämligen i princip oförändrad beskattningen

den privata konsumtionen,av det naturligt överföravar att samma
frånundantag skatteplikt till ML. Mervärdeskattens konstruktion som

flerledsskatt tvingade dock fram djupare vaden undantagensyn
egentligen gällde.
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måstespecifikskattebelastning ettundanröja allVill varaenman
ingående skattdenförenas medfrån förskatteplikt att somundantag vara

förerläggadistributionskedjan harproduktions- och attiledsamtliga
uppnås mervärdeskattesys-iDettaelimineras.skattepliktiga förvärvgjorda

föravdragbehålls tillliksom rättenskattskyldighetenmed atttemet
från skattepliktdenyrkesmässigt omsätteringående för denskatt som

sådant undantagbrukarskulltydlighetensFör ettundantagna varan.
lagteknisktfrån Rentskatteplikt.undantagkvalificeratbetecknas ettsom

föreliggervilka detenligtsärskilda bestämmelserdettasker genom
från skatteplikt undantagnaomsättning denför varanskattskyldighet av

ingående avdragenskattenerlagdadenskattskyldigedenför attoch rätt
tillskatteredovisningenlöpande staten.återbetald i denrestitueradeller

därförföreligger2 MLstycket2 § förstaibestämmelsernaEnligt
frånML8 §enligtnedannämndaomsättningförskattskyldighet av

undantagnaskatteplikt varor.

förfartygfiske,yrkesmässigtsjöfart elleryrkesmässigförSkepp
yrkesmässigförluftfartyglivräddning,bärgning ellerbogsering, person-

sådant fartygtillutrustningtillbehör ochdel,godsbefordraneller samt
fartygettill den ägersäljs uthyrsellerluftfartyg,eller när somvaran

medavtalenligtvaraktigt nyttjar dettadenluftfartyget ellereller som
nyttjanderätts-ellerförtill landetinförs ägarenseller närägaren varan

räkning,havarens
sådantilloch delutförselförbudunderkastadkrigsmateriel ärsom

för dettabruk ellerför militärttillsäljeskrigsmateriel, statennär varan
räkning,ändamål landet förinföres till statens

sjukhus ellersäljes tillenligt ellerutlämnasläkemedel receptsom
försäljning,sådan utlämning elleranslutning tillitill landetinföres

förbränsleoch uppvärm-kraft,råolja, elektrisk annatvärme samt gas
flyg-fotogenT-sprit eller ändock inteenergialstring,ning eller annan

snabbgäende dieselmotor,driftföroch fotogenfotogen av
nyhetstidning.allmän

från skattepliktundantagenkvalificeradeangivnade härUtöver
innebärDessaundantag.okvalificerades.k.innehåller ytterligare8 § ML

medför skattskyl-intefrån skatteplikt undantagenomsättning varaatt av
för dentill avdragden rättomsätterinte hellerdighet och varanger som

mån köparenförvärv. I den ärgjordaingående belöperskatt som
beskattningseffekt.kumulativtill s.k.upphovundantagetskattskyldig enger

6-14 MLi 8 §undantagen ärokvalificeradeDe

personaltidning,periodisk närmedlemsblad ellerperiodiskt varan
anställdmedlem ellertill utgivaren,tillhandahålles ellervederlagutan

förutsättningar,motsvarandeunderlandetinföres till annaneller
framstår förväsentligenpublikationperiodisk organ sam-somsom

för religiöst, nykter-syfte verkahuvudsakligtmedmanslutning att
miljövårdande, försvars-idrottsligt ellerhetsfrämjande, politiskt,

arbetshindradehandikappade ellerändamål företrädafrämjande eller att
slagpublikationperiodisk närutländsk annatmedlemmar samt av

ochsådan förmedlas mellanpublikation prenumerantprenumeration
direkt tillsådan inkommerpublikationellerutgivareutländsk när

prenumerant,
dennesellerupphovsmannensådant bildkonstalster ägs avsomav
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dödsbo,
från vattenverk,vatten

varulager, inventarium tillgångoch tillhör verksamhet,annan närsom
överlåtelse sker i samband överlåtelsemed verksamheten eller delav
därav, fusion eller liknande förfarande,

trycksak tullfri enligtär tulltaxelagen 1987:1068 framkal-som och
lad eller enbart exponerad mikroñlm, införesnär till landetvaran som
gåva eller vederlag, spritdryck,utan vinannars samt starköl och
tobaksvara vid införsel till landet i den ordning i 18 § 4 lagensom avses
1977:293 handel med drycker ieller §1 andraom stycket lagen
1961:394 tobaksskatt,om

frimärke, dock inte vid omsättning eller införsel i särskild för
butiksförsäljning avsedd förpackning sedel ochsamt ellerärmynt som
har varit gällande betalningsmedel,

dentalteknisk produkt, den tillhandahållesnär tandläkare, dental-
tekniker eller den för vilken produkten avsedd.är

2.1.4 Skattepliktiga tjänster som avser vara

Den allmänna varuskatten begränsade skatteplikten tjänsteområdet till
gälla specifika Äventjänster avsågatt skattepliktig såMLsom ärvara.

konstruerad i lagen särskilt angivnaatt tjänster skattepliktigsom avser vara
skattepliktiga.är Enligt 10 § första stycket 1 tjänst skattepliktigär om

följer 11annat tjänstennär skattepliktigav och innefattaravser vara
tillverkning beställning, uthyrning, servering, formgivning, produktut-
veckling, förmedling, lagring, montering, reparation, kontroll, analys,
underhåll, ändring, rengöring, omhändertagande och förstöring samt
projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst.

I anvisningarna till 10 § ML har gjorts följande förtydliganden,
utvidgningar och begränsningar i den eljest gällande skatteplikten.

Skatteplikt föreligger icke för lagring skattskyldigänav vara annan
eller för tvätt utrustning till icke skattepliktigt fartygav eller luftfartyg.
Tjänst under 1 sådan krigsmateriel, i 8 §som avser under 2som anges
och äges skattefri.staten, ärsom av

Med tillverkning beställning förfärdigande materialavses av vara av
huvudsakligen tillhandahålls beställaren.som Till skattepliktig tjänstav

enligt 1 räknas insemineringäven och betäckning djur.av
Som skattepliktig uthyrning icke tillhandahållandeanses mätare,av

eller dylikt vid abonnemangapparat elektriskvärme,vatten,gas,
kraft, teletjänst eller liknande.

Med servering förstås tillhandahållandet dryck ellermat,av annan
serveringsvara för förtäring stället inom därför iordningställd lokal
eller plats.

Förmedling under 1 är skattepliktig endast den skernär denav som
handelsagentär enligt lagen 1914:45 kommission, handelsagenturom

och handelsresande eller auktionsförrättare, offentlig auktionav som
säljer skattepliktig för räkning, inte skattskyldighetvara annans om
föreligger för auktionsförrättaren enligt punkt 3 andra stycket av
anvisningarna till 2

Som skattepliktig rengöring inte städning bostäder och andraanses av
lokaler, sotning eller fönsterputsning.

Med omhändertagande och förstöring även omhändertagandeavses
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och avfall rening avloppsvatten.av sopor samt av
Även skatteplikten för tjänster skattepliktigom begrän-som avser vara

till gälla de isats lagen särskiltatt angivna dock i sakär beskattningen i
denna del i det närmaste heltäckande. innehållerML emellertid ytterligare
några frånsärskilda undantag skatteplikt. Enligt ll § 1 ML frånundantas
skatteplikt tjänst tillhandahålls tryckeri medett avseendesom av ett av
tryckeriet framställt sådanttryckalster slag i 8 § 6 ML, dvs.av som anges
vissa periodiska publikationer frånundantagnaär skatteplikt och försom
vilka utgivningen eller omsättningen publikationerna inte omfattasav av
skattskyldighet och för vilka till avdrag ingåenderätt för skatt inte
föreligger.

Från skatteplikt har vidare enligt 11 § 7 ML undantagits obligatorisk
kontrollbesiktning fordon och obligatorisk besiktning kilometerap-av av

hos Aktiebolaget Svenskparatur Bilprovning. Enligt 11 § 8 respektive 9
ML föreligger undantag för tjänst tillhandahålls veterinär försom samtav
kontroll eller analys tagits led i läkarundersökningav prov som ettsom

sjukvård.eller Slutligen har i 11 § 10 ML gjorts s.k. kvalificeratett
frånundantag skatteplikt för tjänst enligt 10 § ML1 skötselsom avser

samebys försorg Undantagetgenom innebär omsättningenav renar. att av
avsedda tjänster inte belastas utgåendemed skatt med skattskyldighetmen
för samebyn och till avdrag ingåenderätt för skatt.

2.1.5 Skattepliktiga tjänster fastighetsom avser

Övergången från den tidigare ettledsbeskattningen den slutligaav
konsumtionen till beskattning enligt flerledsprincipen gjordeen det
nödvändigt under skattskyldighetenatt inrymma all yrkesmässig omsättning

frånprodukter jord- och skogsbrukav verksamhetsamt bedrevs desom av
fastighetsområdet verksamma byggnads- och anläggningsföretagen samt
byggnadshantverkarna. Under skatteplikten måsteav därför till undvikande

kumulativa effekter också inordnasav tjänster skilda slagav som
Omnämnda företagare själva tillhandahåller eller frånupphandlar anlitade
entreprenörer och andra uppdragstagare. Av det skälet och med det syftet
har i 10 § första stycket ML tagits in bestämmelser enligt vilka tjänst är
skattepliktig följer 11 § MLannat tjänstenom närav avser

mark och innefattar undersökning, planering jordbearbetning, jordför-
bättring, schaktning, sprängning, borrning, dränering, utfyllning eller
ytbeläggning,

växande skog, odling eller växtlighet och innefattar röjning,annan
sådd, plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring,
skörd, awerkning eller växtskydd,

byggnad, anläggning fastighetannan utgör enligt denna lag,som
stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande, rivning,
reparation, ändring, underhåll eller rengöring,

kontroll och besiktning projektering, ritning,samt konstruktion eller
därmed jämförlig tjänst beträffande mark, byggnad eller annan
anläggning fastighetutgör enligt denna lagsom byggledning.samt
Även skatteplikten för tjänster fastighetsområdetom begränsas till
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gälla de här omnämnda dock iatt sak skatteplikten iär det närmaste
generell. Vissa förtydliganden har emellertid gjorts i anvisningarna till 10 §
ML. Enligt dessa gäller skattepliktig rengöring räknas inte städningatt som

bostäder andraoch lokaler, sotning fönsterputsning.eller Vidare gällerav
skatteplikten för tjänster tillhandahålls ocksåatt byggkonsultersom av

innefattar tjänster inredning byggnad eller anläggning.som avser av
Bestämmelserna skatteplikt enligt 11 § 5 ML direkt siktetarom
verksamhet bedrivs Sådanarenodlade byggkonsulter. tjänstersom av som
utförs i samband fastighetskötaresmed eller vaktföretags normala tillsyn

innefattaroch kontroll besiktningeller enligt uttryckligaär bestämmelser
i anvisningarna till från10 § ML undantagna skatteplikt. Enligt samma
lagrum har skatteplikten för tjänst utvidgatsmark till omfattaattsom avser
sådan tjänst utförs i hav, sjö eller vattendrag för förbättringannatsom av
vattnet.

Skatteplikt2.1.6 för transporttjänster

Enligt 10 § första stycket 6 ML följerär, 11 § lag,annatom av samma
tjänst skattepliktig dennär personbefordrantransport utgöravser som

sådanförmedlingoch transport.av
I förarbetena till ML framhöll departementschefen särskilt han redanatt

i ñnansplanen avvisat förslag under skatteplikten inrymmaattom resor.
måsteDäremot omfattas skattskyldighetvarutransporterna för attav man

därmed, oberoende leveransvillkor, uppnåskulle kunna neutralav en
beskattning. Tjänst innebär bärgning räknas enligt anvisningarna tillsom
10 § ML transporttjänst.som

Av särskilda skäl har i 11 § ML gjorts frånvissa undantag skatteplikt för
transporttjänster. Enligt således11 § 2 ML föreligger frånundantag
skatteplikt för postbefordran postpaket ochän gruppkorsbandannatav

resgodsbefordran.samt
Kvalificerade frånundantag skatteplikt har gjorts i 11 § 3 ML för

renhållningi samband med ochtransport omhändertagande och förstöring
i 11 § 4 ML för bärgning fartyg och luftfartygsamtav vara ärav som

frånundantaget skatteplikt enligt 8 § 1 lag och itransportsamma
sådananslutning till bärgning. De kvalificerade frånundantagen skatteplikt

innebär tjänsterna tillhandahållaskan skattefritt bibehållenmedatt tillrätt
ingåendeavdrag för skatt.

Anvisningarna till innehåller11 § ML vissa förtydliganden till gjorda
undantag. Med resgodsbefordran sålunda även personbiltransportanses av
eller motorcykel med fartyg i inrikes trafik, utförs inär transporten
samband med befordran fordonets förare med transportmedel.av samma
Vidare gäller enligt anvisningarna med i sambandatt medtransport
renhållning förstås bortforslingäven frånavfall liknandeellerav sopor,
fastighet enligt avtal inte endast gäller tillfälligt transportavtal.som
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för2.1.7 Skatteplikt rumsuthyrning i hotellrörelse eller
liknande verksamhet

Uthyrning fastighet eller del därav har i princip ställts utanför skattskyl-av
digheten. Detta bostäder för stadig-gäller generellt all uthyrningom av

servering emellertidvarande bruk. Med gällande skatteplikt för detvar
också inrymma i dess undernaturligt hotellverksamheten helhetatt

såledesskatteplikten. I 10 § första stycket 7 ML stadgas skattepliktatt
föreligger för rumsuthyrning i hotellrörelse liknande verksamhet.eller

1969:61.7Enligt RSVs anvisningar föreligger skatteplikt för rum-
sådana vilka 1966:742suthyrning i verksamheter lagen hotell- ochom

pensionatrörelse tillämplig. Skatteplikten innefattar enligt RSV inteär
uthyrningbara logi i här avsedd verksamhet uppackningsrum,ävenutan av

festvåningarkonferenslokaler, o.d.
RSV vidare anvisningar RSV Im 1977:5har meddelat skattepliktom

för uthyrning i stugbyar, campingplatser.semesterbyar ochstugorav
sådan påSkatteplikt föreligger för uthyrning, med undantag fördock

campingplats belägen, enkelt utrustad saknar avlopp ellerstuga vattensom
endast med anordning förutrustade enkelär vatten, t.ex. sommarvatten-
ledning.

Det kan tilläggas lagen hotell- och pensionatsrörelse inte gälleratt om
tillhandahålls vård,för förbostad led i verksamhet tillsyn,ettsom som

utgår upplåtelseutbildning eller uppfostran. Mervärdeskatt därför inte
sådanbostad i samband med verksamhet.av

Skatteplikt för2.1.8 automatisk databehandling, ADB,
systemering, programmering eller tjänstannan som

ADBavser

återfinnsBestämmelserna förskatteplikt rubricerade datatjänster, vilkaom
återgivnai 10 § första 8 ML, i kombination tidigarestycket med be-

i 7stämmelser § fjärde stycket ML enligt vilka räknas rätt attsom vara
nyttja för ADB, syftar principeller i till generellsystem program en
beskattning inrymsvad under begreppet ADB. Skattepliktenav som

hårdvaror dataområdetomfattar dels i form maskiners.k. ochav
utrustning jämte standardprogram dels tjänster i form ADB-bear-annan av

betningar eller konsultuppdrag avseende uppdragsgivares databearbetnin-
dels mjukvaror i formoch s.k. och i uppdragsverksamhetsystemgar, av

utförda speciella för ADB-bearbetningar.program
Nu gällande bestämmelser har tillkommit med den angivnaovan

målsättningen. målsättningDet befanns dock med skisserad skulleatt
också sådantunder skatteplikten komma inrymmas informationsutbyteatt

enligt för ML inte omfattasgrunderna skatteplikt detnär annatsom av
terminalsystem ADB-teknikoch informa-sätt än utväxlas mellangenom

informationen. Ioch anvisningarna till 10 § ML stadgastörer mottagare av
därför den begränsningen skattepliktig automatisk databehandlingatt som

någon tillhandahållandeinte till del räknas via dataterminal ellerav vara
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tjänst inte skattepliktig enligt ML.ärsom

sådanSkatteplikt för reklam eller2.1.9 annonsering samt
åtmarknads- eller opinionsundersökning utförssom

någon för dennes yrkesmässiga verksamhet

frånEnligt 10 första 9 skatteplikten§ stycket ML gällde början enbart
reklam annonsering. Efter därom berörda branschorganisationeroch av
gjorda framställningar till undvikande effekter ioch kumulativaav
beskattningen utvidgades skatteplikten till omfatta marknads- ochävenatt

Sådanaopinionsundersökningar. undersökningar utförs dock i betydande
omfattning i kommersiellt syfte. begränsadesAv det skäletänannat
skatteplikten till gälla marknads- opinionsundersökningarochatt som
utförs iuppdrag näringsidkare, dvs. underordnat ledettav som
kommersiell verksamhet.

Med annonsering enligt anvisningarna § ML ackvisitiontill 10 ochavses
upplåtelseutformning införande dvs.samtav annons av annons, av

i tidning eller publikation i ljustidning.eller s.k.annonsutrymme annan
frånEnligt bestämmelserna i ll § 5 ML har dock undantagitsskatteplikt

sådantackvisition införandeeller i tryckalster slagav annons av som anges
i 8 § 6 Med nämnda publika-lag. tryckalster vissa periodiskasamma avses

fråntioner okvaliñcerat undantagna skatteplikt, utgivningendvs.ärsom av
publikationerna medför inte skattskyldighet och därför ingen till avdragrätt

ingåendeför skatt.

Skatteplikt för2.1.10 bokföring och i därmedsamband
tillhandahållna kamerala tjänster

angåendeBestämmelserna skatteplikt för rubricerade tjänster finns i 10 §
första 11 ML. De syftar till inrymmastycket under skattskyldighetenatt

redovisningsbyråerna.den verksamhet bedrivs hos Dessa oftaarbetarsom
maskinelltmed betydande stöd och skatteplikten undanröjsgenom en

kumulativ skattebelastning. Enligt RSV RSVmeddelade anvisningar Imav
åt låntagare1986:7 utfördräknas reskontrabokföring i samband med

factoring eller kontraktsfinansiering skattepliktig bokföringstjänst.som

upplåtelseSkatteplikt för2.1.11 rättighet iav som avses
§ fjärde7 stycket ML -

framgårSom tidigare lämnad redogörelse i 7har bestämmelserav genom
Överlåtelser§ fjärde stycket ML med likställts rad rättigheter.vara en av

sådana rättigheter enligt ML omsättning skattepliktigär att se som en av
upplåtasoch medför skattskyldighet. Samma rättigheter dockkanvara som

dånyttjanderätt. Transaktionen enligt 10 § första 10 MLstycketärgenom
omsättning skattepliktig tjänst, för vilken föreligger.skattskyldighetav en
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2.1.12 Skatteplikt för tjänst i särskilda fall

Enligt 10 § andra stycket ML föreligger skatteplikt, i månden regeringen
förordnar ocksådärom, för tjänst omfattas förordnandesom enligt 2 §av
tredje MLstycket frivilligts.k. inträde.om

Vid tillkomsten ML medvetenav var skattensman konstruktionattom
ivissa fall kunde upphov till betydande kumulativage effekter i de fall ett
visst led i den yrkesmässig produktions- och distributionskedjan driver
verksamhet inte omfattas skattskyldighetsom enligt de allmännaav
grunderna för ML samtidigt led har skattepliktigasom förvärvsamma stora
för den skattefria verksamheten. I syfte skapa möjlighetatt undanröjaatt
icke önskvärda kumulativa skatteeffekter därför i 2 §togs tredje stycket
ML in bestämmelser enligt vilka regeringen efter ansökan kan förordna om
skattskyldighet tills vidare för omsättning tjänst sådanänav annan som

i 10 § första stycket elleranges 11
I 10 § tredje stycket ML stadgas skatteplikt för uthyrning fastighetav

i de fall fastighetsägaren efter därom gjord ansökan länsskattemyndig-av
heten medgivits skattskyldighet enligt 2 § fjärde stycket för uthyrning helt
eller delvis byggnad eller anläggningav fastighetannan utgör tillsom
skattskyldig hyresgäst. Det frågaär häräven teknik för i särskildom atten
ordning efteroch särskild ansökan kunna bevilja skattskyldighet för eljest
skattefria verksamheter. Bestämmelserna syftar enbart till undanröjande

snedvridningar i beskattningenav hos skattskyldiga driver verksamhetsom
i förhyrda lokaler och likställer den med skattskyldiga bedriversom
verksamheten i lokaler.egna

2.2 Skattesats och beskattningsvärde m.m.

2.2.1 Allmänt

ML:s föregångare, den allmänna varuskatten, konstrueradvar som en
detaljhandelsskatt, vid övergången utgick med 10som procent av
beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet utgjorde vid tillhandahållande av

eller tjänst enligt huvudregelnvara vederlaget vidsamt uttag av vara ur
rörelse saluvärde enligtvarans pris. Iortens vissa fall skulle skatten
beräknas reducerat beskattningsvärde.ett I vederlaget eller saluvärdet
inräknades beloppet den allmänna varuskatten.av Samma regelsystem
överfördes till ML frånoch början med oförändrad skattesats 10 procent.-Enligt 13 § ML utgår skatten med 19numera beskatt-procent av
ningsvärdet. I 14 § ML jämte anvisningar finns intagna bestämmelser om
beskattningsvärdets bestämmande. Om inte annat beskatt-utgöranges
ningsvärdet vid omsättning vederlaget och vid det allmännauttag
saluvärdet. I vederlaget eller saluvärdet inräknas mervärdeskatt och annan
statlig skatt och avgift.

Med vederlag vid omsättning kontantavses betalningmot erhållnaden
likviden minskad med rabatt direkt avgår från likvidensom och vid annan
omsättning det pris överenskommits vid ingåendesom avtalets enligt
utfärdad faktura eller handling. I vederlagetannan skall inräknas
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varje pristillägg skall erläggas köparenavbetalningstillägg och annat avsom
ränta.utom

påslags-företagsekonomiskt uppfattas mervärdeskattenRent ensom
utgående intäkt denML inte ochskatt. Enligt 73 § räknas den skatten som

ingående förkostnad vid inkomsttaxeringen deninte ärskatten somsom
bokförsredovisningsskyldig för mervärdeskatt. Intäkter och kostnader

från offereras ochBortsett i detaljhandelnnormalt exkl. skatt. varor
faktureringen sker exkl. skatttjänster till pris exkl. skatt ochi allmänhet

påslag 23,46I dessa fall debiteras skatten medmed för skatt. procent,
I utländskavilket 19 priset inkl. skatt.skattesatsen procentmotsvarar av

genomgående vederlaget exkl.skattesystem beskattningsvärdetutgörs av
skatten.

2.2.2 Reduceringsregler

Övergången utvidgningtill mervärdeskatt nödvändiggjorde betydandeen
tjänsteområdet. förelågSamtidigt klartbeskattningens räckviddav en

någondetta inte leda till skärpt beskatt-uttalad avsikt skulle avsevärtatt
tillgodosågsDetta i MLning enskilda konsumtionen.den genomav

tjänster enligt särskilda be-reducerad beskattning antalett stortav
ML anvisningar.finns intagna i 14 § jämtestämmelser som

för skattskyldigaDen reducerade beskattningen har betydelse endast
ingåendetill för skattköpare uppdragsgivare saknar avdragoch rättsom

tillgjorda skattepliktiga förvärv. En vid leveranserskatt tas utsom
beståendeskattskyldi ingen intäkt för statskassan. Reduceringsreg-utgörga

praktiska tillämpligalerna har dock skäl gjorts generellt oavsettav
köparens status.

riktar sig iI de fall tjänster inordnats under skatteplikten alltsom
inte förväsentligt till skattskyldiga uppdragsgivare föreligger skäl att

någon införtstillämpa beskattning. Skatteplikten i dessa fallreducerad har
förför undanröjande kumulativa beskattningseffekter och inte ökaattav

det skatteutfallet.slutliga
Utifrån tillämpasangivna förutsättningar syften reduceradochovan

beskattning vid omsättning i följande fall.eller uttag
Vid omsättning monteringsfärdigt vid servering,hus samtav rums-

rörelsefastighet för vilketuthyrning i hotellrörelse vid uthyrningsamt av
beskattningsvärdet 10 § förstamedgivits skattskyldighet enligt stycketutgör

ML, saluvärdet.1 60 vederlaget och vid 60procent procentuttagav av
Samma beskattning tillämpas för enligt 10 § första stycketreducerade de

2-5 ML samtliga i mervärde-skattepliktiga tjänsterna vadsom avser som
fastighet. Härutöver ytterligareskattehänseende räknas gäller docksom en

reducerad beskattning i specifika fall.nedannämnda
sådanaVid i 10 § förstaomsättning byggkonsulttjänster som avsesav

vidstycket 5 ML beskattningsvärdet 20 vederlaget och,utgör procent av
20 saluvärdet.uttag, procent av

Motsvarande gäller vid omsättning av

tjänst ledning för fjärrvärme, olja,avlopp,yttre vatten,som avser gas,-
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elektricitet, ångateleförbindelse, eller liknande,
tjänst bro,väg, parkeringsplats,gata,som avser-
tjänst spåranläggning, flygfält, hamn, kanal eller farled,som avser annan-
tjänst för skolgård,mark idrottsplan, lekplats liknandeellersom avser-
anläggning,
tjänst enligt 10 § första stycket 1 ML innefattar kontroll samtsom—
projektering, ritning, konstruktion och därmed jämförlig tjänst, när
tjänsten industritillbehör eller maskin, utrustning elleravser annan
särskild inredning i byggnad, enligt 7 § andra MLstycket räknassom
som vara.

Vid omsättning kopior ritningar eller motsvarande handlingar,av av
vilka tjänst enligtupprättats 10 § första 5stycket ML i sambandgenom

pågåendemed planerat eller byggnadsarbete, beskattningsvärdetutgör 20
vedertaget och, vid 20procent uttag, saluvärdet.av procent av

Vid omsättning tjänst enligt 10 § första stycket l ML, tvättav som avser
textilt gods eller i förening sådanttvätt med uthyrning gods,av utgörav

beskattningsvärdet 60 vederlaget, tillhandahållstjänstenprocent närav
eller kommun.staten

Vid omsättning tjänst enligt 10 § första ML,stycket 2 innefattarav som
undersökning mark, beskattningsvärdetutgör 20 vederlagetav procent av
och, vid 20 saluvärdet,uttag, tjänsten utförs iprocent när samband medav

pågåendeplanerat eller byggnadsarbete.
De i ML intagna reduceringsreglerna syftar till skapa bättreatt en

konkurrensneutralitet i eftersystemet, schablonmässigat.ex. attgenom
grunder undanröja viss skattebelastning det mervärde skapas hossom
berörda företagare.

Tjänsterna fastighetområdet utförs ofta i form entreprenader vidav
vilka både förentreprenören material och Exempel härpåarbete.svarar är
total- och generalentreprenader inom byggnads- och anläggningssektorn.
Dessa beskattas generellt enligt tvåendera de reduceringsreglerna.av

Begreppet entreprenad inte definierat mångaär i ML. I fall, främst vad
gäller installationer skilda framstårslag, prestationenav snarare som en
varuförsäljning i förening med tjänst sådanamindre omfattning. I fallen av
saknas motiv för reducerad beskattning. I sjätte stycket anvisningarnaav
till också14 § ML har tagits bestämmelser enligt sådanvilka vid
försäljning i förening med inmontering i fastighetav vara varans som

byggnads-utgör eller anläggningsentreprenad, exempelvis försäljning i
förening inmonteringmed kylskåp,enbart spis eller beskattningsvärdetav

hela vederlaget.utgörs Uttas särskild ersättning för inmonteringen,av
bestäms beskattningsvärdet för denna del vederlaget enligt denav
reduceringsregel gäller för påden tjänst fastighet, arbetetsom som avser.

Många åtaganden, främst de byggnads- och anläggningsentreprena-stora
derna, mängd skilda tjänster utgåroch leveranser för vilkarymmer en

vederlag för vilka skildagemensamt mervärdeskatteregler gäller.men
Enligt bestämmelserna åttondei stycket anvisningarna till 14 § ML skall,av

utgårvederlag vidgemensamt omsättningom och tjänster förav varor
vilka olika regler gäller för beskattningsvärdets bestämmande eller vilkaav
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beskattningsvärdetskattepliktiga, bestämmasdel inte är genomen
grund.efter skäliguppdelning

ibestämmandeML beskattningsvärdetsiBestämmelserna gerom
mångfald komplexaåtskilliga deninget entydigt besked hurfall avom

praxisDentillhandahållanden skatteberäknas.skallsker somsom
publicerademeddelade anvisningar,RSVbyggerutvecklats av

från branschor-berördaaktiv medverkanförhandsbesked och inte minst
beskatt-frågor skatteplikt ochiAntalet rörganisationer. somprocesser

härtilllågt. förklaringväsentlig ärvarit En attningsvärde myckethar
sådanaköpare sällanskattskyldiga uppdragsgivare eller görenskilda

vålla För de skattskyl-skatteberäkningarna kan problem.för vilkaförvärv
underdebite-framföreligger inget intressediga företagen attav pressa

kostnadingenför företagenDenringar mervärdeskatten. utgörav
ingåendeförtill avdragmedgivna generelladen i rättensystemetgenom

gällai delarii ML kan ställetTillämpningsproblemen sägasskatt. stora
inteupphandlingen för verksamhetkommunaladen statliga och som

m.fl. har dockvägverketByggnadsstyrelsen ochskattskyldighet.omfattas av
tillämpningsföre-utförligaupphandlingsanvisningar med mycketupprättat

kommunför-På Svenskaskatteberäkningarna. harskrifter sättsammaom
kontinuer-mervärdeskatten ochbundet handböckerutgett genomomegna

skatteredovisningenhållit upphandlingen ochde förlig kursverksamhet
ipraxisunderrättadefortlöpandeansvariga hos kommunerna om

mervärdeskatten.

Skattskyldigheten och2.3

redovisningsskyldigheten m.m.

Allmänt2.3.1

vidi ML till omsätt-enligt bestämmelsernaMervärdeskatt erläggs staten
utgår vidinteinförsel. Mervärdeskattlandet och vid exportning inom om

utgå. följande lämnasI detskallregeringen särskilt förordnat skattinte att
de skattskyl-reglerarför de bestämmelsersummarisk redogörelse somen

skull anmärkasför tydlighetensRedan här bördigas redovisning skatt.av
redovis-åtskillnad skattskyldighet ochmellan begreppeni ML görsatt

ningsskyldighet.

Skattskyldigheten2.3.2

förskattskyldigheten§§ ML jämte anvisningar bestämsI 2 3 4och
åvilar för inträdetidpunktenskattskyldighetentransaktion,viss samtvem

skattskyldighet.av
yrkesmässiglandet iskattskyldig inomMLEnligt 2 § denär som

från kvalificeratskattepliktskattepliktig ellerverksamhet omsätter
också för denföreliggertjänst. Skattskyldighetellerundantagen somvara

efter ansökanRegeringen kanmotsvarande objektomsätter export.genom
tjänstomsättningtills vidare för änskattskyldighetförordna annanavom
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sådan angivits. Denna möjlighet till frivilligsom skattskyldighetovan har
tillskapats för undanröja besvärandeatt kumulativa beskattningseffekter i
verksamheter enligt de allmänna grunderna för ML inte omfattassom av
skattskyldighet. Av det skälet har exempelvis skattskyldighet medgetts
flygbolag för utrikes persontrafik. Flygbolagen har därmed tillförsäkrats rätt
till avdrag för skatt i Sverige gjorda förvärv.

Länsskattemyndigheten kan efter ansökan fastighetsägare besluta attav
denne tills vidare skall skattskyldig för uthyrning helt eller delvisvara av
sådan byggnad eller anläggning fastighetutgör enligt ML försom
stadigvarande användning i verksamhet medför skattskyldighet.som
Bestämmelsen har tillkommit för medge frånfrihetatt samma
skattebelastning verksamheter bedrivs i förhyrda lokaler försom som
verksamheter i fastighet. När särskilda föreliggerskäl kan länsskatte-egen
myndigheten besluta påbörjatdenatt verksamhet skall skattskyl-som vara
dig redan innan skattskyldighet inträtt för omsättning skattepliktig ellerav
från skatteplikt kvalificerat undantagna och tjänster. Bestämmelsenvaror

företagare möjlighet redan i uppbyggnadsskedenger att in i systemet
skattskyldiga och tillförsäkras härigenomsom omedelbar till avdrag förrätt

skatt hänför sig till gjorda skattepliktiga förvärvsom för investeringar i
byggnader, inventarier och lager.

Om skatt vid införsel föreskrivs 58i och 59 §§ ML. Enligt dessa be-
stämmelser skall skatt erläggas till tullverket för skattepliktig vara som
införs i landet. skattskyldighet föreligger dock inte vid införsel medförsom
skattefrihet enligt förordningen 1973:981 frånfrihet införselavgift.om
skattskyldighet föreligger inte heller införs sådanaunderom varan
omständigheter tullfrihet föreliggeratt enligt resandeförordningen
1966:394.

2.3.3 Begreppet yrkesmässig verksamhet

Bestämmelser vad enligt ML skall räknasom yrkesmässigsom som
verksamhet finns intagna i punkt 1 anvisningarna till 2 § ML.av

Verksamhet yrkesmässig inkomstennäranses däravsom utgör
kommunalskattelagen.skattepliktig intäkt enligt Som yrkesmässig

verksamhet även omsättning från sehablontaxeradanses fastighetav vara
uthyrning sådan fastighet.samt Härutöver gällerav ävenatt annan

verksamhet i vilken och tjänster under rörelseliknandeomsättsvaror
former räknas yrkesmässig.som

För den driver yrkesmässig byggnadsverksamhetsom omfattar verksam-
heten tjänstäven den skattskyldige låterutför eller utföra fastighetsom

för honom lagertillgångutgör i förvärvskällansom rörelse. Som lager-
tillgång räknas sådanadock inte schablontaxerade småhusfastigheter som
den skattskyldige själv utnyttjar bostad eller för fritidsändamål.som

Försäljning inventarier, material, avfallsprodukterav eller liknande varor
i verksamhet inte medför skattskyldighet intesom räknas yrkesmässig.som
Bestämmelsen innebär näringsidkareatt saknat tillrätt avdrag försom
ingående skatt vid förvärv verksamhetstillgångar kan dessaav avyttra
skattefritt intäktentrots försäljningenatt skattepliktigutgör intäktav enligt
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kommunalskattelagen.
Tillhandahållande kost till personal yrkesmässig verksam-av anses som

det i serveringsrörelse. Detta innebär arbetsgivarehet endast skernär att
utåtriktad tillhan-inte driver serveringsrörelse inte skattskyldig förärsom

dahållande åt Dettakost personal. gäller storleken detoavsett avav
tillhandahållandet fri kost.vederlag de anställda erlägger eller om avser

serveringen dock indirekt arbetsgivaren saknar tillbeskattas rättattgenom
tillhandahållnaingående Eftersom de yrkesmässigtavdrag för skatt.

serveringstjänsterna beskattas enligt 60-procentsregeln har den
serveringsverksamheten bli beskattad godtag-yrkesmässiga ettansetts

Frågan tillhandahållen aldrigsaluvärdet behöverbart kostsätt. tasom av
upp.

förSkattskyldigheten handel med personbilar och motorcyklar har
näringsidkare yrkesmässigbegränsats till gälla endast driveratt som

Övrigaåterförsäljning sådana skattskyldigaeller uthyrning fordon.av
ingåendetill för hänför sig förvärvsaknar avdrag skatt tillrätt som av

fordonen. Skattskyldigs försäljning personbil eller motorcykelav anses som
ingående sig tillyrkesmässig endast till avdrag för skatt hänförrättom som

den skattskyldiges förvärv fordonet förelegat.harav
sådanaMånga utländska företag driver i landet underverksamhet här

förhållanden verksamheten inte enligt de allmänna grunderna räknasatt
Enligt särskilda i anvisningarna tillrörelse. bestämmelser punkt 1som av

företagare yrkesmässig i2 § ML utländsk bedriva verksamhet häranses
han han i eller förvärvat ellerlandet lagt lageräven när omsätter varor som

tjänstinfört till landet för leverans efter montering, installation eller annan
tillhandahåller tjänst.inom landet byggnadsentreprenad ellereller annan

villkorMed dessa bestämmelser kan utländska företag arbeta samma
beskattningseffekterde inländska kumulativa uppkommer.utan attsom

företagetSaknar det utländska företaget fast driftställe i Sverige skall
länsskattemyndigheten.företrädas godkännsrepresentant somav av

Länsskattemyndigheten i dessa fall för skattenskan kräva säkerhet
finnasbetalning. Underlag för kontroll skatteredovisningen skallav

tillgängligt hos representanten.

verksamhetSärskilt statlig och kommunal2.3.4 om

Som regel gäller statlig kommunal verksamhetallmän elleratt somen
uteslutande för tillgodose yrkesmässigbedrivs behovatt egna anses som

bedrivs Förekommer tillhan-endast den i bolagsform eller liknande.om
utomstående,dahållande både internt till denför behov ocheget anses

utåtriktade yrkesmässig inte den interna.delen verksamhetenav som men
SJ:sSom yrkesmässig vidare godsbefordran postverketssamtanses

befordran postpaket gruppkorsband i postdiligensrörel-och ochav av varor
Härutöver särskilda föreligger,gäller regeringen kan, skälattsen. om

statligförordna verksamhet behov skall räknasatt egetsom somavser
förordnat vissyrkesmässig. Med stöd härav har regeringen verksamhet,att

kriminalvårdsstyrelsen, försvarets fabriksverk, televerket,bedrivssom av
yrkesmässig.vattenfallsverk vägverket, skallochstatens anses som

6——KISI
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En speciell form skattskyldighet vadutgör benämns tekniskav som
skattskyldighet. Denna tekniska skattskyldighet innebär verksamhet iatt
vilken vissa i särskild frånomsätts ordning skatteplikt undantagna varor

tjänsteroch inryms under skattskyldigheten för skatt träffaratt som
skattepliktiga förvärv för verksamheten skall kunna elimineras genom
avdragsrätten vid skatteredovisningen. Detta ordningär tillgripitsen som
för det energiskattebelagda områdetatt inte skall belastas medäven
mervärdeskatt och vidare för undanröja skattebelastningenatt tjänster
i form bl.a. sophämtning och avfallshantering. Teknisktav har detta
uppnåtts frånundantag skattepliktatt förgenom nämnda ochvaror
tjänster kombinerats med särskilda bestämmelser yrkesmässigattom som

kommuns frånomsättning de skattepliktanses undantagna energivaror-av
i renhållningsamband medtransportna, ochav omhändertagande ochav

förstoring härunder inbegripet rening avloppsvatten.av Genomvara, av
den tekniska skattskyldigheten får de kommunalat.ex. elverken via
deklarationsförfarandet tillbaka den utgåttskatt skattepliktigasom
förvärv för verksamheten.

ML innehåller någraytterligare bestämmelser begränsar skattskyl-som
digheten för offentlig Sålundaverksamhet. gäller yrkesmässigatt som
räknas inte omsättning eller tjänst i kommunal omsorgsverksamhetav vara
och heller viss omsättning i verksamhet vid andra gymnasieskolor än
sådana jordbruk, skogsbruk trädgårdsnäring.ellersom avser Verksamhet
vid offentliga bibliotek, vetenskapliga institutioner och liknande anses som
yrkesmässig endast sådantill del verksamheten konkurrerar med skattskyl-
dig verksamhet. Det ocksåbör nämnas, enligt särskild förordningatt en
SFS 1976:674 denär bedriver handelshamn skattskyldig inte endastsom
för omsättning medför skattskyldighet enligt de allmännasom reglerna i
ML också förutan omsättning upplåtelse åt fartyg hamnensom avser av
med tillhörande anordningar eller tjänst i samband med fartygsannan
begagnande hamnen tillhörandemed anordningarav eller varuhanteringen
inom hamnanläggningen. Motsvarande tillämpningäger luftfartsverket
och kommun för drift flygplats. skattskyldighet föreligger ocksåav för den

upplåter drift handelshamn flygplats åtsom ellerav annan.
Staten, liksom varje primär- och landstingskommun, subjekt iutgör ett

mervärdeskattehänseende. Härav följer bl.a. att behovstatenssom egna
inte endast de prestationer utförsanses för detsom organet utanegna
de tillhandahållsäven andra statligasom De leveranserorgan. av

kontorsmaterial frånsker postverketsm.m. centrallagersom till olika
statliga myndigheter därmed inte yrkesmässig, skattepliktiganses som
omsättning enligt ML. Motsvarande tillhandahållandengäller från ett
kommunalt till inomett annat ochorgan kommun. Vaden samma sagtsnu
gäller givetvis inte viss verksamhet medför skattskyldighetom enligt
särskilda bestämmelser i ML.

2.3.5 Omsättningsbegreppet

En grundförutsättning för skattskyldighet enligt ML förekomstenär av en
omsättning skattepliktig fråneller skatteplikt kvalificeratav undantagen
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tjänst. Ieller punkten 2 anvisningarna till 2 ML§ har tagits invara av
förståsbestämmelser vad räknas omsättning. Med omsättningom som som

levereras i samband med försäljning, tjänst utförs elleratt attvara
förmedlas vederlag, betalning iuppbärs förskott eller förmot att contoa
beställd tjänsteller eller tjänst Med försäljningattsamt uttas.vara vara

tillhandahållandeeller ocksålikställs byte. I lagrummet vad skallanges som
räknas tjänst.elleruttagsom av vara

2.3.6 Export

Exporten förståsskattefri. Med enligt 2 § MLär levererasexport atta vara
tillhandahålls innehållereller tjänst landet. Härutöver lagrummetutom en

rad bestämmelser inländska transaktioner i mervärdeskattehän-om som
Frågaseende tillhandahållandenskall räknas export. ärsom om av varor

och tjänster åtavsedda för konsumtion landet utländskaellerutom
näringsidkare för verksamhet bedrivs utomlands. Vidare bör härsom

frånmed likställs direktanämnas till eller utlandet.att export transporter
Enligt bestämmelserna i 2 ML§ medges omfattande skattefriävena en
försäljning till bl.a. utländska turister. En förutsättning härför är att
säljaren i sina räkenskaper intyg,har utfärdats länsskatte-ett som av en av
myndigheten godkänd intygsgivare, visar köparen i anslutningnäraattsom
till leveransen har medfört vid handlinglandet ellerutresavaran ur som
visar iköparen anslutning till leveransen har medfört vidatt nära varan
inresa till land. Vissa begränsningar i skattefriheten gäller dock förannat
köpare bosatt i Danmark, Finlandär eller Norge. Leverans till köparesom

någonbosatt i dessa länder förstomsatt exportav anses genom om
försäljningspriset, exkl. skatt, minst 1 000 kr. och under förutsättningutgör

mervärdeskatt eller motsvarande allmän omsättningsskatt har erlagts vidatt
införseln enligt tullräkning eller motsvarande handling.

Skattesubjekten2.3.7

Enligt 3 § ML delägare i enkelt bolag, s.k.är gruvbolag eller partrederi
förhållandeskattskyldig i till sin andel i Efterbolaget eller rederiet.

ansökan samtliga delägare kan länsskattemyndigheten besluta attav en av
delägarna frågaskall förskattskyldig hela Iverksamheten.anses som om
kommanditbolag och handelsbolag bolaget skattskyldi Skattskyl-annat är
dighet föreligger för verksamhet bedrivs dödsbon ochäven kon-som av
kursbon.

2.3.8 Tidpunkten för inträde skattskyldighetav

Frågan skattskyldighet och tillämplig skattesats de vidavgörsom av
tidpunkten för skattskyldighetens inträde gällande bestämmelserna.

Enligt äldre bestämmelser sammanföll tidpunkten för inträde av
skattskyldighetoch redovisningsskyldi ghet. Flertalet skattskyldi tillämpadega
tidigare den s.k. kontantmetoden vilken innebar skattskyldighetenatt
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inträdde inflötvederlag kontantnär eller skedde. Det mednär uttag var
andra ord betalningsdagen avgjorde med vilketoch belopp skattsom om

utgå. Efterskulle kundeansökan dock skattskyldig medges i denrätt att
ocksåskattepliktiga omsättningen inräkna under perioden uppkomna

fordringar försäljningar kredit.
Det kan här anmärkas före tillkomsten de gällande bokförings-att av nu

jordbruksbokföringslagarnaoch flertalet skattskyldiga inte bokförings-var
skyldiga. De bokföringsskyldiga kunde sina inkomstdck-upprätta
larationer efter kontantmässiga grunder. I samband med tillkomsten deav

bokföringslagarna och vidtagna ändringar för inkomsttaxeringennya
såändrades dock ML, i princip leveransen tidpunkten för inträdeatt styr

skattskyldighet.av
Enligt gällande bestämmelser i § ML4 inträder skattskyldigheten närnu

tillhandahålls Erhållslevereras, tjänst eller sker. dessförinnanuttagvara
vederlag helt eller delvis för beställd tjänst inträdereller skattskyl-vara
dighet för vederlaget det inflyternär kontant eller kommersättannat
den skattskyldige tillgodo.

skattskyldighet för awerkningsrätt till skog i punkt 1 sjättesom avses
stycket anvisningarna till 41 § KL inträder betalningnär tas emot.av

2.3.9 Redovisningsskyldigheten

All yrkesmässig omsättning inom landet skattepliktiga tjänsterochav varor
medför skattskyldighet enligt ML. Skyldighet redovisa tillochatt staten
inbetala skatt föreligger dock enligt 6 § ML först omsättningenom av
skattepliktiga tjänster beskattningsåretoch för överstiger 30 000 kr.varor
När särskilda föreliggerskäl kan dock länsskattemyndigheten medge att
skattskyldig skall redovisningsskyldig i fall. Dennaäven annatvara
bestämmelse medger redovisningsskyldighet och därmed till avdrag förrätt
ingående skatt för skattskyldiga verksamhet enbart medför tekniskvars
skattskyldighet, exempelvis de Påsvenska exportföretagen. kansättsamma
skattskyldiga iredan uppbyggnadsskedet verksamhet medgesav en
redovisningsskyldighet och därmed avdragsrätt.

2.3.1O Tidpunkten för inträde redovisningsskyldighetenav

Enligt huvudregeln i 5 ML§ inträder redovisningsskyldighet nära
affärshändelse, vilken skattskyldighet har inträtt, enligt godgenom

Ärredovisningssed bokförs eller borde bokförts.ha den skattskyldige
bokföringsskyldig inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med
skattskyldigheten.

Många skattskyldiga tillämpar den s.k. bokslutsmetoden vilken innebär
fordringar och skulder bokförs först räkenskapsårets utgång.vidatt

Länsskattemyndigheten kan i dessa och i andra fall, principernaäven när
för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge redovisningsskyl-att
digheten för får anståuppkommen fordran beskattningsåretstill utgång,
dock till dess betalning inflyter fordringeneller diskonterassenast eller
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överlåts.
sålts förbehåll återtaganderättHar med enligt lagen 1978:599vara om

avbetalningsköp mellan näringsidkare inträder redovisningsskyldighetenom
faktura eller motsvarande handling enligt godnär redovisningssed har

utfärdats eller borde ha utfärdats.
Har skattskyldig försatts i konkurs inträder skattskyldighet för konkurs-

gäldcnären för affärshändelser för vilka skattskyldighet redovis-men
ningsskyldighet inträtt före konkursutbrottet. Den skattskyldigsövertarsom
verksamhet eller del därav redovisningsskyldig för affärshändelserär som

måninträffar efter iövertagandet, den redovisningsskyldighet inträtt för
den tidigare ägaren.

övergång frånEn den tidigare faktureringsmetodengällande till en
skatteredovisning för uppburna förskott och contobetalningaräven skulle,a

åtgärder inte vidtogs, inneburitha löpande avskattningom storaen av
byggnads- och anläggningsentreprenader flerårigamed i vissa fall
upparbetningstider. Enligt äldre bestämmelser inträdde skattskyldigheten
först preciserade sin fordran efternär verkställd slutbesikt-entreprenören

Sådanning. slutfaktura årskulle enligt branschpraxis utfärdas senast ett
ansågsefter slutbesiktningen. såEn löpande avskattning innebära stora

kostnadsfördyringar bostadsproduktionen därmedoch boendekostnader-av
särskilda innebärandebestämmelser, meduppskov redovisningsskyl-attna

digheten, 5 såvälinfördes i b § ML. Dessa bestämmelser yrkesmässigavser
byggnadsverksamhet i regi entreprenad. Utför denegen som som
bedriver yrkesmässig byggnadsverksamhet i regi tjänst till störreegen som
delen till- eller ombyggnad fastighet inträder redovisningsskyl-avser ny-, av

två månaderdighet efter det fastighetden harsenast att uttagetsom avser
kunnat i bruk. Vad gäller byggnads- och anläggningsentreprenadertas
inträder redovisningsskyldigheten för hänförskatt sig till uppburnasom

tvåförskotts- månadercontobetalningaroch efter slutbesiktning.senasta
Enligt 5 § ML sker redovisningen för mervärdeskatt löpande för

bestämda redovisningsperioder enligt löpande deklarationsförfarande.ett
tvåHuvudregeln kalendermånader.redovisningsperioden omfattarär att

Deklaration månadenskall lämnas den 5 i andra efter redovis-senast
utgång.ningsperiodens När särskilda föreliggerskäl länsskattemyndig-kan

heten, enligt 22 § andra ML, förstycket viss skattskyldig besluta att
kalenderår.redovisningsperioden skall helt halvteller Med stödvara av

denna årsomsättningbestämmelse medges i normala fall skattskyldiga med
helårsredovisning,överstigande 100 000 kr. medan skattskyldiga med en

årsomsättning halvårsredovisning.överstigande 200 000 kr. medges
Länsskattemyndigheten ocksåenligtkan, nyssnämnda lagrum, besluta att

kalendermånad.redovisningsperiod omfattaskall Förutsättningen härfören
ingåendedet kan den förär skatten viss skattskyldigatt antas att

utgåenderegelmässigt kommer överstiga den med minst 1 000 varjekr.att
månad.
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2.3.11 Registrering

Den redovisningsskyldigär skall enligt 19 § ML anmäla sig försom
registrering hos länsskattemyndigheten i det län, där den verksamhet drivs

anmälan Enligt anvisningarna till 19 § ML skattskyldigsom avser. anses
driva verksamhet i det län där verksamhetens styrelse har sitt eller,säte om
styrelse finns, där frånverksamheten drivs fast driftställe eller, fastom
driftställe saknas, där den skattskyldige bosatt.är

Anmälan för registrering skall blankett enligtgöras fastställt formulär
och skall två veckor innangöras verksamhetsenast medför redovis-som
ningsskyldighet påbörjas eller förhållandenVidövertas. ändring i som
upptagits i ingiven anmälan skall länsskattemyndigheten underrättas inom
två veckor. Länsskattemyndigheten beslutar registrering och utfärdarom
särskilt bevis verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas denom
skattskyldige särskilt registreringsnummer.

2.4 Avdragsrätt ingåendeför skatt

2.4.1 Allmänt

Mervärdeskattesystemet uppbyggt efterär den principen samtliga ledatt
i produktions- distributionskedjanoch utgåendehar redovisa skattatt som
i efterföljande skattskyldiga ingåendeled utgör avdragsgill skatt. Varje led
har redovisa och till inbetalaatt skattstaten hänför sig till det isom
verksamheten tillskapade Pâmervärdet. skattsätt utgörsamma tas utsom
vid införsel för verksamhet omfattas skattskyldighet avdragsgillsom av
ingående ingåendeskatt. I de fall den skatten för viss redovisningsperiod

utgåendeöverstiger återbetalasden den överskjutande skatten skyndsamt
till den skattskyldige. Systemet kräver dokumentation den hos denen av
skattskyldige ingåendeavdragsgilla skatten. Av den orsaken har i 16 § ML
tagits in bestämmelser enligt vilka skattskyldig skall, inte särskiltannatom

i bestämmelsen, utfärda faktura eller därmed jämförliganges handling för
varje omsättning för vilken utgår.skatt Av handlingen framgåskall
vederlaget, skattens belopp och övrigt har betydelse för skattskyldighetsom
och avdragsrätt. Faktureringsskyldighet föreligger dock inte för detaljhandel
och därmed jämförlig verksamhet. Inte heller föreligger faktureringsskyl-
dighet för säljaren avräkning sker mellan avräknings-om parterna genom

köparen.nota upprättassom av
skattskyldig redovisningsskyldig fårär enligt 17 ML§ med desom

begränsningar i 18 § lag vid redovisningen skatt drasom anges samma av
ingående skatt hänför sig till förvärv eller införsel förav verksamhetsom

medför skattskyldighet. Rätt till avdrag föreligger försom den redovis-
ningsperiod under vilken förvärvet eller införseln med iakttagande godav
redovisningssed har eller borde ha bokförts.

17 innehåller§ ML härutöver bestämmelser innebär tidpunktenattsom
för avdragsrättens inträde sammanfaller med tidpunkten för inträde av
redovisningsskyldighet vid omsättning objekt. Sammanfatt-av samma
ningsvis såledesgäller under förutsättningatt säljare och köpareatt-
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redovisar efter principskatt och de medgivits redovis-attsamma samma
ningsperiod transaktioner mellan skattskyldiga nolleffekt. Vadger renen-

utgående återkommersäljaren redovisar skatt samtidigtnormaltsom som
ingåendeavdragsgill skatt hos köparen.

Åtskilliga skattskyldiga importörer s.k. hemtagare medgesellerär
ingåendeRätttullkredit. till avdrag för införselskatt vid inträder för dessa

tidigast tullverket utfärdad tullräkningnär har mottagits denen av av
skattskyldige.

skattskyldig väghållningdelägare i samfällighet för vattenreglering, eller
får ingåendeliknande dra skatt hänför sig till samfällighetensav som

förvärv med belopp hans andel i samfälligheten.motsom svarar
Inom koncerner i vilka moderföretaget tiondelarnioäger änmer av

aktierna fåri eller flera svenska aktiebolag skattepliktigbolag medett
frånverksamhet företag inom koncernen förvärvar skattefriannatsom

tjänst avdrag för hänför sigskatt till det andra företagets förvärv.göra som

2.4.2 Särskilt s.k. fiktiv skattom

Såväl begagnade skattepliktiga. Den yrkesmässiga handelnärnya som varor
med begagnade medför därför skattskyldighet enligt de allmännavaror
grunderna för ML. Inköpen begagnade i denna handelav varor avser

privatamycket ofta kapitalvaror, fritidsbåtar,exempelvis personbilar, konst
och antikviteter. De privata säljarna inte skattskyldiga och enligt äldreär
bestämmelser återförsäljarnasaknade de yrkesmässiga avdragsrätt vid
förvärv omsättningsvarorna. En försäljning i handeln beskattadesav senare
fullt svårbemästradeRegelsystemet upphov till kaskadeffekter. Iut. gav

månviss hade dessa undanröjts begagnade personbilar ochattgenom
begagnade frånmotorcyklar undantagna skatteplikt.var

Återförsäljarna tillerkänns enligt 17 § ML till föravdrag s.k.rättnumera
fiktiv frånskatt vid förvärv inom landet inteden skattskyldig förärsom
omsättning utgåendemed belopp skulle ha utgjort mervärde-av varan som
skatt för säljaren denne varit skattskyldig för omsättningom av varan.
Samtidigt frånslopades det tidigare gällande undantaget skatteplikt för
begagnade personbilar och motorcyklar. Av kontrolltekniska finns vissaskäl

frånundantag sådanaavdragsrätten för till huvudsaklig delvaror som
består ädelmetaller.av

återförsäljningVid vissa i 15 ML§ särskilt angivnaexportgenom av
åtnjutet återförasskall för fiktivavdrag inte säljarenskatt kanvaror om

visa endast innehafts skattskyldiga.att varan av
Bestämmelserna avdrag för fiktiv skatt innebär endast deattom

mervärden skapas inom yrkesmässiga led i handeln begagnademedsom
till beskattning medan däremot värdeökningar i privat blirtas ägovaror

obeskattade.
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Särskilt2.4.3 personbilar motorcyklarochom

Avdragsrätt föreligger ingåendeenligt 18 § första 2stycket ML inte för
skatt hänför sig till anskaffning personbil eller motorcykel försom av annan

sådanverksamhet återförsäljningyrkesmässig uthyrning.än ellersom avser
Å andra sidan medges enligt andra anvisningarna tillstycket 17 § MLav

ingåendeavdrag för skatt hänför sig till samtliga driftskostnader försom
här avsedda motorfordon inventarium i skattskyldigsutgör verksamhetsom
eller sådanförhyrts för bruk i verksamhet. Används förhyrd personbilsom
eller motorcykel i ringa omfattning iän verksamhet medförmer som
skattskyldighet föreligger avdragsrätt 50 ingåendeför den skattprocent av

belöper hyran. Avdragsbegränsningen för anskaffning personbilsom av
och den generella avdragsrätten för skatt driftskostnader för fordonen
innebär schablonmässig beskattning privat nyttjande i alla andraen av

sådanaverksamheter än yrkesmässig handel eller uthyrning.som avser

2.4.4 Särskilt verksamhet endast delvis omfattasom som
skattskyldighetav

åtskilligaI fall förvärv, exempelvis inventarier,görs förav gemensam
såvälanvändning i verksamhet omfattas sådanskattskyldighet ochsom av

inte medför skattskyldighet. Enligt bestämmelser i andra stycketsom av
anvisningarna till 17 § ML skall i dessa fall beloppet den avdragsgillaav
ingående skatten bestämmas uppdelning efter skälig grund. Omgenom
verksamhet endast delvis omfattas fårskattskyldighet dock, enligt 18 §av
tredje ingåendestycket ML, skatt förvärv, till 95än procentsom mer
hänför sig till den skattskyldiga delen dras uppdelning. Föreliggerutanav
skattskyldighet för 95 får,omsättningenän enligtprocentmer av samma

ingåendelagrum, skatt överstiger 1 000 kr. för visst förvärv ellersom
viss införsel dras uppdelning efter skälig grund.utanav

2.4.5 Särskilt verksamhet uthyrningom som avser av
rörelsefastighet

Enligt 2 § fjärde MLstycket kan länsskattemyndigheten efter ansökan av
fastighetsägare besluta denne tills vidare skall skattskyldig föratt vara
uthyrning helt eller delvis byggnad eller anläggning för stadig-av annan
varande användning i verksamhet för hyresgästen medför skattskyl-som

mångadighet. I fall utförs emellertid byggnadsarbeten innan den slutliga
användningen fastigheten bestäms. Förvärven för fastighetsförvaltningenav
har ofta gjorts innan beslut skattskyldighet kan meddelas. Dessaom
förhållanden har beaktats åttondebestämmelser i stycketgenom av
anvisningarna till 17 får§ ML. Enligt dessa fastighetsägare, till-om ny-,
eller ombyggnad utförts fastigheten årinom utgångenefter dettre av
kalenderår under vilket arbete utförts, vid redovisningen skatt draav av
ingående sådanaskatt hänför treårsperiodensig till inom utfördasom
byggnadsarbeten. Det förekommer också fastighet för vilken fas-att
tighetsägaren medgivits skattskyldighet säljs fastigheteneller i brukatt tas
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sådana fall kanskattskyldighet. Iinte omfattasför verksamhet avsom
föråterföringsskyldighet avdragåläggas för medgivnafastighetsägaren

femte stycket15 § fjärde ochbestämmelser iingående enligt särskildaskatt
ML.

upplåter 2 § fjärde stycketskattskyldig enligtden ärUthyr eller som
kalenderår skattskyl-från utgången under vilketår detML, inom tre av

någontilldel däravfastigheten ellerenligt meddelat beslut,dighet inträtt
lag,enligtmedför skattskyldighetverksamhetbedriver sammasomsom

ifrågavarandeingåendeåtnjutna förför skattavdragskall beloppet av
upplåtelsesådanåterföras. Sker uthyrning ellerfastighet del däraveller
kalenderårfrån utgångenår detförflutitinte harsedan tre avmen sex

skallinträtt enligt meddelat beslut,skattskyldighet harunder vilket
Motsvarandeåterföring det beloppmed hälften sagts.göras som nuav

upplåtenuthyrd ellerfastighetsägarenbestämmelser tillämpas även när tar
anspråk användning i verksamhetfördärav ifastighet eller del som

upplåten säljs.fastighetuthyrd ellerskattskyldighetmedför närsamt

förvärv för bostadSärskilt2.4.6 om

skattskyldighetmedföranvänds i verksamhetFörvärv för fastighet somsom
ingående föreliggerDockför skatt.skattskyldige till avdragberättigar den

belöperML inte till avdrag18 § första stycket 1enligt rätt som
17anvisningarna tillibostad. Enligt särskilda bestämmelserstadigvarande

ingående jordbruksar-för skattemellertid avdragsrätten§ ML omfattar
ingår bostad.i värdetarrendetrende hela skatten, även avom

Övrigt2.4.7

publikationer undantagnafråga periodiskamedlemsblad och ärI somom
enligt bestämmel-från 8 § 6 ML gällerenligt bestämmelserna iskatteplikt

förupplaganframställer den tryckta17 § första stycket deni att somser
ingående skattberättigad till avdrag förräkningutgivarens trots attär

tillhandahålls skattefritt.upplagan
räkning leveransskattskyldig skatt för utländsk leverantörserlagtsom

ingåendefår med beloppavdrag för skattfranco förtullat göra som
vid införsel.tullmyndigheten skattenden uttagnamotsvarar av

ingående hänförförtill avdrag skattFinansieringsföretag äger rätt som
frånåtertagits skattskyldigenligtsig till värdet köpeavtalvara somav

köpare.
ingående hänför sigskattskattskyldig vidare till avdrag förhar rätt som

vållat Avdragsgillai sin verksamhet.till avhjälpande skada hanav som
skadevållan-härför bestrids denförvärv föreligger kostnadernaäven när av

de försäkringsgivare.eller av
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3 Bakgrund

gångenEn infördes för förstakonsumtionsskatt generell karaktärav mera
års Införlivandeti Sverige 1940 allmänna omsättningsskatt. avgenom

beskattningsform motiverades idenna i det svenska skattesystemetnya
statsintäktsbehov krigsutbrottel skapade. Omsätt-första hand det somav

i princip detaljhandeln.ningsskatten konstruerades skattsom en
fråni första till försäljningSkatteplikten anknöts hand yrkesmässig av varor

frånlikartat försäljningsställe severingslokaler. Avbutik eller därmed och
ocksåkonkurrensneutralitetsskäl omfattade skatteplikten emellertid

frånyrkesmässig försäljning butikshandelsvarors.k. sätt änannatav
sådanaavsågsbutikshandelsvaror därvid enligtbutik. Med varor som

såldes frånaffärsbruk butik.vedertaget
Vissa betydelsefulla butikshandelsvaror, viktigare livsmedel ocht.ex.som

Å förelågfrån sidan skattepliktbränsle, undantagna skatteplikt. andravar
några butikshan-för speciella inte hänföra tilläven attvaror som var

förelåg ocksåskatteplikt vissa arbetsprestationer ochdelsvaror. för slag av
skattepliktigayrkesmässig uthyrning vid importsamt varor.av varor av

skattefri. utgick fem denExporten Omsättningsskatten med procent avvar
För vissa guldsmedsvaror ochskattepliktiga omsättningen. t.ex.varor, som

utgick dock med 20 Den allmännagrammofoner, skatten procent.
årenomsättningsskatten awecklades under 1947 och 1948.

År 1952 tillsattes kommitté med uppgift undersökabl.a. att enen om
utvidgad indirekt beskattning skulle ha formeneventuellt av en mera

dåvarandeeller det skulle byggasgenerell skatt utsystemet genomom
utsträckning beskattningen till Kommittén, antogsomav nya varu grupper.

års i1952 kommitté för indirekta redovisade sitt arbeteskatternamnet
1957:13.Den statliga indirekta beskattningen SOUbetänkandet

lågBetänkandet till grund för utformningen den allmänna varuskatten,av
dåvilken infördes januari 1960 förordningen 1957:507 allmänden 1 om

trädde i kraft.varuskatt
Den varuskatten byggde beskattning den yrkesmäs-allmänna en av

omsättningen inom Skatten omfattadesiga och tjänster landet.varorav
med vissa begränsade undantag alla lös egendoms Somnatur. varavaror av

sådana dåvaranderäknades dessutom objekt enligt vidbestämmelsersom
åsattesfastighetstaxeringen särskilt maskinvärde, fasta maskiner. Des.k.

från jordbruksrävarorviktigaste skatteplikt levandeundantagen gällde o.d.,
djur vissa begränsningar, drivmedel andra jord, sand,med och bränslen,
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och ñskefartyg, bogserbåtar,sten, livräddningskryssare,grus andra fartyg
med nettodräktighet minst 20 registertonen och luftfartyg,av viss
krigsmateriel, allmänna nyhetstidningar och vissa andra periodiska
publikationer, vissa läkemedel vissa konstverk, såldessamt när de av
upphovsmannen. Vidare hade särskilt undantag gjortsett för begagnade
personbilar. Härutöver gällde generell skattefrihet för försäljning av varor
för eller för brukexport ombord fartyg i utrikes trafik.

Fastighet utgjorde inte omfattadesoch därför inte skatteplikten.vara av
Skatt utgick pådock byggnadsmaterial, fastighetstillbehör o.d. Till fastighet
hänfördes kraft-, tele-, och andra ledningar eller över marken.

Skatteplikten för tjänster sådanabegränsad till prestationervar som
huvudsakligen hade avseende skattepliktiga och innefatttadevaror som
förfärdigande på beställning s.k. arbetsbeting, uthyrning, servering,
montering, reparation, underhåll, ändring eller rengöring. Med denna
utformning beskattningsområdet följde skattefrihet förav bl.a. tjänster

frånavseende skatteplikt särskilt undantagna uthyrningvaror, av rum,
bostäder och andra lokaler, och transporttjänster, personliga tjänster,rese-
tjänster revisorer, läkare, advokater och friaandraav yrkesutövare samt
tjänster tillhandahölls banker, försäkringsbolag, resebyråersom av m.m.

Den allmänna varuskatten stadgade skattskyldighet för den inomsom
landet yrkesmässigt sålde eller tillhandahöllsätt skattepliktigannat vara
eller tjänst till konsument här i riket. Med försäljning likställdes uttag av

rörelse för konsumtionsändamål. Härutöver förelågvara ur skattskyldighet
för jordbrukare frågai egenförbrukning och försäljning tillom kon-

Skyldighetsumenter. förelågerlägga skattatt för konsument infördesom
skattepliktig till landet.vara

Med konsument avsågs i varuskattehänseende den förvärvade ellersom
rörelse för ändamåltog ut för återförsäljningur yrkesmässigannat änvara

eller för servering eller användning material vid yrkesmässig tillverkningav
för avsalu eller yrkesmässigt utförandeav varor tjänsteprestationer. Medav

denna utformning konsumtionsbegreppet följde skatten inteav endastatt
träffade den privata konsumtionen också den offentligautan konsumtionen

näringslivets förvärvsamt investeringsvaror och andraav intevaror som
föll in under begreppet material.

Den allmänna varuskatten värdeskatt utgick det pris inkl.var en som
skatt konsumenten i varje särskilt fallsom betalade. Vid utgjordesuttag
beskattningsvärdet värde inkl. skatt enligtav varans pris. Vidortens
skattepliktig import utgjordes beskattningsvärdet tullvärdeav varans
cif.värde.

Genom särskilda reduceringsregler begränsades skatteutta i vissa fall.get
Sålunda skulle i restaurangrörelser, till minst nio tiondelarsom attvar
hänföra till servering, skatten påberäknas med 40 reduceradprocenten
omsättning. Var serveringsdelen mindre, dock minst tredjedel,en
beräknades påskatten med 20 reduceraden procent omsättning.

Enligt reduceringsregelen annan konstruktion gällde,av samma att
skatten skulle beräknas 60 den eljestprocent skattepliktigaav
omsättningen frågai försäljning monteringsfärdigaom trähus iav samt
fråga leveranser, och uthyrninguttagom maskiner och andra dödaav
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inventarier stadigvarande i jordbruk, skogsbruk, rörelseför användning
investeringar ivadeller yrkesmässig verksamhet. Regeln gällde ävenannan

då räknades s.k. fasta maskiner.som som
tillEnligt förordningen redovisades skattallmän varuskatt uttagenom

skattepliktigagrundval deklaration rörande denlänsstyrelsen av
månader.två Vidskatten erlades för periodomsättningen och normalt om
månader,fyramindre omsättning kunde dock redovisningsperiod om sex

månader räkenskapsårhelt medges.eller
preliminära den skattepliktigaVaruskattedeklarationerna ochvar

likvider,omsättningen för perioden utgjordes influtna kontantav summa
skattskyldig efter medgeseller i kontantmetoden. kunde ansökannatura

på faktureringen faktureringsmeto-redovisa skatten grundvalrätt att av
den.

utgången räkenskapsåretskattskyldig kunde efter särskildlämnaav
justeringsuppgift. Den slutliga skattepliktiga omsättningen fastställdes av

årligaitaxeringsnämnden samband med den taxeringen.
För redovisningsförfarande. Dejordbrukarnas del gällde förenklatett

uppgifterlämnade i jordbruksbilagan till den självdeklarationenallmänna
sådanaförbrukning skattepliktiga försäljningsamtom egen av varor om av

till Den skattepliktiga omsättningen bestämdes vid denkonsument.varor
årliga påfördestaxeringen i den slutskattesedeln.och skatten allmänna

Vid skattepliktig import, dvs. vid import direkt till konsument, togs
skatten tullverket.ut av

År två1960 tillsattes utredningar, den benäm-antog gemensammasom
ningen allsidigt iAllmänna skatteberedningen, med uppdrag ochatt ett

gällande avgiftssystem.sammanhang skatte- ochompröva
1964:25I sitt i juni 1964 Nytt skattesystem SOUavgivna betänkande

föreslog utredningen bl.a. den den allmännaallmänna varuskatten ochatt
i avgiftssystemet medenergiskatten det skatte- och skulle ersättasnya

produktions- distributions-mervärdeskatt omfattade samtliga led i ochsom
sådanakedjan. Vidare föreslogs aweckling indirekta skatter, s.k.en av

punktskatter, inte kunde motiveras särskilda skäl.som av
Förslaget beredningen iinföra mervärdeskatt motiveradesatt aven

huvudsak följande Vid det betydande indirekt skattsätt. uttag somgenom
såmåsteförordats vid intevaksamhet iakttas valet skatteformstor attav

dess verkningarbara den valda skattens allmänna verkningar ävenutan
områdenbegränsade Vid granskningen olikablev godtagbara. av

alternativ beredningen funnit bruttoomsättningsskatt intehade att varen
Vidförenlig med de konsumtionsskatt.krav bör ställas generellsom en

jämförelse mervärdeskatten vidmellan den allmänna varuskatten ochen
ansågs, förenadehögt de med den allmännaskatteuttag varuskattenett att

svårbemästrade dessaolägenheterna skulle komma bli och attatt
Ävenväsentligen skulle undvikas med skatt mervärdeskattetyp.av omen

enligt berednin-genomgripande ändringar vidtogs ivaruskatten skulle den,
ändå bli Beredningen menadeunderlägsen mervärdeskatten. attgen,

till likformiga belastningen konsum-mervärdeskatten, med hänsyn den av
tionen framför övrigadess verkningar för näringslivet, föredrasamt attvar

ansåg också högaskatteformer. Beredningen mervärdeskattensatt
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avkastningsförmåga möjliggjorde slopande vissaett punktskatterav samt
ersättande denett allmänna energiskatten med beskattningav en av

bränsle- och energiförbrukningen inom mervärdeskattens ram.
årsI 1965 finansplan departementschefentog skatteberedningensupp

förslag och konstaterade därvid det inte möjligt såatt vidtaattvar en
genomgripande reform förslaget innebar. En förslagetöversynsom av
framstod nödvändig och det åtuppdrogs därförsom utredning atten ny
granska förslaget från teknisk synpunkt.

Utredningen, Utredningen angåendeantog indirektanamnetsom skatter
och sociala avgifter översynsutredningen, redovisade i oktober 1967
stencil Fi 1967:10 resultatet den gjorda ochöversynen lämnade därvidav

fullt utarbetat förslagett till lag mervärdeskatt. I sina huvuddragom
överensstämde detta förslag med skatteberedningens. Enligt bägge
förslagen skulle skatten komma omfatta drygt 80att den privataprocent av
konsumtionen och tjänster, tvåendast tredjedelarav varor mot att ca av
denna konsumtion omfattades den allmänna varuskatten.av

Allmänna skatteberedningens och översynsutredningens lågbetänkanden
till grund för det förslag till lag mervärdeskatt förelades riksdagenom som
prop. 1968:100. Förslaget till riksdagen kom någraemellertid iatt
väsentliga avseenden skilja frånsigatt utredningsförslagen. Detta belystes

följande uttalande departementschefengenom prop. 1968:100 28f.av s.

Som jag uttalat i finansplanen föreligger utredningsmaterialettnu som
kan läggas till grund för utformningen svensk mervärdeskatt. Jagav en
framhöll emellertid i detta också,sammanhang övergång tillatt en en
sådan form för den generella indirekta beskattningen inte fick medföra

väsentlig omfördelning beskattningen frånen mera näringslivet till deav
enskilda. Enbart omläggning den allmänna varuskatten tillen av en
mervärdeskatt medför betydande minskning skatteutfalleten av genom

den skatt iatt det nuvarande utgårsom näringslivetssystemet
investeringar och vissa omkostnader faller bort. För att statens
skatteintäkter skall bli oförändrade, ofrånkomligtvilket är krav,ett
skulle därför högre skattesats få tillämpas fören mervärdeskatten än
den gäller för den allmänna varuskatten. Ensom nu ytterligare höjning

skattesatsen såsomkrävs föreslagits,av energiskattenom, medersätts
beskattning bränslen, drivmedelen och elkraft inomav mervärdeskat-

sådanEntens omläggning medförram. bortfall de skatteinkoms-ett av
erhålls frånter, näringslivetssom bränsle- och kraftförbrukning.nu

En utvidgning sådanamervärdeskatten till konsumtionsområden,av
inte omfattas den allmänna påverkarsom varuskatten, visserligenav

skattesatshöjningen. Det dockär inte möjligt denna undgåatt väg en
höjd skattsats för mervärdeskatten. Härtill bådekommer höjdatt en
skattesats och utvidgat beskattningsområdeett i syfte höja skattensatt
avkastning leder till ökad beskattning den privata konsumtionen.en av
Jag framhöll i finansplanen sådan övergångenverkanatt tillen av en
mervärdeskatt inte kan godtas. Förutsättningen för måstedenna reform

någonatt väsentlig omfördelningvara beskattningenmera inte sker.av
Mot denna bakgrund jag också vissa allmänna riktlinjer förangav
reformens genomförande. Mina uttalanden härom innebar i korthet
följande.

Mervärdeskatten skall inte göras högre denän gällande allmänna
varuskatten. Viss utvidgning beskattningsområdet bör inteav göras men
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i den omfattning föreslagits utredningarna. I enlighet härmedsom av
borde under mervärdeskatten inrymmas begagnade personbilar och
jämförliga begagnade bilar hotelltjänster. Beträffande desamt senare

jag dock beskattningen borde till vadreduceras gällerattangav som nu
för serveringsrörelser. sådanaDen för renodlade rörelser gällande s.k.

bibehållas60-procentsregeln skulle därmed i mervärdeskattesystemet.
Å andra sidan framhöll jag dagspressen liksom borde undantagasatt nu
från beskattning. Detta undantag borde dock till förnyadtas upp

fråganprövning i samband med prövningen allmänt presstödettav om
pågåendegrundval resultatet ansågutredning härom. Vidareav av

jag mig böra awisa förslagen inrymma personbefordran och andraatt
resetjänster under beskattningen och energiskatten medersättaatt en
beskattning inom mervärdeskattens ram.

En mervärdeskatt med denna utformning i finansplanenberäknades
medföra inkomstminskning år.för 740 milj.kr. för heltstatenen om ca
För kompensera detta bortfall aviserade jag införande särskildatt av en
arbetsgivaravgift %.1 Detta behov kompensation för inkomst-om av

övergångbortfallet vid till ocksåmervärdeskatt har bidragit till jagatten
inte funnit det möjligt under mervärdeskatten inrymma detatt nu

området,energiskattebelagda eftersom samtidigt slopandeett av
energiskatten skulle kräva höjning arbetsgivaravgiften.en av
Propositionen lagen 1968:430antogs mervärdeskattgenom om som

trädde i kraft den januari1 1969.
Mervärdeskatten föremålhar alltsedan dess tillkomst varit för löpande

Detta arbete har tillöversyn. övervägande del i Mervärdeskatteutred-skett
ningen tillsattes i oktober 1971. Mervärdeskatteutredningen hadesom
enligt sina direktiv verkställa teknisk lagstiftningen.att översynen av
Utredningen har lämnat sammanlagt elva betänkanden. Slutbetänkandet
lämnades i augusti 1987. Utredningens förslag har i flertalet fall tilllett
lagstiftning.

I januari 1983 fick Utredningen differentierad mervärdeskatt iom
uppdrag förutsättningarnautreda för och konsekvenserna slopaatt attav
eller sänka mervärdeskatten livsmedel. I sitt SOU 1983:54betänkande
utformade utredningen förslag för differentierad mervärdeskattett
livsmedel, avstyrkte samtidigt genomförandet förslaget. Förslagetmen av
ledde inte till lagstiftning.
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4 Mervärdeskatten EGi

4.1 Inledning

Att införa enhetligt mervärdeskattesystem för EG:s medlemsstater ärett
väsentlig förutsättning för den s.k. inre marknaden. Med denna avsesen
område inre med fri rörlighet för tjänstergränser,ett utan varor, personer,

Utvecklingen Sverige.och kapital. inom EG har betydelse förstor
Kommittén därför tagit fram tämligen omfattande materialhar ett om
mervärdeskatten i EG, direkta med företrädare förbl.a. kontaktergenom
EG-kommissionen.

EG4.2 Utvecklingen i

målsättningEG inrehar den marknaden skall fullbordad denattsom vara
Målsättningenjanuari 1993. marknad redan1 etablera inreatt en angavs

fråni Rom-fördraget 1957, till EG-samarbetet. Denvilket ligger grund för
inre marknadens fria rörlighet för bl.a. och tjänster innebärvaror
avskaffande gränskontrollerna mellan medlemsstaterna och fri handelav

sådanEn ordning förutsätter bl.a. medlemsstaternaöver gränserna. att
inför i delar enhetligt I detta avsnittmervärdeskattesystem.ett stora
redogörs utvecklingen i hänseendet.för det

Målsättningen fråninre och med den4.2.1 marknaden-
januari 19931

ansågsRedan vid Rom-fördragets bli nödvändigttillkomst det skulleatt
utjämna skillnaderna i beskattning mellan medlemsländerna föratt att

uppnå målsättningen inre EG-kommissionen därförmarknad. harom en
sedan samordninglänge arbetat medlemsländernas skattesystem,en av

åtskilliga harmonisering. Detbl.a. utarbeta direktivförsla förattgenom g en
då särskilt de indirekta prioriterats. En viktigaskatterna del resultatär som

också uppnåttshar endast mindre direktivförslagendel ännutrots att en av
ministerrådet, Detantagits EG:s beslutande kan härärsomav organ.

påpekas fullständig fördet krävs enighet medlemsländernamellanatt att
Någonde förslagen genomföras. möjlighet fattalämnade skall kunna att

majoritetsbeslut inom finns inte Dettagemenskapen det gäller skatter.när
gäller ändringar förslag antagits.haräven av som

Redan 1967 beslöts första mervärdeskattedirektivenoch andragenom-
mervärdeskatten skulle de tidigare omsättningsskatterna inomersättaatt-

7-KIS l
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medlemsländerna. Samtliga medlemsländer har mervärdeskatt ochnu
mervärdeskatt förutsättningutgör för medlemskap. Det beslötsnytten
1970 gemenskapensatt verksamhet delvis skulle finansieras genom

Ävenmervärdeskatten. detta förutsatte bl.a. enhetlig skattebas hosen mer
de olika medlemsländernas mervärdeskattesystem.

För uppnå målsättningenatt den inre marknaden förochom att
förverkliga mervärdeskatten ñnansieringsbas 1977 det sjättesom antogs
mervärdeskattedirektivet mycket detaljerat reglerar utformningensom av
skattebasen. Direktivet bygger bl.a. generell mervärdeskatteplikt fören
tillhandahållande och tjänster med vissa bestämdaav undantag.varor
Skattepliktens utformningnärmare behandlas i avsnitt 4.4.

Efter strävandena den inreatt marknaden delvismot legat i träda under
några år har dessa återupptagitssträvanden allvar under 80-talet.
Bakgrunden har varit behovet Europasstärka ekonomiatt förbättraochav
konkurrenskraften huvudkonkurrenternagentemot USA Japan.och Vid

åren 1982-1985möten kom europeiska ministerrådet fram till slutsatsen att
vad erfordrades för stärka konkurrenskraftensom att arbetetatt attvar
åstadkomma verklig marknad slutfördes. Viden igemensam möteett
Bryssel i 1985 regeringscheferna kommissionenmars i uppdraggav att
lämna förslag till detaljeratett ett och tidtabell för genomfö-program en
randet den utgångenmarknaden föreav årgemensamma 1992.av
Resultatet blev den fråns.k. vitboken kommissionen.

4.2.2 Kommissionens förslag, den s.k. vitboken

Kommissionen lämnade sitt förslag i juni 1985. innehållerDet lista meden
300 punkter enligt kommissionen måste åtgärdassom innan den inre
marknaden kan förverkligad efter justeringarantalanses ett är antalet
punkter i 280. Vitboken innehållernu nere tidtabellca även där deten

hur beslutsprocessen skall kunna slutföras utgångenanges till år 1992.av
Kommissionens avsikt inteär enbart underlättaatt gränspasseringarna

inom EG-området alla formerutan att gränskontroller områdetinomav
skall bort. Det kantas ske orsakerna till gränskontrollernaom undanröjs
eller, detta går,inte andra metoderom att gränskontrollerän används för

uppnåatt resultat.samma
åtgärderDe föreslås hänför sig till huvudområden:som borttagandetre

fysiska handelshinder, borttagandeav tekniska handelshinder ochav
borttagande avgiftsmässiga handelshinder.av

Med fysiska handelshinder olika kontroller vid såsomavses gränserna,
tullstationer. Visserligen tullarna inomär EG upphävda sedan den juli1
1968, behovet gränskontroller mellanmen medlemsländerna kvarstårav
dock andra skäl. Det kan förav bekämpa terrorismattvara och drog-
smuggling eller för förhindra illegal immigration.att Kommissionen
påpekar vissaäven beslutatt fattade gemenskapen, avseendeav t.ex.
jordbruk stål,och medfört behov gränskontroller.av

Kommissionen konstaterar borttagandetatt gränskontrollerna ärav en
nödvändig inte tillräcklig åtgärd åstadkommaförmen denatt inre
marknaden. Det emellertidär nödvändigtäven undanröja vissaatt tekniska
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stårhinder inom de enskilda medlemsländerna i för frittvägen ettsom
utbyte mellan medlemsländerna tjänster kapital.och Omav varor, en vara
lagligen tillverkaskan och säljas i medlemsland bör den kunnaett även
saluföras fritt inom hela gemenskapen.

Ett betydelsefullt skäl för nuvarande gränskontroller behovetär attav
upprätthållakunna de nationella indirektreglerna avseende beskattning.

En förutsättning för såledesbort de fysiska handelshindren deatt ta är att
avgiftsmässiga handelshindren bort. I vitbokens tredje kapiteltas som
handlar de avgiftsmässi handelshindren behandlas resandebestämmel-om ga

frågormervärdeskatt och punktskatter. Däremot behandlas inteser, om
vägtrafikskatt i vitboken.

förhållandetKommissionen skattenivåernakonstaterar detatt att
varierar kraftigt demellan olika medlemsländerna, och därmed ävenatt
priserna varierar, drivkraft förstark människorutgör bor i länderen som
med höga indirekta lågaskatter till och handla i länder med indi-att resa

påpekar mångarekta skatter. Kommissionen inomgränsernaatt av gemen-
går områdenskapen tättbefolkade och det omfattande kon-att utangenom

troller inte möjligt skillnad mellan äktaär resande demgöra ochatt som
enbart för handla billigt. Det har sedan tidigare godtagitsär ute att att
det inte finns försöka småskäl skatt resandenalla huratt ta ut oavsettav
mängder skattepliktigt gods de medför. Därför och för underlättaattav
resandet har speciella resandebestämmelser införts. De värdemässiga och

mycketkvantitativa fårför hur gods införas skattefrittgränserna harsom
emellertid enligt långsamkommissionens mening höjts i allt för takt.en
Detta visar de fiskala inte kan undanröjas inte deatt gränserna om
indirekta skatterna blir enhetliga.mer

Kommissionen det inte nödvändigt medlemsländernaäratt attmenar
skattenivâer.har exakt Det tillräckligt de ligger ungefärärsamma om

nivå.samma
För gränskontrollerna skall kunna bort krävs vidareatt tas att ett system

inomutvecklas vilket kommersiella försäljningar kanöver gränserna
behandlas försäljningar inomsätt de enskilda med-samma som

Detlemsländerna. vill beträffande mervärdeskatt försäljarensäga bliratt
skattskyldig fåri exportlandet och köparen motsvarande avdragsrätt iatt
importlandet. Detta förutsätter s.k. clearingsystem tillett attsom ser
mervärdeskatt uppbärs det exporterande landet och dras isom av som av
det importerande landet det landet.gottgörs senare

Beträffande mervärdeskatten konstaterar kommissionen det äratt tre
frågorsammanhängande bör studeras, nämligen;som en gemensam

skattenivån.skattebas, antalet skattesatser och I det sjätte mervärdeskatte-
direktivet har grunden för skattebas lagts och arbeteten gemensam
fortsätter. När det gäller antalet skattesatser kommissionen ianser
vitboken starka skäl talar för gemenskapen införaskall endastatt att en

svårtskattesats, det kan bli eftersom sju nio medlemsländerattmen av
redan har Vad skattenivånskattesats. slutligenän gäller nöjer sigmer en
kommissionen med konstatera nio medlemsländer haratt att sex av
skattenivåer ligger inom intervall 14-19 bliskulleett procentsom om som

från skattenivåresultatet utgick 16 12 och medgavprocentom man en om
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awikelse +—2 12 procent.en om
Det kan varken kommissionensnoteras, vitbokatt eller förslagsenare

någotinnebär direkt hinder indirekta skatter intemot kräversom
importbeskattning. Exempelvis berörs i princip inte värdebaseradeens
omsättningsskatter påförs i detaljistledet eller i tidigare led intesom men
vid själva importen.

4.2.3 Utvecklingen efter vitboken

I augusti 1987 lämnade kommissionen förslag till direktiv för det fortsatta
arbetet med harmoniseringen den indirekta beskattningen. Förslagetav
består nio meddelanden. I sin presentation konstaterar kommissionenav

harmoniseringen den indirektaatt beskattningen de viktigasteärav en av
beståndsdelarna ivitboken. Den inre marknaden kan inte förverkligas utan

harmonisering såvälbeträffande mervärdeskatteren punktskatter.som
Kommissionens förslag innehåller förutom den allmänna sammanställ-
ningen följande delar.

Approximerin mervärdeskattesatserna dvs. enhetliga skattesat-g av mer-
inom marknadenser

Avlägsnande ñskala gränserav-
Clearingsystem för mervärdeskatten endast arbetspapper-
Standstill för mervärdeskatten och punktskatterna-
Harmonisering punktskatterna cigaretter, övriga förädladeav-
tobaksprodukter, mineraloljeprodukter och alkoholhaltiga drycker.

Utformningen skattesatserna och clearingsystemet behandlas i avsnittav
Angående4.6. skattesatsernas utformning skall dock här nämnas, att

kommissionens förslag innebär normalskattesats i intervallet 14-20en
reducerad skattesatsprocent samt i intervallet 4-9 för vissaen s.k.procent

nödvändighetsvaror och vissa tjänster, nämligen matvaror utom
alkoholhaltiga drycker, bränsle för uppvärmning och belysning, vatten,
läkemedel, böcker, tidningar, periodiska tidskrifter och passagerartranspor-
ter.

Förslaget standstill innebär förändringar inom områdedetattom som
omfattas det föreslagna direktivet endast skall ske i riktningav detmot
mål de lämnade förslagen ställer Ett land fyrasom har skattesat-upp. som

mervärdeskattesidan såledesskulle kunna minskaser antalet till ochtre
land med högre skattenivåett den föreslagnaän skulleen kunna sänka

skattenivån nivånäven fortfarande skulle ligga ovanför intervallenom efter
sänkningen. Däremot skulle ändringar ökar skillnaderna mellansom
rådande förhållanden förslagenoch tillåtas.inte

Avsikten är medlemsländernaatt skall ha möjlighet bedömaatt
förslagens konsekvenser. Olika ändringar kan bli nödvändiga innan
direktiven slutligen kan Enligt måstekommissionenantas. ansträngaman
sig till det för sammanjämka önskemål.yttersta olikaatt Det kan enligt
kommissionen inte uteslutas det kan behövas frånatt undantagtemporära
de ireglerna för vissa länder.gemensamma

Kommissionen årligenlämnar lägesrapport avseende arbetet meden
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I tredje 21 1988 uppdateradvitboken. den daterad denrapporten, mars
1988, kommissionen besvikelse tids-den 31 oktober uttryckte över

med behandlingen dess förslag harmoniseringutdräkten av om av
Kommissionen förslagenskatterna. underströk de lämnade äratt ett

inre Iminimum för genomförandet den marknaden.absolut rapportenav
kommissionen bl.a. följande.uttalade

två målsättninguppnåttDen tredjedelar sin före 1988har redan attav
års det flertalet vitboksförslag med vissa undantagslut storapresentera

rådet årfyraavseende och djurhälsosektorerna förväxt- att ge rena
åretförslagen. Viktiga framsteg under detbehandla har skettatt senaste

områden skatteområdet. måsteolika inte fortsätt-dock Arbetet
tidsmälet,ningsvis dendrivas i snabbare takt det 1uppsattaen om

uppnås.januari 1993, 208 förslag dittillsskall kunna Av de som
har endast 69 blivit slutgiltigtpresenterats antagna.

EG:s kommitté i juli 1988ekonomiska och sociala har i sig överyttrat
kommissionens förslag. Kommittén i princip sitt stöd föruttalade

utgången årinförandet den inre marknaden i med 1992.ochav av
angåendeKommittén emellertid kritisk i flera avseenden kommis-var

till följande.sionens förslag genomförande. Bland framfördesannat
Kommissionens förslag harmonisering skattesatserna begränsarom av

medlemsstaternas frihet använda indirekta skatter föravsevärt att
svåraintäktsändamål ändamål.eller sociala Förslagen skapar intäktspro-

står socialablem för exempelvis Irland och Danmark i motsättning tillsamt
hänsynstaganden i exempelvis Storbritannien. Problemen med ökad

geografiskagränshandel vid olika beror i hög grad deskattesatser
förhållandena. Modifikationer och inskränkningar skattesatshar-av

tillåtasmoniseringen inte konkurrenssnedvridningarbör det föranlederom
hindrar avskaffandet gränskontroller. Kommissionen frambör läggasom av

återalternativa förslag därvid behovet skattesatshar-och överväga av
såvittmonisering tjänster inteoch normaltavser varor som passerar

efter icke skattskyldigaköpgränserna av personer.
Kommissionen haft samtliga medlemslän-har bilaterala kontakter med

halvåret Ender under andra 1988. dessa kontakter framladesrapport om
framgår1988. följande.i slutet Av bl.a.rapportenav

Det enighetallmän bland medlemsstaterna de nuvarandeattvar om
skattesatsskillnaderna mellan för för den inreärstaterna stora att
marknaden fungera konkurrenssnedvridningar. Huvud-skall kunna utan

ansåg utjämningdelen medlemsstaterna borde skeattav en genom
EG. Endast Storbritannien,harmoniseringsbeslut medlemsstat,av en

ansåg harmonisering i marknadskrafter-stället kunde skeatt en genom
inverkan.nas

Det uppfattning kommissionen föreslagnautbredd detattvar en av
Någraintervallet mindre.för normalskattesatsen borde med-göras

önskade höjning intervallets nedre Ilemsstater sambandgräns.en av
önskemålhärmed framfördes i för intervallstället ha högatt ettom en

sådanEn tillminimisats 17 anpassning skattesatst.ex. procent.om en
åsikt, innebära fördelningskulle, enligt i uttalad jämnrapportenen en

lågbördorna för de olika Ett enda föreslogmedlemsstaterna. landav en
minimisats. Enligt detta inte lösning förkunderapporten anses som en
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gemenskapen.
Såvitt lågadet intervallet råtthade det allmänavser enighet hos

medlemsstaterna nödvändighetsvaroratt borde omfattas dettaom av
intervall. råddeI övrigt någondet inte enighet. Det visade sig detatt
fanns brett register uppfattningarett vad begreppet nödvändig-av om
hetsvaror En medlemsstat menade vin bordeavser. omfattas.t.ex. att
Flera medlemsstater önskade dessutom, andraatt ochgrupper av varor
tjänster de kommissionenän föreslagit skulle omfattas lågadetav
skattesatsintervallet.

Flera medlemsstater hade pekat tekniska och administrativa
svårigheter beträffande clearingsystemet. Kommissionen kommer att
under 1989 lägga fram utarbetad och detaljerad beskrivningen mer av
det tänkta clearingsystemet.

Frågan inskränkningar i skatteharmoniseringenom kan enligt
inte lösas i dettarapporten skede. Bland medlemsstaterna fanns klaren

åsikt frånundantag harmoniseringenatt kan behövaom iövervägas
sådana dåfall det föreligger svårighetersärskilda någonför medlemsstat.
Det fanns emellertid lika klart åsiktuttalad hos majoriteten stor atten
sådana undantag skulle tidsmässigt begränsade och avseddavara att

övergångenunderlätta till gemenskapens I tvåsynnerhet fallsystem.
framstod sådanaaktuella för undantag. Ett fallsom noll-skattenär som
används mycket litet antalett medlemsstater. Ingenav de övrigaav
medlemsstaterna villig bevaradatt acceptera noll-skatt,var varkenen

allmän regel i EG ellersom en anordning förens permanentsom en
vissa medlemsstater. Det andra undantagsfallet införandevar av
möjligheten för medlemsstat inom respektive intervallatten ha olika
skattesatser. Denna fråga väcktes flera medlemsstater. sådanEnav
ordning helt klartär harmoniseringsmålet.emot Som ett temporärt
undantag kan det dock komma användbart.att anses
I januari 1989 framlades inför Europaparlamentet rapporten av en

parlamentsledamot vid Alman Metten, den s.k. Metten-rapporten,namn
angående harmoniseringen skattesatser. I eftersträvasav rapporten en
lösning bl.a. Danmarks intäktsproblem och Storbritanniensav önskemål om
bibehållande nollskatter. Metten föreslår, deav kommissionenatt av
föreslagna skattesatsintervallen 4-9 och 14-20procent ändrasom procent
till 0-6 respektive 16-22procent Det innebär,procent. Danmarkattsenare
skulle behållakunna sin nuvarande skattesats, 22 normalskat-procent, som

Itesats. framförs,rapporten det föreslagnaatt lägre intervallet 0-6om
eventuellt kanprocent utsträckas till O-9 ifrågasättsVidareprocent. om

inte fler produkter skulle kunna föras in i det lägre skatteintervallet, såsom
kläder, skor, konserter, och cirkusföreställningarteater- församt att-
motverka skattebedrägerier och den svarta sektorn huvudöver taget-
speciellt arbetsintensiva tjänster. Samtidigt förespråkas tillhan-alltatt
dahållande energi placeras i normalskatteintervallet.av

Den 17 maj 1989 kommissionen offentlighet vissagav riktlinjernya
skall gälla för det fortsatta arbetetsom med harmoniseringen deav

indirekta skatterna och avlägsnandet de fiskala gränskontrollerna.av
Riktlinjerna presenterades i punkter i huvudsaktre innebär följande.som

Under perioden fram till januari 1993 skall medlemsländerna anpassa
sina mervärdeskattesatser EG-nivåtill i enlighet med sina redanegna
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åtaganden. åtgärdergjorda Under period skall vidtas för attsamma
förenkla för den yrkesmässiga handeln med ochgränspassagen varor

fårtjänster samtidigt beloppsgränsen för värdet gods,som av som
fråninföras skattefritt resande, höjas stegvis,skall först nuvarandeav

ECU‘400 till 800 ECU och sedan under 1992 till 1.600 ECU för att
slutligen helt försvinna den 1 januari 1993.

2. Det tidigare förslaget normalskattesats för mervärdeskatten iom en
intervallet 14-20 minimiskattesats, troligen högreersättsprocent av en

14 Det lägre intervallet, 4-9 skall fortfarande gälla,än procent. procent,
behålladet skall finnas möjlighet för medlemsland 0-ett attmen en

förskattesats begränsat antal det bedöms kunna skeett utanvaror om
konkurrensen snedvrids i medlemsländerna. Speciella bestämmelseratt

bl.a. det föreslåsgäller postorder och försäljning bilarnär kommer attav
för förhindra konkurrenssnedvridning grund skatteskillnaderatt av
i medlemsländerna. Det tidigare föreslagna clearingsystemet skall

med enklare ordning baserad EG-ländernasersättas handelsstati-en
stik.

3. När det gäller harmoniseringen punktskatterna alkohol, tobak ochav
mineraloljeprodukter tidigareskall de föreslagna skattesatserna göras

flexibla och lämna för energisparande-hälso-, ochutrymmemer
miljöaspekter skatten bestäms. Avsikten de framtidanär är attnu
punktskattesatserna inom EG skall tröskelvärden elleranges som
miniminivåer.

4.3 Allmänt skattebasenom m.m.

4.3.1 Närmare motivet till enhetliga regler förom
medlemsländerna

områdetDet skattepliktiga fastställt i EG:s sjätte direktiv.är Direktivet
den 17 maj 1977. Medlemsstaterna skall sin lagstiftning tillantogs anpassa

direktivets bestämmelser. Anpassningen genomfördskall till den 1vara
januari 1993. Denna dag skall nämligen enligt beslut i 1985mars av-
medlemsstaternas regeringschefer den inre marknaden införas. Det-
innebär tidigare nämnts, och tjänster skall med-attsom varor passera
lemsstaternas inbördes någon såledesgränser gränskontroll ochutan utan

någon importskatt påförs. Avskaffandetatt gränskontroller har ansettsav
nödvändiggöra enhetlig skattebas och närmande skattesatserna.etten av
Bristande enhetlighet leda till konkurrenssnedvridningar vidantas

åtförsäljning icke skattskyldiga subjekt exempelvis försäljning genom
gränshandel åteller åtpostorder konsumenter försäljningoch ickegenom
skattskyldiga företag banker och försäkringsbolag eller offentligasom
subjekt. Det framhålla,viktär genomförandet enhetligaatt attav av

‘European Currency Unit, ECU1 7,10 kr. den januari 1989.1
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angåenderegler mervärdeskattebasen och skattesatserna i princip är ett
medel för slopandet Sågränskontroller. sådantlänge slopandeav inteett
genomförs, saknar anpassning skattebas och någonskattesatseren av
egentlig betydelse för konkurrensneutraliteten vid och import.export
Konkurrensneutraliteten tillgodoses dånämligen mervärdeskatt-attgenom

avlyfts vid påförsoch vid import.en export Ytterligare skäl förett en
enhetlig skattebas inom EG förhållandetdetär medlemsstaternasatt
avgifter till EG beräknas grundval mervärdeskatterna.av

från4.3.2 Import icke medlemsländer

Efter genomförandet den inre marknaden kommer, enligtav uppgift, EG:s
medlemsländer vid varuimport frånatt påföraandra sinstater egen
ordinarie mervärdeskatt. Det innebär, den inre marknadensatt gemensam-

mervärdeskattebas och blirma -satser även marknadens utåt.mur Vid
sådant förhållande torde konkurrenssnedvridning i princip endast
uppkomma den kostnad gränskontrollgenom i sig försom utgören ett
exportföretag i icke medlemsstat. Olika specialbestämmelseren om
varuimporten finns i EG:s direktiv.

EG:s såvittregler importen tjänster bygger inte någotavser av
importbegrepp. Frågan beskattning tjänster medom anknytning till ickeav
medlemsländer iavgörs stället i princip EG:s allmänna reglerav om var en
tjänst skall tillhandahållen sjätte direktivet,anses artikel 9. Om tjänsten

tillhandahållen i medlemsland, såanses ett skall tjänsten beskattas i detta
land. Reglerna sikte tjänstertar med såvälanknytning till medlemslän-
der icke medlemsländer. Medsom hänsyn till skattebasernaatt hos
medlemsländer respektive icke medlemsländer kan såolika, finns detvara
möjligheter för medlemsstat vid vissa transaktioner,en att vidt.ex.som
reklamtjänster, med icke medlemsländer frångå EG:s regler om var en
tjänst skall tillhandahållen. Dessa möjligheteranses behandlas nedan i
anslutning till EG:s regler dessa tjänster. Transporttjänsterom behandlas
särskilt i avsnittet kommunikationer och berörs inteom i förevarande
avsnitt.

I drag gäller följandestora beskattning tjänsteimport. Huvudre-om av
geln innebär, svenska tjänsteföretagatt inte beskattas vid till EG.export
En tjänst nämligen tillhandahållenanses där tillhandahållarenvara har sitt

avsaknaddriftställe eller, vid sådant, där tillhandahållarenav bor. I
direktivet uppräknas emellertid vissa undantag. Dessa enligt uppgiftavser
i de flesta sådanafall tjänster ofta tillhandahålls över nationsgränser-som

Undantagen kan medförana. svensk tjänsteexportatt träffas mervärde-av
skatt. I det följande refereras sammanfattningsvis dessa undantag.

Fastigheter: Tjänster med anknytning därtill inkl. tjänster fastig-- av
hetsmäklare och fastighetssakkunniga tjänster avseende förbered-samt
ande eller samordning byggnadsarbeten exempelvis arkitekttjänsterav
och byggledningstjänster on-site supervision.
Beskattningsland: där fastigheten belägen.är
a Kultur, artisteri, idrott, vetenskapliga tjänster, undervisning, under-—



105iMervärdeskatt EG1989:35SOU

hållning liknandeeller
såsom lastning, lossningmed anknytning tillVerksamhet transporter,b

0.d.
lösöre.Värderingc av

lösöre.Arbeted
physically utförs.Beskattningsland: faktisktdär tjänsten

Reklamtjänster.a-
projekteringsverksamheter,ingenjörer,konsulter,Tjänsterb av

tillhandahållan-datatjänster ochliknanderevisorer ochadvokater, samt
information.de av

återförsäkring,inkl.försäkringstjänsterñnansierings- ochBank-,c
uthyrning bankfack.dock av

arbetskraft.Uthyrningd av
föregående a-d.punkternaavseende deAgentverksamhete

Uthyrningf lösöre.av
EG,utanförkunden,Beskattningsland: När1 ärmottagaren, personen

alternativtsitt driftställe,kunden harbeskattningslandet det land därär
från0.d.reklamtjänstervidDetta innebär ettboende. exportatt av

någonpåförs mervärdeskatt.EG-land intetill ickeEG-land ett
Även EG,inomekonomisk verksamhetbedriver ärkunden2 när

driftställe, alternativtsittland där kunden harbeskattningslandet det
alltså tilltjänsteexportmedföra svenskregel kanboende. Denna att

Kommissionen lagt frambeskattad. hari EG blirnäringsidkare ett
inom EG, skall beskatt-vid transaktionerinnebärförslag attsom

tillhandahållaren driftställe,sittland där harningslandet i stället detvara
från EG:sjuli 1988 iyttrandeFörslaget har godtagitsalternativt boende.

sociala kommitté.ekonomiska och

utebliven beskattning ellerdubbelbeskattning,undvikandeTill av
såvittfår demedlemsstatkonkurrenssnedvridningar dock nuavseren
sådan tjänstreklamtjänsteruppräknade tjänsterna, etc., varaenanse

utanför EG.tillhandahållen faktiskt tillgodogörsutanför EG, tjänstenom
tillhan-får tjänst det här slagetmedlemsstatVidare varaanse en aven

tjänstendahållen mervärdeskattepliktig,EG därmedinom och atttrots
återgivna enligt huvudregeln skullereglerna ellerenligt de här attvara

På så vistillhandahållen skattefri.EG därmedutanför ochanse som
mervärdeskattefrittföretag i icke medlemsstatundviks, att ett en

tillhandahåller inom EG.mervärdeskattebelagdtjänst ärsomen

tillämpningdirektivets ikraftträdande ochSjätte4.3.3

föremålåren ändringarblivit för blottSjätte direktivet har smärregenom
innehållertill direktiv 19Ett förslagen förslagändringsförslag.och nrav

sjättesjätte direktivet. I detdiverse förtydliganden och justeringar av
Övergångsbestämmelser medlemsstatmedgerdirektivet finns att ensom

får bibehållatransaktioner vidare reglerbeträffande uppräknade tillsvissa
från Enskatteplikten.direktivets bestämmelser bl.a.awiker omsom

såfår sig direktivetsdeendast ändra dessa reglermedlemsstat närmaratt
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bestämmelser skattepliktens omfattning. EG:s målsättningom är, som
tidigare nämnts, den inreatt marknaden skall träda i kraft den januari1
1993. Kommissionens inställning Övergångsbestämmelserallaär att skall

upphävda till dess. Det finns dockvara skäl vissaatt anta medlemsstateratt
kan ha uppfattning och det svårten kanannan bliatt för kommissionen att
genomdriva sin linje.

Det sjätte direktivets Övergångsbestämmelser skatteplikten gäller tillsom
de avskaffas enhälligt beslutett ministerrådetgenom förslag frånav
kommissionen. Kommissionen har lämnat förslag tillett direktiv 18,ett nr.

innehåller tidsplan försom aweckling övergångsbestämmelserna.en av
Rådet har dock inteännu antagit förslaget.

En översikt beträffande övergångsbestämmelserna skattepliktenom
lämnas i avsnitt.senare

Vad gäller tolkningen och tillämpningen direktivets bestämmelser börav
följande beaktas. Bestämmelserna anvisningarutgör hur medlemssta-om

skall utformaterna sina nationella regler. Dessa direktivbestämmelser kan
således i princip inte tillämpas direkt. Ofta direktivets bestämmelserger
därvid tämligen vid för deen enskilda medlemsstaternasram utformning

frånundantagen skatteplikt. Dettaav har varit nödvändigt bl.a. med hänsyn
till de olikartade samhällsförhållandena i medlemsländerna. Med tiden
kommer dock givetvis fastare gränsdragningar utkristalliserasatt degenom
olika EG-organens verksamheter. Enligt uppgift hänsynenär till konkur-
rensneutraliteten särskild betydelse för tillämpningenav direktivet.av
Tillämpningen direktivet får alltså inteav ägnad snedvridaattvara
konkurrensen.

4.4 Skattebasens omfattning

4.4.1 Allmänt

Sammanfattningsvis kan sägas yrkesmässigtatt tillhandahållande av varor
och tjänster skattepliktigtär i månden det inte någotfinns särskilt
undantag. Under och tjänstebegreppenvaru- faller bl.a. lösöre, fastigheter,
immateriella rättigheter, elektricitet, värme, kyla o.d. I principgas, gäller

tillhandahållandeatt som överlåtelseav materiellavara ting,anses inkl.av
fastigheter, och tillhandahållandeatt tjänst sådantsom inteav anses som

överlåtelseär Tjänstebegreppet såledeskanav vara. innefatta så vitt skilda
företeelser påarbeten upplåtelsesom nyttjanderätt till sådanavaror, av
eller överlåtelse immateriella rättigheter.av

Undantagen från skatteplikten i sjätte direktivets artikel 13.anges I en
del undantagen skattefrihetenärav förbehållen inte bara offentligrättsliga
subjekt b0dies governed public law vissaävenutan andra subjekt.
För dessa finns någrai undantagenav reglering. Dennaen gemensam
reglering innebär, medlemsstat fåratt en uppställa olika villkor såsom att
subjekten fårinte vinstdrivande Ivara allmänhet dettam.m. docksynes
enbart anvisning för medlemsstaternavara en långthur de kan sträckaom
de hållnaallmänt obligatoriskamer kraven nämnda privata subjekt. Det
kan beträffandenoteras, att just de undantagna områden, berörssom av
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specialreglering, finns ytterligare särskild reglering. Denna gällerdenna en
såväl skattebefriel-offentligrättsliga privata subjekt innebärför och attsom

väsentlig essential för utförandetinte för det fall den integäller ärsen
transaktioner inte heller för det fall skat-det aktuella slaget ochavav

intäkterinnebär möjlighet för subjektet ytterligaretebefrielsen främst att
mervärdeskattskyldiga kommersiella företag.vid direkt konkurrens med

sjukvården,hänförliga till den socialaUndantagen i huvudsakär
omvårdnaden, utbildningen, idrott, postväsendet, finansierings- ochkultur,

uthyrning för bl.a.försäkringsverksamhet, lotterier spelverksamhet,och
överlåtelserbostadsändamål fastigheter inte byggnadstom-ärsamt av som

nybebyggda.ellerter
skatteplikten, därvid tyngdpunktenI följande redogörs fördet närmare

undantagen.de olikaläggs

Sjukvård4.4.2

Sjukvården från Sålundaskatteplikt. undantasi princip undantagenär
sjukhusvård sjukvård tillhandahålls offentligrättsligaoch annan som av
institutioner. Vad offentligrättsliga institutionerskall ärsom anses vara

i respektiveenligt uppgift i grad beroende hur begreppet definierashög av
sjukhusvårdmedlemsstat. Skattefriheten omfattar dessutom och annan

sjukvård tillhandahållen såsomprivata institutioner sjukhus och centraav
sådan måsteför läkarbehandling diagnostik. En privat institution dockoch

sjukvårdsinstitu-behörigen godkänd respektive medlemsstatvara av som
tion. Ytterligare förutsättning avseende privata institutioner är, atten
sjukvården tillhandahålls förhållandensociala anm: enligt uppgiftunder

prisförhållandenfrämst vad för degällermotsvararavses som som
fåroffentligrättsliga institutionerna. I enlighet härmed medlemsstaten

sådana villkor inledningsvis. Det för medlemsstaternauppsatta angettssom
förhållandenobligatoriska kravet jämförbara sociala enligt uppgifthar

svårtvarit tillämpa enhetligt Mot bakgrund härav harsätt.att ett
kommissionen föreslagit förslaget till 19:e mervärdeskattedirektivett att

såväl institutionssjukvårdi princip offentligrättslig privat,all, som som
tillhandahållande sådanrespektive medlemsstat behörigen godkänt för av

vård från institutionssjukvårdenundantas beskattning. I undantaget för-
vården.inkluderas aktiviteter och transaktioner med anknytning tillnära

vården sådanFörutom institutionsanknutnaden undantas behandling av
led i utövandet läkaryrket the medical andär ettpersoner som av

såsomparamedical professions detta yrke definieras i respektive
medlemsstat. Omfattningen vad skall mervärdeskattefrittav som anses vara

i hög gradberor hur respektive medlemsstat definierar begreppen
sjukvård, läkarvård Sålunda ståtorde det enligt uppgift inte i strid medetc.

låtadirektivet undantaget omfatta exempelvis psykologverksamhet,att
sjukgymnastik, arbetsterapi, i formverksamheter hälsohem ochav
konvalescenthem homeopatverksamhet. Vad intedäremot kansamt som

ingå området sådanai det skattefria tjänsterär ärnärmast attanses som
skönhetsvårdhänföra till o.d. Enligt kommissionens uppfattning omfattar

sjukvårdundantaget för inte exempelvis försäljningögonläkaresen av



108 Mervärdeskatten i EG SOU 1989:35

glasögon. Däremot kan offentligt subventionerad försäljningen komma att
bli mervärdeskattefri enligt de nedan behandlade undantagen för social
omvårdnad. I direktiven frånundantas skatteplikt tjänster tillhanda-som-
hålls tandtekniker tandproteserav samt tillhandahålls tandteknikersom av
eller tandläkare. Ytterligare undantas tillhandahållande blod ochav organ,

frånmjölk människor, oberoende tillhandahållandet sker med ellerav om
anknytning sjukvård.tillutan

4.4.3 Social omvårdnad

Den sociala omvårdnaden också iär princip undantagen från skatteplikt.
I direktivet undantas tillhandahållande och tjänster med näraav varor
anknytning till socialt bistånd och sociala trygghetsanordningar. Tillhan-
dahållare ålderdomshem,skall offentligrättsligavara subjekt eller andra
subjekt godkändaär vederbörandesom medlemsstat såsomav varande av
allmännyttig Vidare undantas tillhandahållandeart. och tjänsterav varor
med nära anknytning till skyddet barn och ungdom. Tillhandahållareav
skall i dessaäven fall offentligrättsliga subjekt eller godkändavara subjekt

allmännyttigav art.
framgårSom sjukvårdsavsnittet beror omfattningenav begreppetav

offentligrättsliga subjekt i hög grad hur begreppet definieras i respektive
medlemsstat. För privata fårsubjekt medlemsstat sådanauppsättaen
villkor inledningsvis.angetts Somsom exempel skattefrihetens
omfattning har uppgivits tillhandahållande glasögon till priserav som
reducerats statliga subventioner såsom detgenom engelska national health
services tillhandahållandesamt och tjänster ålderdomshem,matav
barnhem och hem för handikappade och blinda. Enligt uppgift ger
direktivets bestämmelse i praktiken betydande möjligheter för respektive
medlemsstat bestämmaatt undantagets omfattning.

4.4.4 Utbildning

Utbildning också iär delar undantaget.stora Undantag förgörs utbildning
barn och ungdom skol-av och universitetsutbildning.samt Med denna

formulering enligt uppgift i princip den ordinarieavses skolundervisningen,
dvs. motsvarande grundskole-, gymnasie- och högskoleundervisningen.
Detta alltså sådangäller undervisning såvälför barn som vuxna.

Dessutom undantas yrkesutbildning och omskolning. Gränsdragningen
mellan yrkesutbildning och utbildning för ändamålpersonliga kan ofta vara
svår. Enligt uppgift bör bestämmelsen yrkesutbildning tillämpas medom
ledning följande. Det avgörande börav det ändamåletvanliga medvara en
utbildning. En avgift för exempelvis ridutbildning såledesbör normalt
mervärdeskattebeläggas, även det i föroch sig kan finnas delom eleveren

utbildar sig för bli ridläraresom att och inte för nöjes skull. Vidare torde
nationell lagstiftning ien överensstämmelse med EG:svara direktiv, om

den mervärdeskattebelägger exempelvis körkortsutbildning för personbil
undantar körkortsutbildning förmen exempelvis lastbilar och bussar. Detta
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förförutsättningpersonbil ofta kan attförkörkortgälla fastänbör vara en
arbete.ett

alltså självautbildningarnabehandladeför deUndantaget avsernu
Undantagetför denna.avgifterdärmed eventuellautbildningen och

medtillhandahållande tjänster och näraemellertidinkluderar även varorav
bestämmelsetorde dennaEnligt uppgiftundervisningen.tillanknytning

säljer till allmänheteneventuelltVad skolornaenligt följande.uppfattas
omfattas skolansmervärdeskattefriheten. Vad äromfattas inte somav

åt yrkesskolasEneleverna.tillhandahållande böcker, mat etc.pennor,av
ledserveringstjänsterbyggnads- ochutåtriktade t.ex. ettverksamhet som

beroendemervärdeskattepliktenfalla utanfördocki utbildningen kan
Dessa regleroffentliga subjekt.föromfattningskattepliktensreglerna om

Tillhandahållare utbildningen skallfram.behandlas längre varaav-
ändamål subjektandraellerutbildningoffentligrättsliga subjekt med som

ändamål. För demotsvarandemedlemsstat havederbörande ansessom av
sådanafår villkormedlemsstatsubjekten uppsättasistnämnda somen

inledningsvis.angetts
privatlek-undantasutbildningsformernabehandladeFörutom de ovan

universitetsnivå.skol- ellertioner som ges

nöjenkultur och4.4.5 Idrott,

skallidrottsområdet verksamhethuvudregeln allSåvitt är attavser
område.innehåller dettaundantagbaraSjätte direktivetbeskattas. ett

anknytningtillhandahållande medtjänstervisst näraUndantaget avavser
Förutsättningarna för skat-fysisk träning.ellertill utövande sportav

itillhandahållande inte arbetarsubjektetdels dettebefrielse är att
förmån demtillhandahållandet till förskallvinstsyfte delsoch att somvara

idrottsliganförda innebäraktiviteten. Detaktuelladeltar i den att
detskattepliktig detta ärentré ochdär oavsettverksamhet ärtas ut om

verksamhetIdrottsklubbarsfråga amatöridrott.professionell idrott ellerom
upplåtelse reklamplatsförsäljning eller avseende t.ex.avseende av

också dockskatteplikten. Man böromfattasklubbdräktereller avarenor
ihåg alltidskatteplikt fordrasförfalli andra kommaochhär även att--

tillfälligtverksamhet. En blottfråga yrkesmässigt bedrivendet äratt om en
angivnasåledes Detskatteplikten.inteverksamhet berörsbedriven ovanav
i regisådan bedrivsverksamhettorde sikteundantaget t.ex.ta avsom

korpidrottsförbundet.Sverigei kallasvad som
Undantagnöjesområdet skatteplikten.omfattas i principKultur- och av

tillhandahållande kulturella tjänstervissaför samtstadgas dock varorav
förutsätterUndantagetanknytning till dessa tjänster. attmed nära

subjektkulturellttillhandahållaren offentligrättsligt subjekt eller ettär ett
visat sig begreppetDet harvederbörande medlemsstat.godkänt attav

medlemsstaterna.olika i enskildatjänster detolkatsvissa kulturella
mervärde-till 19:eföreslagit förslagetdärförEG-kommissionen har ett

delistapreciseras överbegreppet skallskattedirektiv attatt genom en
direktivet. Listantill sjättefogasomfattas bestämmelsentjänster avsom



110 Mervärdeskatten i EG SOU 1989:35

följande tjänster.upptar

Upplysningar lämnas tilletc. allmänheten vidsom bibliotek, arkiv och-
liknande,
entréer till muséer, gallerier, historiska byggnader,monument, botaniska—
trädgårdar och djurparker,

filmförevisningar,ochteater- konserter och liknande samt-
tillhandahållandet utställningar och föreläsningar.av-

Tveksamhet rådakan beträffande vad med uttrycket ettsom avses
kulturellt subjekt godkänt vederbörande medlemsstat. Enligtav uppgift är
de enskilda medlemsstaterna i viss mån fria utifrån denatt regle-egna
ringen kulturområdet självständigt tolka uttrycket. I första hand torde
med sådanauttrycket kulturella subjektavses uppbär direkt stödettsom
från I Sverigestaten. torde exempelvis omfattas uttrycket.operan av

En till kulturområdet hörande aktivitet tillhandahållandetär av
konstverk för försäljning. Sådant tillhandahållande omfattas skatteplik-av

EG-kommissionenten. har vid tillfälle föreslagitett konstverkatt säljssom
upphovsmannen själv skallav undantas från skatteplikt. Kommissionen

föreslog för övrigt vid tillfälle också skådespelares,samma att musikers,
dansörers och andra liknande artisters sceniska framträdanden liksom
tjänster tillhandahållna författare och kompositörerav skulle frånundantas
skatteplikt. Kommissionen fann sig dock tvingad dra tillbakasenare att
dessa förslag.

Den verksamhet bedrivs radio- TV-subjektochsom ocksåhörav till
nöjes- och kulturområdet. Mervärdeskatteförhållandena avseende denna
verksamhet beskrivs dock i avsnittet kommunikationer.om

4.4.6 Undantag för vissa subjekt för insamlingarsamt

I direktivet undantas i princip tjänster tillhandahålls juridiskasom av
independentpersoner of åtpersons andelsägarnagroups eller

medlemmarna i deras skattefria verksamhet. Som exempel kan nämnas en
läkare bildargrupp handelsbolagsom ett för tillhandahållande av

exempelvis röntgenapparat fören bruk. Handelsbolagetgemensamt
dåkommer ingående,betalaatt avdragsgill, mervärdeskatt vid inköpet

utrustningen och kommerav inte debitera någonatt mervärdeskatt för
läkarnas brukande Den juridiskaapparaten.av får endastpersonen-
debitera respektive andelsägare eller medlem beloppett exaktsom

vederbörandesmotsvarar andel de totala utgifterna. Enligtav uppgift
förstås härmed debiteringarna fåratt inte grunda sig måni vilken den
enskilde andelsägaren eller medlemmen faktiskt utnyttjat den juridiska

tjänster. Som ytterligarepersonens förutsättning skattefrihetenattanges
fårinte ägnad förorsakaatt konkurrenssnedvridningar.vara

Tillhandahållande arbetskraft är skattepliktigav tjänst. I direktiveten
undantas emellertid vissa tillhandahållanden certain supplies personalav
från religiösa eller filosofiska institutioner till vissa skattefria verksamheter.
Dessa institutionellär sjukvård, social omvårdnad utbildningsamt intesom
utgörs privatundervisning. Den ifrågavarandeav personalen skall ställdvara
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till förfogande hänseende andliga välfärdenverksamheternas med den
welfare. Enligt organisa-spiritual uppgift exempelvis kyrkligavses en
åttions hjälp sjukhus.ett

Vidare undantas vissa inte vinstdrivande organisationers tillhanda-
hållande åt avgiftoch tjänster medlemmarna ärmotav varor en som
fastställd i uppgift principenlighet med stadgarna e.d. Enligt iavses

fåavgifter organisatio-generella medlemmarna erlägger för delattsom av
tillhandahållandeaktiviteter, exempelvis rättsskydd. Bestämmelsennens av

föranletthar tillämpningsproblem. Kommissionen har i anledning härav
avgifterna avgifter för i organisatio-uttalat, skall medlemskapetutgöraatt

således fåravgifterna inte ersättning föroch vad medlem-utgöraattnen
i de enskilda fallen faktiskt tillgodogjort sig. Enligt kommissionensmarna

sådanamening omfattar undantaget organisationsaktiviteter principisom
de medlemsintressena. I direktivetrepresenterar attgemensamma anges

ändamålorganisationernas antingen skall politisk, facklig, religiös,ha
patriotisk, filosofisk filantropiskeller karaktär eller skall medborgerligaavse

månrättigheter. Skattefriheten igäller den den inte ägnad förorsakaär att
konkurrenssnedvridningar.

Om subjekts verksamhet undantaget enligt institu-reglernaärett om
sjukvård, omvårdnad,tionell social institutionell vinstdri-utbildning, icke

så frånvande organisationer, idrott eller kultur, undantas mervärdeskatte-
tillhandahållandeplikt subjektets tjänster ieller sambandäven av varor

förmån då såledesinsamlingar tillmed för vederbörande subjekt. Det finns
något tillhandahåller någoninte subjektetkrav vad skall direkthaatt

anknytning till den ordinarie Somverksamheten. exempel kan nämnas en
idrottsorganisations försäljning insamlat En förutsättning förav papper.
skattefriheten den inte ägnad snedvrida konkurrensen.är äratt att

Kommunikationer4.4.7

Med kommunikationer i detta avsnitt inte bara och godsbe-avses person-
också tillhandahållandetfordran och teletjänster radio-utan post- samtav

televisionsutsändningar.och
Kommunikationsområdet i princip skattepliktigt enligt sjätteär

direktivet. Följande och tjänster uttryckligendock undantagna.ärvaror

tillhandahållandeDet offentliga postväsendets tjänster därtillochav-
anknutna leveranser undantaget omfattar dock inteav varor; person-
befordran telekommunikationer,och
tillhandahållande såvidafrimärken kan användas till frankeringav som-
tillhandahållandet sker nominella värdet,mot

sjuka och skadade i fordon avsedda för dettatransporter av personer-
ändamål såvida tillhandahålls behörigen godkänttransporten ettav
subjekt samt
verksamhet utövad offentliga radio- och TV-subjekt till den delav-

inteverksamheten har kommersiell karaktär.

Såvitt gods och resande stadgar sjätte direktivettransporteravser av
således skatteplikt. särskiltAv intresse härvid de internationellaär
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transporterna Enligt uppgift gäller härvid följande.av Förpassagerare.
närvarande omfattas de internationella företas flygtransporter medsom

båteller inte skatteplikt. Detta gällerav skeroavsett transportenom
tvåmellan EG-länder eller mellan land inom respektiveett utom

gemenskapen. Vad gäller de landbaserade internationella transporterna
beskattar varje medlemsstat den del sker detav resan som egna
territoriet. För buss- och biltransporter sker detta avgiftatt tasgenom en

vid tågtransporterFörgränsen. sker detupp det försystemgenom
fördelning biljettintäkter järnvägsförvaltningarna tillgångav har till.som
Det bör här anmärkas det föratt närvarande inte allaär gemenskapens
medlemsstater beskattar Densom persontransporter. nuvarande tekniska
utformningen beskattningen internationellaav transporterav avser
kommissionen emellertid iöverge framtiden. årsVid ingångatt 1993 skall,
enligt utkast till direktivett diskuteras inom kommissionen,som nu
transporttjänster utförda båt,med flyg, buss eller bil mervärdeskattebeläg-

i det land där sintransporten början. Dockgas tar skall transporter som
sker med i fall flyg båt,eller måhändavart också med buss eller bil,men
från EG-land till landett utanförett gemenskapen i sin helhet undantas
från Sådanabeskattning. med busstransporter eller bil kan dock eventuellt
komma föreslås beskattas tillatt gemenskapens Såvittgräns.yttre avser
tågtransporter avsiktensägs den nuvarandeatt ordningen skallvara
behållas, dvs. beskattning skallatt ske med ledning transportsträckansav
faktiska fördelning mellan länderna.

Ieletjänster skall mervärdebeskattas enligt sjätte direktivet. En inter-
nationell teletjänst betraktas härvid utförd i det land där beställningsom

tjänsten sker och detta adressatenav finnsoavsett i land.om ett annat
Beskattningen såledessker i det förstnämnda landet. Denna ordning
tillämpas också regelmässigt i de länder för närvarande mervärdebe-som
skattar teletjänster.

Tillhandahållande gällande frimärken och liknande frankeringsmärkenav
frånundantagetär skatteplikt enligt sjätte direktivet. Det har emellertid

framkommit vissa medlemsländeratt beskattar import frimärkenav som
gällandeär i medlemsstat. EG-kommissionenannan sådanattmenar en

beskattning kan skapa konkurrensförmåner för det importerande landets
tillhandahållande frimärken. Kommissionen har därför föreslagitav allatt
import frimärken gällandeär i den medlemsstatav utgivitsom demsom

tillhandahållitsoch någonpostväsendetsom i medlemsstatav skall
beskattas.

Tillhandahållandet radio- och televisionsutsändningar ingårav enligt
sjätte direktivet i skattebasen. Undantag dock förgörs offentliga radio- och
TV-subjekt måni den de inte bedriver verksamhet kommersiell basis.
Enligt uppgift undantaget i princip enbart de licenseravser eller skatter

grundvaltas innehavetutsom radio- eller TV-apparaterav förav att
finansiera det offentliga subjektets Sådanaverksamhet. subjekt ärsom
reklamfmansierade eller finansieradeär med avgiftsom tas uten som
grundval betal-TVmottagna såledesfallerav inteprogram in under
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undantaget.

försäkringsverksamhetFinansierings- och4.4.8

från skatteplik-detverksamhetfinansielldirektivet undantassjätteEnligt
området dentiga avserom

förhållande tilllån, ibeträffandeförhandlingarochbeviljande av-
långivaren,

garantierochangående ställande säkerhetåtagandeochförhandlingar av~
förhållande tillikreditgarantier,förvaltningavseende samt avpengar

kreditgivaren,
konto-medelsplacering,avseendeförhandlingar,inkl.transaktioner,~

iandraochfordringar, checkaröverföringar,betalningar,kurant,
dockomfattarDetta undantaghandelsförhållanden använda dokument.

fordringar,indrivning av
sedlar ochavseende valuta, mynt,förhandlingar,inkl.transaktioner,-

sedlar,ochdockbetalningsmedel,lagligaanvändes myntsomsom
förstås sådana guld,SamlarobjektMedsamlarobjekt. mynt avärsom

användsinte i allmänhetsedlar,metall,ellersilver samt somannan
intresse,numismatisktsåsom betalningsmedel ellerlagligt är avsom

i bolagaktier, andelarsamband medförhandlingar, itransaktioner, inkl.-
värdepapper.andraobligationer ochsammanslutningar,andraeller

handlingarförvaltning,inte förvaring ochomfattarDetta undantag som
till några angivnasärskilthellervissarättighetbärare samtär varorav

ochegendomanknytning till fastharvärdepapperrättigheter och som
nämligenfår skattepliktigamedjämställamedlemsstaterna varorsom

rättigheterformegendom, delsrättigheter till fastvissadels somaven
ochandelarfastighet, delstillnyttjanderätträttighetsinnehavaren enger

ellerägande-faktiskträttsligt ellerbesittningen häravaktier när ger
del därav ellerfastighet ellertillnyttjanderätten en

dessadet ärinvesteringsfonder sättsärskildaförvaltning somav-
medlemsstaterna.definierade av

obligato-intedockñnansieringtjänsterför ärundantagetDet angivna
något fallinte iifrågavarande verksamhetendenmeningenriskt i den att
möjlighetnämligendirektivet stadgarSjättei skattebasen.inrymmaskan en

förinträdesubjekt frivilligtmedgemedlemsstatrespektiveför ettatt
med-enskildaDeñnansieringsverksamhet.skattskyldighet för bl.a.

omfånget valfrihetdennaockså möjlighet begränsalemsstaterna att avges
får Enligtutnyttjas.denbestämmelser hurfastställaliksom närmare omatt

möjlighetenutnyttjatVästtyskland attFrankrike ochBelgien,uppgift har
omfattning.begränsadi vissfinansieringstjänstermervärdebeskatta

Enligtbeskattningen.omfattandedärvid dentorde haVästtyskland mest
områdettillfredsställandeEG-kommissionen det inte attuppgift varaanser

Enligt uppgift övervägerinom gemenskapen.olikabeskattas sätt man,
förslagframläggasikt lösa problemet,fall kortare etti attför vartatt

obligatoriskt.ñnansieringstjänster skallförundantagetinnebärande att vara
tjänsterverksamhet tillemellertid sin ävenMånga breddarföretag att avse

8-KlS l
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finansieringsområdet och dessa företag ställer krav hela derasatt
verksamhet skall omfattas mervärdeskatteskyldighet. Skattebasenav
avseende finansieringsverksamhet kan därför lite längre sikt komma att
breddas. En möjlighet därvidär strömlinjeformaatt den nuvarande
valfriheten, dvs. inte tillåta deatt enskilda medlemsstaterna begränsaatt
omfånget den eller fastställa regler förav dess utövande. En annan
möjlighet är att generella regler inlemma finansieringsverksamhetengenom

åtminstoneeller delar därav i skattebasen. En så breddadsätt- -
skattebas torde dock, enligt uppgift, inte komma såutformas ickeatt att
skattskyldiga subjekts upplåning kapital träffasetc. mervärdeskatt.av av
Såvitt framgått kommissionensär avsikt med breddad skattebasen
finansieringsområdet undanröja deatt kumulativa effekter följer attsom av
hela området faller utanför skatteplikten. Det då tillfyllestär deatt
finansiella tjänster riktar sig mervärdeskattskyldigasom mot subjekt
omfattas skatteplikten. I sitt arbete medav utforma förslagatt till direktiv
avseende finansieringsverksamheten har kommissionen vissa särskiltnoterat
svårlösta såsomproblem gränsdragningen mellan leasing finansieringoch

beskattningsvärdetssamt utformning vid kreditgivning. Vad denavser
sistnämnda problemställningen kommissionen bl.a. denmenar s.k.att
marginalbeskattningsmetoden inte rätt träffarsätt värdet denav
ifrågavarande konsumtionen. Enligt uppgift förordas i princip för det fall-
mervärdebeskattning kreditgivning överhuvudtagetav skall äga attrum -den s.k. fullbeskattningsmetoden tillämpas. Denna inställning kan dock
måhända följd kommissionen,ses såvitt framgått,som atten av endast
överväger mervärdeskattebelägga sådanatt kreditgivning riktar sigsom mot
skattskyldiga subjekt. Kommissionen ocksåhar de problemnoterat tillsom
följd valutafluktuationer kanav komma uppträda ñnansieringsom-att
rådet. Detta problem kan bli stort marknad där kapitaleten strömmar
fritt mellan länderna.

Sjätte direktivet stadgar försäkringsverksamhetatt frånskall undantas
det skattepliktiga området. Undantaget omfattar försäkrings- och
återförsäkringstransaktioner och inkluderar också tjänster försäkrings-av
mäklare och förmedlare utförs i samband sådanamedsom transaktioner.
Undantaget för försäkringsverksamhet obligatoriskt såär måttoi detatt

i till vadmotsats falletär beträffande ñnansieringverksamhetsom- -saknas möjlighet för de enskilda medlemstaterna medge frivilligtatt
inträde. Försäkringsverksamheten tillhör områdeemellertid därett arbete

pågåralltjämt inom EG-kommissionen. såledesDet är inteännu klart
huruvida försäkringstjänsterna helt eller delvis i framtiden kommer att- -
föras in i skattebasen. Det ocksåkan tänkas undantaget försesatt med en
möjlighet till frivilligt inträde motsvarande den finns i avseendesom nu
de finansiella tjänsterna. Det såvitttorde, kunnat dock inteutrönas, vara
kommissionens mening försäkringstjänsteratt riktade icke skattskyl-mot
diga subjekt skall omfattas skatteplikten. Anledningenav härtill är
densamma den angivits beträffande finansieringstjänstersom som ovan.
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4.4.9 Lotteri- och spelverksamhet

vadhållningLotterier, och andra slag hasardspel eller spel ärav om pengar
frånundantaget skatteplikt enligt sjätte direktivet. Enligt den aktuella

bestämmelsen skall denna verksamhet undantas under de förutsättningar
och med de begränsningar bestäms varje medlemsstat. Som be-som av
stämmelsen skriven skulle den kunna tolkasär medlemsstatattsom envar

begränsa undantaget tilläger rätt vissa former spel medan andraatt av
således skulle omfattas skatteplikten. Enligt uppgift detta dockärav
avsikten. Bestämmelsen tvingande. Undantaget skallär alla spelavse om

skall tillämpasoch enhetligt i medlemsstaterna. Detsätt kanettpengar
dock automatspelmyntspel inte innefattade i detnoteras att anses nu

frånbeskrivna undantaget skattskyldighet.
Bakgrunden till vadhållningundantaget lotterier ochär att etc.

föremålregelmässigt förär punktbeskattning i EG:s medlemsstater.

4.4.10 Fastigheter

Fastigheter omfattas EG:s förstås,Med fastighetervarubegrepp. enligtav
uppgift, mark ocheller byggnader. En yrkesmässig transaktion avseende en

alltså månfastighet någotskattepliktig i den det inte finns undantag förär
transaktionen. Undantagen såemellertid omfattande, skatteplikt iär att
huvudsak endast föreligger för yrkesmässiga former hotell- ochav
campingverksamhet, uthyrning parkeringsplatser och förvaringsboxar,av
överlåtelse byggnadstomter och med nyuppförda byggnader.tomterav av
En medlemsstat kan dock i betydande utsträckning vidga skatteplikten. I
det följande redogörs för skatteplikten.närmare

Uthyrning och utarrendering fast egendom mervärdeskattefritt,ärav
några verksamhetsområdendock skall mervärdeskattepliktiga.att vara

Sålunda skall mervärdeskatteplikt förgälla uthyrning inom härbärgerings-
området the provision såsomof accomodation definierat ivederbörande
medlemsstats områdenlagstiftning, eller inom med uppgifter.motsvarande
Denna skatteplikt inbegriper härbärgering i ferieläger holiday camps

campingområden.eller rådaVidare skall mervärdeskatteplikt för dels
uthyrning parkeringsplatser för fordon, dels uthyrning utrustning ochav av
maskiner installeras platsen för användandet uthyrningoch delssom av

förståsboxar. Med boxar enligt uppgift bankfack förvaringsboxarocht.ex.
järnvägsstationen
Medlemsstaterna kan bestämma andra uthyrnings-även ochatt utar-

renderingstjänster skall mervärdeskattepliktiga. Enligt uppgift tolkasvara
sådenna fårbestämmelse mervärdeskatteplikt införas obligatoriumatt som

för kommersiella fårbyggnader inte för byggnader för Vidareboende.men
medlemsstater medge frivilligt inträde i förmervärdeskattesystemet
yrkesmässig uthyrning och utarrendering. Enligt uppgift tolkas bestämmel-

så det möjligt med frivilligt inträde inte bara vid uthyrning ochatt ärsen
ändamål bostadsändamål.utarrendering för kommersiella förävenutan

fårMedlemsstaterna frivilligtbegränsa omfattningen möjligheterna tillav
inträde. Staterna beslutar de bestämmelserna.närmareom
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fårEnligt EG-direktivet långtgåendemedlemsstat jämställa vissaen
nyttjanderättigheter och andelsrättigheter med Det torde kunnavaror. vara
fallet exempelvismed bostadsrättsandelar.

frånUndantaget överlåtelserskatteplikt, dvs. skattefritt, delsär av
nyuppförd byggnad eller delar därav ståroch marken byggnadensom
och dels obebyggd mark inte byggnadstomt. Skattepliktenutgörsom

alltså överlåtelseomfattar i princip nyproducerade byggnader medav
tillhörande mark och byggnadstomter. En medlemsstat kan dessutom ha
regler medger frivilligt inträde i mervärdeskattesystemet för densom som

överlåter sådanayrkesmässigt byggnader och intetomter som annars
omfattas skatteplikten.av

överlåtelseSom nyproducerade överlåtelsebyggnader i principav anses
före den första inflyttningen. fårEn medlemsstat dock uppställa vissa
andra kriterier för överlåtelsevad skall nyproduce-som anses vara av
rade byggnader. Begreppet fårbyggnadstomt definieras inärmare
respektive medlemsstat. fårEn såsommedlemsstat lov skattskyldigatt
betrakta jämväl inte yrkesmässigt blott tillfälligt onutanen person som

överlåteroccasional basis nyuppförd byggnad eller byggnads-an en en
överlåtareDenna då såledesskalltomt. uppbära mervärdeskatt denav

köparen och vid inlevereringen till statskassan dra den mervärde-nye av
skatt han själv betalat.

4.5 Utformningen och tillämpningen av
Övergångsbestämmelser

Som i avsnittetnämnts sjätte direktivets innehållerikraftträdandeom
Övergångsbestämmelser,direktivet medlemsstat tillsrätt attsom ger en

behållavidare vissa frånawikelser bestämmelserna bl.a. skatteplikt.om
I princip undantagna transaktioner övergångsvis kan beskattas ärsom

posttjänster avseende paket,-
tandtekniska arbeten,-
tjänster tillhandahålls juridiska andelsägarna ellersom av personer-
medlemmarna fårbeskattning dock inte ske sysslarav grupper som
med läkarverksamhet,
tillhandahållande tjänster med anknytningnära till utövandeav sportav-
eller fysisk fostran,
vissa icke vinstdrivande organisationers tillhandahållande ochav varor-
tjänster medlemmarna avgift fastställd imot är stadgar e.d.,en som
tillhandahållande transporttjänst för sjuka och skadade i därförav-
särskilt konstruerade fordon,
offentliga radio- och TV-bolags verksamhet,-
förhandlingar eller åtgärderandra mellanman avseende kredit-genom-
garantier eller säkerhet avseendeannan pengar,
transaktioner mellanman avseende aktier och vissagenom andra-
värdepapper,
förvaltning särskild investeringsfond,av-
tillhandahållande byggnader, byggnadsdelar och land vilket dessaav-

uppfördaär till den del dessa tillhandahållanden inte omfattas av
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tillhandahållandet skattskyl-måni den görsskattepliktdirektivets enav
till avdrag,meddig rättperson

internationellaoch samtvissa fall transporterexportav-
utanför gemenskapen.resebyråtjänster avseendevissa resor-

övergångsbevis undantaskantransaktionerskattepliktigaI princip som
från beskattning är

inträde till sportevenemang,-
medsåsom artister och advokater,författare,yrkeninom friatjänster-

såsom läkare,vissa undantag
drivnajordbruksföretagjordbruksmaskin förutförda medtjänster av-

sammanslutningar,enskilda eller
tillhandahållande fullblodshästar,Vinthundar ellerav-

postvåsendet,offentligautförda dettelekommunikationstjänster av—
begravningstjänster,-

medfördetta inteföretagareblindatransaktioner utförda omav-
konkurrenssnedvridningar,signifikanta

tillhandahållanden minnesmärkenavseende övervissa sompersoner-
i krig,avlidit

veterinärtjänster,-
så omfattasintevitt dessautförda sjukhustransaktioner avav-

från beskattning,direktivets undantag
försäkringsersättningsfall,ivärderingaravseendetjänster experterav- vattentillhandahållande offentlig myndighet,av av-

organisa-kreditgaranti ellerförvaltning kredit eller personav annanav-
kreditgivaren,tion än

inkassoverksamhet,-
värdepapper,vissa andraförvaltning aktier ochbevakning och av-

byggnader,tillhandahållande nyuppfördabyggnadstomter ochav-
passagerartransporter,—

båtar,havsgåendetillhandahållanden ickeavseendevissa-
särskilda fall,tillhandahållande kapitalvaror ivissaav-

industriavfall,återvinningsbart material färskttillhandahållande ochav-
privatbåtar skalltill privatflygplan ochförnödenheterdrivmedel och som-

landet,lämna
institutioner,statligaflygplan användaavseendevissa tjänster av-

Rhen och Mosel,transporttjänster-
krigsfartyg,avseendevissa tjänster-

sådant används för in-avseende guldtransaktioner änannat som-
ändamåldustriellt samt

resebyråtjänster inom gemenskapen.avseendevissa resor—
ifullständighetbristandeför eventuella ändringar ochMed reservation

undantagfaktiskt förekommandeexempelunderlaget kan noterassom
följande.
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Nyhetstidningar och böcker

I Italien ligger nyhetstidningar utanför skattebasen tekniskt har detsett
lösts tillhandahållandeatt dagstidninggenom har undantagits frånav vad

tillhandahållandeutgörasom anses Ivara. Belgien, Danmark, Irland,av
Portugal och Storbritannien ingår tidningar visserligen i skattebasen men

Ävenbelagdaär med nollskattesats. böcker belagdaär med nollskattesats
i Irland, Portugal och Storbritannien. I Storbritannien dessutomär

i tidningar belagda med nollskattesats.annonser

Fartyg och luftfartyg

Skepp och flygplan i vissa fallär undantagna från skatteplikt i Italien och
Grekland. Belgien, Danmark, Holland och Storbritannien har nollskattesat-

områden.dessa I Västtysklandser tjänsterär fartyg, flygplansom avser
och deras last undantagna från skatteplikt.

Advokatverksamhet och andra fria yrken
Advokatverksamhet undantagen frånär skatteplikt i Belgien, Frankrike
och Grekland. I Frankrike gäller undantaget Ävendessutom artister m.fl.
i Portugal finns undantag för artistframträdanden inkl. tjurfäktning och
för tjänster avseende filmproduktion.

Persontransporter

I Danmark, Italien och Irland är persontransporter frånundantagna
skatteplikt i ellerstörre mindre omfattning.

Diverse

På Irland hästarär och vinthundar skattepliktiga I Danmark,varor.
Portugal, Spanien och Storbritannien vissaär konstverk undantagna från
skatteplikt. I Danmark, Portugal och Storbritannien finns undantag för
begravningstjänster. I Italien guld iär tackor undantaget. Guld till
nationalbanken belagtär med nollskattesats i Grekland, Holland, Irland
och Storbritannien.

4.6 Kommissionens förslag till skattesatser samt
clearingsystemet

4.6.1 Skattesatserna

Som tidigare nämnts har kommissionen i augusti 1987 lagt fram förslagett
enhetligare mervärdeskattesatser.om Eftersom nästan alla medlemsländer
tvåhar eller flera skattesatser, har kommissionen inte funnit det möjligt att

föreslå enda skattesats. I innehållerställeten direktivförslaget ett system
tvåmed skattesatsintervaller, normalskattesats i intervalleten 14-20

prisetprocent exkl. mervärdeskattav inkl. eventuella punktskatter,men
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reducerad skattesats i intervallet 4-9 Det intesamt ärprocent. avsetten
fåmedlemsstat skall ha flera skattesatser inom respektive intervall.att en

föreslåsDen reducerade skattesatsen omfatta

samtliga alkoholhaltiga drycker,matvaror utom-
bränsle för uppvärmning och belysning,-
vatten,—
läkemedel,-
böcker, tidningar och periodiska tidskrifter samt-
passagerartransporter.-

alltsåövriga skattepliktigaAlla och tjänster skall beskattas enligtvaror
normalskattesatsintervallet.

Vid kommitténs kontakter EG-kommissionenmed inhämtatshar
följande.

Inom kommissionen föredrar mervärdeskattesats. Med fleraman en
kontrollsvårigheterskattesatser inträder komplikationer i form ochav

skattesvinn. Kommissionen vill därför minimera antalet skattesatser.
tvåFörslaget med skattesatsintervaller enbart betingatär hänsynstagan-av

de till den faktiska situationen i medlemsländerna. Intervallerna lagdaär
så så få medlemsländer möjligt behöver ändra sina skattesatser.att som

frånIntervallens storlek baserar sig erfarenheter USA. Där synes
skillnader till fem någraförekomma det medförprocent utan attupp
negativa följder i form gränshandel.av

Med i princip enbart vad människor Katt ochmatvaror äter.avses
alltsåhundmat i livsmedelsaffär skall beskattas enligt normalskattesat-en

Vid blandad verksamhet i form servering försäljningoch matsen. av av
såsomtillämpas enbart normalskattesatsen, fallet exempelvishosärom,

hamburgerbarer, serveringstjänsten dominerar. Det däremot tveksamtär
Överfrånvilken skattesats skall tillämpas vid försäljning gatukök.som

matvaruområdetavgränsningenhuvud har problematisktaget ansettsav
och preciseringar bli nödvändiga.kommer Med nuvarande förslag tillatt

ocksåutformning uppstådirektivtexten detkan tillämpningsproblemav
såvitt bränsle för uppvärmning belysning. Det ioch kant.ex. avser

svårtpraktiken hur bränslet används.avgöraattvara
I tidigare avsnitt utvecklingen inom EG har redogjorts för diskus-om

sionerna kommissionens förslag.om

Clearingsystemet4.6.2 modell för statsfinansiellen-
samordning mervärdeskatteintäkternaav

Kommissionen 1987 framhar under lagt modell för eventuelltetten
förslagkommande s.k. clearingsystem för mervärdeskatten.ettom

Bakgrunden härtill den inre marknadenär skulle kunnaatt gynna
istatskassorna nettoexportländer bekostnad istatskassornaav

någonnettoimportländer. Om det blir inre statsfinansiellmarknad utanen
såsamordning, nämligen följandekommer inträffa. Exportlandetsatt

företag kommer betala den uppburna mervärdeskatten till exportlan-att
dets Samtidigtstatskassa. kommer importlandets företag dra dennaatt av
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såsom ingåendemervärdeskatt skatt i importlandet importlandetsutan att
fått utgående På såstatskassa uppbära säljföretagets mervärdeskatt. sätt

nettoexportörländerna nettoimportörländernas bekostnad.gynnas
Clearingsystemet iskulle korta drag innebära följande. Ett centralt

clearingkonto administrerasoch kommissionen. Medlemssta-upprättas av
månadredovisar varje till kommissionen skillnaden mellan den totalaterna

mervärdeskatten frånvid respektive import till andra med-ochexport
lemsländer. En medlemsstat med inbetalaröverskott motsvarandeett
belopp till clearingkontot. frånKommissionen utbetalar samtidigt kontot
belopp täcker nettoimportländernas underskott. Systemet ärsom
självfinansierande förutsätter viss kontroll.men

4.7 Beskattningsvärdet

Beskattningsvärdet tillhandahållarendet totala vederlagutgörs av som
mottagit fråneller kommer frånköparen, kunden, eller tredjeatt motta

tillhandahållandet.för Som ocksåvederlag skall därvidman anses
eventuella bidrag har direkt tillhandahållandet.samband medettsom

I dansk skattepraxis har direktivets bidragsregel följandetolkats sätt.
För ingåbidrag inte iskall beskattningsvärdetatt krävs i principett att
bidraget gåva. Såhar karaktär inte fallet bidraget givetär ärav om
villkor fråndet skall leveranser bidragstagaren. Omatt motsvaras ettav
bidrag krets frånleveransermottarges av samma av personer som
bidragstagaren, bidraget normalt del vederlaget föranses som en av
leveransen. Ett kommunalt bidrag till täckande underskott hos ettav
mervärdeskatteregistrerat kommunalt fjärrvärmeverk liknandeeller anses
således ingå i beskattningsvärdet för verkets leveranser eftersom det i
realiteten förbrukarna iär egenskap skattebetalare täckersom av- -
underskottet. Offentliga driftsbidrag, används för nedsättningsom av

för gods och fordon hos privata färjelinjer,taxorna har däremot inte
ingå i beskattningsvärdet.ansetts

För fall uttagsbeskattning finns i sjätte direktivet regler knyterav som
beskattningsvärdet till den skattskyldiges utgifter tilleller det allmänna
marknadspriset saluvärdet.

I beskattningsvärdet skall inräknas skatter, importavgiftertull- och samt
andra avgifter, dock mervärdeskatten. I ingårbeskattningsvärdet

såsombikostnader provisions-, emballage-, försäkringskost-ochtransport-
nader tillhandahållaren kräver köparen. Omkostnader,som av som
omfattas fåravtal, medlemsstatett betraktasseparatav av en som
bikostnader.

I ingårbeskattningsvärdet inte

prisnedsättningar i form kassarabatt för förskottsbetalning,av-
rabatt och bonus, dåtill köparen leveransen sker ochsom ges-
köparens ersättning till säljaren för vissa säljarenutlägg haft försom-
köparens vidkommande.
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EG:s medlemsstaterbeskattningsvärdet.utgår helaMervärdeskatt
beskattningsvärde.reduceratskattenberäkna ettmöjlighetintehar att

de svenskanågon tillmotsvarighetsåledesinnehåller intedirektivetSjätte
reduceringsreglerna.

ochför importfinns bl.a.beskattningsvärdetSärskilda regler om
kontraktsåtergång.

offentligför4.8Mervärdeskattskyldigheten
verksamhet

enligtsubjektoffentligaandraochkommuner ansesregioner, län,Stater,
såvittmervärdeskattskyldiinte avserhuvudregeldirektivets personergasom

offentligi sin egenskapdetransaktioner utövarellerverksamhet avsom
sambandideDetta gällerauthorities. ävenpublicasmyndighet om
avgifter,arvoden,transaktionerdessa mottarverksamhet ellermed denna

två nämligenundantag,finnsFrån huvudregelnvederlag.bidrag eller ,
och tjänste-särskildavissakonkurrenssnedvridningssituationer och varu-

detskattskyldiga fastänalltså subjektoffentligaområden. I dessa fall är
isubjektet utövartransaktionerfråga verksamhet ellerkan somomvara

myndighet.offentligegenskap av
Även dekonkurrenssnedvridningssituationer:Skattskyldighet i om

huvudregeln,alltså sådan iverksamhet äroffentliga subjektens angessom
fallmervärdeskattskyldiga för detbetraktasifrågavarande subjektskall som

konkurrenssnedvrid-betydandemedföraskullemervärdeskattefrihet enen
subjektsoffentligauttagsbeskattafår dessutommedlemsstatning. En

möjlig-Dennakonkurrenssnedvridning.undvikandetillegenregiarbeten av
näringsidkare.skattskyldigaickebeträffandeövrigtförgäller ävenhet

tjänsteomrâden: allaUnderochsärskildavissaskattskyldighet för varu-
mervärdeskattskyldigaoffentliga subjektendeomständigheter somanses

verksamheteninte ärverksamheter,såvitt slagföljande omavavser
nämligenobetydlig,

telekommunikationer,-
ånga,elektricitet ochtillhandahållande vatten, gas,av-

godstransporter,-
flygplatser,i ochtillhandahållande tjänster hamnarav-

personbefordran,—-
försäljning,förtillverkadetillhandahållande varor,av nya-

EG:s lantbruks-företalantbruksprodukter,rörandetransaktioner gna av-
deförordningarnatill följdorganisationer gemensammaomav

produkter,dessaförmarknadsregleringarna
-utställningar,ochhandelsmässordrift av-

lagring,-
reklambyråers verksamhet,kommersiella-

resebyråers verksamhet,-
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transaktioner i samband med personalaffärer staff shops, koopcrati--
i form offentliga subjektver exempelvis inköperav försom varor

offentliganställdas räkning, personalrestauranger och andra liknande
institutioner samt
radio- och TV-företags verksamhet måni den verksamheten har-
kommersiella karaktär.

Kommissionen har uttalat det överlämnatsatt till medlemsstaterna att
definiera vilka verksamheter offentliga subjekt skallsom i sinutövaanses
egenskap offentlig myndighet ochav därmed skallsom anses vara
mervärdeskattefria. Situationen har enligt kommissionen upphov tillgett
tillämpningssvårigheter, dock begränsas listansom med obligatoriskgenom
skattskyldighet. Det kan anmärkas, det såsomatt ansetts att personer
notarius publicus skattskyldigaär för hela sin verksamhet. En annan-frågatveksam iär när listan verksamheten upptagen skall skattefrivara
med hänsyn till verksamhetens obetydliga omfattning the activities
carried such smallout scale be neglible.on Enligttoa uppgiftas detär
därvid särskild betydelse huruvidaav skattefrihet snedvrider konkurren-en

Även i sig ringa verksamhetsen. kanen konkurrensen.störa
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5 nordiskaMervärdeskatten i vissa
länder

5.1 Inledning

lång såvitttraditionDe nordiska länderna har allmänna konsum-en avser
år årMervärdeskatt infördes i Danmark 1967, i Sverige 1969tionsskatter.

år åri Norge 1970. Finland har sedan 1964 omsättningsskattoch en som
många Denhänseenden liknar mervärdeskatten i de andra länderna.i

omsättningsskatten speciell främst avdragsrätten.finska det gällerär när
ingående från utgående,I för generellt dra skatt den kanstället att av

inköpskostnaden skattepliktigaendast i viss omfattning för ochvaror
från skattepliktiga omsättningen.tjänster dras denav

De nordiska mervärdeskattesystemen i övrigt uppbyggdaär ett
De alla utformade varuskatt, dvs. skattgenerellsätt. ärensartat som en

utgår frågainte särskilt undantagits. beskattningenalla Ivaror som om
från varandra. I Sverige, Norge Finlandtjänster skiljer sig ochsystemenav

skattepliktiga särskilt i I Danmarkendast de tjänster lagen.är som anges
tjänstebeskattningen generell i den meningen samtliga,ävenär att

tjänster omfattas skatteplikten.särskilt undantagna, av -
iNedan följer beskrivning de allmänna konsumtionsskatternaen av

SärskildDanmark, Norge och Finland. Beskrivningen översiktlig.är
uppmärksamhet har det danska mervärdeskattesystemet, bl.a.ägnats

måsteEG. Det understrykas,grund Danmarks medlemskap i dock attav
framgår avsnittet i EG Danmarksmervärdeskattensom av om --

tillmervärdeskatteregler i flera avseenden fortfarande inte anpassadeär
EG:s direktiv.

5.2 Danmark

Skatteplikten5.2.1

I dansk mervärdeskatterätt omfattar skatteplikten alla allasamtvaror
sådanaOmsättningtjänster inte särskilt undantagits. undantagnasom av

således utgående itjänster medför ingen mervärdeskatt därmed regeloch
någon ingåendeavdragsrätt för mervärdeskatt. Det kaninte heller

vissa skattepliktiga tjänsteremellertid redan här anmärkas elleratt varor
utgåendeomsättning medförinte skall inräknas i den skatt attsom men

ingående kvalificeratskatteplikten medför avdragsrätt för skatt. Dessa
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undantagna och tjänster behandlas i avsnitt 5.2.3.varor
Det danska varubegreppet inte definieratär i lagen anknyter tillutan

begreppet i EG:s sjätte direktiv, i utgår frånprincip materiella tingsom
och äganderätten till dem. Särskilt anmärks elektricitet,att vatten,gas,
värme och liknande Som inte i tillanses som varor. motsatsvaror anses -
EG:s sjätte direktiv fastigheter och inte heller fordringar. skattskyldighet-

såledesuppkommer inte vid omsättning byggnader, mark, obligationer,av
aktier, lottsedlar eller frimärken. De trycksaker representerarsom
fordringarna dockär mervärdeskattepliktiga. skattskyldighet uppkommer
således vid tryckeriers tillhandahållande sådana trycksaker. Vidareav
uppkommer skattskyldighet vid omsättning använda frimärken ochav mynt
i egenskap samlarobjekt.av

Inte heller tjänstebegreppet definierat iär lagen anknyter detutan även
till EG:s sjätte direktiv. Som tjänst i sådanaprincip transaktioneranses som
innebär Överlåtelseän materiellaannat ting.av

Följande tjänster frånundantagnaär skatteplikt.

Sjukhusvård, läkar- tandläkarvård,och kiropraktik, fysioterapi och annan-
hälsovård.egentlig Under det områdetundantagna faller inte t.ex.

akupunktur och s.k. alternativ behandling då behand-annan änannat
lingen utförs under skriftligt dokumenterad läkartillsyn.
Social omvårdnad, den drivs i privatoavsett eller offentlig regi.om-
Skol- och universitetsutbildning, yrkesutbildning och omskolning samt-

sådan utbildning. Som utbildning dettaannan slag skall enligt lagenav
ispråk,undervisning musik, kroppsövningar,anses handarbete, teckning,

bokföring och maskinskrivning. Som skattepliktig utbildning i regelanses
bl.a. golf-, rid- och tennisundervisning körskoleundervisning församt
erhållande det allmänna körkortet för personbil.av
Kulturella såsomaktiviteter bibliotek, muséer, zoo-anläggningar och-

ettliknande. Aktiviteter med inslag förströelsestörre dockärav
skattepliktiga. Hit räknas radio och TVt.ex. skatten tas ut
licensavgiften, konserter och biografer.teater,
Idrottsarrangemang ocksåvartill räknas där det bedrivsevenemang-
totalisatorspel. Undantaget dock inteär generellt. Evenemang för

är skattepliktigamotorsport liksom alla de där det deltarevenemang
professionella idrottsutövare.
Personbefordran. Undantaget gäller all personbefordran bussresorutom-
såvida dessa reguljärän turtrafik. Dettaannat innebärresor avser att

med s.k. turistbussar skattepliktiga.är Omresor den skattepliktiga
bussresan internationell,är dvs. den endast delvis utförs i Danmark,om
skall endast den del beskattas inomägerav landetsresan som rum

Uppdelningengränser. medgörs ledning den faktiska körsträckanav
inom respektive landet. Det kan härutom anmärkas i Danmarkatt man

särskildtar avgift förut utländska turistbussarsen reseverksamhet
danskt territorium. Denna avgift beräknas med ledning körsträckaav
och antalet passagerare.
Postbefordran än postpaket.annatav-
Arrende, hyra och administration fast egendom. Uthyrningav- av
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uthyrninguthyrningtillfällig samtliksomhotellrum avrumavannan
skattepliktigdockreklamplatseroch utgörparkerings-camping-,

verksamhet.
uthyrningBankernasförsäkringsverksamhet.finansierings- ochBank-,-

uthyrning.skattepliktigexempelbankfack dockär ettav
Lotterier 0.d.-

författaresådan verksamhet utövasverksamhet, dvs.Konstnärlig som av-
m.fl.kompositöreroch

informationsverksamhetturistbyråernas upplysnings- ochRese- och-
m.m.

samband0.d. i direktbegravningsentreprenörerTjänster utövas avsom-
bisättningar.med

imöjlighetskatteministernmervärdeskattelagen attDen danska ger
sådanaskatteplikten förrörandebestämmelserordning fastställasärskild

går ellertill välgörandefrån i sin helhetöverskottetvilkaarrangemang
möjlighet.ändamål. dennaMinistern har begagnatallmännyttigasättannat

loppmarknaderochbasarerHärigenom har arrangörer varsm.m.,av
fått efter ansökanmöjlighetovannämndaanvänds sätt, attöverskott

sådantförfrån Förutsättningarnamervärdeskatteplikt.beviljas frihet
regelbundna elleralltförintebl.a. ärbeviljande är att arrangemangen

verksamhetbedriverintevaraktiga och sättarrangören annat avatt
ändamålvälgörandeFöreningar föransökningendenart avser.somsamma

från insamling flaskor,också skatteplikt förfrihetbeviljaskan papperav
ringa värde.godsliknande begagnateller av

Skattskyldigheten5.2.2

näringsverksamheti självständig privat omsätterdenskattskyldig är som
vidare andelsförening ellerSkattskyldigtjänster.skattepliktiga ärellervaror

skatteplik-endast ellerföreningenförening omsätteräven varoromannan
medlemmar-endastmedlemmarna eller omsättertjänster till detiga egna

bedriverdenSkattskyldigheten omfattartjänster. äveneller somnas varor
offentliga verksamheterförSkattskyldighetenauktionsverksamhet.

avsnitt 5.2.7.ibehandlas
mervärdeskatte-skattskyldighet stadgarFrån beskrivnagenerelltdenna

tillhandahållandeSålunda gällervissa undantag. vatten,lagen att gas,av
därav inteuthyrning hus eller delsamband medielektricitet och värme av

försäljningförMotsvarande gäller konstnärersskattskyldighet.medför av
rumsuthyrningkursverksamhetersför ochkonstverk och skolorsvissa egna

mån med utbild-i sambandi den denna skerserveringsverksamhetoch
ningsverksamheten.

uppmärksammat detsärskiltharmervärdeskattelagenDen danska
förening framställerförhållandet näringsverksamhet ellerprivat varoratt en

denuteslutande kommertjänsterskattepliktigautföreller egnasom
bemyndigatsSkatteministern harföreningen till del.eller attverksamheten

sådanaföreligga förskattskyldighet skallomfattningvilkenibestämma
eller tjänster.varor
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Danmark har omsättningsgräns begränsar skattskyldigheten.en Isom
Danmark skall den skattepliktiga omsättningen enligt århuvudregeln för

uppgåräknat till 10 000 Dkr för skattskyldighet skallatt föreligga.
Genom särskilt bemyndigande har ministern för skatter och avgifter

givits möjlighet frita vissa verksamhetsområdenatt från skattskyldighet.
Denna möjlighet har utnyttjats i begränsat fall.antalett

Samtliga mervärdeskattskyldiga skall registreras hos tullväsendet. Detta
gäller även utländska verksamheter. Skatteministern har dessutom
möjlighet fastställa bestämmelseratt efter vilka verksamheter omsättersom
icke skattepliktiga tjänster kan medges registrering, s.k. frivillig registrering.
Frivilligt registrerade verksamheter skattskyldigaär för omsättning allaav
tjänster omfattas registreringen.som av

5.2.3 Omsättningsbegreppet

Den skattepliktiga omsättningen omfattar leveranser ochav varor
skattepliktiga tjänster betalningmot i verksamhetensamt uttag av
framställda eller förmedlade eller skattepliktiga tjänster, till den delvaror
de och användsuttas verksamhetens innehavare. Vidare omfattasav varor
och skattepliktiga tjänster till den del de och ändamålanvänds tilluttas

främmandeär för verksamheten eller tillsom vissa särskilt angivna icke
avdragsgilla ändamål. För offentliga subjekt finns särskilda regler. Dessa
behandlas i avsnittet offentlig verksamhet.om

Vissa och skattepliktiga tjänster skall intevaror inräknas i den
skattepliktiga såledesomsättningen och inte någonmedföra utgående skatt
fastän avdragsrätt ingåendeför skatt föreligger. Institutet såledesmotsvarar
de kvalificerade undantagen i svensk mervärdeskatterätt.

De och tjänster här följande.varor ärsom avses

Varor och tjänsterexporteras utförssom landetsutom gränser.som-
Transport inom såvidalandet skerav varor direkt tilltransporten eller-
från främmande land.
Tjänsteprestationer när prestationen sker för utländsk räkningvaror-
och efter prestationen fraktasvarorna landet. Konstruktionut ochur
formgivning för utländsk räkning, skallav varor framställasom varorna
utomlands.
Projekteringsarbete avseende fast egendom belägenm.m. utomlands.-
Tillbehör och utrustning till luftfartyg fartygoch i utrikesfart, dock till-
sportflygplan och lustfartyg, tjänster utförssamt här avseddasom
luftfartyg och fartyg.
Försäljning och uthyrning luftfartyg och fartyg minst femav av om-
bruttoregisterton, dock sportflygplan och lustfartyg. Reparations-,
underhälls- installationsarbetenoch här avsedda luftfartyg fartyg.och
Tidningar normalt utkommer med minst månad.som ett nummer- per
Prenumeration utländska tidskrifter när prenumerationen förmedlats-
direkt mellan och utgivaren.prenumeranten

Ministern för skatter och avgifter har möjlighet besluta ytterligareatt att
tjänster utförs för utländsk räkning intesom behöver med i den skat-tas
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tepliktiga omsättningen.
I överlåtelseden skattepliktiga omsättningen skall inte inräknas av

rörelsetillgångar överlåtelsenvarulager, maskiner och andra sker inär
överlåtelsesamband med hela del dennaverksamheten eller och denav av

driver mervärdeskatteregistreradägaren verksamhet.nye en
Den danska mervärdeskattelagen kompletteras i särskild ordningav

angåendemeddelade regler uttagsbeskattning inom byggsektorn. Reglerna
innebär i princip i delar generell uttagsbeskattning bygg-storaen av

någonnadsverksamhet i regi, och detta koppling till denutanegen om
någon utåtriktadskattskyldige bedriver byggnadsverksamhet. Denna

uttagsbeskattning skall bakgrund det i Danmark inte finnsmot attses av
någon reducerad mervärdeskattesats. I drag gäller följande.stora

Den för räkning hyrd eller hyrestagares marksom egen egen,
uppför byggnad skall erlägga mervärdeskatt dels det medarbete
projektering och uppförande utförs honom och hans anställda samtsom av
dels någotarbetsmaterialet. Detsamma gäller för den för desom av
båda ändamålen utför ombyggnads- eller moderniseringsarbeten egna
eller hyrda byggnader. Skyldigheten omfattarerlägga mervärdeskattatt
egentliga byggnadsverksamheter, verksamheter inte registrerings-ärsom
pliktiga privatpersoner utför hjälparbetena med anställda.samt som av

Den på ändamålutför arbeten byggnad föravsedd änannatsom
försäljning eller uthyrning omfattas i huvudsak motsvarande regler.av
Detsamma underhållsarbetengäller den utför reparations- tilleller ettsom
sammanlagt mervärdeskattepliktigt värde minst 50 000 Dkr under ettom
år.

5.2.4 Avdragsrätten

En mervärdeskatteregistrerad verksamhetsinnehavare har till avdragrätt
för den påskatt belöper verksamhetens inköp ochsom m.m. av varor
skattepliktiga tjänster. En förutsättning för avdragsrätt inköpenär att avser

tjänsteroch uteslutande skall användas i den skattepliktiga delenvaror som
verksamheten.av
Från denna generella avdragsrätt stadgas rad undantag. Avdragsrätten

föreligger inte för den mervärdeskatt belöper kost, bostad ocht.ex. som
naturaförmånerandra för innehavareverksamhetens eller personal.

Detsamma gåvor,gäller skatten avseende representation hotellvistelseroch
i regel, anskaffning driftoch personbilar.samt, av

Angående offentliga subjekt finns särskilda Dessaregler. behandlas i
avsnittet offentlig verksamhet.om

5.2.5 Skattesats beskattningsvärdeoch

Skattesatsen 22 den skattepliktigaär omsättningens beskatt-procent av
ningsvärde.

Enligt huvudregeln beskattningsvärdet vederlaget exkl. mervärde-utgör
förskatt den skattepliktigaeller tjänsten. I beskattningsvärdet skall,varan
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förutom själva vederlaget, följande medräknas:poster

Andra skatter avgifteroch mervärdeskatt.än-
Utgifter för frakt, ingårförpackning, försäkring 0.d. i priset eller försom-
vilka köparen avkrävs särskild betalning.
Agent och auktionsprovisioner.-
Avgifter och andra belopp erläggande leveransvillkor.utgörvars-
Kassarabatter och andra rabatter betingade villkor inteärsom av som-

uppfyllda vid faktureringen.är leveransen
Avbetalningstillägg o.d. Ränta i ingårsamband med avbetalningsköp-
dock såvidainte i beskattningsvärdet det kontrakt eller liknandeav
framgår hur del varje avbetalningstor utgörs ränta.av som av
Serveringsavgift.-
För och skattepliktiga tjänster för brukvaror tas ut egetsom av

verksamhetens innehavare beskattningsvärdetutgörs inköps- ellerav
framställningskostnaden därpåmed avdrag för den belöpande mervärde-
skatten. Detsamma vidgäller omsättning föranleder uttagsbe-annan som
skattning.

För och skattepliktiga tjänster helt eller delvis levererasvaror motsom
vederlag dvs. byteshandel,annat än beskattningsvärdetutgörspengar, av

det pris igäller allmänhet vid omsättning i den aktuella verksamheten.som
sådantSaknas pris skall beskattningsvärdetett i stället beräknas med

ledning de omkostnader och den vinst i allmänhet förgäller denav som
ifrågavarande eller tjänsten Påi den aktuella branschen.varan motsvaran-
de skall beskattningsvärdetsätt beräknas för och tjänster tas utvaror som
från verksamhet och används vid uppförande byggnader avsedda fören av
verksamhetens eller för rörelsefrämmande ändamål.ägare De angivna
beräkningsreglerna kan i också dåvissa fall tillämpas det föreligger
intressegemenskap mellan säljare och köpare. I syfte underlättaatt
tillämpningen reglerna ministernkan för skatter avgifteroch fastställaav
standardbelopp förgälla vissa branscher.etc. att

Institutet fiktiv mervärdeskatt saknas i dansk mervärdeskatterätt. Ett
påminnerinstitut dådetta finns dock det gäller omsättningsom om av

begagnade personbilar lastbilaroch med totalvikt överstigande fyraen
ton.

5.2.6 Import tjänsterav

Ministern för skatter och avgifter har med stöd bemyndigande i lagenav
förordnat importskatt tjänster i vissa fall. Huvuddragen i dennaom
beskattning följande.är

Två kategorier tjänster föremålkan bli för beskattning, nämligenav
Reklamtjänster-

rådgivningsverksamhet,Tjänster avseende ingenjörer, projekterings--
verksamhet, advokater och revisorer andra liknande tjänster.samt
Databehandling informationslämnande.och-

frånTjänster vikariebyråer.-
Åtagande helt underlåtaeller delvis antingenatt utövaatt en-
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yrkesmässig verksamhet eller nyttja vissa immateriella rättigheteratt
licensrättighet,upphovsrätt, varumärkesrätt, fsnlles-patenträtt,

maerker och andra liknande rättigheter.mönsterrätt samt
Uthyrning lösöre, med undantag alla slags transportmedel.av av-
Tjänster utförs mellanmän, ihandlar ochsom av som annans namn-
för andras räkning, under förutsättning verksamheten tillhan-röratt
dahållande tjänster angivet slag.av av ovan

II:- Tjänster fastavseende egendom, i Danmark. Dettabelägenärsom
inkluderar tjänster fastighetsmäklare, fastighetshandlare m.t1.av

rådgivningstjänster.projektering- ochsamt
underhållning,Arrangemang avseende idrott, undervisning,m.m.-

vetenskap under förutsättning äratt arrangemangetm.m.,
mervärdeskattepliktigt faktisktoch genomförs i Danmark.

påutförtArbete lösöre i Danmark.-
Sakkunnig värdering i Danmark,lösöre under förutsättning attav-
värderingen mervärdeskattepliktig.är

I drag bådakan beskattningen dessa kategorier tjänstergrova av av
karakteriseras följande påförasVid inköp i utlandet skall köparensätt.
dansk mervärdeskatt, påfördinte mervärdeskatt redan är ettom av
EG-land. Importskattereglerna syftar till tjänster skall mervärdebeskat-att

Danmarki ieller EG-land tjänsterna utnyttjastas när helt ellerannat
någotdelvis i Danmark ieller EG-land. Beskattningens utformningannat

således EG:ssammanhänger med regler. En mervärdeskatteregistrerad
påföras någonköpare skall dock inte importskatt för sina inköp, hanom

fullhar avdragsrätt vid motsvarande inköp inom Danmark. Om den
utländske säljaren tjänsten mervärdeskatteregistrerad i Danmark,ärav

säljarenskall debitera såvälmervärdeskatten. I fall har köparenannat
förhållandeupplysningsplikt betalningsplikt i till den danska tullmyn-som

digheten. Dessa skyldigheter straffsanktionerade. Tullmyndighetenär kan
bl.a. förordna hur köparnas räkenskaper skall utformade förom vara
fullgörandet skyldigheterna.av

tablåNedan lämnas schematisk importskatten i olikaöver situationer.en
Mköpare skall betala dansk mervärdeskatt. 0köpare inte skallsom som
betala dansk mervärdeskatt.

9—KISI
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Tablå l

Den utländske säljarens Den danske köparens Tjänstekategori
driftställe status

I

Utanför EG 0 Omomsreg.
övriga M‘ M

Inom EG-landannat 0 0momsreg.
övriga 0 M

‘ Om tjänsten område,endast utnyttjas utanför EG:s skall köparen dock inte
någonbetala mervärdeskatt i Danmark.

Om emellertid årsomsättningden utländska säljarens i Danmark överstiger
så10 000 Dkr., skall säljarens verksamhet mervärdeskatteregistreras och

påförasäljaren mervärdeskatt vid försäljning alltsåtjänsten. Delta gällerav
även säljaren saknar driftställe i Danmark.om

Enligt frånvad inhämtats det danska skatteministeriet fungerarsom
importbeskattningen väl.

5.2.7 Särskilt offentlig verksamhetom

såvälFör statlig kommunal verksamhet finns tvåi princip fallbarasom av
mervärdeskattskyldighet, nämligen dels för institutioner s.k.ärsom
offentlige forsyningsvirksomheder och dels för andra offentliga in-
stitutioner till tillhandahållerden del de och mervärdeskattepliktigavaror
tjänster i konkurrens med privata näringsverksamheter.

Med offentlige förstås sådanaforsyningsvirksomheder statliga eller
kommunala verksamheter finansieras avgifter och försersom genom som
medborgarna med elektricitet, och utförellert.ex. värmevattengas,

såsomservicefunktioner sophämtning, avloppsrening offentligaeller
sådantransportverksamheter. En verksamhet skall mervärdeskatteregistre-

och mervärdeskatt vid leveranser för exempelvista ut även kommunensras
behov.egna

Skattskyldigheten i det andra fallet, konkurrenssituationerna, integäller
vid kommunal institutions sådanleverans till institution ien en annan

kommun eller till andra kommuner delägare i institutionen.ärsamma som
En offentlig institution med fårverksamhet medför skattskyldighetsom

ingåendedra den mervärdeskatt hänförlig till denna delärav som av
Övrig ingåendeverksamheten. fårmervärdeskatt respektive statlig

myndighet frånoch kommun tillbaka statskassan särskildagenom
kompensationsordningar. Syftet med dessa mervärdeskatten inteär, att

påverkaskall offentligade institutionernas mellanval upphandling och
egenregi. Beträffande statliga institutioners till kompensationrätt gäller
den begränsningen kompensation ingåendeinte medges för mervärde-att

utåtriktadi sådantskatt verksamhet slag inte medför skattskyl-av som
dighet för utomståendekonkurrerande näringsidkare. Det kan anmärkas,

de danska statsinstitutionerna sådani sin budget inteatt inräknat skatt som
berättigar till avdrag kompensation.eller
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För finansiera kompensation till respektive kommun finns detatt statens
också bestämmelser skyldighet för kommunerna att gemensamtom
inbetala belopp exakt motsvarande vad de olika kommuner-ett summan av

fått fråntidigare Fördelningen denna betalningsskyldighetstaten. ärna av
frånhelt frikopplad i vilken omfattning fåttrespektive kommun tillbaka

mervårdeskattepengar. I stallet bestäms fördelningen inbördesdetav
förhållandet mellan de olika kommunernas skattebärkraft.

frånEnligt vad inhåmtats det danska skatteministeriet fyllersom
åstadkommakompensationssystcmet val sitt syfte neutralitet mellanatt

upphandling och offentlig egenregi.
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5.3 Norge

Skatteplikten5.3.1

inte iskatteplikten allaI mervärdeskatterätt omfattarnorsk somvaror
från vidare deskattepliktmervärdeskattelagen särskilt undantagits samt

uppräkning de skattepliktigatjänster särskilt i lagen. En avsom anges
återfinns förstås materiellt ting intetjänsterna i avsnitt 5.3.3. Med somvara

fast Somegendom. dessutomär vara anses

levande djur,~
omsättningsamband medträd omsättningen härav inte sker inärrot-

står på,den mark trädenav
fiske,jord och liksom till jakt ochrätt rättatt ta etc.sten-

elektricitet, omsättningen inte skeroch kyla häravvärme närvatten, gas,-
samband med uthyrning byggnad anläggning,ellerav

kinematografisktill film och fotografisk bild.rätt-
Aktier obligationer endast de i sinoch när omsättsetc. anses som vara

hänföra tillegenskap trycksak. Sedlar, frimärkenoch ärmynt attav vara
i fall dede samlarobjekt.omsätts som

frånVissa tjänster särskild uppräkning undantagnaoch ärvaror genom
skatteplikt. Dessa och tjänster i huvudsak följande.ärvaror

Konstverk upphovsmannen,omsättssom av-
tandläkarvårdbrukas i sjuk- och och läkare,omsättsvaror som som av-

tandläkare eller tandtekniker,
kataloger, och souvenirer muséer,omsätts teatrarprogram som av m.m.,-

tjänster,postverkets-
uthyrning bankfack,av-

tjänsterandra de skall medräknas i den skattepliktigaän omsätt-som-
ningen se vidare avsnitt 5.3.3,

till kinematografisk film reklamfilmrätt än samtannan-
frimärken varitsedlar och eller har gällande betal-ärsamt mynt som-
ningsmedel, dock frimärkena, sedlarna eller iomsättsmyntenom
förpackning avsedd för butiksförsäljning.

5.3.2 Skattskyldigheten

Skattskyldig näringsverksamhet samtidigtden driver ochär ärsom som
låtaskyldig registrera sig avgiftsmyndigheten. Registreringsplikthosatt

föreligger den skattepliktiga omsättningen överstigit 12 000har kr.när
månader.under sammanhängande period 12 En näringsidkare kanen om

dock bli registrerad redan vid lägre omsättning. Härför krävs atten
särskilda skäl föreligger. En näringsidkare dessutom bli registreradkan

endast ihan tjänster inte skall medräknas dentrots omsätteratt som
sådanskattepliktiga omsättningen. Närmare bestämmelser och villkor för

s.k. frivillig registrering fastställs departementet.av
såvälVid omsättning i kommission kommittenten kommissio-är som

skattskyldig. Vid omsättning auktion auktionsförrättarennären är
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räkning uppför ellerskattskyldig. Näringsidkare för renoverarsom egen
uthyrningförsäljninganläggning avsedd för ellerbyggnad eller äretc.

i bruk i verksamheten.skattskyldig för tjänsteroch tasvaror som
låta driver verksamhetHärutöver finns möjlighet näringsidkare,att som

tjänsterbli skattskyldig för ochinte omfattas skatteplikt, varor somsom av
i verksamheten.han framställer och i bruk dentas egnasom

Norge,Utländska driftställe eller hemort inäringsidkare, saknarsom
I fallbestämt. dessaskall företrädas inte ärnärrepresentant annatav en

såväl skattskyldig.näringsidkarenär representantensom
motsvarandeStat omfattas skattskyldighetenoch kommun sättav

ellernäringsidkare eller kommunen omsätternär statenen varorsom
sådana skattepliktiga omsättningen. Ii dentjänster skall medräknassom

huvudsakligtfall driver verksamhet har tillde eller kommunstat som
ändamål skattskyldigtillgodose behov eller kommunenäratt statenegna

såvitt förhållandeomsättningen till andra. Sistnämnda gällerenbart avser
dock inte drivs i bolagsform.verksamhet som

Omsättningsbegreppet5.3.3

Till hänföras vadskattepliktig omsättning skall enligt huvudregeln som
inflyter i anledning försäljning de tjänstersamt avserav av varor som

reparation rengöringoch eller fast egendom,m.m. av vara-
uppfödning, träning veterinärbehandling djur,och av-
uthyrning uthyrning maskinell elektrisk utrustningoch ochav varor av-

hänföra till fast egendom,är attsom
förvaringochtransport av varor,-

licens varumärkesrättigheter,ochpatent-,-
maskinskrivning, kontorsservice och elektronisk databehandling etc.,-
telekommunikationer,—
reklam,—
servering,—
hår- skönhetsvårdoch samt-
formgivning arkitektur.och-

ocksåI den skattepliktiga omsättningen skall medräknas devärdet av
näringsidkare, för föreller rörelsefrämmande bruk,eget tarvaror som en

sådanaDetsammaverksamheten. gäller tjänster enligt huvudre-ut ur som
ingå måni den skattepliktiga Igeln skall omsättningen. den begränsningar

i avdragsrätten inte föreligger jmf. avsnitt 4.3.4 skattepliktigaskall i den
omsättningen jämväl medräknas värdet tjänsteroch uttasav varor som ur
verksamheten och som avser

kost och naturaavlöning till innehavareverksamhetens personal,och-
bostadsändamål,fast egendom avsedd för-

representation,-
anskaffning drift personbilaroch samtav-
gåvor.-

någotI den skattepliktiga omsättningen skall dock inte i fall medräknas
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värdet vad för privat bruk jordbruks-,av skogsbruks-som uttas ur egen
eller ñskeverksamhet.

Från den angivna huvudregeln stadgas rad undantag. Iovan denen
skattepliktiga såledesomsättningen skall inte medräknas vad inflytersom
vid försäljning i huvudsak följandeetc. tjänsteroch tekniskav varor
skattskyldighet föreligger dock i dessa fall, avsnitt 5.3.4.se

Varor och tjänster påbrukas vissa fartygstörre och luftfartygsom-
i utrikes fart eller specialfartyg avsedda för utvinning olja tilletc. av
havs,
transport när frånsker direkt tilltransporten eller utlandetav varor-
verksamhetstillgångar överlåts i överlåtelsesamband med helasom av-
eller del verksamheten, tidningar regelmässigt utkommerav medsom-
minst i veckan,ett nummer
böcker tidskriftersamt till fastaomsätts abonnenter eller harsom som-

övervägande politiskt,ett litterärt innehåll;eller religiöst undantaget
omfattar endast det sista beskattningsledet,
elektricitet hushållsändamålanvänds för i vissa delar landet,som av-
färjetransport fordon,av-
vissa begagnade fordon,-
tjänster för utländsk uppdragsgivares räkning i den omfattning depar-—

bestämmer,tementet
projektering, anläggning och reparation offentligtetc. vägnät avsettav-

spårbundenför kollektivtrafik,
fartyg avseddastörre för last- eller passagerarbefordran, bärgning, is--

brytning och utvinning olja,etc. av
luftfartyg avsedda för yrkesmässig luftfart,-
militära fartyg och luftfartyg,-
reparation sådanaoch uthyrningetc. fartyg och luftfartyg ärav som-

frånundantagna skatteplikt samt
fiskefartyg.-

5.3.4 Avdragsrätten

En registrerad näringsidkare har till ingåendeavdrag förrätt den skatt som
belöper och tjänster tagits i bruk i verksamhet vilkenvaror som
omsätter enligt huvudregeln skall medräknas i den skattepliktigavaror som
omsättningen. Detta innebär även näringsidkare, iatt sin verksam-en som
het omsätter och tjänster de frånsärskilda undantagenvaror som genom
huvudregeln enligt inte skall medräknas i den skattepliktigaovan omsätt-
ningen, ändå har till avdragrätt för den skatt belöper gjordasom
förvärv. Systemet i Sverige demotsvaras kvalificerade frånundantagenav
skatteplikt.

Avdragsrätten begränsad i vissa såledesär fall. Den omfattar inte den
ingående skatt belöpersom

servering och hyra sällskapslokaler,av-
konst och antikviteter i verksamhet inte bedriver handel medsom-
sådana föremål,



1351989:35SOU Mervärdeskatten i vissa nordiska länder

tjänster anskaffats föroch uteslutande kost och naturaavlö-varor som-
ning till verksamhetens eller förpersonal, arbete eller driftägare av

bostadsändamål,fast egendom avsedd för för representation eller för
driftanskaffande och personbilar.av

Skattesatsen5.3.5 och beskattningsvärdet

Beskattningsvärdet vedertaget exkl. mervärdeskatt för denutgörs av
omsättningenskattepliktiga jämte följande poster

ingårkostnader för emballage, frakt försäkring o.d.och i vedertagetsom—
eller för vilka köparen avkrävs särskild betalning,
tullavgifter och andra lagstadgade avgifterskatter och mervärdeskatt,än—
auktionsavgifter, provisioner o.d. samt-
serveringsavgifter.—

ingårAvbetalningstillägg liknande avgifteroch inte i beskattningsvärdet.
Består vedertaget helt eller delvis vanliga betalningsmedel,änannatav

dvs. byteshandel, skall det överenskomna priset för den aktuella ellervaran
tjänsten till grund förläggas beräkningen beskattningsvärdet. Under-av
stiger emellertid priset det allmänna omsättningsvärdet för ellervaran
tjänsten sistnämndaskall värde läggas till grund för beräkningen. Vid uttag
skall det allmänna omsättningsvärdet vedertaget.motsvaraanses

utgårMervärdeskatt för närvarande med 20 beskattningsvär-procent av
det.

5.4 Finland

Skatteplikten5.4.1

Den finska omsättningsskatten riktar sig skattskyldig rörelseidkaresmot en
Skatt enligt sådanomsättning. skall huvudregeln erläggas försäljning av

teletjänstoch sker i form importrörelse Skattsamtsomvara av av vara.
utgår således vid import importören inte rörelseidkare.även ärom

Som försäljning överlåtelsebetraktas alla formerav vara av av vara,
uthyrning servering i hotell- eller restaurangrörelse närsamtav vara, en

i i samband ändamålbruk med försäljning förellertas änannatvara
försäljning. Vidare jämställs försäljning förfärdigande,med ändring,
rengöring, reparation monteringoch av vara.

Försäljning till utlandet, dvs. omfattas inte skatteplik-export,av vara av
ten.

Begreppet har icentral ställning den finska omsättningsbeskatt-vara en
föremål, såvälningen. Varubegreppet omfattar i princip alla materiella nya

begagnade, lös egendoms Med jämställs elektrici-ävennatur.som av vara
sådanavärmeenergi, stadsgas andra energiprodukter. Omsättnings-ochtet,

innehåller också frånskattelagen emellertid vissa undantag Varubegreppet.
Vatten, jordområde därpåurkund bevis för vissutgörande rättighet, eller
uppförd byggnad eller anläggning visningsrätt till biograffilm utgörsamt
inte i mening.lagensvara
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Såsom framgåtti skattepliktiga.Tjänster princip inte redan omfattasär
dock vissa tjänster vilka har samband mednäraett t.ex.en vara, som

Beskattningenmontering, skatteplikten. teletjänster enstakautgör ettavav
frånväsentligt den gällande huvudregeln.och undantag annars

frånVid sidan de angivna undantagen själva varubegreppet,av ovan
ocksåinnehåller frånomsättningsskattelagen särskilda undantag skatteplikt.

Från skatteplikt undantas

månad,tidningar tidskrifter för minstoch som prenumereras en-
årligentidning tidskrift med minst fyraeller utkommer ochsom nummer-

säljs till medlemmar i ideell förening,som
rundvirke, brännved, klabbar, brännflis, brännvedsbriketter, bränntorv,-
torvförädlingsprodukter,

såsomindustriavfall utnyttjas avfallslutallmänt bränsle, ellersom-
indunstad Smörjmedelavlut bränslen och i flygverksamhetensamt som
används flygbolag bedriver regelbunden inrikes lufttrafik ellerav som av

råförsvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet jordolja ochsamt
råolja utvunnits bituminösa mineraler,som ur
jord, sand och etc.,grus-
levande djur,-

sådanaluftfartyg vissaoch fartyg jämte reparationstörre etc. av-
luftfartyg fartygoch samt
alster bildkonst upphovsmannen.ägsav som av-
I syfte förhindra omsättningsskatten oskäligt höjaskallsättatt att ett

frånpriset vissa livsmedelsprodukter medges undantag skatteplikt för
frånförsäljning primärproducent till uppköpare iantal lagenett stortav
oförädladeuppräknade primärprodukter, liksom vid importäven av samma

Som primärproducent bl.a. lantbrukare, fiskare och renskötare.varor. anses
ocksåEn liknande regel gäller sociala skäl vid försäljningav samma av

frånapoteksvaror fabrik eller partihandel till detaljhandel. Ytterligare kan
skattefrihet slags lantbrukssubsidie vid försäljningnämnas gälleratt ettsom

dågödsel säljaren den ursprungliga tillverkaren.ärav m.m.

5.4.2 Skattskyldigheten

Skattskyldig för omsättningsskatt den driver rörelse i lagens mening,är som
dvs. i huvudsak den säljer Skattskyldig vidare importörärsom varor. av

importen i forminte sker Vid kommissionshandeläven rörelse.vara, om av
bedöms skattskyldigheten för kommittent och kommissionär. Omseparat

i Finland icke bosatt fast driftställe i landet, utför ändrings-utanen person,
eller rengöringsarbeten o.d. uppdragsgivaren skattskyldig, ävenanses som

han inte rörelseidkare.ärom
framgårdet anfördaAv rörelsekriteriet väsentligt föräratt att

bestämma skattskyldighet föreligger. utifrånRörelsekriteriet bestämsom
dåtämligen diffusa Dockregler. gäller näring drivs driftställe ochatt utan

årandra biträden maka och under 21 föreliggerbarnänutan egna
i omsättningsskattehänseende. Rumrörelse eller lägenhet huvudsak-som

bostadsåndamålligen används för liksom avgiftsfri försäljningsplats torg
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inteangivna reglerenligtNäringsidkaredriftställe.0.d. inte somanses som
behandladbliansökanemellertidhar rättdriva rörelse att somanses

skattskyldig.
frånundantagitssärskiltanstalter harsamfund ochoffentligaVissa

således princip inteiinrättningar äroch dessskattskyldighet. Staten
skattskyl-dockstadgaskonkurrensneutralitetsskälskattskyldiga, men av

fungerandeprinciperföretagsekonomiska stats-enligtför vissadighet
skattskyldiga förintelandstingKommuner och ärinrättningar. somvaror

dockDei bruk.tagits ärföretag ochdrivnai dem egettillverkats av
därmedandrastadsgas ochvärmeenergi,elektricitet,skattskyldiga för

Yrkesskolor intebruk. ärtagits ienerginyttigheterjämförbara egetsom
anslutning tilliframställtsförsäljningskattskyldiga för varor somav

undervisningen.

Omsättningsbegreppet5.4.3

försäljningvidinflutitvadomfattaromsättningenDen skattepliktiga som
sådana denvärdettjänstskattepliktig eller somsamt varoravvaraav

ändamål hanförsäljning ochi bruk för änskattskyldige tagit annat som
interna arbeten,s.k.Värdettillverkat.försäljning eller självinköpt för av

0.d.reparationsarbetenellerdå skattskyldig utför ändrings-dvs. egenen
ingårfallsistnämndaomsättningen. Iingår skattepliktigainte i denvara,

råvaror i sambandanvändsanskaffadeförsäljningvärdet fördock somav
omsättningen.reparationen imed etc.

beskattningsvärdeochskattesatsAvdragsrätten,5.4.4

respektiveförsäljningsprisetförsäljningBeskattningsvärdet vid utgörs av
fall,förekommandeiteletjänsten eller,ellerhyrespriset för varan

ingårOmsättningsskattenarbetsprestationen.ersättningen för utfördaden
ingår avbetalningstilläggVid avbetalningsköp etc.,i beskattningsvärdet.

debiteratsLeveranskostnaderi beskattningsvärdet.dock ränta, som
ocksåingår värde.regel i dettaiköparen

ändamålanspråk för änför iBeskattningsvärdet annattasvaror som
verksamheten,i denprivat eller för brukför brukförsäljning, dvs. egna

försäljningspris. Harinköpspris, dock högst gängseutgörs varansav varans
80beskattningsvärdettillverkat procentskattskyldige självden utgörvaran

försäljningspris.dess gängseav
tullvärde.för importeradBeskattningsvärdet utgörs varansavvara

tillskattskyldigangivitsFrån rättdet beskattningsvärde ägerovansom
skattepliktigförinköpspriset inkl. skattmotsvarandemedavdrag belopp

frånanskaffatsdenförsäljning, dock endastanskaffats för omsomvara
sådefinierasförsäljninganskaffats förskattskyldig. Begreppet attannan
sådanantingeni rörelse,säljas uthyrasavsedd ellerskall att somvaran vara

vid första användningenbeståndsdel direktellerieller attvara,annansom
uthyras, ellerskall säljas elleri samband tillverkningförbrukas somav vara,

Somarbetsprestationer.skattepliktigautförandeti samband med av
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anskaffade för försäljning skall även elektricitet ochanses andra liknande
energiprodukter bränslensamt anskaffats för rörelseändamål,som dock
när anskaffningen skett för uppvärmning och belysning bostäder. Avdragav
får också i de fallgöras den skattskyldige importerat skattepliktigen vara
avsedd för försäljning. I detta fârfall avdrag göras med beloppett
motsvarande tullvärdet ökat med den omsättningsskatt belöper påsom
detta värde.

Från den angivna huvudregeln avseende avdragsrätten stadgas vissa
undantag. Dessa innebär skattskyldigatt i vissa fallen har tillrätt avdrag
för anskaffad inköpsprisen varas trots inteatt skattepliktig.ärvaran
Denna ordning gäller under vissa förutsättningar för bl.a. antalett stort
s.k. primärprodukter, för apoteksvaror och för vissa inhemska bränslen.

Rätten dra kostnadernaatt för investeringarav vid omsättningsbeskatt-
ningen har i Finland begränsats till gällaatt endast produktiva investeringar

vissaoch energiinvesteringar. Enligt lagen produktiva investeringar fårom
skattskyldig dra 75en inköpsprisetprocentav för industribyggnad.av en ny

Avdraget imotsvarar medeltal det fulla beloppet den i byggnadensav
inköpspris ingående omsättningsskatten. Dessutom har skattskyldigen som
bedriver varutillverkning rätt dra delatt inköpspriset förav maskiner,av
anläggningar och arbetsredskap delar tillsamt dem, vilka han anskaffat
eller själv importerat för huvudsaklig användning direkt vid varutillverk-
ningen eller därtill ansluten forskning och utvecklingsverksamhet, samt av
inköpspriserna för skattebelagda monteringsarbeten utförs i sambandsom
med anskaffningen nämnda I lagenav avdrag förvaror. energiin-om
vesteringar vid omsättningsbeskattningen har tillrätten avdrag begränsats
till gälla endastatt vissa nyinvesteringar särskilt inämns lagen.som
Avdragsrätten har varit lika vidstor produktiva investeringar.som

Från och med års1989 ingång har rätten bådedraatt produktivaav
till energlinvesteringarsamt hörande maskiner och anläggningar höjts till

90 procent.
Enligt huvudregeln skulle i vissa fall skattskyldig inte haen tillrätt

avdrag för inköpts i begagnatvaror som skick. För undvika dettaatt har
i omsättningsskattelagen särskilt angivits tillatt rätt avdrag föreligger även
i dessa fall. Detta innebär det vid försäljningenatt begagnade föremålav
blott handelsmarginalenär beskattas.som

Den finska omsättningsskatten utgår för närvarande med 16 procent av
beskattningsvärdet. Denna skattesats påslagsprocentmotsvaras av en om
19,05.
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Utgångspunkter för6 en

mervärdeskattreformerad

EGSverige och iiMervärdeskatten6.1

förhållandet konsumtionsskatt harochmellan inkomstskattNär det gäller
internationell tendenstydlig1960-1980 funnitsperiodendet under atten

konsumtionsskatternai betydelse medaninkomstbeskattningen ökat
frångångenför första intäkterna1970-taletminskat. I början överstegav

från OECD-ländernakonsumtionsskatterna iinkomsternainkomstskatterna
trendbrottskedde emellertid ochI början 1980-talet ettsammantaget. av

konsumtionsbeskatt-Tendensenidag betydelse.skatterna har är attsamma
stårfår I Sverige konsum-allt betydelse.ningen efter hand störreen
Räknas kom-inkomster.för 40tionsskatterna procent statensavca

fjärdedelkonsumtionsskatterna för drygtinmunalskatterna en avsvarar
konsumtionsbeskattningeninomsamtliga skatteintäkter. En tendensannan

selektivabekostnad dengenerella beskattningen ökardenär att av
förgenerella och selektiva skatternakonsumtionsbeskattningen. I EG deär

Utvecklingen sammansättningenungefär storlek. ochnärvarande av samma
framgårSveriges följandeEG-ländernas Norges och skattersamt avav

tabell.

Tabell 6:1.
år 1986bruttonatlonalproduktensocinluvgifter iSkatter och procent av

TotaltPunkt- Dir. Andra Soc.Totalt Merv.Land
19861975 skatt skatterskatt skatter avg.

1,6 50,628,4 3,3Danmark 41,4 9,9 7,4
15,3 45,47,0 3,1 18,3 1,7Belgien 41,1
18,9 44,236,9 8,6 3,9 8,0 4,8Frankrike
12,0 36,76,4 3,1Grekland 24,6 6,2 9,0
19,3 45,57,5 12,6 2,843,7 3,3Holland
5,7 40,214,5 3,031,5 8,4 8,6Irland

36,213,7 1,7 12,425,1 5,3 3,1Italien
10,9 42,45,7 4,5 18,3 3,0Luxemburg 39,2

49,818,0 2,0 11,144,9 9,8 8,9Norge
1,3 9,1 32,424,7 6,8 8,3 6,9Portugal

7,6 11,9 30,45,5 4,1 1,3Spanien 19,6
53,513,45,5 22,9 4,6Sverige 43,9 7,1
37,53,2 13,0 1,6 14,035,7 5,7Tyskland

7,0 39,05,3 14,9 5,8England 35,4 6,0

1988.Member Countries, OECD ParisStatistics of OECDKälla: Revenue
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Orsaken till konsumtionsbeskattningens ökade betydelse förmodligenär
den ökande medvetenheten problemen med höga inkomstskatter närom
det gäller den samhällsekonomiska effektiviteten. Forskarrapporter har de

åren visatsenaste samhällsekonomiska förlusterstora grund av
minskat Ävenarbetsutbud, minskat sparande, växande svart sektor osv.

ifrågasattsresultaten har åsikternahar vunnit gehör iom den allmänna
debatten eftersomoch konsumtionsskatternas snedvridningseffekter anses

betydligt mindre intressethar för dessa ökat.vara
Skälen för ökade konsumtionsskatter med breda baser minskadeoch

inkomstskatter har varit bl.a.

ökat arbetsutbud,-
ökat sparande,-
rättvisare beskattning, svårareeftersom det skatteplaneraär bortatt-
konsumtionsskatter,
lättare öka skatteintäkternaatt grund mindre opinionsmotstånd,av-
lägre administrationskostnader,-
bättre instrument för ekonomisk politik ändringar skattesatserav- -
påverkar efterfrågan.snabbt

Argumenten för sänkta konsumtionsskatter och höjda inkomstskatter
åhar andra sidan varit

prisnivå,lägre-
fördelningspolitiska fördelar och-
marknadens prissignaler konsumtionsskatter,störs eftersom det alltidav-
förekommer differentierad mervärdeskatt eller undantag o.d.

Konsumtionsbeskattnin kan endera selektiv och riktad vissagen motvara
produkter exempelvis produktskatterna alkohol och bilarsom eller
generell och omfatta de flesta såsomoch tjänster mervärdeskatter.varor

Ett alternativt sätt beskatta konsumtion frånatt är bortse köpatt av
och tjänster ioch stället basera skattenvaror inkomst justeratpersoners

med eventuella förändringar i sparandet dvs. minskat sparande ökatger
skatteunderlag viceoch Detta alltsåverse. utgiftsskatt.är införaAtten en
sådan har och avvisats i Sverige.utretts

I mitten 1960-talet fanns i de flesta europeiska länderav ettledsskatten
omsättningsskatt i grossist- eller detaljhandeisledet. Idag har alla EG-- -

länder liksom Sverige mervärdeskatt. Det vanligaste motivet för landett att
frånöver omsättningsskatt till mervärdeskatt har varit denna skatte-

forms förmåga att skatteintäkter någrastoragenerera skatte-utan större
tekniska problem.

I EG har medlemsländerna det sjätte mervärdeskattedirektivetgenom
redan bas förenats mervärdeskatten. Däremotom en gemensam bildenär
fortfarande mycket splittrad det gäller skattesatserna.när Endast Danmark
har enskattesats, medan övriga länder tillämpar tvåen eller flera skattesat-

Också det skattenivånnär gällerser. skiljaktigheternaär mellanstora
länderna. Fördelen med enda skattesats dess intäktsförmågaären större

dess konkurrens-samt och konsumtionsneutralitet. Den enkelär att
bådetillämpa för myndigheter företag.och Mot dessa fördelar med en
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tillmöjlighetstår flera skattesatserskattesatsenda attargumenten ger
förskattesatseråtgärder tillämpa lägrefördelningspolitiska att t.ex.genom

De svenskalåginkomsttagarnas budget.andelhar stor avvaror som en
emellertidlivsmedel harmervärdeskattreduceradutredningarna om

ochmycketfördelarnafördelningspolitiska ärdetill resultat svagaattgett
Följandelivsmedel.mervärdeskattreduceraddärför awisatbl.a. en

EG-länderna.ide gällande skattesatsernaillustrerartabell nu

Tabell 6:2
i EGMervärdeskattesatser

HögstaStandardLägstaLand
%%%skattesats satssats

22Danmark -- 3325 och191 och 6Belgien
33,328 och18,65,5 och 72,1-4,Frankrike

36166Grekland
18,56Holland -251,7 och 10Irland —38199Italien 2 och
1263 ochLuxemburg -301880 ochPortugal

33126Spanien
147Tyskland -150England —

EG-enligtuppnå målet, marknad, detinregränslös ärFör att en
inreEG-ländernasvidnödvändigt gränskontrollernakommissionen att

måstegenomföras bl.a.skallFör detta kunnaavlägsnas.gränser att
harmoniserasmervärdeskattesystemi medlemsländernasskattesatserna

denföreslagitdärförKommissionenapproximeras. har atteller trots-
enskattesatslösningenden teoretiskt bästa att ett systemvara enanser -

14 ochtvå standardsats mellaninförs;s.k. bandmed skatteintervaller en
reduceradeDen4 och 9reducerad mellan20 och procent.satsprocent en

med undantagomfatta livsmedelenligt förslagetskallskattesatsen av-
uppvärmning,belysning ochalkoholhaltiga energi för vatten-drycker -

tidskrifterperiodiskatidningar ochläkemedel, böcker, samtleveranser,
persontransporter.

kommissionen ladeEG efter detföljt inomöverläggningarI de attsom
skattesatsproble-lösningalternativa förslag tillolikaförslag harfram sitt av

för detvå diskuterats i ställetminimisatserfram. Bl.a. harförtsmet
möjlighetsådan enskilda landetordning detEn skulle störreföreslagna. ge

skattenivån med beaktandemervärdeskattesystemi sittsjälv bestämmaatt
gränshandel. När det gällerfölja privateffekter kannegativade avsomav

gällande medlemsländernagjortsför vissa harbandetdet lägre attvaror -
bordeendastobligatoriska lösningenföreslagnai för denstället ges-

pekatMan harför dennaanvända lägremöjlighet satsatt varugrupp.en
tillämpakandennamedlemsländerna det gällernär typatt av varor

några gränshandels-negativaskillnader i skattesatserrelativt utanstora
möjlighetFrån land borde hasida deteffekter. dansk har attsagts att ett

sig de nackdelarlandet självtbehålla mervärdeskattesatshög taromen
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högre innebär i gränshandelshänseende.som satsen
Det inteär ännu möjligt förutse vilketatt beslut EG-länderna kansom

komma fatta detatt när gäller harmonisering skattesatserna i deav
nationella Ännumervärdeskattesystemen. finns heller inget färdigt förslag

hur det för den inre marknadensom funktion viktiga s.k. clearingsystemet
i detalj tänktär fungera.mera att

6.2 Kommitténs utgångspunkter

Mot bakgrund kommittédirektiven, förhållandenaav i EG och de teoretiska
och praktiska finns frågarön, i mervärdeskattenssom konstruktion, harom
kommittén i denna del sitt arbete ställt målföljandeav och restrik-upp
tioner. Den reformerade mervärdeskattcn bör utformas så skatternaatt

ökar intäkter,statens-
samhällsekonomisk effektivitet,gynnar—

innehåller så indirekta eller dolda subventioner möjligt,som-
är enkel bådetillämpa föratt myndigheter och skattskyldiga,—
får konstruktion EG-modell,en underlättarav anpassning tillsom- en
EG skatteområdet, och

fördelningspolitisktär acceptabla.-
En mervardeskatt, omfattar all konsumtionsom tjänsterochav varor

innehålleroch endast skattesats, skulle bästen demotsvara uppställda
kraven. Eftersom den svenska mervärdeskattcn internationellt harsett- -förhållandevis smal bas och viden sidan standardskattesatsen 23,46av

i praktikten innehållerprocent flera reducerade skattesatser såskulle en
generell modell kraftigt ökade skatteintäkter. Denge ocksåskulle svara

kravetmot samhällsekonomisk effektivitet. Produktion och konsumtion
skulle påverkasinte någoni riktning skatt utformad dettaav en sätt.
Skatten skulle dessutom enkel administreraatt och tillämpa. sådanvara En
mervärdeskattemodell är emellertid enbart teoretisk. Undantag för
exempelvis omvårdnad,social sjukvård, undervisning och boende vanligaär
i de flesta länders mervärdeskattesystem. Så ocksåär fallet detnär gäller
EG-ländernas mervärdeskatter.

Det övergripande målet för kommittén är reformeringenatt av
mervärdeskattcn skall ökade skatteintäkter. Dessage skall bidra till
finansieringen inkomstskattereformen. Denna reformav i sin kommertur

skattelattnaderatt i alla inkomstskikt.ge Om ökningen i mervärdebeskatt-
ningen acceptabeltett sätt inkomstskattesänkningar,motsvaras kanav

tala kompenseradman mervärdeskattereform.om en Det alltsåsigrör i
stort förasett delatt över den direktaom inkomstbeskattningenen tillav
den indirekta mervärdeskattcn. I kapitel V redogör kommittén för de
statsfinansiella effekterna mervärdeskattereformen. Vidareav belyses i

kapitel bl.a. de fördelningspolitiskasamma effekterna kommitténsav
förslag liksom den totala skattereformen.av
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6.3 Samhällsekonomisk effektivitet

frånSom tidigare generell mervärdeskatt samhällsekonomisknämnts är en
tillhandahållastämligen självklar. En eller tjänst densynpunkt börvara av

Så prisinformationendet till minsta kostnad. kan ske endastgörsom om
förhållandebesked produktens kostnad i till andrakorrektettger om

produkters. Felaktig prisinformation samhällsekonomiska förluster.ger
såMervärdeskatten bör utformas dylika effekter minimeras.att

effek-I ekonomi med mervärdeskatt den samhällsekonomiskastörsen
från Omtiviteten undantag skatten. mervärdeskattskyldighetengenom

blir den effekten i princip densammadäremot gäller generellt totala som
i konsumentledethela skatten tagits ettledsskatt överalltutom som en

tjänsters prisrelationer förändras. Undantagen leder tillochutan att varors
konsumtionssnedvridningar dubbelbeskattningseffek-konkurrens- ochoch

egenregiverksamhet. Detta medför försämrad resursalloke-ochter gynnar
ring.

såledesEn likformigt träffa konsumtionmervärdeskatt bör all av varor
gårtjänster samtidigt produktion distribution friaoch ochsom genom

ingående mervärdeskatt. Skattesatsen bör proportionellavdragsrätt för vara
enhetlig Om kan välja olikaoch enskattesats. konsumenten mellan varor-
tjänster, vilka del belagda med full mervärdeskatt, andra medoch ärav en

åter medskatt och andra skattefria, snedvrids konkurrensenlägre ären
måstesamhällsekonomiska följd. I praktikenförluster om man som-

från sociala,tidigare den generella modellennämnts göra avste av-
intresseadministrativa eller andra skäl. Det kan därför närmareattvara av

störningseffekterna.granska de olika
hålla sinaOm säljare tjänster kan lägre priseller änetten av varor

sålunda konkurrensfördelkonkurrenter, har han och konkurrenternaen en
motsvarande nackdel. Ingen reducerad mervärdeskatt kan medföraeller ett

Detta pris medförlägre försäljningspris vid full mervärdeskatt. lägreän
således konkurrensfördel för säljaren, köparen inte har avdragsrätten om

försäljningar till tillför mervärdeskatt. Det kan gälla konsumentledet eller
icke i produktions- distributionskedjorna.skattskyldiga köpare och

tjänsteområdenKonkurrensfördelen varierar olikamellan ochvaru-
priskänsligheten priselasticiteten, dels löneintensite-beroende dels

ten.
måttPriselasticiteten förändringenhur den procentuellaär storett

förhållandeefterfrågadei tjänst i tillden mängden eller ärav en vara en
viss förändring pris. Informationen tillprocentuell i eller tjäntensvarans

förhållandeköparna pris i till andra priser fungerarproduktsom en
efterfrågan.såsom prisinformationennormalt styrmedel för Om störs av

område skattemässigt framför andra leder det tillatt ett ettgynnas
Produktionen konsumtionensamhällsekonomiskt resultat. ochsämre av

nivå förden missgynnade upphör där kostnaderna attvaran en
producera den fortfarande lägre konsumenternas värdering den.är än av
På skattemässigt gynnad eller tjänstmotsvarande kommersätt atten vara

värdering den lägreproduceras konsumenternas är äntrots att av
Detta till utnyttjasproduktionskostnaderna. leder samhälletsatt resurser
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ineffektivt och den totala välfärden minskar. Problemet belyses i professor
Sören Wibes till kommittén sänkt mervärdskatt Derapport mat.om
samhällsekonomiska förlusterna kan visserligen socialaanses som en av

påkalladskäl områden.uppoffring sådanaolika Ju fler uppoffringar som
desto minskar emellertidgörs, den välfärdentotala i landet.mer

Även påverkarlöneintensiteten konkurrensfördelen för mervärde-en
skattefri verksamhet direkt indirekteller konkurrerar med mervärde-som
skattskyldiga verksamheter. Konkurrensfördelen påtagligsärskilt iär
produktions- och distributionsled löneintensiva. Dessaär led har ettsom
högt mervärde i form små ingåendelönekostnader och mervärdeskatterav
i form skatt investeringsvaror. I produktions- distributionsledochav
med omvänd kostnadsstruktur, dvs. kapitalintensiva led, blir konkur-
rensfördelen ingåendemindre. Den mervärdeskatten där och kanär stor
inte dras Den därmed faktisk kostnad,utgörav. tas uten som genom
motsvarande prishöjning. Denna prishöjning träffar köparna fullt Dettaut.
gäller köparen ingåendehar avdragsrätt föroavsett mervärdeskatt ellerom

fårinte. Köparna alltså ingåendebetala den mervärdeskatten säljarens
anskaffningskostnader i stället för betala skatt säljarens mervärde.att
Är köparen skattskyldig uppstårproducent dessutom dubbelbeskatt-en
ningseffekter. Denne kommer fånämligen i stället för avdragsrätt föratt-
ingående mervärdeskatt i sin ingåendeövervältra doldtur att en-
mervärdeskatt sina kunder. Dessutom kommer den dolda skatten att
ingå i underlaget för producentens mervärdeskattepåslag.

Konsumtionssnedvridningar kan spegelbildensägas konkur-vara av
renssnedvridningarna. Den efterfråganslutlige förbrukarens olika varor

påverkasoch tjänster de förändrade prisrelationer undantagen iav som
mervärdeskattesystemet fårupphov till. Han fler för vissger varor en

dessa grund mervärdeskattefrihet billigaresumma ärpengar om änav
andra fårEftersom han för sina köper han de mervärde-varor. mer pengar
skattefria i stället för de alternativa mervärdeskattepliktiga.varorna

Stat, kommun och enskilda subjekt kan välja mellan bedriva delaratt av
sin verksamhet i regi eller anlita leverantöreratt elleregen av varor
tjänster. Verksamhet eller kommun bedriver för tillgodosestatsom att

behov räknas enligt ML i allmänhet inte yrkesmässig ochegna som
omfattas därför inte skattskyldighet. Detsamma fallet för enskildaärav
subjekt, utåtriktadinte driver skattepliktig verksamhet. När arbetesom
utförs i regi träffas endast materialinköp o.d. mervärdeskatt. Detegen av
mervärde iskapas verksamheten, vilket framför allt löner,utgörssom av
mervärdebeskattas däremot inte. Vid entreprenadupphandling utgören
hela entreprenadsumman underlag för mervärdeskatt. Det kan därför bli
dyrare för offentlig institution eller för enskilt skattefritt subjekten ett

upphandlinggöra utföraatt arbetet iän regi. Kännetecknandeatten egen
för egenregiproblemet den upphandladeär mervärdeskattepliktigaatt
tjänstens eller varans mervärdeskatt höjer priset för köparen intesom-

ingåendekan dra den mervärdeskatten i jämförelse med egenregi-av -
produktion, vilket innebär missvisande effektivitet. Säljarens eventuellten
bättre effektivitet förhållandeäts upp i till den presumtive köparens
egenregi.
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Egenregiproblemet ihar ML angripits i huvudsak byggsidan. Detta
har skett reduceringsregler jfr avsnitt 4. Reglerna innebär attgenom
beskattningsvärdet nivåvederlaget reduceras till har antagitsen som

materialets andel kostnaderna vid egenregiproduktion.motsvara av en
såledesGenom reduceringsreglernas mervärde lönerantas entreprenörens

vinst åstadkommaoch bli obeskattat. Därmed önskar konkurrens-man
förhållandeneutralitet i till egenregin. För vissa anläggningsentreprenader

t.ex. och brobyggen harvägar beskattningsvärdet till 20reducerats
till 60 för övriga byggnadsentreprenader. Förprocent samt procent att

uppnå enhetlig beskattning mångabyggkonsulttjänster har ävenen av av
dessa förts in under 20-procentsregeln. En positiv effekt reduceringsreg-av
lerna byggsidan mervärdeskatten inteär försämrar byggföretagensatt
konkurrenskraft svartbyggare; måndetta i den reduceringsreglernamot

den effektenhar avsedda byggentreprenörens mervärde bliratt obeskattat.
ocksåReduceringsregler finns för serveringstjänster och vissa tvättjänster.

Reduceringsregler har följande nackdelar

innebärde intäktsförluster,stora-
de medför konsumtionssnedvridning,en-
den fortlöpande tekniska och lönemässiga utvecklingen de medgör att~
tiden inte längre träffar rätt och
de förenade med betydande redovisnings-är och kontrollproblem.-

vållatReduceringsreglerna har avsevärda tillämpningsproblem. Dessa
kvarstår månproblem i betydande vad gäller 20-procentsregeln. Olika

gränsdragningsproblem föreligger vid anläggningsentreprenader. Härtill
kommer reduceringen ned till 20 vid anläggningsentreprenaderatt procent
ofta negativas.k. förmervärden grundgett entreprenörerna attav
materialandelen entreprenadkostnaderna varit 20större änav procent som

materialandelemlvid tillkomstregelns i allmänhetantogs motsvara
Tillämpningen 60-procentsregeln år.har stabiliserats underav senare

åstadkommitsDetta har tämligen massiv insats med anvisningargenom en
råd från RSV,och länsskattemyndigheter, branschorganisationer och

intern företagsutbildning. Bidragande torde ha varitävengenom en
såvitttolkning i RSV:s anvisningar tillämpningsomrâdet.generös avser

Konkurrensneutralitetsproblemet det gäller egenregiverksamhetnär bör
kunna lösas tekniken med reduceringsregler används. Vidutan att
utformningen det framtida mervärdeskattesystemet bör därförav
reduceringsreglernas slopas. En negativ effekt härav givetvis ökadeär

fastighetsområdet.egenregiproblem Dessa behandlas särskilt i avsnitt
7.2.7. Ett slopande ocksåreduceringsreglerna det nödvändigtgörav att
finna och bättre lösning egenregiproblemet det gällernär ochen ny stat

Dessakommun. konkurrensneutralitetsproblem behandlas i avsnitt

1 Jfr mervärdeskatteutredningens slutbetänkande SOU 1987:45 75 ff.s.

IO-KISl
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MLsubventioner i6.4 Indirekta och dolda

frånframhållits samhällsekonomiskt effektivitetssyn-Som tidigare bör en
konsumtion. Om den svenskaomfatta allpunkt optimal mervärdeskatt

slopades skulledvs. alla undantagmervärdeskatten gjordes generell om --
bruttonational-3 4skatteintäkter öka med mellan och procentstatens av

många fall devariera, i skulleundantagen kanprodukten. Skälen för men
Ettsubventioner budgeten.direkta bidrag ellerkunna med överersättas

subventionering via mervärdeskattentydligt indirekt ärexempel en
årbostadsområdet. 1968 medomsättningsskattenNär den allmänna ersatts

målsättningen fördyrainte fickden skattenmervärdeskatt att nyavar
fråntvå renodladbostadskonsumtionen. Därför gjordes avsteg en

byggområdet hyranReduceringsregler infördes ochmervärdeskatt.
bakgrundfrån likartadReduceringsregler medundantogs mervärdeskatten.

restaurangområdet. nyhetstid-När allmännafinns det gällerhotell- och
i form s.k.via mervärdeskattenningar finns ekonomiskt stöd ettett av

skattskyldigaTidningsföretagenkvalificerat för dagstidningar.undantag är
någon tidningsköparna.till mervärdeskatt, inte skattbehöver ta ut avmen

ingåendefår mervärdeskatten,Däremot avdrag för hela dende göra
Exemplen500 milj. för branschen i dess helhet.motsvarande kr.ca

mångfaldigas.indirekta i MLsubventioner kan
expenditures eller skatteut-Subventionering via s.k.skattesystemet tax

Desubventioner.direkta bidrag ochgifter kan likställas mednämntssom
år budgetpropositionen ochutförligt varje idirekta bidragen beskrivs

år besparings-Under har igranskas sedan i riksdagsbehandlingen. senare
försyfte olika transfererings- och subventioneringssystemdirekta utsatts en

Någon subventioner,motsvarande prövningrigorös prövning.än avmer
iinte. Utomlands bl.a.exempelvis via mervärdeskatten, däremotsker -

genomgångsystematiskUSA, Canada och Västtyskland sker numera en-
expenditures i budgetsammanhang.och granskning taxav

avskaf-iOm användningen expenditures mervärdeskattesystemettaxav
iintäkterna förfades minskades väsentligt skulle de ökadeeller staten

användas till exempelvisstället kunna

exempelvis inkomstskatter eller lägreskatteomläggning lägreen-
oförändrat,förblirmervärdeskattesats samtidigt skattetrycketsom

områden debidrag till andraomfördelning direkta ängenomen-
förmånenområden expenditures innebär skat-haft atttaxavsom

ökar,tetrycket
ingen ökning skattetrycket ellerexpenditures innebärtax avnya-

förmånenområden haftsubventionering tidigaredirekt taxavav somen-
ökar.expenditures innebär skattetrycketatt

användningsområdet, skatteomläggning,Det dvs.första överensstäm-en
finansieringutredningsdirektivens huvudinriktningmed enom avmer

budgetutgifter föralterantivet,inkomstskattereform. Det andra nya
områden, Nya expendituresi direktiven.faller utanför vad taxangettssom

alternativet,tilläggsdirektiven. Det fjärdeutredas enligtskall däremot
till uttryck iexpenditures, kommerdirekta subventioner i stället för tax
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Vid kraftigadirektiven slopande reduceringsreglerna.det gällernär ett av
så föreslåkommittén nödvändigtskall bedöms kunnakostnadsökningar om

område.kompensationsåtgärder utanför indirekta beskattningensden
år bådeI expenditures underden litteratur växttaxom som upp senare

kritiskai landet förekommer delutomlands och här argument moten
subventionering. Förutom denanvändningen denna form attavav

kontinuerliga ofta följande förts fram.kontrollen saknas har bl.a. argument
dåMånga införsundantagtax expenditures i beskattningen kan de vara

dåligt särskildatillkommit underutredda och motiverade. Andra kan ha
förhållanden Någrainte föreligger. undantag kan helt saknalängresom

kontinuerligför sin existens. Finns ingen procedur föruttalade motiv
årtionden.i iprövning undantagen kan de ligga kvar skattesystemetav

så fram iDessutom oftast skatteförslag läggs parlamentetdet närär att ett
riktas kritiken in de föreslagna skattepliktsregler-uppmärksamheten och

åsido. förmedan undantagen lämnas Det med andra ord lättareär enna,
via undantagtaxregering i parlamentet för minskade skatteratt accept

för utgifter. Undantagen den fördelen de inteexpenditures harän attnya
bådeeftersom expenditures ochkommer tillsynes i budgeten. Men tax

utnyttjardirekta bidrag styrmedel för allokeringsamhälletsär av resurser,
mångaland fler styrmedel är regleratmed skatteundantag än ettett mer

sådanaland med färre undantag.
detNär undantagen i svenska mervärdeskattesystemetdet gäller det är

många refererade kritiken. Andradem denuppenbart berörsatt av av
åter omvårdnad, sjukvårdsocial ochundantag exempelvis det gällernär-

sin komplement till samhälletsundervisning fyller väl funktion som-
bidrag till Vissa undantag väl motiveradedirekta dessa verksamheter. är

förenklingsskäl. reformeringen mervärdeskattesys-administrativa Vid avav
föremålmåste bli för och prövningde gällande undantagen analystemet nu

också bakgrund vad anförts i detta avsnitt.mot av som

aspekter6.5 Administrativa kontrolltekniskaoch

innehållerpåslagsprocent imervärdeskattenUttryckt i den svenska
%, 60-23,46 de ochpraktiken fyra nämligen standardsatsenskattesatser,

0reduceringsreglerna 12,87 3,98ZO-procentiga procent samtresp.
kvalificeradeför de undantagen.procent

medEn skattskyldig, omsättning vilken skatt beräknasharsom
förangivna till avdrag all skattendera de har rättprocentsatserna,av ovan

utgått Den svenska mervärdeskatten,vid förvärv för verksamheterna.som
ocksåtjänsteområdet, innehåller ochendast omfattar delar tystasom av

från Dessaskatteplikt för antal tjänster.okvalificerade undantag ett stort
tillhandahålls betydande antal näringsidkaretjänster ärett somav

hänför sig till denför omsättning. Förvärvskattskyldiga annan som
ingående Seromsättningen ingen avdragsrätt för skatt.skattefria grundar

från skattepliktde de okvalificerade undantagenochtysta ensomman
från skat-ytterligare differentiering i mervärdebeskattningen kan man

differentieringar ifemteteknisk synpunkt säga att systemet rymmer
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skatteuttaget.
I påmervärdeskattesystemet skall skatt och redovisas dentas ut

skattepliktiga omsättningen i led i produktions-samtliga yrkesmässiga och
distributionskedjan ingåendemed avdrag för hänför sig tillskatt som
förvärv för Utgåendeverksamhet medför skattskyldighet. skatt hossom
säljaren återkommeroch skatt vid införsel avdragsgilltas utsom som
ingående skatt hos skattskyldig Systemet förutsätterköpare eller importör.
redovisningar och kontroller skattedebiteringarmycket antalett stortav

mångdubbelttotalt nettoutfalletöverstiger det samlade densettsom av
totala skatteuppbörden.

Följande tabell, utgående år 1987 i olika näringsgrenar,skattsom avser
illustrerar det sagda ivilken reduceringsreglernaomfattning tillämpas.samt

UtgåendeTabell 6:3 årmervärdeskatt i olika näringsgrenar 1987

Näringsgren Redovisad skatt tkr Total skattutg.
påslagsprocentenligt

23,46 12,89 3,95

1 13.297.200 339.705 24.372 l3.661.277
2 865.681 6.183 9.043 880.907
3 80.713.173 1.738.562 37.238 82.488.973
4 353.284 67.880 438.85217.688
5 4.490.116 9.924.522 566.484 14.981.122
6 146.422.288 4.476.772 l50.975.69976.639
7 20.673.509 246.479 50.191 20.970.179
8 18.962.293 2.129.992 508.639 21.600.924
9 13.652.466 230.679 34.987 13.918.132
Ovr 5.972 712 6.684—

299.435.982 19.161.485 1.325.280 3l9.922.749

Näringsgren:
1 jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
2 mineralbrottochgruvor
3 tillverkningsindustri
4 el-, värme- och vattenverkgas-,
5 byggnadsindustri
6 varuhandel, och hotellrörelserestaurang-
7 samfärdsel, och televerkpost-
8 banker försäkringsinstitut,och fastighetsförvaltning

Antalet registrerade skattskyldi i vissa omsättningsintervaller för tidenga
den 1 november 1986-den 31 oktober 1987 med fördelning näringsgren
framgår följande uppställning.av
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Reduceringsreglerna och den omfattande skattefriheten främst inom
tjänstesektorn och de kvalificerade undantagen inteskapar bara tolknings-

svårighetsgrad ocksåproblem betydande omfattning och redovis-utanav
nings- och kontrollproblem.

Tolkningsproblemen har krävt omfattade anvisningar och uttalanden
från Många frågorRSV. har endast kunnat i förhandsbesked,besvaras

någradel förts i regeringsrätten. I fall tillämpadhar redanvarav en upp en
och berörda branschorganisationer och skattemyndigheterna godtagenav
praxis brutits förhandsbesked i regeringsrätten med ad-ett nyttgenom nya
ministrativa problem till följd.

Den teknik ML bygger med skatteplikt för vissa uppräknadesom
tjänster mångaolikaoch reduceringsregler medför administrativa och
kontrolltekniska problem, främst det gäller byggnads- ochnär stora
anläggningsprenader. Dessa innefattar ofta mängd i för sig skildaochen
tjänster leveranser utgåroch s.k. blandad verksamhet för vilka- -

vederlag. Enligt ML skall beskattningsvärdet bestämmasgemensamt genom
uppdelning efter skälig utgårgrund, vederlag vid omsätt-gemensamtom
ning och tjänster för vilka olika reduceringsregler gäller ellerav varor om

del och tjänsterna inte skattepliktiga.ären av varorna
Problemen områden,med blandad verksamhet finns flera exempelvis

Ocksåinom hotell- och restaurangnäringen. statligdet gäller ochnär
upphandlingkommunal entreprenader och andra tjänster avseendeav

svårafastigheter tillämpnings- kontrollfrågor. Tillämpningenmöter och av
20-procentigaden reduceringsregeln, det gäller offentliga upphandlin-när

vållatha problem försägs skattskyldiga, uppdragsgivare ochgar, mer
fastighetsområdet.myndigheter övriga bestämmelserän
framgåttDen svenska mervärdeskatten konstrueradär sättettsom

i frånbetydande delar awiker de teoretiska grunderna försom en
heltäckande, konkurrensneutral beskattning den inhemska konsumtionenav

och tjänster. I masshanteringssystem mervärdeskattens slagettav varor av
från administrativadet och kontrolltekniskaär synpunkter nödvändigt att

månbestämmelserna enkla, generella och i möjligaste entydiga. Dettaär
också målsättningen i reformerat mervärdeskattesystem. Olikaär ett

reduceringsregler kvalificeradeoch gränsdragnings-undantag skapar och
tolkningsproblem binder skattemyndigheternas kontrollresursersom upp

hindrar rationelloch skattekontroll. Ett komplicerat mervärdeskattesys-en
ocksådet svenska för skattskyldigakostsam belastning deärtem som en

det tillämpninggäller redovisning tillnär bestämmelserna ochav myn-
digheterna.

Anpassning6.6 EGtill

Enligt sina direktiv skall utredningen i sitt reformarbete särskilt beakta de
mervärdeskatter tillämpas EG-länderna harmoniseringsar-och detsom av

pågårförbete mervärdeskatten EG. Vidare enligtinom gällersom
generella direktiv till alla kommitteer särskilda utredare beaktandeoch om

EG-aspekter i utredningsverksamheten kommittén i sina förslag skallattav
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finns.möjligheter till harmoniseringtill deta somvara
mini-EG:smervärdeskattedirektivet,Genom det sjätte antogs avsom

frågasterråd harmoniseringviktigaste i1977, det hittills stegettogs avom
förbindandedirektivetEG-ländernas skattelagstiftning. Det sjätte ärsom-

innehåller hur skatte-detaljerade bestämmelsermedlemsländerna om-
EG. Direktivetsinomskall utformadbasen för mervärdeskatten vara

medlemsstaterna ochgenomförda ii huvudsakbestämmelser är numera
fått förbinda sigundantagnytillträdande medlemmar har attutan anpassa

Deninträde i EG.till direktivets bestämmelser vid sittsin lagstiftning
betydelse eftersomhar speciellmervärdeskattebasen engemensamma

sinaviss delmedlemsländerna har förbundit sig överlämnaatt aven
Från denna del 1,4EG. 1986intäkter mervärdeskatten till utgörav

får landetexempelvis 22Om mervärdeskattenprocentenheter. är procent
behålla förfogande.20,6 till EG:senheter och ställa 1,4 enheter

omfattarEG-länderna i princip generell och allaMervärdeskatten i är
tillåtna direktivet,enligt sjätteoch tjänster. De undantag, rörärsomvaror

omvårdnad,områden, sjukvård, socialföljande nämligenhuvudsakligen
idrott, fast egendom hyra bank- ochutbildning, kultur, samttransporter,

finnsförsäkringsverksamhet. Räckvidden dessa undantag närmareav
kommittén omvandla deni avsnitt 4. När det gäller förbelysta attnu

internationellt slag, detsvenska mervärdeskatten till generell skatt teraven
utbildatsig naturligt följa det harstudera och mönsteratt noggrannt som

sådan mervärdeskattebasensig i EG. En anpassning den svenskaav
ocksåmåleni uppställda innebäruppfyller inte bara de avsnitt 6.1 ettutan

En ensidigfördjupat med EG. svenskbetydelsefullt samarbetesteg mot ett
också innebäraanpassning till EG:s enhetliga mervärdeskattebas kan

förhandlingssituation med EG.fördelar för svensk del i framtidaen
frågorinteI det sjätte mervärdeskattedirektivet behandlas om

skattenivåer frågor därförBeslutanderätten i dessa blevoch skattesatser.
skillnader i dessai medlemsstaterna. Som tidigare finnskvar nämnts stora

pågåendeI det arbete i EGhänseenden de olika medlemsstaterna emellan.
inre marknad spelar harmoniseringen ellermed tillskapa gränslösatt en

betydandeapproximationen i mervärdeskattesystemetskattesatserna enav
Kommissionens förslag liksom slopande gränskontroller-roll. härom om av

clearingsystem diskuteras inom EG. Det därför inteoch alltjämt ärettna
nåttsfrågor inom EG,möjligt, innan uppgörelse i dessa har att nu

diskutera svensk anpassning i dessa hänseenden.en
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beskattnings-framtida7 Det
området

Inledning7.1

enligtskattepliktenkommitténavsnitt 6 förordari attAv skäl som anges
princip skallimervärdeskattenDetta innebärML skall generell. attvara

tjänster.ochomsättningyrkesmässigträffa all varorav
omfattning börskattepliktenstillinställningprincipiellaKommitténs

tjänstoch ärföreskrivsså iframgå det lagenML atti sätt att vara
dentjänsteområdet dettainnebärFör attinteskattepliktig annat anges.om

skattepliktenomfattas ersättsuppräkningen tjänsternuvarande avsomav
innehåll i ML:sdenmotsvarandemed bestämmelse nusomsomaven

sådan förändringEnskatteplikten förlydelse reglerargällande avvaror.
förståsmåste vad skallimedför det lagenML:s systematik att somanges

tjänst.skattepliktigrespektive medmed skattepliktig vara
medDär7 § ML.närvarande idefinieras för attVarubegreppet anges
ochförstås fastighet värmeintemateriellt ting är samt gas,somvara

enligtväxtlighetodling ochkraft. Växande skog,elektrisk ansesannan
avyttringsamband medomsättningvidbestämmelsen utan avsom vara

jordbruksarrende,tilllikställsmedVidare rättmarken. att vara.anges
jord, ellerrättighet,jämförlig rätt stenoch att taawerkningsrätt annan
bestämmelsenvissa ifiske eller betetill jakt,naturprodukt, samträttannan

positivtdefinierasTjänstebegreppeträttigheter.immateriellauppräknade
tjänstensåledes skattepliktigtjänst närML. I 10 § ML äri avserattanges

förfaranden.uppräknadei bestämmelsenvissa
definieraförMLteknikdirektiv harEG:s sjätte än att varu-annanen
omsättningprincip mediDärrespektive tjänstebegreppet. att avanges

inklusive fastigheter,förstås överlåtelse ting,materiella samt gas,avvara
omsättning tjänstmedmedanelektrisk kraft liknande,ochkyla,värme, av

förstås omsättninginteallt är vara.avsom
omfattningmervärdeskattepliktens generellaI syfte klargörabl.a. att
respektivebeskrivaförteknikkommittén denförordar attatt varu-

också användasskalldirektivi EG:s sjätteanvändstjänstebegreppet som
tillsvidare inte Varubegreppetdockskattetekniska skäl börML. bl.a.i Av

vadI likhet med ärfastigheter.tilli ML utsträckas även somatt avse
skallkylainternationellt bör det attgängse vara.anses somanges

förståsMLföreslår således enligtmed skallKommittén att vara
elektriskkyla ochinte fastighetmateriellt ting värme,är samt gas,som
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kraft. Som omsättning tjänst skall räknas all yrkesmässig omsättningav som
än omsättningannatavser eller fastighet. Den föreslagnaav vara

definitionen respektive tjänstebegreppet medför detav varu- endast äratt
överlåtelse fastighet faller utanför denav generella skatteplikten. Detsom
bör framhållashär kommitténs förslagatt bygger de nuvarandeen av
förutsättningarna för skattskyldighet, fråganämligen yrkesmässigatt är om
verksamhet. skattskyldighet skall fortsättningsvisäven endast föreligga i de
fall inkomsten verksamhet skattepliktigutgör intäkt jordbruksfas-av en av
tighet, fastighet eller rörelse enligt kommunalskattelagenav annan av samt
i vissa andra i punkt 1 anvisningarna till 2 § ML angivna fall. Detav är
endast i dessa situationer ML tillämpligär och reglerna skattepliktsom om

betydelse.är av
Även skatteplikten enligt kommitténs förslagom i princip är generell,

kan det fortsättningsvisäven finnas skäl undanta vissaatt och tjänstervaror
från skatteplikt. Enligt nuvarande lagstiftning kan eller tjänsten vara vara
kvalificerat undantagen från skatteplikt, vilket innebär denatt som
omsätter eller tjänsten s.k. teknisktär skattskyldig,varan dvs. har tillrätt

ingåendeavdrag för mervärdeskatt utgåendetrots skatt inteatt skall tas ut.
Kommitténs principiella inställning deär kvalificerade frånatt undantagen
skatteplikt skall utmönstras mervärdeskattesystemet. Att ellerur en vara
tjänst frånundantagenär skatteplikt bör enligt kommitténs mening inte
innebära denänannat att omsätter eller stårtjänsten utanförsom varan

Densystemet. kommittén föreslagna utvidgadeav skatteplikten medför
flertalet deatt kvalificerade undantagen försvinner. Deav enstaka fall där

kvalificerade föreslåsundantag bli kvar enbart betingadeär praktiskaav
problem inte kunnat lösas under densom knappa ståtttid tillsom
kommitténs förfogande. De tekniska lösningar krävs för helt kunnaattsom
utmönstra begreppet teknisk skattskyldighet mervärdeskattesystemetur
bör dock utredas i sammanhang.annat

Den fortsatta framställningen i detta avsnitt områdenbehandlar som
enligt gällande lagstiftning inte omfattas mervärdeskatteplikten ellerav som
inte träffas skatten fullt Där deut. skälav enligt kommitténsanges som
mening områdetmotiverar skall omfattasatt den generella skattepliktenav
respektive de skäl medför området fortsättningsvisattsom även bör

frånundantas skatteplikten.

7.2 Fastighetsområdet

7.2.1 Sammanfattning avsnitt 7.2av

Kommittén föreslår fastighetsområdetäven i princip generell ochen-
enhetlig beskattning all omsättning tjänsteroch i yrkesmässigav av varor
verksamhet. I likhet med vad gäller kommer dock bostads-som nu
upplåtelser inte medföra skattskyldighet.att Detsamma gäller annan
upplåtelse fastighet, intäkten inkomst fastighetav utgör ochvarav av

inte redan enligt nuvarande ordningsom medför skattskyldighet.
Förslaget innebär reduceringsreglernaatt slopas. Det innebär vidare att-
flertalet skattefria tjänster förvärvas för förvaltningnu bostädersom av
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avgifter förbl.a.Det gällermervärdeskattepliktiga.bli av-kommer att
omfattarenhållning. Skatteplikten kommer även attochloppsrening

sotning ochfönsterputsning,städning,fastighetsskötsel,upphandlad
frånföravgiftergäller vattenDetsammatjänster.administrativa

vattenverk.
för vissa arbeteninförsföreslår uttagsbeskattning somKommittén att-

föreslagnaDenfastigheter.sinautförföretagfastighetsförvaltande
reparationer,ombyggnad,till- elleruttagsbeskattningen avser ny-,

konstruk-projektering,ritning,innefattarunderhåll arbetensamt som
enbartUttagsbeskattningenjämförliga tjänster.därmed avsertion eller

Förslagetanställda. överens-regi mediutförsarbeten egnaegensom
yrkesmässigbedriverföretagsituation för demed dagensstämmer som
bestämmel-särskildaföreslår vidare deKommitténbyggnadsrörelse. att

redovis-förML tidpunktentredje styckenaandra och5 §i b omserna
anläggningsarbetenbyggnads- ochinträde förningsskyldighetens större

upphävs.
rörelse,inkomstintäktenupplåtelse utgörfastighet,All avvaravav-
liksomskattskyldighetDet innebärföreslås skattskyldighet.medföra att

Det innebärrumsuthyrning i hotellrörelse.förföreliggakommer attnu
upplåtelseomfattatillockså vidgasskattskyldighetenemellertid attatt

intäktenupplåtelsen verksamhetiskerparkeringsplats, varavomav
Motsvarandefastighet.inkomstinterörelse ochinkomstutgör avav

ochcampingverksamhetförvaringsboxar,uthyrninggällakommer att av
båtplatser.uthyrning av

funktionssättroll ochMervärdeskattens7.2.2
fastighetsmarknaden

tillhandahållandetträffar bl.a.mervärdeskattprincip generelli avEn
Detfastigheter.tillinköpasbrukar ägarnasådana tjänsteroch avsomvaror

uppvärmningförbränsleoch avlopp,byggentreprenader,gällakan vatten
i-tjänsterochinsatsvarorinköpstjänsterdessa och enOm somvarorm.m.

rörelseidkare,uthyrningskattepliktigvidt.ex.skattepliktig verksamhet
ingåendeDenför fastighetsägaren.kostnadprincip ingeniskattenär
utgåendeDenverksamhet.då skattepliktigaavdragsgill i hansskatten är

avdragsgillblir samtidigtrörelseidkarendebiterarhan somskatt som
fastighetenhyrdäremotfastighetsägareningående i Om utrörelsen.skatt

bostadsuthyrning, har hanexempelvisskattepliktig,uthyrningen ärutan att
blirSkatten-tjänsterna,ochinsatsvarornaför skattenavdragsrättinte

kostnadstäckningvilkenkostnad för taskostnad för honom,i stället enen
mervärde-doldförkallaskostnad brukarhyressättningen. Dennai enut

beräknasför boendeuthyrningviddolda mervärdeskattenDenskatt.
boendekostnaden.uppgå 5,5till procent avca

åt någon självupplåter fastigheten utanintefastighetsägarenOm annan
ingåendedenblirverksamhet,skattepliktigförfastighetenanvänder en

därmed ingenochverksamheten utgöravdragsgill i denmervärdeskatten
fastighetenvaruhusföretagexempelvis ägerDet gällakostnad. kan ett som

ingåendeÄr blir denskattepliktig,inteverksamhetenmed varuhuset.
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mervärdeskatten däremot kostnad i Detrörelsen. falletär exempelvisen
beträffande banks innehav kontorsfastigheter för bankrörelsen.en Omav
fastighetsägaren själv använder fastigheten för boende, dvs. egnahemsägan-
de, blir mervärdeskatten direkt kostnad i hans boende.en

Den nuvarande skattepliktens omfattning framgår avsnitten 2.1.5,av
2.1.7, 2.1.1] och 2.1.12.

7.2.3 Nuvarande kostnadsstruktur för boendet

Som framgått det tidigare sagda detär särskilt intresseav hurattav se en
breddad mervärdeskatteplikt träffar boendet. Nedan lämnas en upp-
ställning beträffande kostnadsstrukturen för boendet. Uppställningen avser
kostnadsstrukturen för de allmännyttiga företagens fastigheter 1987.

Tabell 7.1
De allmännyttiga företagens kostnadsstruktur 1987

Kostnadsslag Krkvm Krkvm % total- Huvudsakligtav
inga med kostnaden beskattnings-
ränte- ränte alt. värdeav
bidrag bidrag kostnaden

minus ränte-
bidragen

Kapitalkostnaden 27 6 7 60 och ibland
dvs. avskrivniningar 20 % byggmoms
Räntor, brutto 170 39 moms-Avgår, räntebidrag -61-Räntor, netto 109 29 moms-
Underhållskostnader
slitageunderhåll i form avåterkommande utbyten av
spisar etc. 48 11 13 100 %
Reparationer 26 6 7 %60
Fastighetsskötsel 25 6 7 momsIntern administration 21 5 6 moms
VA-avgifter 15 3,5 4 momssophämtning 5 1 1,4 momsEnergi 56 13 15 moms
försäkringar 3 0,7 0,8 momsOvriga och tjänster 21varor 5 6 Blandat
Fastighetsskatt 14 3 4 -
Summa 431 kr 370 kr

Kapitalkostnadema iutgörs stort byggproduktionskostnaderna.sett Iav
kapitalkostnaderna ingår således vad byggherren upplånat för bekostaatt
mervärdeskatten byggentreprenadtjänster. Ett slopande reducerings-av
reglerna och därmed högre mervärdeskatt byggentreprenaderna orsakar

ökning själva kapitalkostnadenen och därmedav amorteringarna. Genom
den ökade upplåningen inträder följaktligen också viss ökningen av
räntebeloppen. Storleken ränteökningen beror dock givetvisav ochom,

såi fall i vilken utsträckning, ökadestaten räntebidrag kommergenom att
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fastighetsskötsel isubventionera ränteökningen. Medbort avses upp-
sådana typiskt ägnadeställningen fastighetsskötseltjänster kansettsom vara

internhyresavier Medupphandlas t.ex. städning 0.d., utskick m.m..att av
sådan föradministration fastighetsförvaltning inte ägnadär attsomavses

förhållandenasjälv. Emellertid varierarskötas hyresvärdenänav annan
såsom defastighetsmarknaden. hyresvärdarGenerellt harsett stora

fastighetsförvaltning iallmännyttiga företagen möjligheter hastörre att
många bostadsrättsföreningarprivata hyresvärdar och har.regi vadänegen

underhåll. Såockså inte självaDetta gäller reparationer och länge
nyttjanderättsupplåtelsen mervärdeskattskattepliktig tjänst dvs.är en

träffarinte heller uttagsbeskattning sker,hyran och motsvarande och
såvittendastmervärdeskatten egenregin hos hyresvärden etc. avser

kostnadsslagensVid angivandet olikamaterialinköpen. de procentan-av-
delar hela procenttal.har i allmänhet avrundning skett till närmaste

hyresniváföretagensde allmännyttiga för 1987Slutligen kan anmärkas, att
såledeslåg Orsakenblott 324 kr.kvm, under kostnaden kvm. attper var

delvis inkomster bostadshyror, bl.a.boendekostnaderna täcktes andra änav
lokalhyror.

Kostnadsförändringar i boendet ändrade7.2.4 genom
mervärdeskatteregler

iKostnadsförändringarna sammandrag

skatteplikten slopandeI sammanfattningen angiven breddning ochav av
iinnebär ökar insatsvaror och tjänsterreduceringsreglerna skattenatt

uppskattningsvis stiger enligtDet medför boendekostnadernaboendet. att
således träffasföljande. I redan byggda och inte högrehus är avsom som

vid 5,5byggkostnaderna, boendekostnadsökningenskatt stannar ca
dåmånadsboendekostnad exempelvis 3 000 kr. stigerEnprocent. om

således 3 165 I enligt de föreslagnatill kr. hus däremot byggssomca
boendekostnaderna med 23,3mervärdeskattereglerna ökar procent, omca

någrahöjningen byggproduktionskostnaderna inte alls täcks avav
dåmänadsboendekostnaden stiga till 3räntebidrag. I exemplet skulle ca

räntebidragssubventioner införs700 Om emellertid nuvarande andelkr. av
såde kostnaderna, ökningen boendekostnadernastannar canya av

då månaden.I blir boendekostnaden 3 275 i9,2 exemplet kr.procent. ca
lång då bostadsbeståndetSett sikt, dvs. hela byggts med tillämpningupp

imervärdeskattereglerna, blir boendekostnadsökningarna ställetde nyaav
9,4 i11,2 i det osubventionerade fallet och procentprocent caca

000subventionsfallet. Den i exemplet angivna boendekostnaden 3 kr.om
då 335till 3 respektive 3 280 kr. Kostnaden för den härökar kr.ca ca

räntebidragssubventioneringen enligt vad inhämtatsangivna kan som
år.till 200 milj. kr.uppskattas ca per
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Förutsättningar för beräkningarna

Beräkningarna grundar sig de allmännyttiga företagens boendekostna-
der. Med boendekostnader här företagens utgifter för tillhanda-attavses
hålla ingåendeboendet. Eftersom de kostnadsökningarna i förefallerstort

neutrala olikamellan boendeformer föregåendemed deatt i avsnittvara -
gjorda reservationerna torde resultaten i huvudsak spegla utfallet även-,
för hyresmarknaden, bostadsrätternaresten och egnahemsboendet.av

‘Ike beräkningsfall

Kostnadshöjningarna för bostäder förebyggda 1991, dvs. före deta.
föreslagna ikraftträdandet de reglerna.av nya

b. Omedelbara kostnadshöjningar för nyproducerade bostäder efter 1990.
Nivåhöjningen lång bostadsbeståndetkostnader sikt helanärc. av
byggts med tillämpning de reglerna.upp av nya
I fallet dvs. omedelbar kostnadsökning för hus byggda efter 1990,

årgångarsker omfördelning mellan olika via allmännyttans prisledandeen
beteende. Här frånbortses tills vidare detta.

När fallendet gäller och dvs. omedelbara kostnadsökningar för husa c,
byggda före 1991 långoch kostnadshöjningar beståndetsikt helanär
byggts med tillämpning de reglerna, borde kostnadsökningarnaupp av nya
generellt lika hyreshöjningar. såDetsett kan dock blistora dege att
allmännyttiga företagens deoch privata hyresföretagensstörre kostnadsök-

någotningar blir mindre grund såökad egenregi. Vidare kan det bliav
småde privata hyresvärdarna grundatt bruksvärdesystemet inte kanav

höja sådanhyrorna l utsträckning dessa full kompensation föratt ger
hyresvärdens ökade mervärdeskattekostnader.

Antagna mervärdeskatteförändringar

åtgärderFöljande genomförda:antas

Reduceringsreglerna för byggtjänster slopas.—
Mervärdeskatt införs och avlopp sophämtning.vatten samt-
Mervärdeskatt införs energi samtidigt vissa punktskatter enligtsom—-
vad i kapitel IV sänks 30medsom anges procent.

Mervärdeskatt bli införd övriga insatsvaror ochäven tjänsterantas
enligt föregåendetabellen i det lånetjänsterna,avsnittet dvs.utom

försäkringstjänsterna,räntorna, och dvs. försäkringspremierna. Av viktstor
för utfallet räntekostnadernade ökadeär skall komma bliom antas att
subventionerade räntekostnaderna blir i dag. En subventioneringsom
uteblir räntekostnadsökningen läggs räntebidragsunderla-toppenom av

så ökningen hamnar 125get att över det s.k. pantvärdet. Härprocent av
redovisas boendekostnadsökningarna såväl det subventionerade detav som
osubventionerade alternativet.

Energikostnadsökningarna blir högre vid fjärrvärme vid oljebaseradän
enskild uppvärmning. Fjärrvärmen för 70 deprocentsvarar ca av
allmännyttiga företagens uppvärmning och den andra uppvärmningstypen
för 15 Båda alternativen redovisas här.procent.ca
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på hyrorna ökamervärdeskatt skulleSlutligen kan nämnas, att en
doldaminus den23,46 hyranboendekostnaderna med procent nuav

således ökning med 185,5mervärdeskatten procent.procent, caca enom
redovisade ökningarnajämföras med de nedanDet sagda kan avnu

Enföljden förslaget.blihyresvärdens utgifter, kan beräknas avsom
månadshyra föranleda hyran000 skulle3 kr.mervärdeskatt atten om

beståndet,540 hyresökning skulle träffa helatill 3 kr. Dennasteg ca
således hus byggts.näroavsett ett

inkomst-tillstorlek hänsynKostnadsförändringarnas tagenutan
skatteutredningens förslag

medräntesubventionering ochgenomsnittligKostnadsökningarna, med
fjärrvärme, blir

5,5 före 1991, ocha för bostäder byggdaprocentca
efter 1990,9,2 för nyproducerade bostäderb samtca

bostadsbeståndetlång medbyggts9,4 sikt helac närprocentca
tillämpning de reglerna.av nya

dåmånaden 3 165stiga till000 i skulleEn boendekostnad 3 kr. caom
kostnadsök-ungefärliga275 respektive 3 280 Motsvarandekr., 3 kr kr.

5,5 23,3räntesubventionering blirningar procentprocent,utan ca
månatlig boendekostnadDet innebärarespektive 11,2 skulle attprocent. en

335165 3 700 3 kr.3 000 skulle stiga till 3 kr., kr.kr. resp.om ca
itillämpats siffrornaangivna ökningarna harVid uträkningen deav nu

nedanstående procentintervallet förDet angivnatabell. där posten
reparationer har dock tagits 1etc. procent.somupp

hyresrätt lbocndckostnadcr förTabell 7:2 Procentuell förändring av
kommitténs förslagallmännyttan, orsakad av

Fall FallKostnadsslag Fall b ca
lång siktnyprod.hus före 1991
%% %

0,80 0,4Avskrivningar 0
Räntor 0 0

3,14,6snittsubv.
4,918,7osubv.

Reparationer
och skötsel:

%. 1‘0-2,3 %, O-1,9 1 11
Beror om
tjänsterna köps

1,10,7VA- avgifter 1,1 1,1
0,40,4 0,3sophämtning 0,4
3,03,0 3,0 2,2Energi, fjärrvärme

Ej fjärrvärme,
1,41,0oljebaserat 1,4 1,4

11,223,3 9,45,5 5,5 9,2S:a kostnadsökning
kostnadsökningS:a

7,8 9,68,0 22,133 3,9fjärrvärmeom
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Kostnadsförändringarnas storlek med hänsyn till inkomst-tagen
skatteutredningens förslag

påverkasBoendekostnader kommer inkomstskatteutredningensäven att av
förslag. Dessa innebär i räntebidragenhuvudsak skall minska ochatt att
det totala fastighetsskatt skall För nyproduceradeöka. bostäderuttaget av

årenkommer fastighetsskatten begränsas under efternärmastatt
sådanabyggnationen, detta för de totala kostnadsökningarna föratt

såbostäder inte skall bli Inkomstskatteutredningens betänkandestora.
innehåller utförlig redovisning de effekternasammantagnaen av av
utredningens och kommitténs för indirekta förslag. Enskatter skatter
översikt dessa effekter redovisas i tabellen nedan.av

Tabell 7:3
Genomsnittlig procentuell förändring boendekostnaderna, orsakadav

kommitténs och lnkomstskatteutredningens förslagav
Boendeform Procentuell förändring
Hyresrätt 1112,51Bostadsrätt

15,61Småhus

1 Härav beror 5 kommitténs förslag. Se tabell 7:2.procentca.

Särskilt7.2.5 reduceringsreglerna i byggnadsverk-om
samhet m.m.

Allmänt reduceringsreglernas konstruktion och funktionom
I det följande behandlas reduceringsreglernas roll i mervärdeskattesyste-

och olika konsekvenser avskaffande.met ettav
Byggnadsverksamhet område.i princip mervärdeskattepliktigtär ett

Beskattningsvärdet emellertid reducerat till 20är för i huvudsakprocent
projekterings- och andra byggkonsulttjänster, byggledning, vissa yttre
ledningsarbeten vatten, ångaavlopp, olja, el, fjärrvärme, tele, o.d.,gas,
arbeten med vissa allmänna kommunikationer eller platser markun-samt
dersökningar. Beskattningsvärdet reducerat till 60 för övrigaär procent
byggnadsarbeten. Dessa reduceringsregler infördes till övervägande del vid
ML:s tillkomst. En redogörelse finns i avsnittnärmare 2.2.2.

bådaEtt syfte med åstadkommade reduceringsreglerna konkur-attvar
rensneutralitet mellan byggnads- och anläggningsarbeten i regi ochegen
upphandling byggentreprenadtjänster. Byggkonsulttjänsterna harav
succesivt förts in under 20-procentregeln åstadkommaför enhetligatt en

konsultområdet.beskattning inom åsyftadesMed 60-procentregeln
åstadkommadessutom oförändrad skattebelastning bostadskonsum-att

tionen jämfört dåmed situationen före ML, den allmänna varuskatten
endast träffade såledesinköpentreprenörernas byggnadsmaterial ochav
inte åsyftadesträffade byggentreprenadtjänsterna. Vidare begränsaatt

hyresnivåskillnaderna i mellan och gamla hus. Ett syfteannatnya var
enligt uttalanden allmänna skatteberedningen, begränsa skillnadernaattav
i skattebelastningen hos dem bedriver rörelseverksamhet i förhyrdasom
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lokaler respektive fastigheter SOU 1964:25 429 ff..egna s.
Reduceringsreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten innebär att

det normala beskattningsvärdet, vederlaget, vid byggnads- elleren
anläggningsentreprenad nivåschablonmässigt tillreduceras ned haren som
antagits utgåendematerialets andel Denkostnaderna. skattenmotsvara av

sådant ingående,hos blir i fall likaentreprenören hans avdragsgil-stor som
såledesla, Genomskatt. denna ordning mervärdeentreprenörensantas

lönekostnader dåoch vinst bli Entreprenörenobeskattat. iställs samma
läge intehan varit skattskyldig och därmed endast intebetalatsom om en
avdragsgill skatt sina förståsmaterialinköp. Med materialinköp här alla

Sådanaskattepliktiga inköp. såledesinköp kan köpäven utgöras av av
maskiner och transporttjänster.

Om materialandel överstiger 60entreprenörens respektive 20 procent,
utgåendeblir den måni ingåendeskatten motsvarande mindre denän

avdragsgilla skatten. I den situationen reduceringsreglerna entreprenö-ger
förhållandemotsvarande kostnadsfördel i till egenregiproduktionen.ren en

Om materialandel i skulleentreprenörens stället understiga nämnda
utgåendeblir den skatten i utsträckningmotsvarandeprocentsatser, större

ingåendeden medän motsvarande kostnadsnackdel följd.som
Enligt vad erfarits 20-procentregeln kommunernas egenregisom ger en

kostnadsnackdel 8-10 förhållandei till entreprenadföretagenprocentom
vid anläggningsentreprenader. Dettastörre beror den tekniskaatt

förhållandetutvecklingen har medfört material-mellan och arbetsinsatsatt
ändrats. Det gäller inte minst maskininsatsen. För lösa kommunernasatt
konkurrensproblem har mervärdeskatteutredningen i sitt slutbetänkande
föreslagit bestämmelser in i anvisningarna till 2 § MLatt enligt vilkatas

få,kommun skulle efter därom till Iansskattemyndigheten gjord anmälan,
räkna för behov bedriven byggnads- anlåggningsverksamhetocheget som
yrkesmässig. Denna skattskyldighet skulle omfatta tjänstäven som

låterkommunen utför eller utföra eller kommun förvaltadegen av
fastighet SOU 1987:45 75 ff.s.

månIden reduceringsreglerna medför mervärdet hos byggföretagenatt
blir obeskattat, bidrar mervärdeskatten inte till den sektorns totalasvarta

förhållandekostnadsfördel i till byggföretagen.

påOlika synpunkter reduceringsreglerna

Sammanfattningsvis kan följande. Reduceringsreglernas innebördsägas är
skapade mervärden i upphandlade byggnads- anläggningsentrepre-att och

nader blir obeskattade skattskyldig verksamhetsättsamma som en
ingående,belastadär avdragsgill, dockskatt, kumulativa effekterattav

undviks avdragsrätten. En ordning innebär i entreprenad-genom attsom
verksamheten skapade mervärden detta blir obeskattade awikersätt
från råderden ordning inom EG. Där beskattas entreprenaderna fulltsom

I intåktshänseende medför reduceringsreglerna intäkterut. bliratt statens
mindreavsevärt vadän generell mervärdeskatt Vkap. avsnitten ger

2.1.1. Sett i perspektiv medförstörre reduceringsreglernaett vidare en
konsumtionssnedvridning lägre beskattning boendet ängenom av av annan

ll-KISI
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konsumtion. I funktionellt fortlöpande tekniskahänseende den ochgör
lönemässiga utvecklingen reduceringsreglerna med tiden inte längreatt
träffar rätt. I administrativt reduceringsreglernahänseende kan sägas att

förenade med betydande redovisnings- tillär och kontrollproblem som
delen kan hänföras till den vidsträckta tillämpningstörre gettssom

20-procentregeln i den statliga kommunala upphandlingenoch av
framhållas,anläggningsentreprenader och konsulttjänster. Vidare bör att

såväldet huvud innebär hanteringsmässig förenkling hosöver taget en
skattskyldiga skatteadministrationen ha generell beskattningattsom en
med enhetlig skattesats.

vållatReduceringsreglerna har tillämpningsproblem.avsevärda
Situationen kvarstår månhar förbättrats i betydande vadproblemmen
gäller 20-procentregeln. Olika gränsdragningsproblem föreligger vid
anläggningsentreprenader. Härtill kommer reduceringen till 20nedatt

vid anläggningsentreprenader redogjorts förprocent sätt närmare-
ofta kostnadsfördel egenregi-entreprenörerna gentemotovan ger en en-

produktion med motsvarande Enkostnadsstruktur. aspekt är, attannan
20-procentregeln tillämpas i vid statlighuvudsak enbart kommunal och

föreslåsupphandling. I avsnitt 8 primär-generell avdragsrätt för ochen
ingåendelandstingskommunernas sådanMedskatt. ordning kommeren

således20-procentregeln förhuvud sakna betydelseöveratt taget
konkurrensneutraliteten.

Beträffande 60-procentregeln kan det tillämpningen harnoteras, att
år. åstadkommitsstabiliserats under Detta har tämligensenare genom en

råd frånmassiv insats med anvisningar och RSV, länsskattemyndigheter,
branschorganisationer intern företagsutbildning. Bidragandeoch genom

såvitttorde ha varit tolkning i RSV:s anvisningaräven generösen avser
tillämpningsområdet. Ett slopande 60-procentregeln införandeochav av

tjänster i föreninggenerell skatt med enhetlig skattesats utanen
reduceringsregler innebär informationsbehovet i fall siktatt vart

Angåendeminskar. 60-procentregelns inverkan entreprenadernas
skattebelasning följande i mervärdeskatteutredningens slutbetänkan-anges

frågade I fastighetsarbeten, omfattas 60-procentrcgeln, ärom som av
bilden splittrad. För vissa arbeten upphandling skattebelastninglägreger

förhållandetinte för andra, allt beroende mellan materialinsats ochmen
arbetsinsats för arbetenas utförande. Kommittén har under sitt intearbete

någoterfarit denna bedömning.motsägersom
Såvitt 60-procentregelns subventionseffekter bör anmärkas attavser

regeln inte infördes för subventionera boende. I praktikenänatt annat
subventioneras emellertid de näringsverksamheter inte medföräven som
skattskyldighet.

Från olika branschorganisationer i 60-procent-detaljistledet hävdas, att
sådantregeln används den installationsföretagsättett att gynnar

bekostnad detaljisthandeln. Enligt gränsdragningsregelnden nuvarandeav
sådaninteskall reduceringsregeln tillämpas vid försäljning iav vara

förening med inmontering i fastighet byggnads- ellerutgörvarans som
ingår sådananläggningsentreprenad i entreprenad.och ledettsom en

Som exempel försäljning i förening inmontering spismed enbartnämns av
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kylskåp.eller Vidare särskild ersättning för inmonterin-att uttasanges om
så tillämpas 60-procentregeln den delen vederlaget sjättegen, av

mån påståendetstycket anvisningarna till 14 § ML. I vilkenav om-
svårtkonkurrensnackdelar för detaljisthandeln riktigt tordeär attvara

Förhållandenafastställa. vid installationsarbeten nämligen i gradhögär
olikartade.

Kostnaderna för boende vid slopande reduceringsreglernaett av
Ett reduceringsreglernaslopande vid bostadsbyggnation höjaskulleav
byggkostnaderna såledesmed 9,4 Detta medför i regelprocent.ca en

upplåning,motsvarande ökad i sin innebär viss ökningtursom av
räntebetalninganzboendekostnaderna i form amorteringar Omochav

helt framgåttränteökningen lämnades osubventionerad, skulle som av-
avsnitt 7.2.4 boendekostnaderna öka med-

19,1 varav 0,4 för amorteringar och 18,7 för räntor förprocent-
nyproducerade bostäder efter 1990 och
5,7 långvarav 0,8 för avskrivningar 4,9 för siktoch räntorprocent-

bostadsbeståndethela byggts reduceringsregler.när utan

låtaOm i stället skulle subventionera ränteökningar medstaten
räntebidrag motsvarande den nuvarande genomsnittliga subventionerings-

sågraden, skulle boendekostnadsökningarna bli

5,0 varav 0,4 för avskrivningarna 4,6 föroch räntornaprocent-
respektive
3,9 varav 0,8 för avskrivningarna och 3,1 för räntorna.procent,-
Ett drag för prisbildenkännetecknande byggsektorn bygg-är att

produktionskostnaderna sedan längre tid stigit ochavsevärt atten
kostnadsnivåerna åtför och gammal produktion därför skiljer sig iny

alltsåökande grad. Ett slopande reduceringsreglerna skulle bidra härtillav
så vis hus byggda efter 1990 9,4skulle ha högreatt procenten ca

alltsåproduktionskostnad dessförinnan. Dettahus byggda börän motses
bakgrund den allmänna kostnadsutvecklingen byggsektorn. Underav
IO-årsperioden den januari 19781 den 31 december 1987 har det-
genomsnittliga byggnadsprisindexet stigit med 126 förtotalt procent

småhus.flerbostadshus och 121 för gruppbebyggda Prisstegringar-procent
årligaför flerbostadshusen enligt det genomsnittliga byggnadspris-na var -

år årligen, år årindexet 1980-1984 7 1985 3,7 1986procent procent,ca-
år7,6 och 1987 11,6 Prisstegringarna för gruppbebyggdaprocent procent.

småhus årliga årenligt det genomsnittliga byggnadsprisindexetvar - -
årligen, år1980-1984 år7,2 1985 2,9 1986 7,9procent procent, procentca

2 Nedanstående beräkningar sig allmännyttigabaserar de företagens struk-
i huvudsakär tillämpliga övriga hyresrätter, bostadsrätter ochäventur men

egnahemsboende.
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procent.3åroch 1987 11,7
avseendereparationer 0.d.60-procentregeln tillämpas även

sådant med 9,4fastigheter. Priserna för likaledes ökakommer att ca
framgått höjningSom avsnittet 7.2.4 detta boen-procent. en avav ger

måni vilkendekostnaderna med 0-2,3 beroende bl.a.procent,ca
tjänsterna upphandlas.

Rörelselokaler

beskattningenReduceringsreglerna neutraliteten iinnebar ingen lösning av
mellan skattskyldiga verksamhetmed respektive förhyrdai lokaleregna

ingåendeDelokaler. förstnämnda byggmervärdeskattenkunde dra denav
utgåendesin fastighetsäga-skatt i de sistnämnda fick däremotrörelsen,

ingående avdragsgill kostnadsdelmervärdeskatt faktisk ickerens som aven
Genomhyran. ändringar i ML 1979 emellertid de nuvarandeinfördes

frivilligtreglerna inträde för skattskyldighet beträffande uthyrningom av
åtrörelselokaler skattskyldiga. Med denna ordning blir byggmervärdeskat-
ingåendeavdragsgill uthyrningsverksamhetskatt i fastighetsägarens ochten

utgående ingåendehans skatt avdragsgill i denhyrorna blir skatten
skattskyldige lokalinnehavarens Motsvarande regler infördesverksamhet.

upplåtelse åtsamtidigt för Kommitténsbostadsrätt skattskyldiga. förslagav
basbreddningar medför blifler hyregäster med rörelse kommeratt attom

skattskyldiga. Därigenom utvidgas möjligheterna till frivilligtautomatiskt
frågainträde. För icke skattskyldiga subjekt blir däremotdet om en

framgårkostnadsökning boendekostnadsavsnittet.sätt av

beståndGammalt och i boendetnytt

Skillnaden beståndmellan gammalt och med tidenkommer attnytt
utjämnas hyresregleringens kostnadsmodell avskaffadatt ärgenom rena

Ävenbeståndetoch allteftersom det gamla nyproduktion.ersatts av genom
fastighetsägare tenderar sprida sina kostnadsökningarstörreatt att ut

beståndet minskar skillnaderna tiden.med

Monteringsfärdiga hus
Även vid omsättning monteringsfärdiga beskattningsvärdethus ärav

60reducerat till Denna reduceringsregel infördes i förML inteprocent. att
sådan förhållandeomsättning skulle bli missgynnad i till byggnadsentrepre-
nader. Om såledesreduceringsregeln för dessa avskaffas, för denskäletär
förstnämnda reduceringsregeln borta.

3 centralbyrånsStatistiska byggnadsprisindex anbudspriser avseendehus och
markberedning.
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växtlighetTjänster avseende växande skog, odling eller annan
rotfrukts-ochI princip omfattas tjänster, jordbruketsalla växt-som avser

beredningmarks förodling, 60-procentregeln. Detta fr.o.m.gäller alltav
förstås således plöjning, harvning,exempelvisodling skörd. Härmedt.o.m.

slåtter, stråskörd, 60-procentregelnbesprutnin rotfruktsupptagning m.m.
avverkning. Med awerkningmotsvarande tillämpningäger sätt

förstås med trädfällning.utförs i sambandalla skogsarbeten platsensom
ingåendeI mervärdeskatt.allmänhet torde skatten avdragsgillvara en

Den samlade bedömningen reduceringsreglernaav
Mot övervägande skälbakgrund det anförda finner kommittén attav ovan

för Behovet särskildatalar reduceringsreglerna awecklas.böratt av
stödåtgärder måste effekternabedömas bakgrund de samlademot avav

åtgärd inomstskatteutrednin-denna kommitténs övriga förslagoch ochav
områden frågaförslag. De räntebidragen,kommer inärmast ärgens som

Debostadsbidragen, de bostadstilläggen barnbidragen.kommunala samt
samlade effekterna kommitténs inkomstskatteutredningens förslagochav

åtgärderbehandlas i kapitel V avsnitt Förslag till för motverkaatt
snedvridningar egenregi entreprenadupphandling imellan och lämnas
förevarande kapitel avsnitt 7.2.7.

Särskilt utvidgning skatteplikten7.2.6 om av

En i princip skatteplikt införsgenerell skatteplikt för tjänster innebär att
för fastighetsförvaltning, städning sotning, fönsterputsning,bostäder,av
avloppsrening, renhållningsophämtning, avfallsdestruktionmark, ochav
bevakning fastigheter. Dessa tjänster dekännetecknas harattav av
anknytning till användandet fastigheter. Det sagda gäller ävenav nu
tillhandahållande Kommittén den föreslagna generellavatten. attav anser,
skatteplikten i likhet med vad EG:s sjätte direktiv -integäller enligtsom-

innehålla något tillhandahållandebör undantag för dessa tjänster eller för
Frågor egenregi 7.2.7.och upphandling behandlas i avsnittvatten.av om

områdenaBeträffande de detta tillkommande kansätta nämnas
följande.

bestårFastighetsförvaltning, inklusive fastighetsskötsel, i allmänhet av
tjänster inte Enligtskattepliktiga. den huvudsaklighetsprincipenär s.k.som

då ingårsamtliga tjänster,kommer i uppdraget, skattefria.attsom vara
Det kan gälla kameral och teknisk förvaltning liksom fastighetsförvaltning
i form Snöröjning, städning städningbostäder och andra lokaler, yttreav av

underhåll ingårOm reparationer iochsmärre moment ettettm.m. som
sådant fastighetsskötseluppdrag, s.k. samordnad fastighetsförvaltning,
träffas inte heller dessa tjänster mervärdeskatt.av

Från skatteplikt enligt nuvarande ordning uttryckligen undantagetär
städning bostäder och andra lokaler, sotning fönsterputsning sjätteochav

anvisningarnastycket till 10 § ML. Härmed löpande arbetenav avavses
Däremotdetta föreskrivs skatteplikt 10 § första ML förslag. i stycket 4
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rengöring byggnad och anläggning fastighet enligt ML.utgörav annan som
Bestämmelserna fick i förtydligande syfte sin nuvarande lydelse den juli1
1986 prop. 198586:47 32s.

Vid ML:s tillkomst frånundantogs frånskatteplikt vattenverk.vatten
Avloppsrening inte skattepliktig tjänst. Motivet härtillupptogs som angavs
i propositionen till ML områdetdet energiskattebeiagda ställdesattvara
utanför mervärdeskatten. Tekniska dåskäl förtala ävenatt vattenangavs
från vattenverk avloppsrening skulle skattefritt prop. 1968:100samt vara

109. För rening avloppsvatten infördes 1979 teknisks.k. skattskyl-s. av
dighet.

råderskattefrihet enligt nuvarande ordning för rengöring Detmark.av
inkluderar gaturenhållning och snöröjning. It.ex. 11 § 3 ML finns ett
kvalificerat undantag för i renhållningsamband med förtransport samt
omhändertagande förstoringoch Detta inkluderar omhändertagan-av vara.
de och avfall. Denna tekniska skattskyldighet har punkt 1av sopor genom
åttonde stycket anvisningarna till 2 § ML utsträckts till gällaävenav att
kommunal verksamhet för behov. Som yrkesmässig verksamhet skalleget
nämligen alltid kommuns renhållningi samband med ellertransportanses
omhändertagande och förstoring Denna kommunala avdragsrättav vara.

ingåendeför skatt avseende bibehållsverksamhet för behoveget genom
förslaget i avsnitt 8 generell avdragsrätt för kommunerna.om

De här behandlade verksamhetsområdena beståndsdelnaturligutgör en
i generellt mervärdeskattesystem. något områdeett Att undanta skulle

svåröverskådligamedföra tillämpningsproblem. Exempelvis skulle ett
undantag för fastighetsförvaltning föranleda komplikationer beträffande
den i avsnitt 7.7 föreslagna beskattningen advokattjänster. Det börav
vidare uppmärksammas de här behandlade verksamheternaatt är
skattepliktiga enligt EG:s Påsjätte direktiv. anförda förordarskälnu
kommittén skatteplikten tillutsträcksatt dessa verksamheter. Iatt avse
likhet med vad i samband med reduceringsreglerna börangettssom
utvärderas de ekonomiska effekterna den samlade reformeringen deav av
indirekta och direkta skattesystemen. Vad i det sammanhangetsagtssom

eventuellt behov stödåtgärdersärskilda gäller Egen-här.om ävenav
regifrågorna behandlas i avsnitt.nästa

Ovan har behandlats tjänster med anknytning till användandet av
Såvittfastigheter. uthyrning bostäder och yrkesmässigtavser annatav

tillhandahållande boende finner kommittén skatteplikt skulleav att en
medföra alltför kostnadsbelastning boendet. Däremotstor bör
skatteplikten utsträckas till upplåtelseall fastighet vilkenatt avse av av
intäkten hänförlig till förvärvskällanär enligtrörelse kommunalskattelagen.
Det innebär skatteplikten kommeratt omfatta uthyrningbl.a.att av
parkeringsplats i parkeringsrörelse, uthyrning förvaringsboxar, uthyrningav

båtplatser i hamnverksamhet yrkesmässig campingverksamhet.av samt
Förslaget konformtär med EG:s sjätte direktiv.



167beskattningsområdetSOU 1989:35 framtidaDet

Egenregifrågor7.2.7

Uttagsbeskattning fastighetsförvaltande företagav
föreslårKommittén följande. Uttagsbeskattning införs för vissa arbeten,

fastighetsförvaltande företag hyresföretag, utför sinabanker etc.som
dåfastigheter. Skattskyldigheten begränsas till de fall de nedlagda

inklusivelönekostnaderna, sociala avgifter, för arbetena under ett
beskattningsår överstiger visst 500 Uttagsbeskattningenbelopp, 000 kr.ett

byggnads- eller anläggningsarbeten, bygghantverkartjänster samtavser
tjänster innefattar ritning, projektering, konstruktion eller därmedsom
jämförlig tjänst. Uttagsbeskattningen utförs ienbart arbetenavser som

föreslåsregi med anställda. Däremot inte uttagsbeskattningegen egna av-
fastighetsadministration, renhållninglokalstädning, fönsterputsning, och

sedvanlig fastighetsförvaltning.annan
Förslaget innebär ingen ändring dagens situation för företagdeav som

bedriver yrkesmässig byggnadsrörelse. Vad införs uttagbeskattn-ärsom en
ing för de fastighetsförvaltande företag inte bedriver yrkesmässigsom
byggnadsrörelse. För föreslåsyrkesmässig byggnadsrörelse enbart den
ändringen de speciella redovisningsreglerna i 5 § tredjeb andra ochatt
styckena upphävs.

åstadkommaDen föreslagna uttagsbeskattningen syftar till neutralitetatt
åvid de fastighetsförvaltande företagens val sidan egenregimellan ochena

å andra sidan upphandling tjänster upphandling färdigbyggdaellerav av
föremålfastigheter varit för uttagsbeskattning.som

Skälen för förslaget huvudsakligen följande. Genom skattskyl-är att
dighet inte införs för exempelvis bostadsuthyrning bank- ochsamt
försäkringstjänster ingåendekommer dessa sektorer fortfarande ha denatt

direkt,skatten avdragsgill, Ikostnad. och med reducerings-attsom en
reglerna för byggtjänster o.d. slopas generell mervärdeskattepliktsamt

måsteinförs tjänster fastigheter skillnaderna i skattebelast-som avser
ningen mellan upphandlade i regi utfördaoch arbeten i görligasteegen
mån eliminieras. Det sker viss uttagsbeskattning införs för deattgenom nu

skattskyldiga fastighetsförvaltarna.
Enligt de gällande den bedriverreglerna uttagsbeskattasnu som

yrkesmässig byggnadsverksamhet. Med yrkesmässig byggnadsverksamhet
förstås utåtriktadi princip byggnadsverksamhet. Den uttagsbeskattningen

överlåtelseskall bakgrund fastighet inte skattepliktig.mot att ärses av av
ingåendeGenom uttagsbeskattningen tillskapas föravdragsrätt den skatten.

Eftersom idenna skatt princip materialandelen insatskostnadernaavser av
utgåendeoch reduceringsreglerna vidgäller bestämmandet den skatten,av

fråga någondet i princip inte beskattning byggföretagetsär om av
På så råder dåmervärde. det likhet fall förmed de företaget, i ställetsätt

åtbygga utförmark, entreprenad fastighetsägare.att egen en en
Reduceringsreglernas syfte här mervärdeskatten inteär skalläven att
träffa mervärdet hos byggföretaget. Ett slopande reduceringsreglernaav

alltsåinnebär i princip byggföretagens mervärde Enbeskattas.att
uttagsbeskattning fastighetsförvaltandehos de företagen för exempelvis
byggnads- och anläggningstjänster syftar till utjämna skillnaderna mellanatt
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å sidan de fastighetsförvaltande företagens byggföretagensochena egenre
mervärdeskattebelagda entreprenader eller försäljningar mervärde-av
skattebelastade uttagsbeskattade fastigheter.

Särskilt såvittbeskattningseffekter byggnads- och anläggnings-om avser
verksamhet

Ett slopande reduceringsreglerna för byggnads- och anläggningsarbetenav
innebär i sådanaprincipnämnts mervärdet vid arbeten kommeratt attsom

Mångabeskattas. fastighetsförvaltandede företagen t.ex. bostadsföre-av
försäkringsbolagbanker, kommer emellertid inte i framtidentag, heller att

skattskyldiga. Deras uppköp byggnads- anläggningstjänsterellervara av
då förhållandekommer i till arbeten utförda i regi fördyras medatt egen

belopp motsvarande den ökade Hurmervärdeskatten. konkurrenssitua-ett
tionen i sin blirhelhet beror emellertid givetvis mycket utvecklingen av

sådanandra faktorer. En effektiviteten vid egenregi jämförd medär ett
entreprenadföretags Motsvarandearbete. situation uppträder vid en

åjämförelse sidanmellan köp fastigheter bebyggts uttagsbe-ena av som av
åskattade byggnadsföretag och andra sidan skattskyldiga fastighetsför-

valtares egenregi. Det finns skattskyldiga fastighetsförvaltare med
mångmiljardbeloppfastighetsinnehav till har eller kan byggasom upp egen-

regikapacitet mycket betydande omfattning. En utebliven uttagsbeskat-av
tning skulle innebära allvarligt hot främst mindrede byggföretagenett mot
och byggnadshantverkarna till pådel har sin inriktadverksamhetstorsom

åtarbeten de skattskyldiga fastighetsförvaltarna.
På anförda skäl förordar kommittén uttagsbeskattning förnu en

byggnads- och anläggningstjänster underhåll.inklusive reparationer och
Även innefattandearbeten ritning, projektering, konstruktion eller därmed
jämförlig tjänst bör uttagsbeskattas. Allmänna regler tidpunkten förom
redovisningsskyldighet bör bli tillämpliga. I avsnitt 2.3.10 redogjorts förhar
tidpunkten för inträde skattskyldighet. Där har bl.a. behandlats deav
särskilda Sreglerna i b § andra och tredje MLstyckena avseende
byggverkssamhet. Kommittén dessa regler bör upphävas ochatt attanser

såenhetlig redovisningsskyldighet införs.sätten

Särskilt såvittbeskattningseffekter andra tjänster byggnads-änom avser
och anläggningsarbeten

De fastighetsförvaltarna har betydande förkostnader i dag skattefriastora
tjänster. Dessa städning, fönsterputsning,kan gälla fastighetsskötsel och
administrativa tjänster skilda Valetslag. utföramellan dessa tjänsterattav
i regi med frånanställda eller upphandla dem näringsidkareattegen egna
påverkas någoni dagsläget inte Bådemervärdeskatt. egenregiverksam-av
heten och upphandlingen belastas nämligen enbart med förkostnader
avdragsgill skatt gjorda förvärv.

Med införd skattskyldighet för anlitade uppdragstagare hela fältetöver
blir situationen De mervärden iskapas uppdragstagarnasen annan. som
verksamheter kommer beskattas förblir i fastighetsför-obeskattadeatt men
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egenregiverksamhet.valtningens
verksamhetupphandling ochmellanhar konkurrensenSärskilt markant

verksamhetsområdena.kommunalastatliga ochregi varit inom dei egen
hos ochavdragsrättengenerellaavsnitt 8 föreslagna statGenom iden

emellertidförvärvtill gjordahänför sigden skattkommuner kommer som
I ochverksamheterna.i offentligakonkurrensfaktor deeliminerasatt som

skattskyldigakonkurrensnackdel förmervärdeskattensmed det minskar
verksamhet-konkurrensneutralaDetväsentligt.högstuppdragstagare

fallet.vadsområdet betydligtblir i än ärstället större nu
dikterasutförandeformerfår valetförutsättasDet dessutom att avav

de ickeI valet kommermervärdeskatteffekterna.lång rad andra skäl änen
merarbetein detnämligen vägaskattskyldiga fastighetsförvaltarna även att

upphandlingjämfört medegenregi innebäroch besvär av enenensom
sådan mindredestospeciell tjänst är,kvalificerad ochtjänst. Ju enmer

egenregi ochkostnadsförskjutningar mellanfår marginellabetydelse
ellerreduceringsreglernaslopandeupphandling. Effekterna ett avav

entreprenad-mervärdcskattefriamervärdeskattebeläggning hittillsav
tillhandahållnasåledes beroende denoftao.d. blirverksamheter
karaktärenberoendeblir effekternaVidaretjänstens karaktär. av

praktiskaoftaEnskilda saknarkunder.entreprenadföretagens personer
subjektregi, medanivisst arbetemöjligheter storagöra ett avatt egen

egenregi den skullefunnit anledning ha ävenpraktiska skäl kan ha att om
återhållandealltså mekanismer,finnsDetmarginellt dyrare. somvara

upphandling ochför mellanbetydelse valetkostnadernasmotverkar
egenregi.

fastighetsför-aktuellagälla häruttagsbeskattningen inte kommerOm att
bostadsuthyrning.vidsärskilt problem uppkommavaltningstjänster, kan ett. allmännyttigadei jordabalkenbruksvärdereglernaEnligt nuvarande ärde

företagDessaså hyresmarknaden.prisledandeföretagen heltgott som
Skulle derasså egenregikapacitet.betydandede haroftaär attstora en

områdenbåde omfattandeeffektiv ochegenregiverksamhet somvara
mindresikt leda tilldettauttagsbeskattas, kaninte kommer attatt

får täckning för sinainte fullbruksvärdereglernahyresföretag grund av
Kostnadstäckningenfastighetsförvaltning. ärupphandladkostnader för

förhållande, inte harmängdi grad beroende attemellertid hög somav en
med mervärdeskatten.göra

föreliggerkommittén det intebedömning finnersamladVid atten
fastighetsför-uttagsbeskattning avseendeförordaövervägande skäl att en

framhållas uttagsbeskattningenDet därvidvaltningstjänster. bör att mer
sigdestofastighetsförvaltningen, närmarvidgas till ävenatt meravse

upplåtelsen.själva Iföromfattning skatt vederlagetbeskattningens en
hyresnivåerna motsvarandeochhärmed blir genomslagetkonsekvens

så uttagsbeskattning innebäromfattandeHärtill kommer attstörre. att en
från Ytterligare börinom EG.sig vad i allmänhet gällerfjärmar somman

uttagsbeskattningadministrativa aspekterna. Ju längredebeaktas en
Dettasvårare gällertillämpningen uttagsreglerna.sig desto blirsträcker av

mån tendenser inegativaför olika inköp. I deninte minst avdragsrätten
områden,så olikavitt konkurrensenframtiden skulle uppkomma avser



170 framtidaDet beskattningsområdet SOU 1989:35

kan det dock bli aktuellt utsträcka den här förordadeatt uttagsbeskatt-
ningen. Starka administrativa skäl sådantalar för eller mindreatt en mer
generell uttagsbeskattning såbör utformas beskattningsvärdetatt utgörs av
lönesumman inklusive sociala kostnader. Det innebär utgårskatten medatt
19 denna lönesumma. sådanEn utgåendeprocent någonskatt inteav ger
avdragsrätt.

Den tekniska utformningen den förordade uttagsbeskattningenav
Verksamhet i KL:s mening räknas byggnadsrörelsesom enligtär desom
allmänna grunderna för ML yrkesmässig. De särskilda bestämmelserna i
punkt 1 andra stycket anvisningarna till 2 § ML vad enligt MLav om som
skall räknas yrkesmässig byggnadsverksamhet utgåbör därförsom och
skattskyldigheten för i regi bedriven yrkesmässig byggnadsverksamhetegen
bör i framgåstället de nuvarande bestämmelserna i punkt 2 förstaav
stycket d och e anvisningarna till 2 § ML.av

Problemen med konkurrenssnedvridningar och faktiskt skattebortfall
uppkommer först egenregiverksamhetnär har kapacitet betydelse. Attav
så kan fallet torde knappast förrän förvaltningenvara sysselsätteranses

helårsanställdaflera yrkesmän. Utifrån den frågagrundsynen bör om
beskattning i regi utförda byggnadsarbeten frågakomma i förstav egen när
lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter för anställda, sysselsatta enbart
med arbeten fastighet, för beskattningsåret överstiger 500 000 kr.
Lagtekniskt bör bestämmelser i punkt 1 anvisningarnagenom till 2 §av
ML vad i regi fastighetsför-utförda byggnadsarbetenanges isom av egen
valtning skall räknas yrkesmässig verksamhet. Det bör därvidsom attanges

yrkesmässig verksamhet räknassom utfördaägaren arbeten fastighet,av
hos honom anläggningstillgångutgörsom enligt KL, nedlagdaom

lönekostnader, inklusive sociala avgifter, för arbetena för beskattningsåret
överstiger 500 000 kr. I anvisningarna till 2punkt första stycket av
anvisningarna till 2 § ML bör vad skall räknas omsättninganges som som

i regi utförda fastighetsarbeten. alltsåHärav böregen vilka slagsanges
arbeten som avses.

7.3 Massmedia

7.3.1 Sammanfattning avsnitt 7.3av

Radio- och televisionsverksamhet mervärdeskattebeläggs.-
Skatteplikten för försäljning tidningar utsträcks till gällaav ävenatt-
allmänna nyhetstidningar.

7.3.2 Radio- och televisionsverksamhet

En generell skatteplikt för och tjänster innebär skattskyldighetvaror att
kommer föreligga för yrkesmässigt tillhandahållandeatt av

ljud- och bildprogram, dvs. programproduktion,-
sändning av programmen,-
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sändning,förmedling förav programmen-
underhåll mätutrustning,handhavande, och service av-

annonseringsutrymme i sändningen.ellerreklam--
skatteplikt förnuvarande ordningtjänster föreligger enligtAv dessa

annonsering.underhåll mätutrustning för reklam elleroch service samtav
Utsträckningenskattefria.tjänsterna i allt väsentligtDe övriga är avnu

framgår avsnittet 7.8. Iljud- och bildprogramskatteplikten till gällaatt av
skattskyldighet förinförandetavsnitt behandlasförevarande program-av
med sändningsverksamhetenproduktionsföretag med sändningar elleregna

skattskyldighet förinförandetutlagd entreprenad. Vidare berörs av
Ävenkunder.sändarföretag och derasförmedling mellansändarföretag och

Inätutrustning berörs.i form handhavandeentreprenadverksamhet avav
Sveriges Radio-koncernen, kabel-i fortsättningenenlighet härmed tas upp

finska televisionsprogram-satellitföretagen, närradioverksamheten, deoch
radiotidningarna.ochmen

Sveriges Radio-koncernen

koncernensRadio-koncernen enligt mellan ochSveriges skall statenett
radio-bedriva ochSveriges Radio AB SR, slutet avtalmoderbolag, en

publicistiskt oberoende ochtelevisionsverksamhet skall präglassom av
1966:755enligt radiolagenorganisatorisk självständighet. Sändningsrätt

Television AB,till SR, nämligen Sverigesfyra dotterbolagenhar av
Utbildnings-SverigesSveriges Riksradio AB, Sveriges Lokalradio AB och

Även medprogramföretagen, har avtalradio AB. dessa företag, de s.k.
1979, meddelat med stödregeringsbeslut den 15 februariEnligtstaten. av

från skattepliktigai för sigML, mervärdeskatteplikt undantaget och12 § är
åttillhandahållerSR eller nämnda dotterbolagentjänster de nusom

sådaningående föreligger inte för skattförvarandra. Rätt till avdrag skatt
frånundantagits skatteplikt.sig tjänster enligt beslutethänför till somsom

från sina sändareSveriges Radio-koncernensTeleverket sänder program
i landet.här

avgiftertelevisionsverksamheten finansierasRadio- och genom
fastställdTV-avgiften, f.n. 246 kvartal,TV-mottagare. kr.innehav ärperav

ikraftträdande, den 1TV-avgift. Sedan denna lagsi 1989:41lagen om
för TV-mottagare1989, föreligger inte avgiftsskyldighetdet sommars

satellitsändningar. Bestäm-konstruktion endast kangrund sin ta emotav
finansiera SverigesTV-avgiftens syftemotiverats medmelsen har är attatt

således dåtillämpligt det tillsändningar. Undantaget blirRadio-koncernens
monitor i förställetmed kopplasparabolantenn tuner-mottagare enenen

innehavAvgiftsskyldighet föreligger inte heller förvanlig TV-mottagare. av
åtgärd intesärskild kanplomberingTV-mottagare ellersom genom annan

avgiftsfrihet föreligger dockTV-program. Dennaanvändas för att ta emot
sådana fortskaffningsmedel eller ifinns iendast för mottagare som

bostadsändamål. Häravsedda föranläggningar eller lokaler änannat avses
alltså för visningmyndighets innehav TV-apparaterfrämst företags eller av

gjorts mervärdeskattvideoprogram. Det har gällandeenbart att enav
innehav enligttill avgiftsfrittTV-avgifterna skulle incitament ökatettvara
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de här nämnda bestämmelserna.
Mottagaravgifterna årsskall enligt 1989 lag betalas till dotterbolagett

till SR, Radiotjänst i Kiruna AB RIKAB. RIKAB har bildats för att
handha uppbörden mottagaravgifterna ioch har lagen tillerkänts vissaav
befogenheter i form bl.a. pejlingsrätt. Avgiftssskyldigheten förenadärav
med skyldighet anmäla innehav TV-mottagare. Denna anmälnings-att av
skyldighet straffsanktionerad. Detär har emellertid gjorts gällande att en
mervärdeskatt TV-avgifterna skulle öka avgiftsskolket, särskilt detsom
enligt uppgift föreligger behov höja avgifterna för finansiera denatt att
fortsatta verksamheten. Enligt vad inhämtats skulle mervärdeskatt-som en
skyldighet för Sveriges Radio-koncernen medföra höjning 15en om ca

TV-avgifterna.procent av
De influtna avgiftsbeloppen RIKABskall omedelbart överföra till en

räntebärande räkning hos riksgäldskontoret. SR för förvaltningensvarar av
de överförda medlen. En mervärdeskatt för Sveriges Radio-koncernens
verksamhet skulle innebära vad koncernen uppbär FV-avgifterna bliratt av
skattepliktig omsättning hos koncernen. TV-avgifterna uppbärs Sverigesav
Radio-koncernen månad frånmedel varje överförs nämnda räk-attgenom
ning till SR. Det bör därvid uppmärksammas, TV-avgifterna inteatt -
såsom ibland gjorts gällande skattär just avgifter.ärutanen-

Vid samlad bedömning har kommittén inte funnit bärande skäl fören
någotgöra undantag avseende Sverigesatt Radio-koncernens verksamhet.

Tvärtom kommer det förenat med betydande olägenheteratt göraattvara
sådant undantag. En skattefrihet innebärett nämligen koncernen inteatt

får avdragsrätt för den skatt enligt kommitténs förslag kommer attsom
friståendeomfatta producenters försäljning till koncernen. Detav program

kan innebära inte obetydlig konkurrensnackdel för dessa producenteren
förhållandei till koncernens produktion framgåri regi. Som avsnittegen av

4 omfattar skatteplikten enligt EG:s sådansjätte direktiv inte radio- och
televisionsverksamhet finansieras offentligrättsliga avgiftersom genom
innehav TV-mottagare. Frågan då önskemåletär konformitetav om om
med EG:s sjätte direktiv skall det sagda. ställningstagandetväga över nu
beror allmänpolitisknärmast frånbedömning. Kommittén har sinaen
utgångspunkter för för föreslå någotsin del intestannat undantag enligtatt
EG:s sjätte direktiv. Det bör sådanuppmärksammas, generellatt en
mervärdeskatt radio- och televisionsverksamhet överensstämmer med
mervärdeskatten framgåtti Danmark. Som avsnitt 5.2 Danmarkharav

övergångsreglernamed stöd i EG:s sjätte direktiv bibehållit sinav
mervärdeskatt TV-mottagaravgifterna.

Kabel- och satellitföretagen

Kabelföretagens verksamhet kommer omfattas den föreslagnaatt av
generella skatteplikten. Verksamheten kan inrymma olika slag tjänster.av
I de] fall det i princip tillhandahållandetär enbart kabelnäteten av som

tjänsten. Detutgör innebär kunden erläggande basavgift tillatt mot av en
nätinnehavaren sådanakan nätinnehavarenta emot tarprogram, emotsom
och sänder vidare någonbehöva betala avgiftutan tillatt programprodu-
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finansieradedå heltDet sig i allmänhetrör genomcenterna. programom
avgift förfall satellitföretagstatliga medel. I dereklam eller tar ut

dessakund önskarkabelföretagetsmottagning etersignalerna och mottaav
tilläggsavgift. Signalerna ärdebiteras kunden i allmänhet enprogram,

tvingasparabolantennTV-mottagare ochkodade. En innehavare egenav
eller desssådana satellitföretagetfall dekoderdärför i hyra en av

viss avgift föri betalaallmänhet även attrepresentant samt programmen.
fall kanI dessafastighetsägare själva kabelnätet.I falldel ägeren

förmedlingförentreprenadfastighetsägarna lagtha ansvaretut av
förfrån operationellasatellitföretagen detprogrampaketen ansvaretsamt

Andramed fastighetsägarna.kabelföretag sluter avtalsändningarna. En del
Ävenhushållen. kombinationer härav kanolikaavtalet med desluter

förekomma.

radiotidningartelevisionsprogramNärradioverksamheten, finska samt

1982:459närradiolagen ochregleradNärradioverksamheten är genom
vissaför slagdärtill hörande författningar. Bestämmelserna rätt avger

sådanaräckviddljudradio med begränsadsammanslutningar sända överatt
debiterarVad televerkettill förfogande.radiosändare televerket ställersom

således skattepliktig omsättning hossammanslutningar blirdessa en
princip bidragsñnansieradNärradioverksamheten däremot iteleverket. är

således inte helleryrkesmässig. Verksamheten därmedoch inte kommer att
bli mervärdeskattepliktig.

rundradiosändningRegeringen med stöd 1986:3har lagen avav om
tillstånd iför vidaresändningtelevisionsprogram meddelatfinländska

dessförinnantidSverige vissa samtidigt sänds eller kortav program som
Sändningstillståndet FinskaRiksförbundeti Finland. har meddelatssänts

Någon ML:s meningi Sverige. yrkesmässig verksamhet iFöreningar synes
får föranslagföreligga. sändningarna ombesörjs televerket,inte somav

får innehållasändningarna kommersiell reklam.sina kostnader. inte
Deför synskadade. skallRadiotidningar radioprogram avseddautgörs av

återge någon nyhetstidning.visst föreskrivet tryckt allmänsättnärmare
tillstånd.nåfår särskilt100 endast efterEn radiotidning fler bostäderän

Tillstånd förlaga till radiotid-till tidningden skallägaren av som varages
tidningsändningarna kodade för varjeningen. Enligt vad inhämtats ärsom

så respektive tidning radiosig-kanendast ta emotatt prenumeranterna av
skattepliktig omsättningPrenumerationsavgifterna blikommernalerna. att

önskemålradiotidning. Enligt kommitténs mening börutgivarehos omav
hålla utanför ML, exempelvisprenumerationspriserna tillgodosesatt nere

ordinarie statliga stödet för radiotidningar.inom det

Tidningar7.3.3

Allmänt

försäljningförordar, nuvarande skatteplikten förKommittén denatt av
tidningar till nyhetstidningar.utsträcks gälla allmännaävenatt
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De allmänna nyhetstidningarna redan inne iär mervärdeskattsyste-nu
så desättmet är mervärdeskattskyldigaatt för reklam och annonsering

i tidningarna Ävende har avdragsrätt ingåendeförsamt att skatt. försälj-
ningen tidningsexemplaren delutgör mervärdeskattesystemetav en av
så avdragsrätten ingåendesätt gäller såledesallatt skatt, denäven ärsom
hänförlig till försäljningen fastän någon utgåendedet inte är skatt
denna. Värdet denna avdragssubvention kan uppskattas till mellan 400av
och 600 Utgåendemilj. kr. mervärdeskatt de allmänna nyhetstidningar-

nuvarande försäljning skulle 1 miljardutgöra kr.nas ca
Denna subventionering 1 miljard alltså utgåendekr. motsvararom en

mervärdeskatt respektive tidnings lösnummer- och prenumerations-
omsättning. Det innebär, subventioneringen såfördelar sigatt störreatt

tidning fårdestoär, tidningen tillgodogöra sig denna miljarden ochmer av
mindre tidning desto mindre fårär, del subventionen den. Dettaen av

motverkar sikt givetvis mångfald frånoch skiljer sig därmedpressens
det direkta presstödet. Det budgetåretstödet, för uppgår198889 tillsom

483 milj. kr., har huvudsyfte bevara och främjaca ett attsom pressens
mångfald. Stödet därför riktatär till tidningar i marknadsmässigtärsom
underläge grund begränsad hushållen.spridning hosav

Förutom dagens skattesubventioneringatt sikt motverkar pressens
mångfald de tidningarna,att denna subventioneringstora ärgenom gynna

mycket kostsamt uppnåett sätt kortsiktig,att mycket begränsad,en men
positiv effekt mångfalden. Det kan illustreras med följande princip-
diagram.

STODFORMMERVÃRDESKATTEBEFRIELSE SOM

Lénaamhetsnivl

skattUtan

Med skatt

Överlevnadsgrñns

Tidningar

Linjen Utan skatt de olika tidningarna med hänsyn tillrepresenterar
deras lönsamhet. Längst till finnsvänster de med mycket högupp
lönsamhet. Längst ned till höger finns gårde tidningar med förlust.som
Linjen Med skatt visar den generellt sänkta lönsamhet skulle kunnasom
följa försäljningarna skattebeläggs.att Ytan mellan linjernaav motsvarar
den totala subventionen 1 miljard kr., dvs. vad skattom ca en
försäljningarna totalt skulle uppgåkomma till. Det områdetskuggadeatt
visar den del den totala påverkarsubventionen mångfalden.direktav som
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Subventionen bidrar till tidningarna den streckade delen linjenatt av
Utan uppnåsskatt överlever. Samma effekt kan med hjälp tillpresstödav
betydligt lägre kostnad den nuvarande miljarden.än

påpekasDet ibör sammanhanget dagstidningsbranschen föratt
närvarande kännetecknas lönsamhet överstiger denav en som genom-

lönsamhetsnivånsnittliga i näringslivet.
Mervärdeskattens utformning bör i belysning den s.k.även ses av

reklamskatten enligt 1972:266lagen skatt och reklam.om annonser
Den i yrkesmässig verksamhet inom landet offentliggörsom annons

utgåravseende reklam eller för vilken vederlag iärannan annons
års alltsåallmänhet skattskyldig enligt 1972 lag. Detta gäller utgivarnaäven

de allmänna nyhetstidningarna. För just dessa emellertid skattesatsenärav
inte den ordinarie, 11 priset. I stället den nedsatt till 4ärprocent av

Denna subventionering motsvarade 1987 milj. Det411 kr. börprocent. ca
frånjämföras med den 235totalt erlagda reklamskatten dagstidningarna, ca

milj. kr. Reklamskatten erläggs till övervägande del tidningar med högav
Påannonsomsättning. Ju högre omsättning, desto blir skatten.mer

motsvarande fungerar emellertid skattesatssubventionen. Ju högresätt
annonsomsättning, desto subvention.större

I reklamskattelagen dessutom inbyggt indirekt presstödär ett annat
så RSV betalar tillbaka till dagstidningarna den erlagtssätt skattatt som

beskattningsår.de första 12 milj. kr. i annonsomsättning under ett
Dagstidningar årlig fåmed lägre annonsomsättning 12 milj. kr. kanän
tillstånd RSV inte in för undvikabehöva leverera skattenatt attav
rundgång isystemet. För periodisk fack- populärpresskarak-ellerpress av

återbetalningsregler. årsomsättningsbe-finns motsvarande Här docktär är
tillloppet 6 milj. kr. och till 11 En dagstidningskattesatsen procent.satt

alltsåkan maximalt tillbaka 480 000 I dagstidningskommitténskr.
betänkande, SOU 1988:48 74, följande. Till dagstidningarnas. anges
återbetalades 1986 50,6 Det 24totalt milj. kr. denmotsvarar procent av
totalt redovisade dagstidningarna. För tidningarreklamskatten hos med

annonsomsättning kan denna subvention marginell, medan denstor vara
för tidningar med annonsintäkter väsentligtbegränsade kan innebära ett
ekonomiskt bidrag.

uppgårSumman det här redovisade indirekta direktaoch presstödetav
1,945 alltså frånvaron utgåendetill miljarder kr. Därvid har skattca av

följaktligen förekomsten avdragsrätten indirekträknats ettmen av som
presstöd.
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Bakgrunden till undantaget i ML

Försäljning allmänna frånnyhetstidningar undantagen den allmännaav var
varuskatten. Som skäl härför i lagförarbetena skattetekniska skäl.angavs

bådaI lågde utredningar till grund för ML, skatteberedningenssom
betänkande SOU 1964:25 391 den s.k.och översynsutredningenss.
betänkande Stencil Fi 1967:10 169, förordades försäljningatts. av
allmänna nyhetstidningar fördes in under mervärdeskatteplikten. I
propositionen till ML, 1968:100 107 förordades dockprop. atts.

frånundantaget den allmänna varuskatten överfördes till mervärdeskatten
i dåawaktan pågåenderesultatet den presstödsutredningen. Underav
åberopande skattetekniska skäl gjordes undantaget till kvalificeratav ett
sådant. Däremot föreslog regeringen och annonstjänsteratt skulleannonser
beläggas med mervärdeskatt. Riksdagen godtog regeringens förslag.

I propositionen till de första formerna lånefondpresstöd,av pressens
och samdistributionsrabatten, uttalade departementschefen, erfaren-att

såvälheterna mervärdeskatten ide propositionenav annonser som
stödåtgärdernaföreslagna borde innanawaktas slutlig ställning tilltogs

frågan mervärdeskatt dagstidningar prop. 1969:48 26.om s.
Det direkta presstödet har sedan successivt utvecklats i omfattning och

Dettastorlek. skall bakgrund den s.k. tidningsdödenmotses av som
frånhärjade början 1950-talet till början 1970-talet. Under dennaav av

period lades 40 landets dagstidningar nedprocent grundca av av
svårigheter.ekonomiska svårigheterDessa gällde emellertid inte dagstid-

ningsbranschen sådan i huvudsak Iågtäckningstidningarna.de s.k.utansom
Det direkta presstödet riktades därför till abonnemangstidningar i
konkurrensmässigt underläge, därmed kunde fortsätta sin utgivningsom
under villkor tidigare.än Med detta selektiva stöd bromsadesgynnsammare
koncentrationen inom dagspressen upp.
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Dagstidningskommitténs betänkande

Dagstidningskommittén har i sitt betänkande frånbehandlat befrielsen
mervärdeskatten 65-69. Någon närmare analys betydelsenav av
skattebefrielsen inte gjord.är Dagstidningskommittén uttalar emellertid
entydigt de allmännaatt nyhetstidningarnas skattefrihet och därmed
konkurrensfördel på mediamarknaden behållas.bör föreslårVidare
dagstidningskommittén årsomsättningsbeloppet återbetalningatt för av
erlagd reklamskatt frånhöjs nuvarande 12 milj. kr. till exempelvis 15 milj.
kr..

Nuvarande situation och mervärdeskattens betydelse
För belysa de ekonomiskaatt och upplagemässiga aspekterna har docenten
Karl Erik Gustafsson, handelshögskolan vid Göteborgs universitet,
kommitténs uppdrag gjort utredning de ekonomiska konsekvensernaen om
för dagspressen påmervärdeskatt försäljning dagstidningar.av av
Utredningen återfinns i betänkandets bilagedel. framgårAv utredningen
bl.a. följande. Dagspressen befinner sig sedan 1982 i god konjunktur-en
period. För det 80-tal tidningsföretag fårinte presstöd i form s.k.som av
produktionsbidrag har medianvärdet på lönsamheten stigit frånsuccessivt

nettomarginal 2-3 i börjanen 1980-talet tillprocent 9,1om procentav
1987. Räknar även med tidningsföretagen med produktionsbidragman är

procentfmotsvarande siffror 1 respektive 7,6 Dagstidningarnaprocentca
präglas låg priskänslighet avseende prisetav lösnummeren och
abonnemang. Det innebär, priset förhållandevisatt är underordnadav
betydelse efterfråganför dagstidningar. Ett undantag tidningarärav som

föremålär för dubbelköp, bl.a. kvällstidningar. Ett generellt presstöd
förstärker marknadskrafterna, de starka tidningarna påskyndarochgynnar
strukturförändrin Ett selektivt stödsystem försvagargarna. marknadskrafter-

stärker tidningar i underläge ochna, konserverar den existerande
strukturen.

Det anförs ibland det skulle stridaatt de yttrandefrihetsrättsligamot
principerna införaatt mervärdeskatt allmänna nyhetstidningar.en Det
kan här konstateras fråndet utgångspunkterdessaatt inte kan någramöta
hinder utvidga denatt ordinarie mervärdeskatten till att ävenavse
allmänna nyhetstidningar. Skatten integörs beroende tidningarnasav
innehåll. En utvidgning innebär bl.a. dessa fårtidningaratt skattsamma

gäller för andra tidningar eller försom nu böcker. För övrigt innebär det
i sin hårdnandeden alltmertur att konkurrensen förströelseomrâdet
kommer ske lika villkor.att

Mot bakgrund den verkställda utredningen och mervärdeskattebe-av
frielsens karaktär subventionering de starkaste tidningarnaav sigav anser
kommittén inte kunna förorda skattebefrielsen kvarstår.att Kommittén

således undantaget för tillhandahållandeattanser allmänna nyhetstid-av

4 Enligt preliminär. bedömning docenten Gustafssonen har vinsternaav
fortsatt stiga under 1988.att

I2-KIS l
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frågan till deerforderligt stödningar i sin helhet ochbör slopas att om
föremål utredning.för särskildverkligen det blirtidningar behöver ensom

frågansådant huruvidaomfattaEtt utredningsuppdrag bör bl.a.
återbetalning höjasårsomsättningsbeloppet reklamskatt börför erlagdav

Angåendenivå höjning tillgäller.till högre änavsevärt ensom nu
lands-20 storstads- ochföljande.exempelvis 20 milj. kr. kan Avnämnas

fulltharmed 4-7 vecka ochortstidningar utkommer nummer per somsom
17 styckenför närvarandeproduktionsbidrag enligt presstödssystemet kan

återbetalningsbeloppet. tidningsföre-Dessafullt nuvarandeutnyttja detut
alltså 15 företagen haröverstiger 12 milj. kr.omsättninghartag avsomen

milj.höjning till 20 kr.20 milj. kr. Enomsättning överstigeren som
således subventionen medföretag ökninginnebär dessaför en avenvar av

år. självfallet allasubventionsökning320 000 En kommer ävenkr. per
skattepliktig omsättningtidningar fullt produktionsbidrag medutan men en

subventionsök-milj. tillgodo. Det här nämnda exemplet12 kr.överom
ning 23 milj.skulle kr.kosta staten ca

6finns de i 8 §nyhetstidningarnaUtöver de behandlade allmännanu
periodiskaför periodiska medlemsblad ochML angivna undantagen

försäljning tillskattepliktiga vidpersonaltidningar. Dessa tidningar är annan
tillutvidgning skattepliktenmedlem anställd. En ävenellerän att avseav

sannolikhet medföraanställd skulle med allförsäljning till medlem eller
uttagsbeskattning. Kom-komplikationer med avseende reglerna om

utredningsuppdraginom för sittmittén inte funnit anledninghar att ramen
kommittén funnitangivna undantaget. heller harin det här

tilltryckeriernas leveranserin den särskilda regelnanledning att om
organisationstidskrif-sådana tidningar. Undantaget för de s.k.utgivare av

från skattskyl-karaktär undantageti huvudsakärterna somav samma
inställning imed kommitténsideella föreningar. I konsekvensdighet för

anledningfrågan kommittén hellerföreningar finnerdessa attom
med detorganisationstidskrifterna. I enlighetförskattefrihetenompröva

frånnågon frihet skattepliktomprövning deninte hellersagda görs avnu
de i 8 § 6 MLanknytning tillföljer § ML och har11 somavsom nu

publikationerna.upptagna

Kommunikationer7.4

avsnittSammanfattning 7.47.4.1 av

omfattasSverigespersonbefordran inomyrkesmässig gränserAll av—
skatteplikten.

tåg, tilltaxi beskattas denpersonbefordran med buss ellerInternationell-
såvida fråga s.k.inteinom Sveriges ärdel den sker gränser, om

skattefrimedpaketresor, vilka jämställs export.
fartygjämställs medtlygfartygpersonbefordran med ellerInternationell-

skattefri export.
enlighet med vadiförmedling beskattasResgodsbefordran och av resor-

personbefordran.förgällersom
personbefordran.skattedebitering gällerPrincipen öppenom-
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ingåendeAvdrag för skatt belöper anskaffning, hyra eller driftsom-
personbil eller motorcykel medgesav fordonet förärom avsett annat

ändamål återförsäljning,yrkesmässigän uthyrning eller personbefordran.
Med förståspersonbil skåpkarosseriäven lastbil med och buss,- om
fordonets totalvikt högst 3 500är kg.
Teletjänster omfattas skatteplikten.av-

7.4.2 Allmänt

Av tjänsterna på kommunikationsområdet förär närvarande endast trans-
gods mervärdeskattepliktiga.porter Vissa godstransporterav dockär

undantagna från skatteplikt. Postbefordran än postpaketannat ochav
gruppkorsband resgodsbefordran omfattassamt inte skatteplikten.av
Stora delar kommunikationsområdet såledesomfattas inteav mervärde-av
skatteplikt. Skatt påinte personbefordran,uttas befordran brevpostens av

televerkets tjänstersamt avseende förmedlingm.m. meddelanden.av

7.4.3 Personbefordran

Tjänsterna avseende personbefordran, resetjänsterna, representerar storen
del den privata konsumtionen. Konsumtionsneutralitetsskälav talar därför
i hög förgrad dessa tjänster inrymsatt under beskattningen. I motsvarande
riktning ocksåtalar förhållandetdet mervärdeskattensatt avkastning skulle
öka väsentligt resetjänsterna beskattades. Många företagom bedriversom
verksamhet med godstransporter ocksåombesörjer personbefordran. För
dessa företag föreligger många gånger svårigheter riktigtatt ett sätt
fördela verksamheten skattepliktig och skattefri del. Dettaen en
skattetekniska problem framför dåär alltstort det gäller avdragsrätten för
ingående mervärdeskatt. Problemet skulle undanröjas även resetjänst-om

belades med skatt. Det kan principiellerna synpunkt inte någotanförasur
vägandetungt skäl för undanta frånresetjänsternaatt skatteplikt. Det kan

ocksåhär anmärkas personbefordran inteatt undantagits från beskattning
EG:si sjätte direktiv. Kommittén såledesförordar mervärdeskatten iatt

princip skalläven omfatta resetjänsterna. Skatteplikten bör därvid omfatta
inte endast reguljär statlig, kommunal eller enskild fjärr- och närtrafik utan

taxiresor,även turistresor och sightseeing-turer Skatteplikten börm.m.
således bl.a. konkurrensneutralitetsskäl omfatta såvälbefordranav till lands
medelst järnväg, motorfordon och trañkmedel till sjössannat iochsom
luften.

Självklart uppkommer vissa problem i första hand teknisk vidav natur
beskattning resetjänsterna. Dessaen problem hänför sig iav huvudsak till

de internationella Det torde nämligen inte någraförenatresorna. medvara
svårighetertekniska mervärdebeskatta deatt i sin helhet företasresor som

inom landets gränser dessa företas båt,oavsett tåg,med flyg, bussom resor
eller taxi. förhållerAnnorlunda det sig med de frånsker Sverigeresor som
till utländsk destinationsort. Företas sådanaen med flyg båtellerresor
torde det praktiska skäl inte möjligtav uppdelningattvara genom en
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luftrumi svensktföretasden delfaktisk grund beskatta resan somav
medjämställasfår antingenDessasvensktrespektive vatten. resor
EGgällande ibliuppgiftförhållande enligtskattefri avsesexport- ett som

gemenska-landfrånbåtresor EG-land tillsåvitt utomflyg- och ettettavser
beskattasockså får ettsvenska delendeneller genomav resanpen -

antagandetenkelt byggas attschablonförfarande. Schablonen kan av
genomsnittligtbåtresa visst belopptill utrikespriset för flyg- eller ort etten

beskattningsvärdet.svenska delen. Detta belopp utgördenbelöpersett
medsåledes mervärdeskattsådant till etti fall tas utSchablonen leder att
båt. Ettrespektiveflygutrikesresor medförbelopp allaoch samma

princip främmandeemellertid ibeskrivnaschablonförfarande det ärsom nu
inteundvikasdärförDet bör tungtför mervärdeskattesystem. omett

riktning.talar ivägande skäl annan
däremotgrund böruppdelning faktiskFörutsättningarna för varaen

transportmedel.landbaseradedå medinternationelladet gällerstörre resor
principtaxi, iellermed bussdet gällerUppdelningen torde, när resor

respektiveinomkilometerkördadet faktiska antaletgrundaskunna
europeiska ländersådant i detillämpas i allmänhetEttlandet. systemutom

ioch kanresetjänsternärvarande mervärdebeskattar systemetförsom
EG det gällerinomtillämpas näreventuellt kommaframtiden att resor

försvåras dockfrån utanför EG. Systemetland attEG-land till ett avett
inkluderandepaketform, dvs.ofta säljs i äveninternationella bussresor

denväljer beskattaOmutrikeslogikostnader attoch ort.mat- man
grundasuppdelningen inte enbartdessa kansvenska delen även resor,av

landet.respektiveinomkörda kilometerfaktiska antalet utomdet
måste det kantillskapas ochuppdelningenförKompletterande regler

svåratillupphovkompletterande kommerreglerbefaras dessa attatt ge
tillämpningsproblem.

för debiljettintäkternauppdelningFör järnvägens del sker redan aven
Dennanationellamellan deinternationella resorna

beskattning den delgrund förligga tilluppdelning bör kunna även aven
också uppgift,enligtmetodDetta deni Sverige.sker är som,av resan som

Även försvårasdelför järnvägensEG i framtiden.inomanvändasavses
tåg.medmån s.k. paketresormarknadeni detden omsättssystemet

åtankeihabeskattning resetjänster börVid utformandet manavav en
båt medflyg jämställsmed ellerlösning internationelladäratt resoren

tåg, taxioch beskattasmotsvarande med bussskattefri medanexport resor
bättrafikenför flygetkonkurrensfördelar ochtill viss del gentemotger

denkonkurrensproblemVill undvika detövriga transportsâltt. somman
också betrakta deupphov till kanangivna lösningen sätt attett varager

Dettatåg, skattefritaxiinternationella med buss och export.somresorna
destinationsorttillföljd närakan dock till de attatt avser resa ensom

orttill bortom gräns.lösa biljettkommergränsen att strax sammaen
Dettaskattefrihet.princip oberättigadHärigenom iuppkommer en

undvikasi sin eventuellt kunnaproblem skulle dock etttur genom
inomtill destinationsortschablonförfarande innebärande t.ex. att resor en

inteutanför NordentillNorden beskattades i sin helhet medan ortresor en
sådannågon schablonartad lösning medförEnbeskattades till del.
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förhållande tillimissgynnadestill nordiskt landemellertid resandet ettatt
tillresandet andra länder.

internationelladebetraktaEtt ytterligare följerproblem attavsom
behandlingenskattemässigaflygresorna skattefri denärexport avsom

mening intetransit-uppehåll. kommitténsDet enligtmed s.k. börresor
ifråga någon Stockholmmellankomma till del beskatta flygresa t.ex.att en

någonuppehåll Avgörande förNew i Göteborg.och York med kortare om
angivna slutligaflygbiljettenbeskattning i princip denskall ske bör vara

destinationsorten.
Såsom beskattningsmodellerframgår föregående medför samtligadetav

såvitt funnitangår Kommittén hardet internationella resandet problem.
internationelladeden rationella lösningen betraktaattmest resornavara

båt med Iandbasera-med flyg skattefri samtidigtoch export som resorsom
ocksåskattefri skall dockde färdmedel till Sombeskattas gränsen. export

med vilketinternationella s.k. paketresor och detta transport-oavsettanses
sådan motiverat delsmedel Valet den angivna lösningensker. ären resa av

förhållandetutifrån utifrånskattetekniska och dels detaspekter att
enligt vadlösningen med de övervägandenöverensstämmer somsom,

förerfarits, avdragsrättinom EG. Lösningen innebär generellgörs en
ingående reseföretagen, vilket medför det inte börmervärdeskatt hos att

några avdragssidan.uppkomma speciella problem
frågan beloppEn beskattning resetjänsterna aktualiserar skattensomav

framgå skattedebiteringenskall biljett eller färdhandling, dvs. omav annan
Resetjänsterna visserligen till dominerande delskall öppen. är attvara

tjänsterhänföra till privat konsumtion, för dessaavdragsrätt skattmen
ändå bli i relativt omfattning. En skat-kommer aktuell öppenatt stor

tedebitering torde emellertid medföra reseföretagen tvingas bytaatt utatt
därmedden befintliga utrustningen för utskrivning biljetter ochnu av m.m.

åsamkas ikostnader. Härtill kommer inräknande skattenstora ettatt av
biljettpriset förutsättning för godtagbart kunnautgör sättatt etten

tåg, fallerbeskatta internationella med buss taxi för den deleller somresor
ocksåområde. Krav skattedebitering skullesvenskt öppenen
såvälförsvåra hanteringen för de reseföretag säljakommer attsom

anförda,skattefria skattepliktiga resetjänster. Mot bakgrund detsom av
och de kontrolltekniska nackdelar eventuellt följer härav, hartrots som
kommittén funnit resetjänster intemervärdeskatten skall behövaatt
redovisas öppet.

För det fall väljer den svenska delen internatio-beskattaattman av
frågeställningennella importenuppkommer hur skall behandlaresor man

sådana utgår frånresetjänster, tilldvs. utrikes ortav resor som men som
någon Sveriges Danmark,del inom I där medäger gränser.rum resor
turistbussar beskattas, tillämpas där utländskaetc. ett system resear-

får ierlägga avgift för den del bussresan företasrangörer en av som
AvgiftenDanmark. beräknas med ledning körda kilometer iantaletav

Danmark antalet Ett motsvarandeoch kan övervägassystempassagerare.
för del. Kontakter skattemyndigheterna Danmarksvensk med i haräven

emellertid givit vid handen inte fungerat tillfredsställande. Deatt systemet
administrativa problemen Kommittén därför funnitharär attstora. ett
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motsvarande för närvarande inte föreslåssystem bör för svensk del. Detta
såledesinnebär från utrikesatt till Sverige inte kommerresor orten att

beskattas.
Ett ytterligare problem kräver sin lösning vid beskattningsom en av

personbefordran förhållandetdetutgör beskattningen medföratt en
konkurrensförskjutning till privatbilismens fördel. Denna konkurrensför-
skjutning kommer i första hand icke önskvärt drabbaatt denett sätt

Åtgärderlokala kollektivtrafiken. bör därför vidtas för undanröja dennaatt
konkurrensförskjutning. Kommitténs angåendeförslag energibeskattningen
innebär bl.a. bensin och andraatt drivmedel för motorfordon mervärde-
skattebeläggs, samtidigt punktskatten bensin inte reduceras. Dettasom
innebär fördyring för privatbilismen. Denen lokala kollektivtrafiken
kommer därför inte komma iatt ställning isämre konkurrenshänseendeen

bilismengentemot vadän för närvarande fallet.ärsom
Kollektivtrafikföretagen mångauppbär i frånfall bidrag ellerstat

kommun. Detta regelmässigtär fallet framför dåallt det gäller den lokala
kollektivtrafiken. Dessa bidrag räknas inte in i beskattningsvärdet, vilket
innebär de bidragstagandeatt kollektivtrafikföretagens utgående mervärde-
skatt inte kommer beräknas helaatt det i företagen tillskapade
mervärdet samtidigt företagen kommer ha full avdragsrätt försom att
ingående skatt. Förhållandet kan teoretiskt bidraget tillräckligtsett ärom

och biljettprisetstort därmed lågttillräckligt leda till ingåendedenatt-
skatten blir utgåendestörre denän och fordranatt gentemot statenen
därmed uppkommer. Tillgängliga uppgifter visar emellertid de lokalaatt
trafikföretagens bidragstäckning för närvarande uppgårgenomsnittligt till
cirka 50 samtidigtprocent dessa företags icke ingåendeavdragsgillasom nu
skatt låg.relativtär Under förutsättning inte bidragstäckningenatt ökar
kraftigt, vilket för övrigt torde kräva ökat kommunalskatteuttag,ett
kommer därför inte den beskrivna situationen uppstå. Kommitténovan att
har bakgrundmot härav inte funnit skäl föreligga för någoninföraatt
särskild reglering ifrågavarandedet området.

Enligt gällande mervärdeskattelagstiftning föreligger inte avdragsrätt för
ingående skatt belöper bl.a. anskaffning personbilsom ellerav
motorcykel för verksamhet sådanän yrkesmässigannan som avser
återförsäljning eller uthyrning. Däremot föreligger avdragsrätt ingåendeför
skatt belöper driftkostnader för nyssnämnda fordonsom de utgörom
inventarium i skattskyldigs verksamhet eller sådandet förhyrs för bruk iom
verksamhet. Denna avdragsrätt omfattar alla driftkostnader oavsett om
fordonet helt eller endast delvis används i verksamheten. Används
personbil eller motorcykel, har förhyrts ändamålförsom annat än
yrkesmässig uthyrning, i ringa omfattningän i verksamhet medförmer som
skattskyldighet föreligger avdragsrätt för ingåendehälften den skattav som
belöper hyran. Den reglering angivits tillkommithar i syftesom nu att

schablonmässigtett beskattasätt det privata nyttjandet personbilav en
eller motorcykel anläggningstillgångutgör i skattskyldigsen verksam-som
het. Kommittén föreslår yrkesmässig personbefordranatt med bl.a. taxinu
skall mervärdeskattepliktig. Kommittén föreslår ocksåvara bensin ochatt
andra drivmedel skall omfattas skatteplikten. Dessa förslag innebärav att
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avdragsbegränsningardet finns anledning omfattningen deövervägaatt av
fråga. Kostnaderna bensin drivmedelhär i för och andraär represent-som

personbilbetydande del driftkostnaderna för eller motor-erar en enav
ingåendeMed skattcykel. nuvarande avdragsregler skulle denäven som

drivmedel avdragsgill. Detta skulle innebära detbelöper helt attvara
anläggningstill-privata nyttjandet personbilar och motorcyklar utgörav som

gång utsträckning föri verksamhet subventionerades i änstörreen
sådant förhållandeEtt enligt kommitténs mening intenärvarande. kan

ifrågavarande måste fåDe avdragsreglerna därför ändratettaccepteras.
innehåll. principiellt därvid avdragsrätt-Det riktiga skulle begränsaattvara

ingåendetill den den del anskaffnings- ochskatt belöperen som av
driftkostnaderna hänföras till personbilens eller motorcykelnskansom

sådannyttjande En kontrollteknis-i verksamheten. ordning dock bl.a.är av
skäl mindre lämplig. Kommittén förordar därför i princip generelltka ett

ingående såvälavdragsförbud för anskaffnings-skatt belöpersom som
ingåendedriftkostnaderna för fordonen. förde aktuella Avdragsrätt skatt

någoni förekommandeskall fall i princip heller inte föreligga för del av
sådanahyreskostnaden för fordon. Detta generella avdragsförbud bör dock

Sålundaförses med vissa undantag. fortsättningsvisbör avdragsrätt även
medges för fordon yrkesmässiganvänds i verksamhetsom som avser
återförsäljning ingåendeeller uthyrning och denna avdragsrätt bör omfatta

föreslåranskaffnings-,skatt hyres- och driftkostnader. Som nämntsovan
kommittén personbefordran omfattas skatteplik-med bl.a. taxi skallatt av

frånEn betydande del taxiverksamhetens kostnader härrörten. av
ingåendeanskaffning och drift personbilar. Ett avdragsförbud för skattav

dessabelöper kostnader skulle betydande ekonomiska konsek-som
för taxiföretagen. Kommittén förordar därför idetattvenser annars

princip generella avdragsförbudet inte anskaffning,heller skall gälla hyra
ändamåloch drift personbilar motorcyklar föroch yrkesmäs-av som avser

sig personbefordran. Härmed fordonet skall användas förattavses
yrkesmässig personbefordran. En näringsidkare driver verksamhetsom

såledesavseende personbefordran med bussar inte till avdragäger rättt.ex.
ingåendeför personbilskatt belöper kostnaderna för utgörsom en som

anläggningstillgång såvida ocksåi bilen regelmässigtverksamheten, inte
används för yrkesmässig personbefordran. Genom den föreslagna
regleringen kommer taxirörelser, limousinrörelser liknandeoch verksam-

således inteheter omfattas avdragsförbudet.att av
Det finns i detta sammanhang anledning ML:s definitionberöraatt av

förståsbegreppet personbil. Med personbil enligt ML:s gällande lydelse
skåpkarosserilastbil med fordonets totalviktoch buss, högstäven ärom

ingående000 Detta3 kg. innebär avdragsbegränsningar förgällandeatt
skatt anskaffningskostnaderna för personbilar inte gäller personbilar

ocksåmed totalvikt överstigande 3 000 Viktgränsen 3 000kg. kg. gälleren
enligt försäljningsskatt motorfordon innebär intelagen och detattom
utgår någon försäljningsskatt totalviktför fordon med överstigeren som

föreslårdenna Av skäl i III avsnitt 10.3.3 kommitténkap.gräns. som anges
totalviktsgränsen i försäljningsskatt motorfordon skalllagenatt om

500höjas till 3 kg. bör definitionen personbilAv skäl begreppetsamma av
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i ML ändras motsvarande sätt.
Under förutsättning oförändrade vinstnivåkostnader oförändradochav

hos reseföretagen innebär mervärdebeskattning resetjänsterna deatten av
konsumenter inte skattskyldiga förär mervärdeskatt träffassom av en
prisökning 23,46 En mervärdebeskattning skulle emellertidprocent.om
innebära reseföretagen ingåendefick till avdrag för sinrätt mervärdesk-att

förhållandeDetta medför prisökningen uppgåinteatt. skulle kommaatt att
till 23,46 till lägre vilken avhängig storlekenprocent utan ärprocentsats,en

ingåendeden mervärdeskatten. De reseföretag för närvarande harav som
ingåendeicke såledeshög avdragsgill skatt kan komma behöva höjaen att

sina priser i mindre utsträckning ingåendede företag har lägreän som en
skatt.

En mervärdebeskattning resetjänsterna åtgärdkan isoleradav som
påverkaväntas resebranschens ivolym minskande riktning. Volymminsk-

ningen blir dock varierande storlek mellan olika reseföretag. De företagav
har andel affärsresenärer,hög dvs. för vilka mervärde-resenärersom en

någonskatten inte fåkostnad, tordeutgör komma vidkännas mindreatt ett
omfattande volymminskning de företag harän lägre andelsom en
affärsresenärer.

En beskattning resetjänster innebär givetvis det saknas skälatt attav
Ävenundanta frånresgodsbefordran området.det skattepliktiga förmedling

bör inrymmas under skatteplikten.av resor

7.4.4 Postbefordran

Till kommunikationsområdet hör befordran brev Dennapostens av m.m.
befordran omfattas för närvarande inte skatteplikt. Det finns i förochav
sig skäl talar för postverkets samtliga befordringstjänster börattsom

sådanbeskattas. En ordning skulle undanröja problem förknippadeärsom
med ocksåblandade verksamhet ochpostens stärka konkurrens- och
konsumtionsneutraliteten. åtankeMan bör ha i brev-ävenatt postens
befordran i allt omfattning frånförstörre konkurrens näringslivet.är utsatt
Härtill bidrar bl.a. den allt floran budñrmorstörre och utvecklingenav
dataområdet vilken möjliggör billigareallt informationsutbyte viaett
datamedia.

En skatt brevbefordran någraskulle inte behöva medföra allvarliga
tekniska problem för postverket. Skatten bakas helt enkelt in i postverkets
tariffer och erläggs konsumenten Internationellportot.av genom
brevbefordran kan, i likhet med vad för närvarande gäller försom
paketbefordran, i och för sig skattefri Postväsendet harexport.anses som
redan clearingsystem för internationellaett försändelser. Dettanu system
bör jämväl kunna användas för beräkna andelen nationella försändelseratt
och därmed utgåendestorleken Denskatt. angivna lösningenpostensav nu
såvitt internationell befordranrör medför emellertid problem avseende
beräkningen ingåendeden skatten hos de skattskyldiga näringsidkareav

nyttjar befordringstjänster. Det torde intepostens helt lättsom attvara
hur delavgöra näringsidkares totala portokostnaderstor belöperav en som

skattepliktiga inrikes respektive skattefria utrikes försändelser och det
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avdragsgilladärmed inte bestämma storleken denheller lättär att av
ingående Detta problem skulle eventuellt kunna lösasskatten. ettgenom

brevbefordringstjänstenschablonförfarande eller, bättre,än attgenom anse
till adressatutförd i Sverige försändelsen ställtshelt ävensom enom

utomlands.
också befordranDet finns emellertid förskäl talar postensatt avsom

från skatteplikt.brev i fortsättningen skall undantasävenm.m.
fårSom befordran brevanförts mervärdeskatt postens m.m.ovan av

skattskyldigeDenna ordning medför denatttas ut portot.genom
dåingåendenäringsidkarens till för inträder redan hanavdrag skatträtt

utnyttjaranskaffar francotecknen inte han faktisktoch när postens
ocksåbefordringstjänst. Francotecken emellertid för andraanvänds

ändamål Det inte ovanligt de används betal-än ärporto. attsom som
ningsmedel i samband postorderhandel. Ostämplade francoteckenmedt.ex.

ocksåavgift 5 inlösas kontantakan dess värde, motmot procenten om av
förhållandenmedel befaras medförahos postverket. Nu angivna kan

kontrolltekniska problem.
frånPostens befordran regelmässigt undantagnapaketän ärannatav

beskattning dessaskatteplikt i utländska mervärdeskattesystem. En av
tjänster innebära för vissa ickei Sverige skulle därför kunna detatt

låtaskattskyldiga sig andra länderskonsumenter lönsamt postväsen-ter att
världspostkonventionenden ombesörja deras tjänster. Ibehov postalaav

sådanaintagits artikel i syfte förebygga förfaranden, s.k.har atten
remailing, beskrivits. Enligt uppgift det dock inte alla länderärsom nu

innehåll förfarandetrespekterar konventionens denna punkt ochsom
förekommer redan i viss omfattning.nu

ocksåDet EG:s sjätte direktivi detta sammanhang anmärkasbör att
innehåller från befordranundantag skatteplikt för brevett postens av m.m.

Med till kommittén funnit nuvarandehänsyn det anförda har detatt
frånundantaget skatteplikt postbefordran ochför postpaketänannatav

gruppkorsband bör fortsättningsvis.gälla även

Teletjänster7.4.5

kommunikationsområdetIeleverkets tjänster för närvarande inteär
mervärdeskattebelagda. Dessa tjänster i delar det övrigabeskattas stora av
Europa och heller inte undantagna i EG:s sjätte direktiv. Det torde inteär

några svårigheter tjänsteområde.medföra tekniska beskatta dettastörre att
Med hänsyn bl.a. till televerkets monopolställning inte likalängre äratt
omfattande tidigare beskattning teletjänsterna önskvärdsom synes en av
från ocksåkonkurrensneutralitetssynpunkt. Beskattningen undanröjer de
skattetekniska problemen med televerkets blandade verksamhet. Mervärde-
skattens avkastning skulle väsentligt teletjänsterna inrymdes underöka om

området.det skattepliktiga
Ett särskilt problem erbjuder internationellade teletjänsterna, dvs. de

tjänster riktar sig utanför Sveriges Det tordegränser.mot mottagaresom
skattetekniska skäl omöjligt betrakta dessa tjänsterattav vara som

Ävenskattefri internationellade tjänsterna därför heltbörexport. anses
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utförda i Sverige utgåoch skatt hela det för dessa tjänster debiterade
beloppet. Detta för ocksåär övrigt ordning tillämpas i de länderen som

beskattar teletjänster.som
Med hänsyn till det anförda förordar såvälkommittén de nationellaatt

de internationella teletjänsterna inryms under mervärdeskatteplikten.som

7.5 Kultur och nöjen m.m.

7.5.1 Sammanfattning avsnitt 7.5av

Kultur- nöjesområdet,och ocksåvartill hänförs och idrott,sport-
omfattas skatteplikten enligt ML.av
Principen öppen skattedebitering gäller inte kultur- nöjesom-ochom-
rådet.
De ideella föreningarnas mervärdeskatterättsliga ställning oföränd-är-
rad tidigare.mot

7.5.2 Allmänt

Kultur- nöjesområdetoch omfattas för närvarande inte mervärdeskatte-av
plikten. områdeTill detta hänförs bl.a. konserter, teater-,opera-, revy-,
biograf- cirkusföreställningar,och danstillställningar, musei- och annan
utställningsverksamhet och idrottsevenemang. framstårsamt Detsport-
emellertid, enligt kommitténs mening, principiellt naturligtsett attsom en
generell konsumtionsbeskattning ocksåmervärdeskattetyp omfattarav ett
så mångai hänseenden renodlat konsumtionsområde ifrågava-det härsom
rande. förhållandetMot det framför allt nöjeskonsumtionenatt är

frånundantagen skatteplikt kan invändningen beskattningenattresas
därmed inte konsumtions-är och konkurrensneutral. Gällande mervärde-
skattelagstiftning kan subventionerasägas nöjeskonsumtionen förfångtill
för påkonsumtionen områden.andra Det förhållandet vissa formeratt av
nöjeskonsumtion, dans och artistuppträdanden,t.ex. försom närvarande
träffas mervärdeskatt i de fall konsumtionen i sambandav äger medrum
matservering och betalningen för dansen ingåreller uppträdandet som en
del i serveringspriserna, sådanmedan i andra fall konsumtion inte träffas

skatt, inverkar menligt konkurrensneutraliteten.av

7.5.3 Generell eller begränsad skatteplikt

Trots vad anförts i avsnitt 7.5.2 kan det finnas skäl begränsasom detatt
områdetskattepliktiga nöjes-, kultur- och idrottssektorn. sådanEn

begränsning kan motiverad kulturpolitiska hänsynstaganden,vara av av
omtanke den del idrotten inte kan hänföras till elitidrottom av som samt

förhållandetdet del verksamhetenav att stor framför allten av
kulturområdet subventioneradär och kommun ocksåochstatav numera

det privata näringslivet. Sistnämnda förhållande innebärav prisernaatt
eller entréavgifterna till kulturella i vissa fall bestämdaärevenemang
sådant de intesätt full kostnadstäckning.att Subjekten dettager
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område härigenom, ingåendekan till följd avdragsrätten för skatt, vidav
någrabeskattning i fall komma redovisa negativa mervärden. Somatten

budgetåretexempel kan förnämnas 198788 redovisade ickeatt operan en
ingåendeavdragsgill utgåendemervärdeskatt 6,3 miljoner kr. Denom

skatten biljettintäkter skulle under motsvarande period haoperans
uppgått till cirka 3,4 miljoner kr. En mervärdebeskattning av operans

såledesföreställningar skulle i praktiken innebära verksamhetenatt
subventioneras ytterligare med statliga medel. Denna effekt kan dock i och

sigför neutraliseras minskning de direkta bidragen.genom en av
En ifrågavarande områdeteventuell begränsning skatteplikten detav

bör syfta till beskatta vad kan kommersiellatt rentsom anses vara
verksamhet, medan verksamhet inte den karaktären skulleärsom av vara

frånfritagen såledesskatteplikt. Avsikten skulle beskattaattvara
biografföreställningar, krogshower kommersiellt inriktade konsertersamt
och teaterföreställningar Musei- och utställningsverksamhet ickesamtm.m.
kommersiell teaterområdetverksamhet konsert- och skulle däremot

skattefri.vara
tvåDet finns i princip åstadkommaförmetoder begränsningatt en av

påskatteplikten angivits. Densätt metoden den tillämpasärnu ena som
i EG:s sjätte direktiv. Sjätte direktivet stadgar generell skatteplikt för

nöjesområdet. Frånkultur- och denna generella skatteplikt stadgas dock
undantag för vissa kulturella tjänster under förutsättning tillhan-att
dahållaren offentligrättsligtär subjekt eller subjekt godkäntett ett av
vederbörande medlemsstat. Med vissa kulturella tjänster enligt ettavses
förslag till tillägg till sjätte direktivet bl.a. muséer, utställningar, ochteater-
filmförevisningar konserter En med sjätte direktivetsamt överens-m.m.
stämmande reglering i detta hänseende skulle för svensk mervärdeskatte-

måhända innebärarätt kulturella subjekt direkt stödatt mottar ettsom
från fråneller kommun undantogs beskattning. Härigenomstat skulle t.ex.
viss och konsertverksamhet sådankunnateater- undantas, medan annan
verksamhet beskattades. Metoden torde dock upphov till betydandege

såvittproblem avgränsningen de subjekt verksamhet skulleavser av vars
ställas utanför skatteplikten. Metoden torde bl.a. konstitutionella skälav
också kräva dessa subjekt i lagen, vilket förenatatt medäranges
betydande olägenheter. Metoden ocksåinnebär konkurrensneutralitetenatt
försvagas. Kommittén har med hänsyn till det anförda denansett nu
beskrivna sådanametoden förenad med brister den inte kanattvara
förordas.

Den andra metoden för begränsningar skatteplikten kultur- ochav
nöjesområdet den tillämpas iär dansk mervärdeskatterätt. Därsom
undantas bibliotek, frånmuséer djurparkeroch skatteplikt, medanetc.
aktiviteter med inslag förströelse, radio, TV,större ochett teater-av som
ñlmförevisningar konserter beskattas. Till skillnad vadsamt motm.m., som
gäller enligt EG:s sjätte direktiv saknar det betydelse vilket subjekt som
bedriver fråga.verksamheten i En kommersiellt bedriven verksamhetrent
behandlas påverksamhet bedrivs basissätt ideellsamma som en som

måhändaoch uppbär statliga eller kommunala subventioner.storasom
Den danska metoden torde inte upphov till fullt lika gränsdrag-storage
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ningsproblem ocksåden tillämpas inom EG. Metoden tarsom som avses
hänsyn tillstörre konkurrensneutraliteten. Den danska metoden har

emellertid den nackdelen den inte skiljer mellan kommersiell ochstora att
icke kommersiell verksamhet. En teaterföreställning träffas skatt oavsettav

tillhandahållaren ideelltarbetar eller kommersiellt och oavsettom om
tillhandahållaredenne såledesuppbär subventioner eller ej. Metoden tar

inte hänsyn till det tidigare angivna syftet med begränsningen av
skatteplikten nöjesområdet,kultur- och nämligen endast undantaatt
icke kommersiell frånverksamhet skatteplikt. Kommittén därför intehar
heller sig kunna förorda denna metod.ansett

Av skäl angivits kommittén generell beskattningattsom ovan anser en
kultur- nöjesområdetoch föredra framför beskattning medärav att en

eller mindre frånomfattande undantag skatteplikt. Kommitténsmer
ställningstagande fråga också påverkatsi denna MLhar de regler iav som
gäller för ideellade föreningarna. Dessa föreningars mervärdeskatterätts-
liga ställning behandlas i avsnitt 7.5.4.

I konsekvens med detta förslag och i enlighet med vad gäller enligtsom
EG:s föreslårsjätte direktiv kommittén det nuvarande undantaget i 8 §att
8 ML för alster bildkonst slopas. Undantaget gäller omsättningav av
sådant alster bildkonst upphovsmannen eller dennes dödsbo.ägsav som av
Kommittén erforderliga subventioneringar i stället bör läggasattanser
utanför ML.

Genom avtal mellan filmbranschen åroch bildades 1963 Stiftelsenstaten
Svenska Filminstitutet. Filminstitutet målsättningenligtskall avtalet ha till
bl.a. stödja svensk filmproduktion, medverka till spridningatt ochatt
visning kvalitetsfilm förarbeta främja andra för filmensamt att attav
värdefulla ändamål.filmkulturella Filminstitutetsverksamhet finansieras till
mycket del de s.k. biografavgifterna. Biografavgift tillstor erläggsav
Filminstitutet utgårbiografägarna. Avgift med belopp motsvarande tioav

bruttobiljettintäkten vid biografföreställnin Avgiftprocent erläggs dockav
inte för sådantföreställning visas fast visningsställe där detsom ges
högst fem föreställningar i veckan barnmatinéer. filmavtaletAvutöver
framgår filmbranschen har avtalet mervärdeskattatt rätt sägaatt upp om
införs filmföreställningar. Kommittén Filminstitutets verksam-attanser
het viktigär och önskvärd för svensk filmproduktion och för värdefullaatt

nåfilmer skall vid spridning. Kommittén därför angelägenären attom
denna verksamhet skall kunna finansieras i framtiden. Kommitténäven ser
dock inga principiella hinder finansiering enligt nuvarande ordningmot en

införsäven mervärdeskatt filmförevisningar. mån såI den inte kanom
ske bör dock andra finansieringsformer övervägas.

En beskattning tjänsterna nöjesområdetkultur- och bör enligtav
kommitténs mening inte leda till krav skattedebitering, dvs.öppen att
mervärdeskattens framgåbelopp skall entrébiljett dylikeller handling.av
Anledningen härtill det till frågaär här allt övervägande delatt är om
privat konsumtion, varför till avdrag för denrätt skatt belöpersom
tjänsterna mycket sällan blir aktuell.
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mervärdeskatterättsligaföreningarnasideella7.5.4 De
ställning

dåmervärdeskattskattskyldighet föri ML uppkommerEnligt huvudregeln
yrkesmässigilandetinomtjänstskattepliktig eller omsätts envaraen

intäktförstås i principverksamhetMed yrkesmässig attverksamhet. en
någotibeskattasinkomsttaxeringen skallfrån vidverksamheten av

MLrörelse.fastighet ellerjordbruksfastighet,inkomstslagen annan
Enregel.principiellatill dennainnehåller kompletteringaremellertid vissa

interäknasyrkesmässig verksamhetsådan komplettering att somanger
bedrivenföreningideelltjänst iomsättning eller enen avvaraav

vilkensådan förrörelseinkomstdäravinkomstenverksamhet, utgörnär av
från 7 § 5 lagenenligtskattskyldighetfrikalladföreningen är ommom.

SIL.statlig inkomstskatt
föreningar-framgår allmännyttigadeSIL det bara7 § 5 ärAv attmom.

föreningförFörutsättningarnaskattskyldiga.begränsat attär enna som
allmännyttigskall ärsomanses

allmännyttigtfrämjahuvudsakligt syfteföreningen tillhar ettattatt-
politisk förening,ändamål idrottsförening ellert.ex. enen

så föruteslutande verkaruteslutande eller attföreningen gottatt som-
sådana ändamål,tillgodose

mån kani vidare äni föreningen intemedlemsskap vägras somatt-
särskildamotiveras skäl,av

offentligamedlemsavgifter ochinkomster inklusiveföreningensatt-
allmännyttiga verksamheten.förbidrag används den

sådanaendastfrån inkomst rörelse gällerskattskyldighet förFriheten av
från harverksamhethuvudsakligtill del härrörrörelseinkomster somsom

ändamål ellerallmännyttigaanknytning till föreningensnaturlig avsom
direktInkomstför ideellt arbete.utnyttjas ñnansieringskällahävd somsom

tillsåsom entréavgifterfrån föreningens ideella verksamhet,härrör t.ex.
sådan anknytningnaturlighaskallidrotts- och kulturevenemang, enanses
verksamhet utgörinkomst ettangivits. Detsamma gäller somavovansom

naturskyddsförening säljerideella arbetet,led i detdirekt t.ex. om en
verksamhet.föreningensintresset föri syfte ökaoch böckermärken att

föreningsockså uppfylltskallKravet naturlig anknytning om enanses
andramedlemmar ochservice tillhar karaktärkommersiella verksamhet av

Så falletexempelvisverksamheten. kani den ideelladeltar om envarasom
i sinidrottsartiklarförfriskningarsäljer elleridrottsförening i mindre skala

anknytningnaturligkravetDet dock understrykasklubblokal. bör att
viss verksamhetsyftet med äruppfyllt endast förinte attkan att enanses

utnyttjashävdTill verksamhetallmännyttiga arbetet.finansiera det som av
ochlotterier, festeranordnandeideellt räknasfinansiera arbeteför att av

också upplåtelse spelardräk-reklamutrymmeHit räknasbasarer o.d. av
ter etc.

från för inkomstskattskyldighetföreningarnas frihetDe ideella av
sådana tillsåsom rörelseinkomsterangivits, endaströrelse gäller, somovan

Regeringsrät-från beskrivitshuvudsaklig verksamhetdel härrör ovan.som
RÅ tillbegreppetref 153 klargjort innebördeni dom 1987harten aven
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huvudsaklig del. Regeringsrätten fråganatt föreningsmenar om en
rörelseinkomst skall skattefri eller skattepliktigvara skall avgöras
grundval huvudsaklighetsbedömning. Dennaav en bedömning skall avse
verksamheter sådanthar inre sammanhang ingårsom de iatt samma
förvärvskälla. sådanOm förvärvskälla innefattar bådeen skattefria och
skattepliktiga rörelseinkomster, skall förvärvskällan antingen i sin helhet
beskattas eller i sin helhet frånundantas beskattning. För skattefrihet krävs

förvärvskällansatt inkomster till huvudsaklig del, åtminstonedvs. till 70-80
från Ärhärrörprocent, den skattefria delen. den skattefria delen mindre

skall all rörelseinkomst beskattas. Frågan i det måletaktuella var om en
idrottsförening skattskyldig för intäkt 55var 000 kr. härrördeen om som
från föreningenett utfört bevakningsuppdrag.av Uppdraget bestod i att
föreningens medlemmar nattetid bevakade måletcampingplats. Ien var
upplyst föreningenatt hade andra intäkter sammanlagt 392 000 kr.,om

den övervägande delen härrörde frånvarav kommunala anslag. Regerings-
rätten konstaterade bevakningsuppdraget,att till frånskillnad föreningens
övriga verksamhet, sådan frånintäktenartvar av att uppdraget i princip
skulle beskattas. Med hänsyn till såväl bevakningsuppdragetatt densom
övriga verksamheten regeringsrätten ansågs ha ombesörjtsav förenings-av
medlemmarna ideell basis, ingick de olika verksamheterna enligt
domstolens mening i och förvärvskälla. Vid förhållandeen dettasamma

dåoch förvärvskällans inkomst till huvudsaklig del frånhärrörde skattefri
verksamhet frikallades föreningen från skattskyldighet från all rörelsein-

såledeskomst, också den härrörde från bevakningsuppdraget.som
Regeringsrättens dom innebär det inte baraatt är ocharrangemang

tjänster traditionellt tillhandahållssom ideella föreningarav ärsom
Ävenskattefria. tjänster inte någonhar direkt ideellsom anknytning

omfattas i vissa fall inkomstskatte- och ocksådärmedav mervärdeskattefri-
heten.

Bakgrunden till SIL:s såvittreglering de ideella föreningarna äravser
önskemålet skattelagstiftningenatt bör såom utformas den inteatt
motverkar vitalt föreningsliv.ett Förekomsten inkomstskatt kan, inteav en
minst psykologiska skäl, inverkaav menligt föreningsmedlemmarnas vilja

delta iatt ideell verksamhet. Denen begränsning föreningarnasav
möjligheter fullfölja sitt ideellaatt ändamål, beskattning innebär,som en
kan också framstå inkonsekvent föreningensom samtidigt uppbärom
offentliga bidrag med belopp.stora

Motiven för ifrågavarandeden bestämmelsen i ML de praktiskaattvar
fördelarna med likartade såvälregler för inkomst- mervärdeskattensom
ansågs överväga nackdelarna den mycket begränsade påverkanav
konkurrensneutraliteten och skatteintäkterna bedömdes följasom av
lagändringen. Att konkurrensneutraliteten och skatteintäkterna bedömdes
påverkas såi ringa omfattning hänger dock intimt med deattsamman
ideella föreningarnas omsättning med nuvarande skattebas endast till
mycket liten del skattepliktiga ochavser tjänster med denvaror samt
gällande omsättningsgränsen för redovisningsskyldighet. Iett mervärdeskat-

medtesystem bredare bas detän nuvarande,en dvs. där i princip alla varor
och tjänster skattepliktiga,är och där mervärdeskatten skall redovisas i sin
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förhållandetbliromsättningens storlekhelhet ett annat.oavsett
idrotts-till omfattamervärdeskattebasenEn breddning även t.ex.attav

kulturområdena entreavgifter till idrottsevenemang,innebäroch att
nuvarandeDenbeskattas.liknande skulle kommaochkonserter att

såvitt föreningarnas verksamhetde ideellaMLutformningen avserav
mån anordnadesdebli skattefria i denskullemedför dessaatt evenemang

samtidigt skatt skulleverksamhetföreningarnas ideellaled iett somsom
Motsvarandeföreningensutgå ideellainte har denarrangören status.om

områdenockså råda inteförhållanden ärskulle kunna komma att som
jfr regeringsrät-föreningarnas ideella verksamhetförknippade meddirekt

från konkur-Detta innebärrefererats ovan.dom ett avstegtens som
tillhandahållandevisstrensneutraliteten det ettatt avgynnargenom

och tjänster.arrangemang
till ökadsyftar, förutommervärdeskattebasenEn breddning av

också skatteintäkter.konsumtionsneutralitet, till ökadekonkurrens- och
närvarandeförmotverkas de reglerDetta syfte kan eventuellt av som

idrotts- och kul-föreningarna. Verksamhetengäller för de ideella
turområdena utsträckning dessa föreningar. Konsumenter-bedrivs i stor av

övervägande del icketill alltidrotts- och kulturarrangemang ärna av
ingåendesåledes föravdragsrättskattskyldiga till mervärdeskatt och saknar

därför medföramervärdeskattefrihet kanDe ideella föreningarnasskatt.
kulturområdenafrån inrymmande idrotts- ochskatteintäkternaatt ett av

åtankeå iMan andra sidan hai mervärdeskattesystemet begränsas. bör att
imedföra deför ideella föreningar skulleslopande särreglerna attett av

också ingående mervärdeskatt.fick avdragsrätt förförekommande fall
det ideellai sin bl.a till följd deDenna avdragsrätt skulle tur, av

området många mervärdenfall leda till negativavanliga subventionerna, i
föroch därmed förlust staten.en

framgår oförändrad regleringanförts innebärSom vad som ovan enav
ställning vissa nackdelarmervärdeskatterättsligade ideella föreningarnasav

mervärdeskattesys-konkurrensneutraliteten iframförallt i avseende ett
bakgrundendet nuvarande. Det skulle denmed bredare bas än mottem

omfattasde ideella föreningarna bordekunna inteövervägas av sammaom
näringsidkare. Kommittényrkesmässighetsbegrepp andra ansersom

betydande värde för samhället och kanemellertid föreningslivet har ettatt
såinte utformas dendärför instämma i skattelagstiftningen bör attatt

ifrågavarandesådana En oförändrad regleringaktiviteter.motverkar
mångaområde ibedrivs ideella föreningarmedför aktiviteteratt som av

mervärdeskatteplikten kultur-fall inte beskattaskommer trots attatt
förhållandenöjesområdet ickeDetta innebäri princip generell.och är att

undgåområdet utsträckning kommerkommersiell iverksamhet attstor
utgåocksåinnebär i princip inte kommerbeskattning. Det skatt attatt

sådan iordningEnidrotts- och överensstämmer storsportevenemang.
tekniskai avsnitt 7.5.3 diskuterade ochutsträckning med syftet med den av

nöjesområdet.avvisade begränsningen skatteplikten kultur ochskäl av
från följerkonkurrensneutralitetssynpunktbl.a.Trots de olägenheter som

föreningarnas mervärdeskatte-kommittén därför de ideellahärav, attanser
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rättsliga ställning skall oförändrad i framtiden.ävenvara

7.6 Finansiella tjänster och försäkringstjänster

Sammanfattning7.6.1 avsnitt 7.6av

Kommittén konstaterar skäl talar för finansiella tjänster ochatt att
försäkringstjänster inryms under mervärdeskatteplikten. Det fordras dock

omfattande analys bl.a. internationella och tekniska aspekteren mer änav
vad varit möjligt ståttunder den tid till kommitténs förfogande.som som
Kommittén avstår fråndärför någotlägga förslag förordaratt utan att
frågan utreds vidare i särskild ordning.

7.6.2 Allmänt

Iett enhetligt och neutralt mervärdeskattesystem innehållaska skattebasen
alla såvidaoch tjänster inte särskilda skäl kan anföras förvaror ett
undantag. Ett undantag medför dels konkurrenssnedvridning, delsen att

s.k. kumulativ uppståreffekt eftersom eller tjänstenen denvaran om
används insatsvara kommer innehålla dold mervärdeskattsom att en som

led intenästa kan dra dels förlorade skatteintäkter måsteav, tassom
någon annanstans.

Med finansiella tjänster bank- och finansieringsverksamhet,avses t.ex.
utlåningstjänster,in- och betalningsförmedling och värdepappershandel.

Notariatsverksamhet och bankfacksuthyrning interäknas hit föreslåsutan
i likhet rådgivningmed och förvaring bli mervärdeskattebelagt. Medannan
försäkringstjänster förstås återförsäkringsverksamhetäven tjänstersamt
utförda försäkringsmäklare.av

Det bör mcrvärdeskatt utgånoteras böratt även finasiellaräntor om
tjänster mervärdeskattebcläggs. Det kan vid första anblick verkaen
förvånande, skiljer någotsig interäntor frånavgörande andramen sätt
betalningsstömmar. En del upplåningskostnadräntan bankensutgörav
medan del ersättningutgör för administration, löner, lokaler, vinsten osv.
En del består alltsåräntan typiskt mervärdeav ett kan mervärde-av som
skattebeläggas.

Som nämnts skulle mervärdeskatt finansiella tjänsterovan ha raden
fördelar. Mcrvärdeskatten skulle bli enhetligare, de kumulativa effekterna
försvinner och skatteintäkterna skulle öka fördelningspolitisktett bra

Ävensätt. penningpolitiskt förefaller sådan skatt positiv. Den kilen vara
skulle skapas mellan näringslivets hushållensochsom räntor synes var

önskvärd. Den lägre förräntan näringslivet skulle vidare ha positiven
effekt tillväxttakten i ekonomin. Stabiliseringspolitiskt skulle mervärde-
skatt ha variträntor önskvärt under årensde konsumtions-senaste

På långboom. sikt kan dock mervärdeskatt finansiella tjänster prioria
varken positivtsägas eller negativt stabiliseringspolitiskvara synvinkel.ur
De realekonomiska motiven sådanför beskattning ären sammantaget
således tämligen starka.

svårigheterna delsär tekniska, dels de internationella aspekterna.
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bestårTekniskt uppnåproblemen bl.a. korrekt avdragsrätt hos deattav en
finansiella instituten, hur optioner, terminer, obligationer skam.m.
behandlas, hur import och ska hanteras Den internationellexport osv.

fråganaspekten främst vilkaär effekter det skulle Sverige förstaom som
och kanske enda land i Europa sådaninförde beskattning. Vilkaen

fåreffekter vårdet för samordning med EG de skulle välja inteattom
mervärdeskattebelägga finansiella tjänster medan vi detgör

För försäkringar tillär delar likartat. Enresonemanget hel rad skälstora
talar för mervärdeskattebeläggning medan här deäven tekniska ochen

iinternationella svåröverblickade.aspekterna är

7.6.3 Principiella aspekter

Kommittén konstaterar hel rad skäl talar föratt finansiella tjänsteratten
och försäkringstjänster borde inkluderas i den basbreddning skasom nu
genomföras. Samtidigt kan konstateras de internationella och tekniskaatt

svårbedömdaaspekterna är fordraroch omfattande analys vadänen mer
möjligt med deär knappa tidsramar gäller för kommitténssom arbete.som

Kommittén avstår fråndenna bakgrund någotmot lägga fram förslagatt
detnär gäller den finansiella sektorn. Kommittén emellertid attanser en

mervärdeskatt finansiella tjänster frånhar fog för utgångspunk-sig flera
föreslårVi frågandärför föremålter. tillatt görs för utredning i särskilden

ordning.

7.6.4 Vissa tekniska aspekter

Effekten mervärdeskattebeläggning finansiella tjänster skulleav en bliav
upplåningskostnadernäringslivetsatt något.sjunker Det beror att

fåbankerna skulle avdragsrätt ingåendeför sin mervärdeskatt vilken idag
på låntagarnaövervältras dold, icke avdragsgill mervärdeskatt.som en

Samtidigt skulle alla mervärdeskatteskyldiga företag i sin dra dentur av
mervärdeskatt bankerna Hushållendebiterar. räntaskulle fådäremot högre

lånsina eftersom de inte kan dra mervärdeskatten.av
Effekten alltsåskulle bli fårnäringslivet vissatt stimulans samtidigten

den lånefinansieradeprivata konsumtionen dämpas.som
De finansiella tjänsterna kan tvådelas in i grupper:

Samtliga tjänster där bestårbetalningen avgifter, provisioner o.d.av
Tjänster där bestårersättningen ränta.av

Att mervärdeskattebelägga tjänster enligt punkt 1 förefallerovan vara
principiellt oproblematiskt. Tekniskt finns flera oklarheter kring t.ex.
importfrågor, avdragssidan m.m.

När det gäller mervärdeskatt räntor situationenär betydligt oklarare.
Vilket det beskattningsbaraär värdet i räntebetalning lånfören ett

I huvudsak tvåfinns principiella lösningar:

Fullprismetoden
Indirekta mervärdemetoden.

l3—KISl
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Med fullprismetoden lånbeskattas vilken eller tjänstett som annan vara
Helahelst. priset, dvs det beskattningsbara värdet. Dettaräntan, utgörsom

kan förefalla det naturliga, internationellt allmäntmestvara men en
utbredd kritik detta det leder till överbeskattning. Endastärmot att en en
mindre bestårdel betalning för själva tjänsten,räntan utgörav som av
bankernas administration. Enligt detta ska mervärdeskatt endastsynsätt
läggas bankens mervärde, dvs den del betalar löner, vinsträntanav som

åsikthos banken eller med andra ord Denna torderäntenettot.mm
baseras inlåning från hushålldel bankernas kommer däratt storen av
bankerna någon ingåendeskulle avdragsmöjlighet försakna mervärdeskatt.
Detta någotskulle dock inte behöva problem i Sverige eftersom vi harvara
det internationellt unika institutet fiktiv mervärdeskatt.

Om ändåfullprismetoden skulle bedömas mindre lämplig leder det över
till tvåde indirekta mervärdemetoderna där olika tekniker finns:

additionsmetoden—
marginalmetoden.-
Additionsmetoden innebär skattebasen beräknasatt attgenom summera

de företageti tillsammans mervärdet, dvs. främst lönerposter utgörsom
Ingående fåroch vinst. utgåendemervärdeskatt inte dras och ingenav

mervärdeskatt särdebiteras låntagar-mervärdeskatten vältrasutan över
dold, icke avdragbar mervärdeskatt. Med denna teknik belastasna som en

alltså näringslivet mervärdeskatten. Medäven denna metod beskattasav
inte viss eller tjänst vissa företag. Metoden klarar inte företagutanen vara

blandar kreditgivning långtgåendemed verksamhet kravsom utanannan
särredovisning. T.ex. har företag erbjuda krediter vid försäljningrätt att

fårsina produkter. Dessa konkurrensfördel de inte kanav egna en om
inordnas i mervärdeskattesystemet.

Marginalmetoden innebär endast den del överstigeratt räntanav som
lângivarenden fåtti sinränta förbetala kapitalet beskattas.tursom

Därmed beskattas gårendast den del till löner, vinsträntanav som m.m.
Bankerna ingåendehar avdragsrätt för sin mervärdeskatt ej för fiktiv

på inlåningmervärdeskatt utgåendesärdebiteraroch den mervärdeskatten.
Därmed kan den dras andra skattskyldiga.av av

Skatten alltså utgåskulle all Xränta Enklastutöver tordeprocent.
tillämpa upplåningskostnaderschablon för bankernasatt baseradvara en

på genomsnitt för branschen. Kreditinstitut upplâningett med dyr skulle
missgynnas relativt sett.

Följande exempel illustrerar alla nämnda beskattningsteknikeratt
teoretiskt resultat.ger samma

BANKEN
Ränteintäkt 1000
Ränteutgift 500
Löner 200
Inköp 200 varav mervärdeskatt 40
Vinst 100
Momssatsen 20är procent
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Fullprismetoden: Utgående 1000 0,2 200moms x
Ingående 500 0,2 100 fiktiv momsmoms x

från40 inköpen
Att betala: 200 100 40 60- -

Additionsmetoden: Lön vinst 300+
300 0,2 60x
Att betala: 60

Marginalmetoden: Räntemarginalen 1000 500är 500-
500 0,2 100x
Ingående 40ärmoms
Att betala: 100-4060

Intäktsberäkningar

Hushållens skulder till banker, finansbolag och mellanhandsinstitut upgick
utgångenvid 1987 till 477 miljarder kr. Vid räntemarginalav 4en

och 2 miljarder ingåendekr. iprocent mervärdeskatt blir intäkterstatens
2,5 miljarder förekr. eventuella avdrag inkomstskatten.

Räntan län med 14ett skulleränta stiga 0,5procent procent.ca

7.7 Personliga tjänster m.m.

7.7.1 Sammanfattning avsnitt 7.7av

Sjukvård, tandvård, omvårdnadsocial och utbildning frånundantas
skatteplikt. Skatteplikten skall gälla hela det områdetövriga s.k.av
personliga tjänster. Det innebär skattepliktenatt utsträcks till omfattaatt
sådana tjänster tillhandahålls frisörer, skönhetsinstitutsom ochav
badinrättningar tjänsterallasamt juridisk,är ekonomisk ochsom av

Ävenadministrativ andra tjänsterart. i hög grad utnyttjas i kon-som
sumentledet, exempelvis veterinärtjänster, omfattas den föreslagnaav
skatteplikten.

7.7.2 Allmänt

Till personliga tjänster räknas i detta sammanhang renodlade konsum-
tionstjänster och vissa tjänster utnyttjasäven näringsidkare. lågDetsom av
i sakens den allmännanatur, att varuskatten i princip inte omfattade

Övergångentjänster detta slag. till mervärdeskatt innebarav i huvudsak
endast mervärdeskatteprincipenatt gjordes tillämplig områdende som
omfattats den allmänna varuskatten. De personliga tjänsternaav kom
därför i allmänhet förbli På någraobeskattade.att områden har dock
skatteplikt införts.

Mervärdeskatten konsumtionsskatt.är En generell mervärdeskatten
tjänster såledesskall deäven s.k. personliga tjänsterna. I likhetavse med
vad gäller inom EG bör bl.a. socialasom hänsyn undantag dockav- -

sjukvård,för tandvård,göras omvårdnadsocial och utbildning, även om
verksamheterna bedrivs yrkesmässigt.



1989:35SOU196 beskattnipgsomrddetframtidaDet

tandvårdSjukvård och7.7.3

följande.räckvidd bör beaktasbestämmandet skattefrihetensVid av
långtnå såmån den träffarSkattefriheten i möjligaste intebör att

såskönhetsvård, Gränsdragningen enkelrekreation 0.d. börallmän vara
såväl detillämpningsproblem hosmöjligt för undvikaoch klar attsom

Skattefriheten bör iskattemyndigheterna.rörelsedrivande företagen som
målsättningarnamån hållas för vilkaallmänpolitiskamöjligaste inom de

Påvård från statsfinansiellagrundha stöd samhället.börtyper avav som
områdenundantas ikomplikationer i möjligaste utsträckningbör som

påverkar sjukförsäkringen.väsentlig omfattning den allmänna
utgångspunktnaturliganförda detMot bakgrund det är attav nu en

sådan vård sjukvårdsersättning enligt lagenkan berättiga tillundanta som
åstadkomsHärigenom konti-1962:381 allmän försäkring. även enom

området behandlingsformeranpassning det skattefria tillnuerlig av nya
praktiska skäl bör uttryckligt undantagsamhället bör ha stöd. Avsom anser

någonvård tillhandahålls särskild legitimationför medgöras attsom av
sjukvården. Sådaninom legitimation har läkare, tandläkare,yrkeutöva

sjuksköterskor, sjukgymnaster, logopeder, psykologerbarnmorskor, och
I 198889:96 regeringen föreslagitpsykoterapeuter. propositionen har att

fåkiropraktorer skall legitimation.kunnaäven
vård tillhandahållsFör inteinstitution det för skattefrihetärsom av en

sjukvårdsersättning.alltid tillräckligt tillmed hänvisning reglernaen om
vårdExempelvis lämnas samhällets stöd till institutionell ofta sättannat

sjukvårdsersättning. Vid bestämmandetreglernaän genom om av
vårdensför institutionelladen skattefrihet bör följande beaktas.gränserna

sådanaSkattefriheten bör inte fungerarhälsohem närmastavse som som
friskvårdpensionat rekreationsanläggningareller med och kostomläggning

dagordningen. För denna 1966:742hälsohem gäller lagentyp av om
hotell- och pensionatrörelse jfr socialstyrelsens PM 16987rapport,
Hälsohem i Sverige, s.44 f.. Det innebär verksamheten redan enligtatt nu
gällande mervärdeskattepliktigregler enligt 10 § första stycket 7 ML,är

sjukvårdslagenfastän verksamheten omfattas hälso- och 1982:763.av
Denna gränsdragning skattepliktigmellan och skattefri verksamhet bör
bestå. uppnåsDet vårdundantaget för institutionell hänförs tillattgenom
vård tillhandahållen vid sjukhus eller andra inrättningar drivs detsom av

tillståndallmänna, enskild efter särskilt eller enskild medav av annan
vårdverksamhet.motsvarande

tillståndsplikt frånRegler undantagoch denna plikt finns iom om
vårdhemstadgan 1970:88 enskilda i socialstyrelsenssamtom m.m.

rådföreskrifter och allmänna SOSFS 1985:16 för tillämpningen av
stadgan. Stadgan omvårdnadgäller i vissa fall i formverksamhet socialav

sjukvård. Tillståndsplikteni övrigt för enskild omsorgsverksam-men avser
förhet psykiskt utvecklingsstörda regleras dock 1985:568lagengenom
särskilda psykiskt utvecklingsstörda Undantagenm.fl. iom omsorger om

från tillståndspliktstadgan sådantypisktgäller verksamhet inte ärsett som
yrkesmässig i ML:s mening tillståndspliktigaeller demotsvararsom
verksamheterna.
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sådanaDet har inhämtats, i inte faller underhälsohem dagatt som
vårdhemstadgan enskilda framtideni kan komma attom som enm.m.

sådansärskild kategori lyda under denna. Det inte avsiktenär att en
förändring skall förändra mervärdeskattepliktens omfattning.

I nuvarande regler, anvisningarna till 2 § ML,punkt 1 attav anges som
yrkesmässig, därmed inteoch skattepliktig, verksamhet räknas omsättning

eller tjänst i kommunal landstingskommunal verksamhetellerav vara
sjukvård.inrättad sjukvårds-för Regeln innebär den kommunalahelaatt

sektorn ligger utanför mervärdeskattesystemet. Det innebär dennaatt
någon utgående sådantsektor inte har yrkesmässigtskatt ens som

tillhandahålls vårdtagarna. någonandra Därmed finns inte hellerän
ingåendeavdragsgill skatt. Denna ordning 1987infördes den 1 juli och

betingades såsomfrämst redovisningstekniska avskiljaproblem, attav
vilken ingåendedel kommuns skatt skulle avdragsgill. Iav en som vara

föreslåravsnitt 8 fårkommittén primär- landstingskommunernaochatt
ingåendeavdragsrätt såledesgenerell för all skatt, för all skattäven som

belöper skattepliktiga tjänster sjukvård.exempelvis Somsom en
konsekvens härav bör nämnda anvisningar Skattefrihetenupphävas. bör
således tillhandahållsendast vårdtagarna,gälla vad inte vadsom som
tillhandahålls andra. För mervärdeskattesystemet skall konsekventatt vara

bådeoch hanterligt det, sjukvård, påkallatinom offentligär och privat att
vårdenskattefriheten själva tillhandahållandet sådanainteochavser av

kringvaror -tjänster tillhandahålls vårdtagarenoch avgift efter frittmotsom
val. Vad i kiosk, tillhandahållsfrisörinrättningellerrestaurangsom en
besökande, anställda eller patienter kommersätt angettsnyss- -
således föranleda mervärdeskatt. Detta sammanfalleratt med den generella
beskattning personalserveringar föreslårkommittén iav annatsom

Detsammanhang. förslaget, gäller verksamheter övrigt inteäven isom som
medför återfinnsskattskyldighet, i avsnitt 7.8. Som skattefrittexempel
tillhandahållande kan däremot tillhandahållsdennämnas patien-mat som

integrerad sjukvårdstjänsten.del självaterna som en av
Den förordade ordningen innebär skattefriheten vadenbartattnu avser

sjukvårdshuvudmannen tillhandahåller. sjukvårdshuvudmanMed förstås
här den sjukvården.bedriver En sjukvårdshuvud-förentreprenörsom som

tillhandahållerräkning vissa i sig skattepliktiga eller tjänstermannens varor
blir skattskyldig för vad frånhan uppbär i sjukvårdshuvud-ersättning

Ett såledesrestaurangföretag blir skattskyldigt för denmannen. även mat
företaget tillhandahåller patienterna från sjukvårdshu-ersättningsom mot

vudmannen. Detta rådandemedöverensstämmer ordning inom den privata
sjukvården och innebär fårinte någonentreprenören blandadatt
verksamhet. I konsekvens härmed blir entreprenören skattskyldigäven om
han uppbär frånvederlag direkt patienterna. då frågaDet inte längreär

någon tjänst tillhandahålls sjukvårdstjänsten.i självaom som
Delvis frånundantag det anfördaett bör de gällandesom ovan nu

friståendeundantagen för laboratoriers och dentalteknikers verksamhet
bestå, fördetta undvika konkurrenssnedvridningsproblem.att Det innebär

nuvarande regler kontrollatt eller analys dentaltekni-om samtav prov om
ska produkter 11 § 9 och 8 § ML14 skall finnas Denkvar. nuvarande
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regeln skattefrihet för vissa läkemedel från8 § 3 ML awikerom den
skatteplikt gäller inom EG enligt EG:s Frågansjätte direktiv.som om
skatteplikt för de undantagna läkemedlen frågaär närmast en om
kostnaderna i den allmänna sjukförsäkringen och för landstingen. I
awaktan dessa aspekter vidareatt utreds bör skattefriheten för
tillhandahållande bestå.läkemedelav

7.7.4 Social omvårdnad

Med omvårdnadsocial förstås här tillhandahållande och tjänsterav varor
led i offentligett eller privat verksamhet inrättadsom för ombesörjaatt

barnomsorg, äldreomsorg, särskilda psykiskt utvecklingsstördaomsorger om
och socialannan omsorg.

Vid införandet generell skatteplikt för tjänster bör tidigareav som-
framhållits undantaggöras för omvårdnad.social Denna skattefrihet bör-
givetvis gälla verksamhetenoavsett bedrivs i offentlig eller privat regi.om
Det avgörande bör i stället tjänstens natur.vara

En nödvändig förutsättning för skattskyldighet det föreliggerär, att en
yrkesmässig omsättning eller tjänster. Den offentliga institutionellaav varor
omvårdnadsverksamheten enligtär nuvarande ordning i allmänhet inte att

yrkesmässig, vårdtagarnaävenanse som erlägger avgifter. Avgifterna,om
mångai fall bestämdaär vårdtagarnasmed hänsyn tillsom betalningsför-

måga, nämligen inte vederlag tillhandahållnaförutgöraanses prestationer
i stället vårdtagarnasutan kostnadsbidraganses för verksamhetsom en

eller kommunstat lagligen skyldigasom är bedriva jfr riksskat-att
meddelandetenämndens 1969:50.3. Detta alltsåföljer redan grundernaav

för yrkesmässighetsbegreppet. Den här behandlade skattefriheten bör
bestå. I avsnitt föreslås8 emellertid förenklad utformning yrkesmäs-en av
sighetsbegreppet för verksamheter bedrivs statliga myndighetersom av

primär- och landstingskommuner.samt Somav konsekvens deten av
förslaget kommer skattefriheten i allmänhet följd undantagetatt vara en av
från skatteplikt i stället för följd yrkesmässighetsbegreppet.som nu en av

I punkt l anvisningarna till 2 § ML yrkesmässig ochattanges som
därmed skattepliktig verksamhet räknas inte omsättning eller tjänstav vara
i kommunal eller landstingskommunal verksamhet inrättad förär attsom
ombesörja barnomsorg, ungdomsvård, äldreomsorg, särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda omvårdnad.eller social Denna be-annan
stämmelse, också gäller sjuk- hälsovården,och infördes densom 1 juli
1987. Den såvittfrämst, ifråga, serveringstjänsteräravser inu som en
institutions verksamhetslokal tillhandahålls inte bara omsorgsberättigade

även besökandeutan eller andra medpersoner anknytning tillpersoner
verksamheten. Vidare bl.a. försäljning där försäljningenavses av varor,
visserligen riktar sig utomståendemot har tillverkats ettmen varorna som
underordnat omsorgsvårdenled i det vill s.k. terapialster.säga Däremot

lagförarbetena vid handen mervärdeskattefrihetenger inte omfattaratt
sådan verksamhet bedrivs med klart produktiv inriktning.som

Specialregeln kommunal eller landstingskommunal verksamhetom
förorsakades, i samband sjukvården,med främstangetts redovis-som av
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såsomningstekniska svårigheternaproblem, avskilja vilken delatt av en
ingåendekommuns skatt skulle avdragsgill. I likhet med vadsom vara som

sjukvården bör, följd den i avsnitt föreslagna8 generellaavser som en av
kommunala avdragsrätten, specialregeln upphävas och skattefriheten
regleras för offentlig och privat verksamhetettgenom gemensamt

frånundantag skatteplikten. Gränserna för skattefriheten bör överensstäm-
föreslås sjukvården.med den för Det innebär skattefrihetenma attsom

kommer gälla eller tillhandahållstjänsteratt huvudmannenvaror som av
åt Ävenvårdtagaren omvårdnaden.led i den sociala alltsåett här börsom
gälla för skattefrihet vårdtjänsten.gränsen sammanfalleratt med själva
Med huvudman vårdverksamheten.den bedriveravses som

måsteSkattefriheten bestämmas bakgrundnärmare utvecklingenmot av
inom omvårdnaden.den sociala Utvecklingen präglas i ökandeattav man
omfattning söker lösa den institutionella Genom handi-upp omsorgen.
kappanpassade tillhandahållandelägenheter, särskild utrustning ochav
särskilda hjälpmedel har den vårdenegentliga i ökad utsträckningm.m.

formen utveckladgetts hemservice till därav beroendeav en personer.
Exempelvis tillhandahålls mångai fall omsorgsberättigade ipersoner
centralkök färdiglagad kan avhämtas eller budtjänstmat som genom
tillhandahållas i hemmet. För denna erlägger vanligenmat mottagaren
ersättning med visst belopp. I vissa kommuner inrättatshar relativten

åtomfattande service pensionärer och handikappade skolbespis-attgenom
ningar och serveringar vid servicehus föröppnats dessa därpersoner, som
tillhandahålls måltider Äventill subventionerat pris. andra tjänster
tillhandahålls motsvarande eller mindresätt internutan attmer vara en
institutionsföreteelse.

Mot bakgrund det anförda bör skattefriheten i princip gälla självaav nu
omvårdnaden och vad tillhandahålls del denna. Vadsom som en av som
tillhandahålls olika ungdomar eller pensionärer,t.ex.grupper, mot mer
eller mindre subventionerad avgift efter någonoch fritt val individuellutan
behovsprövning bör däremot inte falla under skattefriheten. Vadanses som

sjukvårdsavsnittetiangetts entreprenörverksamhet har motsvarandeom
tillämpning inom omvårdnaden.den sociala

Utbildning7.7.5

Mot bakgrund vad anförts i avsnitt 6 bör undantag förav ettsom
utbildning i princip sådanbegränsas till utbildning ordinariesom avser
skolutbildning yrkesutbildningsamt och omskolning. Det skulle förannan
övrigt den ordning gäller enligt EG:smotsvara sjätte direktiv. Ensom
sådan begränsning skattefriheten förutsätter emellertid tämligenav ett
omfattande utredningsarbete för undvika alltför tillämpningspro-att stora
blem vid gränsdragningarna mellan skattefri och skattepliktig verksamhet.
Det har inte varit möjligt för kommittén ståttinom den tid tillatt som
förfogande sådantgenomföra utredningsarbete. Kommittén föreslårett
därför utbildningstjänster tills vidare frånatt generellt undantas skatteplikt.
Arbetet med begränsningen fårskattefriheten således igörasav annat
sammanhang.
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Nuvarande gränsdragningar mervärdeskattepliktig verksamhet börmot
i princip kunna tillämpas. Det emellertid vikt,är skattefriheten inteattav

sådan omfattning den blir konkurrensfördel subjektattges en gentemoten
enbart sysslar med skattepliktig verksamhet. Detta kan gällasom

exempelvis försäljning utbildningsmaterial. skattefrihet föreligger iav
allmänhet tillhandahållerkorrespondensinstitutnär visst materialett mot
kursavgift för individuell korrespondens. skattepliktig försäljning bör
däremot liksom tillhandahållandeföreligga vid material förnu anses av- -

självstudier, grammofonskivor eller kassettbandt.ex. och textmaterialrena
språkstudierför enskilda ; Stencil Fi 1967:10 s.178, jfr RSVFB Im

1982:12. Beträffande tillhandahållande kost, logi till ieleverav m.m.
samband med utbildningsverksamhet finns flera uttalanden riksskat-av
tenämnden ; meddelande 1969:63.8 1969:134.18,och jfr RSVFB Im
1984:19.

Undantaget för utbildningstjänster omfattar inte utbildning, information
eller träning säljare anordnar i tillhandahållandesamband medsom av
skattepliktig eller tjänst. Detta rådandemedöverensstämmer praxisvara

bör i anvisningar till ML.tasmen
Utbildning personal, sker i arbetsgivarföretagets regi, betraktasav som

integrerad del den egentliga verksamheten. Om dennasom en ärav
skattepliktig, omfattar såledesföretagets ingåendeavdragsrätt även skatt
för utbildningsverksamheten. Denna bestå.ordning bör

Ett gränsdragningsproblemnytt uppkommer åär mellangränsensom
sidan åutbildningstjänster och andra sidan konsulttjänster, infor-ena

mationslämnande och anordnande konferenser. I tillmotsatsav ut-
bildningstjänsterna enligt kommitténsär förslag de övriga tjänsterna
skattepliktiga. Här det vikt,är begreppet utbildningstjänsterattav

sådantför tillahandahållande utbildning i egentligreserveras som avser av
mening. En vidsträckt tillämpning leder ofelbart till undantaget föratt
utbildningstjänster i praktiken kan bli konkurrensfördel för vissaen
subjekt. Detta strider de principer bör ligga tillmot grund försom
tillämpningen ML. En utbildningstjänst bör föreligga, endastav anses om
följande omständigheter vid handen. Tjänstenär skall undervisandeavse en
och systematisk presentation visst fårDettaämne. inteett ämne haav en
alltför förhållandenallmän karaktär. De fårbelyses inte isoleradesom vara
företeelser skall integrerad delutan studieprogram. Deettvara en av som

åtnjutandekommer i tjänsten deltaskall aktivt i undervisningen förav
erhållande viss kompetensnivå.av en

Som yrkesmässig och därmed skattepliktig verksamhet räknas enligt
punkt 1 anvisningarna till 2 § ML inte omsättning tillverkatsav vara, som
eller tjänst utförts led i undervisningen iett gymnasieskolasom som annan

därjordbruk, trädgårdsnäringän skogsbruk eller bedrivs, elleren när varan
tillhandahållstjänsten huvudmannen. Regeln tillkom den 1 juli 1987.av

Regelns syfte primärt undanröja redovisnings- och kontrolltekniskaattvar
svårigheter beträffande sådanavdragsrättens utåtriktadstorlek vid
verksamhet bedrivs yrkesskolor. Som föreslåsnämnts emellertid isom av
avsnitt 8 ingåendgenerell avdragsrätt för all skatt hos primär- och
landstingskommunerna. På grund härav bör nämnda anvisningar upphävas
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tillhandahållandeskattefriheten huvudmannensoch enbart gälla varorav
åt åtnjutertjänster den utbildningen.och som

tjänster7.7.6 Andra personliga

hårvårdTjänster i form hygien-, utprägladeskönhets- och konsum-ärav
förtionstjänster omfattas den föreslagna skattepliktengenerellasom av

upplåtande åttjänster. Detsamma badinrättningar.gäller allmänheten av
områdeEtt omfattas skatteplikt kon-generell ärannat som av en

förståssulttjänster olika Med konsulttjänster här i principslag.av
rådgivande tekniska, ekonomiska,utredande och verksamhet inom de

områdenaadministrativa juridiska i Enoch vidsträckt bemärkelse.
någonkonsulttjänst i fall förenad med form företrädadelär rätt atten av

uppdragsgivaren, exempelvis juridiskt ombud. Nu mervärdeskattefriasom
delskonsulttjänster tjänster avseende konsultuppdrag renodladär av

ekonomisk, juridisk administrativ byggprojekt-eller med undantagnatur av
och delsledning konsultuppdrag avseende upphandling. Dessa mervärde-

tillhandahållas någonskattefria tjänster kan dock ofta naturligtettav som
tillhandahållandetled vid Enligtskattepliktiga tjänster ochav annars varor.

dåden s.k. huvudsaklighetsprincipen konsulttjänsterblir i allmänhet även
skattepliktiga.

De tekniska konsulttjänsterna enligtredan gällande mestadelsär rätt
skattepliktiga. Vid tillkomsten ML skatteplikten begränsad tillav var
projektering, ritning, konstruktion därmed jämförlig tjänst beträffandeeller
fastigheter. Den 1 juli 1986 utvidgades skatteplikten till gälla ävenatt
sådana tjänster och produktutveckling avseende skattepliktiga varor.
Samtidigt infördes under skatteplikten kontroll och besiktning byggnads-av

årsoch anläggningsarbeten Motivet förbyggledning. 1986 ändringarsamt
åstadkommahuvudsakligen beskattning hela den verksamhetattvar av

bedrivs de tekniska konsultföretagen och därmed undanröjastorasom av
kumulativa effekter redovisningstekniska och kontrollmässigasamt
problem.

Vissa tekniska konsulttjänster träffas däremot inte den nuvarandeav
skatteplikten. En skattepliktgenerell medför därför skattepliktenatt
utvidgas till vissa skattefria byggkonsulttjänster, exempelvis fastighets-nu

vattenmål,och markvärderingar, biträde i expropriations- arkitektar-och
beten inte bestämda fastigheter, utredningar avseende markan-som avser

rådgivningskaffning, i samband med upphandling, förhandlingar med
myndigheter, upprättande drifts- och skötselinstruktioner förav en

vård,byggnads framtida företagsledning och administrativ rationalisering
lantmäteritekniska tjänster. Beträffande sistnämndadet slagetsamt av

tjänster kan mervärdeskatteutredningen 1985 lade framnoteras, att ett
förslag skatteplikt för just den tjänster Ds Fi 1985:1.typenom av
Förslaget föranledde ingen lagstiftning, främst grund kritiskaav

frånremissynpunkter lantmäteriverket avseende blandad verksamhet och
ökade kostnader för framför allt kommunerna. Dessa bortfalleraspekter
dock vid den frågasamlade reformering skattesystemen det ärav som nu
om.
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Beträffande andra tekniska konsulttjänster byggkonsulttjänsterän
innebär generell skatteplikt bl.a. projektledningen bliratt skattepliktig

då projektetäven byggnads-än ochannat anläggningsarbeten.avser Vidare
blir rittjänster skattepliktiga även de inte inrymmer något konstruk-om
tions- eller beräkningsarbete. Det såledeskan gälla exempelvis illustrationer
eller avritningar.

Ekonomiska konsulttjänster sedan denär 1juli 1986 såvittskattepliktiga
bokföring ioch samband därmed tillhandahållnaavser kamerala tjänster.

En generell skatteplikt innebär bl.a. revision bliratt skattepliktig tjänst.en
Skatterådgivning blir skattepliktig denäven lämnasnär samband medutan
upprättande deklaration efter bokslut. Denav en ett generella skatteplikten
omfattar sådanaäven konsulttjänster utförs bankerna.t.ex.som av

Beträffande juridiska konsulttjänster kan nämnas exempelvis advokaters
verksamhet. Vad advokat uppbär i ersättningen klienten och iav
förekommande fall allmänna medel kommerav skattepliktigatt vara
omsättning. En advokats arvoden mångaregleras i fall offentligaav
taxebestämmelser. Det kan gälla uppdrag offentlig försvarare,t.ex.som
biträde enligt rättshjälpslagen, bodelningsförrättare eller konkursförvaltare.
Det innebär taxebestämmelserna fåratt utformas med hänsyn till skattskyl-
digheten. Uppbär advokat sitt arvode till del frånen betalningen genom
klienten och till del ersättning allmännaen medel,genom blir varje delav
att mervärdeskattebelastad.anse Detsom bör uppmärksammas, att
avdragsrätten medför skattskyldigatt uppdragsgivares ingåendeen skatt i
sig någoninte är kostnad för honom. Detta kan behöva beaktas vid
tillämpningen regler betalningsskyldighet förav kostnader.om motparts

Den föreslagna skatteplikten gäller för all yrkesmässig förmedling, om
inget undantag Detgörs. innebär yrkesmässig förmedlingatt är en
skattepliktig tjänst, även förmedlingen fastigheter ellerom skattefriaavser

eller tjänster. En fastighetsmäklaresvaror förmedling alltsåblir en
skattepliktig tjänst. Beskattningsvärdet dåutgörs mäklarens provisionav
eller motsvarande ersättning.

Som tidigare nämnts medför den generella skatteplikten även att
veterinärtjänster kommer omfattas skatteplikten.att Det innebär deav att
nuvarande kumulativa effekterna inom jordbruksnäringen försvinner.

7.8 Beskattningens påomfattning vissa andra
områden

7.8.1 Sammanfattning avsnitt 7.8av

skatteplikten utvidgas till att även renodlade informationstjänster.avse-
Reduceringsreglerna för serverings- och hotelltjänster tvättjänstersamt-
slopas.
Uthyrning arbetskraft kommer medföraav skattskyldighet.att-
Skatteplikten utvidgas till omfatta överlåtelseatt upplåtelseoch alla- av
immateriella rättigheter
Undantaget från skatteplikten för fartyg och luftfartyg slopas.-
Undantaget från skatteplikten för krigsmateriel slopas.-
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från överlåtelse verksamhetstillgångarUndantaget skatteplikten för av-
överlåtelsei samband med verksamheten eller del därav, fusion ellerav

liknande förfarande begränsas uttryckligen till fallendast gälla de däratt
skattskyldig.övertagaren är

frånUndantaget skatteplikten för sedlar, och frimärken begränsasmynt-
sådana tillhandahållstill endast gällande vilka nominellaatt motavse

värdet.
frånUndantaget skatteplikten för vissa obligatoriska besiktningar hos-

Aktiebolaget Svensk Bilprovning slopas.
frånUndantaget skatteplikten för skötsel försorgsamebysgenom av-

slopas.renar
vadhållning frånLotterier, och andra former spel undantas skatte-av-

plikt.

Informationstjänster7.8.2

Tillhandahållande information enligt nuvarande ordning, i sigutgör,av
inte skattepliktig tjänst. En sak själva informationenär atten annan

innehållsittgrund i vissa fall kan skattepliktig. Av särskildav anses som
områdetbetydelse för datorbaserad information. Den iär ML upptagna

skattepliktenavserautomatiskdatabehandling,systemering,programmering
tjänsteller automatisk databehandling 10 § 1 8 ML.st.somannan avser

Denna bestämmelse och anvisningarna därtill har avsnittetbehandlats i
2.1.8. Den där beskrivna ordningen såvittsammanfattas, till-avser
handahållande datorbaserad information, i RSV:s anvisningar RSV Imav
1987:2 följande För närvarande torde det intesätt. möjligt attvara
tillhandahålla På tjänsteområdetvia terminal. kan skatteplikten sägasvara

två områden.begränsad till Det gäller automatisk databehandling,vara ena
dvs. bearbetning data resulterar inär ADB-produkt kanen av en som

områdetbildskärm. Detavläsas andra informationenärt.ex. när utgörs
upplåtelse eller program.systemav av
I propositionen till fråganden nuvarande regleringen i ML attangavs

utvidgad beskattning i informationsfallen anståborde till dessom atten
möjligheterna beskatta tjänsteimporten hade prop.att närmare utretts
198586:47 26 ff. Som farhågornahärförskäl uttalades för utländskatts.
konkurrens Kommitténs förslag innebär emellertid, skatt-stora. attvar
skyldigheten vidgas i väsentlig omfattning, statliga myndigheter,att
primärkommunerna landstingskommunerna fåroch i avsnitt 8sätt anges
avdragsrätt i deäven verksamheter inte medför skattskyldighet samtsom

påimportbeskattning bl.a. datatjänster införsatt isätt närmare anges
tillhandahållandeavsnitt Vidare blir information landetutom attav anse

föreslåroch därmed skattefri. Kommittén 2 § MLexport ävensom att a
såkompletteras, den nuvarande tillhandahållandeexportregelnatt om av

automatisk databehandling åtinom landet utländsk uppdragsgivare
utsträcks till alla datatjänster. förhållandenVid angivna finnsatt avse nu
inte bärande skäl vid införandet generell skatteplikt för tjänsteratt göraav
något tillhandahållandeundantag för exempelvis datorbaseradav
information. Det bör renodlade informationstjänsterävennoteras att är
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skattepliktiga inom EG. Som konsekvens utgådet anförda bören av nu
den särskilda iregeln punkt elfte1 stycket anvisningarna till 2 § MLav
angående offentliga bibliotek, vetenskapliga institutioner och därmed
jämförliga inrättningar.

7.8.3 Serverings- och hotelltjänster

Vid omsättning serverings- och rumsuthyrningstjänster be-utgörav
skattningsvärdet enligt § första14 stycket 1 ML 60 vederlagetprocent av
och vid 60 saluvärdet. Enuttag i huvudsakprocent motsvarandeav
reduceringsregel för serveringstjänster fanns i förordningen allmänom
varuskatt. Rumsuthyrning omfattades däremot inte den allmännaav
varuskatten. Reduceringsreglerna för serverings- och rumsuthyrnings-
tjänster infördes i någonML kommentar prop. 1968:100utan 87 f..s.
Som motiv till reduceringsregeln i förordningen allmän varuskatt hadeom
i förarbetena önskan utjämna åangetts skattebelastningenatt mellanen

sidan serveringsvaror åoch andra sidan måltids-ena motsvarande mängd
dryck och färdiglagad inköpt i livsmedelsaffärer. Reduceringenmat av
serveringspriset alltså sikte den del avsågtog priset denav som
egentliga serveringstjänsten. Detta naturlig konsekvens denattvar en av
allmänna varuskatten påskatt i första handvar en varor.

Riksskatteverket föreslog 1985 angåendei förenklingar inomrapporten
mervärdeskatten bl.a. reduceringsregeln för serveringstjänsteratt skulle
slopas RSV Rapport 1985:4. I svårigheternapekadesrapporten att

och kontrolleraavgöra ML:s krav servering uppfyllda ochom ettvar om
serveringsställes uppdelning omsättningen servering försäljningochav

korrekt. Vid remissbehandlingen anfördes emellertidvar blandadatt
verksamhet skulle uppkomma i hotellrörelser med servering och att
prisnivån skulle stiga med 10 detta skulle orsakaprocent samt attca

efterfråganminskad och därmed sänkt lönsamhet i branschen. Vidare
hävdades turistnäringen påverkasskulleatt negativt. Rapporten föranledde
inget förslag till lagstiftning prop. 198586:47 42 f..s.

Kommittén följandegör bedömning. Kommitténs förslag innebär en
reformeringtotal mervärdeskatten. Förslaget innebär generellav en

beskattning i princip all yrkesmässig omsättning bl.a. den hittillsav iav
delar skattefria tjänstesektorn.stora Förslaget såledesinnebär konsum-

tions- och konkurrensneutralitet beträffande företagen tjänstesektorn.
Denna konsumtions- och konkurrensneutralitet bör omfattaäven
serverings- och hotellföretagen. De inkomstskattesänkningar, densom
samlade reformeringen de indirekta och direkta skattesystemen kommerav

innebära, motverkaratt minskad efterfrågan serverings- ochen av
hotelltjänster. Detsamma gäller de föreslagna breddningarna skatte-av
plikten. Företagskunderna kommer i ökad utsträckning tillatt ha rätt

Äveningåendeavdrag för skatt. de i avsnitt 8 föreslagna förändringarna
den offentliga sektorn motverkar minskning efterfrågan.en av

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén det uppenbarligen inteatt
finns skäl vid generell skattepliktatt för tjänster någotha särskilten
undantag eller reducerad beskattning för just serverings- eller rumsuthyr-
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ningstjänster.
Slopandet reduceringsregeln för serveringstjänster medför deattav

särskilda för Reglerna finnsreglerna personalrestauranger bör omprövas.
i tredje anvisningarna till 2 § ML innebärpunkt 1 stycket och attav
tillhandahållande åt yrkesmässig endast detkost personal närav anses vara
sker i serveringsrörelse. i sjunde MLAvdragsrätten regleras 17 § stycket

tillhandahåller åtinnebär kortfattatoch skattskyldig kostatt somen
i serveringsrörelse till endastpersonal verksamhet har avdragän rättannan

ingående på ingåendeför inventarierskatt i huvudsak medan skatt
livsmedel och förbrukningsvaror faller Dennautanför avdragsrätten.

innebär,avdragsregel exempelvis bank i princip helt saknaratt en
ingåendeavdragsrätt för den skatten i bolagets personalrestaurang medan

exempelvis skattskyldigt industriföretag har avdragsrätt för köks- ochett
matsalsinventarier inte för inköpta livsmedel 0.d. Personal-men

alltsåkan beskattade beskurensägasrestaurangerna vara genom en
avdragsrätt. Om serveringen till ombesörjspersonal arbets-änav annan

utomståendegivaren, exempelvis personalföre-ellerentreprenörav en av
ning, emellertidgäller i stället ML:s allmänna regler skattskyldighet förom

eller föreningen. Riksskatteverket har meddelat anvisningarentreprenören
RSV Im 1981:2.

Genom slopandet reduceringsreglerna förändras konkurrenssitua-av
fristående sådanttionen mellan serveringar personalserveringaroch ett

de nuvarande reglerna beskuren avdragsrätt Det innebärsätt slopas.att om
tillhandahållande serveringstjänster till den medförpersonalenatt av egna

skattskyldighet enligt ML:s allmänna regler yrkesmässig verksamhet.om
Ett företag med verksamhet i övrigt medför skattskyldighetävensom

alltsåkommer beskattas enligt de allmänna reglerna i punkt 2att av
sådant fåranvisningarna till 2 § ML vad omsättning. Ett företagärom som

således, i till i gengäld obeskuren avdragsrätt. För subjektmotsats nu, en
med i övrigt skattefri verksamhet bör praktiska administrativaoch skälav

sådana dåskattskyldigheten dock begränsas till fall saluvärdet denav
tillhandahållna uppnårkosten viss storlek. Gränsen kan lämpligen sättasen

beskattningsåret.till 30 000 förkr.

Tvättjänster7.8.4

Vid omsättning vissa skattepliktiga tvättjänster primärkommunstaten,av
landstingskommuneller beskattningsvärdet 60utgör vederlagetprocent av

14 § fjärde stycket ML. De tvättjänster det gäller textiltär tvättsom av
sådantgods eller i förening med uthyrningtvätt gods. Regeln harav

åstadkommatillkommit för ökad konkurrensneutralitet demellanatt
privata tvätterierna och de offentligägda. Numera förekommer i princip

sådana.endast kommunägda Kommunerna till följd punkt 1är av av
anvisningarna till 2 § ML inte skattskyldiga för vad de utför för behov.eget
Likaledes de heller skattskyldiga för vad de vidär ekonomiskt sam-
gående tillhandahåller åt åtvarandra eller staten.

föreslås8 fårI avsnitt ingåendekommunerna avdragsrätt för allatt
således sådanskatt, skatt hänförligäven till inteär verksamhetsom som
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medför skattskyldighet. Det innebär, kommun i framtidenatt kommeren
avdragsrätt ingåendeföratt skatt såvälavseende vad de förtvättar eget

Ävenbehov upphandlade tvättjänster. statliga myndigheter föreslåssom
generell sådantavdragsrätt. Vid förhållande kommer reduceringsregeln

ha förlorat sin betydelse. Den såledesatt bör upphävas.
Det bör uppmärksammas, med stöd 12 § MLatt har förordnatstaten av

vissa kommunalaatt tvätteribolag skall frånbefriadeom mervärde-vara
skatt vid åttvättjänster eller vissa kommuner.staten Dessa beslut skall ses

följande bakgrund. 1977mot awecklade sittstaten engagemang
tvätterisektorn och överlät huvudmannaskapet för sina anläggningar helt

kommunala intressenter. I avtalet mellan och kommunernastaten om
övertagandet ingick bl.a. vissa kommuner fickatt drivarätt tvätteriernaatt
i bolags- eller stiftelseform verksamheternautan att grund därav skulle
bli skattepliktiga. Avtalet behandlatär i 197677:155.prop.

Som framgår kap. VI föreslåsavsnitt 4 12 § ML upphävs liksomav att
de beslut meddeladeär regeringen. De här behandlade kommunalasom av
tvätteribolagen dåblir skattskyldiga åtför tjänsteräven eller destaten
aktuella kommunerna. fårSamtidigt emellertid bolagen avdragsrätt även
för ingåendeden skatt belöper denna verksamhet.som

7.8.5 Uthyrning arbetskraftav

Kännetecknandc för uthyrning arbetskraft kan sägasav attvara, en
arbetsgivare ställer enbart sin arbetstagare till kunds förfogande ochen att
kunden ersättning till arbetsgivarenmot disponerar arbetstagarenöver
under Påviss tid. detta alltsåkan hyresförhållandesätt föreligga,ett där
arbetsgivaren uthyrareär och kunden hyresman.

Uthyrning arbetskraft tjänstär intetyp skattepliktigav ären av som
enligt gällande Dettarätt. har föranlett olika gränsdragningsproblem

de skattepliktigagentemot tjänsterna. I uppmärksammat förhands-ett
besked har riksskatteverket förklarat konsultföretags till-att ett
handahållande ADB-expert under vissa förutsättningar inteav en attvar

sådan tjänst i 10 § förstaanse som stycket 8 ML. Till följd häravsom avses
dåoch åtagandebolagets inte heller bedömdes skattepliktigt enligtvara

stadgande i ansågsML tillhandahållandetannat inte medföra skatt-
skyldighet RSVFB Im 1987:1. Förhandsbeskedet har lett till diskussioner

möjligheterna till illojal konkurrens inom främst ADB-området.om
Som tidigare definierasnämnts i förslaget omsättning såsomtjänst allav

yrkesmässig omsättning omsättningänannat ellersom avser av vara
fastighet. Det innebär vederlaget för tillhandahållandetatt om av
exempelvis anställd är inkomst förvärvskällanatten rörelse,anse som av
kommer vedertaget också utgöra mervärdeskattepliktigatt omsättning.
Detta i principmotsvarar den skattskyldighet i enlighet med EG:ssom
sjätte direktiv gäller i samtliga EG-länder.

Det påpekaskan uthyrning arbetskraft iatt vissa fall kanav attvara
olaga arbetsförmedling enligtanse lagensom 1935:113 med vissa

bestämmelser arbetsförmedling. I från arbetsmarknads-om rapporten
styrelsen klassificeras uthyrning arbetskraft olaga arbetsförmedling,av som
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det huvudsakliga syftetnär med anställningen förmedling arbeteär av
arbetstagaren juridiska enhetens 1987-08-28, Dnr. J 1rapport
259-16986. Gränsdragningarna tillåtetför vad eller inteär ärsom
emellertid oklara och praxis inte entydig. Skattskyldighetensär omfattning
påverkas frågandock inte huruvida yrkesmässig verksamhet ärav en

Äventillåten eller ej. de gällande bestämmelserna skatteplikt ochnu om
därav följande sådanaskattskyldighet träffar yrkesmässiga verksamheter

kan förbjudna enligt lag eller förordning.som vara

7.8.6 Immateriella rättigheter

Med immateriella rättigheter rättigheter för vilka skydd har berettsavses
efterbildning eller liknande förfarande.mot Exempel immateriella

rättigheter upphovsrätt,är patenträtt, mönsterrätt, ochnamnrätt varu-
märkesrätt. Mervärdeskatteplikten för de immateriella rättigheterna har
successivt utvidgats under den tid ML varit i kraft. Utvidgningarna harsom
i huvudsak motiverats med kumulativa skatteeffekter undanröjs,att att
konkurrensneutraliteten stärks och tillämpningen ML förenklas.att av

I ML i dess nuvarande lydelse med likställs reproduk-attanges vara
tionsrätt eller till fotografisk bild, visningsrätträtt eller rättannan annan
till kinematograñsk film reklam eller information, tillrättsom avser patent,
nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning skattepliktigsom avser vara

nyttjarätt eller församt att automatisk databehandling.system program
Det endast de immateriellaär rättigheter angivits omfattassom nu som av

Övrigaskatteplikten. stårrättigheter utanför området.det skattepliktiga
De immateriella rättigheter ståralltjämt utanför mervärdeskatte-som

upphovsrätt i vissaär fall,systemet mönsterrätt, namnrätt, varumärkesrätt
visningsrätt till film och video intesamt reklam eller information.som avser

rättigheterBeträffande dessa kan ersättningensägas härför i allmänhetatt
ståinte torde i relation till rättighetsinnehavarens kostnader för utvecklan-

det det objekt ligger till grund för Ersättningenrätten. bestämsav som
istället huvudsakligen förhållandenandra någotobjektet iäven fallav om
kan ingåendebelastat med mervärdeskatt ringaän betydelse.vara av mer
Ett inordnande dessa rättigheter i mervärdeskattesystemet torde därförav
inte kunna motiveras med kumulativa skatteeffekter undanröjs. Enatt
utvidgning det områdetmervärdeskatterättsliga till dessaävenav att avse
rättigheter medför heller inte konkurrensneutraliteten påverkas iatt mer

obetydlig omfattning. förhållandetän Det ifrågavarandede rättigheter-att
i överlåtsallmänhet upplåts fråneller skattskyldigt företag tillna ett ett

ocksåmedför utvidgningannat mervärdeskatteplikten iatt berörten av
hänseende inte skulle innebära statskassan tillförs ytterligareatt medel.

förhållandenDe angivits ifrågavarandeförtalar desom attovan
immateriella rättigheterna framledes frånskalläven undantas mervärde-
skatteplikt. Det kan emellertid med fog hävdas skatteplikt för dessaatt
rättigheter skulle medföra tillämpningen mervärdeskattelagstift-att av
ningen förenklades. Eventuella såvälfördelningsproblem ingåendeavseende

utgående mervärdeskatt skulle bortfalla. Skatteplikten skulle bidra tillsom
strävandet göra mervärdeskattenatt generellt tillämpbar. Kommittén
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förordar upplåtelserdärför överlåtelsersamtliga eller immateriellaatt av
rättigheter inryms under mervärdeskatteplikten.

Skatteplikten för immateriella rättigheter har i ML i dess nuvarande
lydelse i lagtekniskt så,hänseende konstruerats vissa särskilt angivnaatt
rättigheter likställts med Av skäl tidigare angivits förordas attvara. som

överlåtelserbl.a. upplåtelseroch immateriella rättigheter i fortsättningenav
inryms under tjänstebegreppet. Skatteplikt för rättigheterna inträder genom

dessa inte frånsärskilt undantasatt den generella skatteplikten för tjänster.

7.8.7 Fartyg och luftfartyg m.m.

Enligt 8 § 1 ML frånundantas skatteplikt skepp för yrkesmässig sjöfart
eller yrkesmässigt fiske, fartyg för bogsering, bärgning eller livräddning,
luftfartyg för yrkesmässig eller godsbefordran del, tillbehörperson- samt

sådantoch utrustning till fartyg eller Iuftfartyg, säljs ellernär uthyrsvaran
till den fartygetäger eller luftfartyget eller den varaktigt nyttjarsom som
detta enligt avtal med ellerägaren införs tillnär landet för ägarensvaran
eller nyttjanderättshavarens räkning. Undantaget s.k. kvalificeratär slag,av
vilket innebär den yrkesmässigtatt de undantagnaomsättersom varorna
ändå till ingåendeavdrag föräger rätt skatt. Som yrkesmässig sjöfart anses
även med skepptransport gods. Undantaget för skepp gäller inteegetav
sådana farkoster för vilka förflyttningen underordnadär betydelse iav
förhållande till huvuduppgiften. Undantaget för skepp för yrkesmässigt
fiske gäller alla skepp säljs eller införs sådantför användas vid fiskeattsom

skeppet särskilt anordnat för ändamåloavsett är detta inte.ellerom
målEtt för kommitténs åstadkommaarbete är mervärdebeskatt-att en

ning med generell räckvidd. Sett denna ifråga-bakgrund börmot även nu
varande fartyg och luftfartyg, jämte delar, tillbehör och utrustning därtill,
omfattas skatteplikten. sådanFör ocksåordning talar yrkesmässigav en att
personbefordran fortsättningsvis skall skattepliktig enligt kommitténsvara
förslag. En utvidgning skatteplikten till personbefordranävenattav avse
innebär frånskälen för skattepliktatt undanta fartygatt och luftfartyg inte

likaär starka tidigare.som
frånDet hållhar visst hävdats skatteplikt för fartyg luftfartygochatt

skulle medföra allvarliga likviditetsproblem för de transportområdet
verkande företagen. Anledningen härtill skulle mervärdeskattenattvara
investeringarna mångai uppgårfall till betydande belopp, företagensom
under viss tid tvingas ligga med. Häremot kan anföras ML:sute att
regelsystem bygger bokföringsmässig redovisning, vilket innebärnumera

till ingåendeavdrag förrättatt skatt föreligger redan grundval av
fakturerin Mervärdeskatteredovisnin kan ske i omedelbar anslutninggen. gen

utgångentill den redovisningsperiod under vilken fakturaav mottagenen
bokförts. månI den ingåendeden skatten utgåendeöverstiger den kan
återbetalning till företagen ske kort tid därefter. Kommittén kan mot
bakgrund intehärav finna eventuella likviditetsproblematt skulle kunna bli

så allvarlig de motiverar fartygart och luftfartygatt fortsätt-av att även
ningsvis frånundantas skatteplikt. Det bör anmärkasäven detatt
förhållande diskuterats inte unikt ifrågavarandeför denärsom nu
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Förhållandetbranschen. för handen i alla branscherär tvingas tillsom
investeringskostnader.stora

Med hänsyn till föreslårvad anförts kommittén det i 8 §attsom ovan
1 ML angivna frånundantaget skatteplikt slopas. Härav följer att
bestämmelsen i från11 § 4 ML, skatteplikt undantas bärgning fartygatt av
eller luftfartyg frånundantagetär skatteplikt enligt 8 § 1 ochsom transport
i sådananslutning till ocksåbärgning, skall slopas. Det bör här erinras om

enligt 2 § ML räknas tillhandahållandeatt tjänstexporta som av som avser
fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik eller tjänst utrustning ellersom avser

för sådantanvändning fartyg. Sistnämnda bestämmelseannan vara
föreslås inte bli ändrad.

Regeringen har med stöd 12 § ML förordnar luftkuddefarkosterattav
jämställasskall med luftfartyg i de avseenden här berörts. Av skälsom som

i föreslårkap. VI kommittén 12 § ML skall upphöra gälla. Deanges att att
förordnanden meddelats med stöd lagrummet enligtskall förslagetsom av
upphävas. Härigenom kommer luftkuddefarkosternaäven fortsättningsvis

skattepliktiga.att vara

7.8.8 Krigsmateriel

Enligt från8 § 2 ML skattepliktär undantaget krigsmateriel ärsom
underkastad utförselförbud sådanoch del till materiel, säljs tillnär varan

för militärt bruk ändamåleller förstaten detta införs till landet för statens
räkning. Bestämmelserna återfinnsutförselförbud i lagenom numera
1988:558 förbud utförsel krigsmateriel och i förord-motom av m.m.
ningen 1988:561 med I bilaga till förordningensamma namn. upptasen

omfattas utförselförbudet. Undantaget för krigsmaterielvaror som ärav
s.k. kvalificerat undantag. Motsvarandeett gäller för skattepliktigaannars

tjänster enligt 10 § första stycket 1 ML avseende krigsmateriel ägssom av
2 § ML och förstastaten stycket anvisningarna till 10 § ML. Skatte-

friheten för krigsmateriel frånöverfördes till ML bestämmelserna om
allmän varuskatt. Som skäl för skattefriheten har skattepliktangetts att en
skulle medföra omgångonödig betalningar.en av

Vissa tillämpningsproblem har förelegat föreliggeroch alltjämt.
Försvarets materielverk framförde efter ML:s tillkomst, det inte alltidatt

möjligt vid inköp partiatt huruvidavar ett avgöra skulleav varor varorna
komma användas för militärt bruk och därmed frånatt undantagnavara
mervärdeskatt. Vissa kunde nämligen de användesnär del tillutgöravaror
krigsmateriel medan andra kunde del tillutgöra materiel. Iannan
anledning härav föreslog mervärdeskatteutredningen i sitt delbetänkande

undantaget i ML skulle begränsasatt Ds Fi 1973:3 113 ff. Förslagets.
förkastades regeringen under anförande klassificeringspro-av attav nya
blem skulle uppkomma och förslaget skulle innebäraatt ökade försvars-
kostnader prop. 1973:163 126.s.

Regeringen har med stöd punkt 1 nionde stycket anvisningarna tillav av
2 § ML förordnat, den verksamhet försvarets fabriksverkatt bedriversom
för behov skall yrkesmässigstatens verksamhet enligt ML ävenanses som

sådantill del försäljning tillhandahållandeeller tjänst tillsom avser av
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beträffande krigsmateriel i undantaget i 8 § 2 ML. Enligtstaten som anges
beslutet föreligger för försvarets ingåendefabriksverk tillrätt avdrag för
skatt enligt 17 § ML för förvärv för den yrkesmässiga verksamheten.

På utvecklats i avsnitt 8sätt närmare den offentliga sektorn innebärom
skatt tillhandahållseller tjänster ingen kostnad förstatenvaror som

sådandenna. En beskattning träffar redan idag i princip all statlig
upphandling och kommer med kommitténs förslag framdelesattav varor

träffa i principäven all statlig sådantupphandling tjänster. Vidav
förhållande finner kommittén någotinte anledning bevara undantag föratt
upphandling just sådankrigsmateriel. En ordning missvisandeav ger
information denna upphandlings andel budgeten. Inom EGom av

någotförekommer inte undantag detta slag. Redan anförda skälav nu
kommittén undantaget skall bort.att tasanser

Emellertid bör förslaget i avsnitt 8 generell kompensationsrätt förom
statliga ocksåmyndigheter sådanIbeaktas. med kompen-ett system en
sationsrätt blir det förut sagda det huvud otänkbartoavsett över taget- —

ha skattefrihet för vissa försäljningar och tjänster tillatt Den istaten.
avsnitt 8 föreslagna såledeskompensationsordningen medför under alla
omständigheter undantaget för krigsmateriel bör slopas.att

Verksamhetstillgångar7.8.9

frånI ML undantas skatteplikt inventarium tillgångvarulager, och annan
tillhör överlåtelseverksamhet, överlåtelsesker i sambandnär medsom av

verksamheten eller del därav, fusion eller liknande förfarande. Med
liknande förfarande härvid ombildning enskild firma tillt.ex.avses av
aktiebolag. Skattefriheten tillgångarnaförutsätter fråga överlåtsi tillatt
den sådan.verksamheten såledesövertar Skattefrihet föreliggersom som
inte överlåtnaövertagaren omvandlar den verksamheten.om

Skälen för undantaget verksamhetstillgångarbeträffande i första handär
Övertagarenpraktisk verksamhet eller delnatur. verksamhetav av en av

i ingåendeallmänhet tilläger avdrag förrätt skatt. Detta innebär att
statskassan inte skulle tillföras ifrågavarandeytterligare medel även om nu
transaktioner skattepliktiga. sådanHärtill kommer skattepliktattvar en
skulle medföra problem i de fall överlåtelse ingårdet i eventuell objekten

överlåtnaskattefria och i de fall denär verksamheten endast delvissom
medför skattskyldigheet.

förhållandenDe angivits motiverar, enligt kommitténs mening,som ovan
ifrågavarande transaktioner fråni framtiden undantas skatteplikt.att även
sådant ocksåEtt undantag kan motiverat beskattning i vissaattvara av en

fall likviditetspåfrestningarkan medföra för I de fallstora parterna. en
verksamhetsöverlåtelse överlåtarenshar sin grund i insolvens och det

utgår någondärför intekanske köpeskilling, detkan mindre lämpligtanses
överlåtarenkräva mervärdeskatt. Ett slopande undantagetatt kanav

således motverka förändringarönskvärda ägarstrukturen i näringslivet.av
Det tidigarehar anförts skatteplikt i förevarande intefall skulleatt nu

någotmedföra tillskott skattemedel. Detta förutsätter emellertid attav
full ingåendehar avdragsrätt förövertagaren den skatt belöpersom
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förvärvet. Om övertagaren saknar avdragsrätt skulle skatteplikt för
ifrågavarande transaktioner också medföra skatteintäkter. Kommittén
föreslår därför undantagetatt endast skall gälla de fall där övertagaren är
skattskyldig för mervärdeskatt.

Kommitténs förslag avseende den skattemässiga behandlingen av
verksamhetstillgångarna överensstämmer för ocksåövrigt med vad
mervärdeskatteutredningen föreslog i sitt slutbetänkande SOU 1987:45.

7.8.10 Frimärken, sedlar och mynt

I ML i dess nuvarande lydelse frånundantas skatteplikt frimärken samt
sedlar och ellermynt är har varit gällande betalningsmedel.som Undan-

för frimärkentaget gäller dock inte vid omsättning eller införsel i särskild
för butiksförsäljning avsedd förpackning. Undantaget för gäller intemynt
guldmynt präglade efter den 1 januari 1967 efteromsätts sittsom
metallvärde.

Undantaget från skatteplikt för frimärken, sedlar och harmynt
tillkommit i huvudsak två skäl. Det skäletav är delena att storen av
omsättningen dessa objekt sker utanför denav yrkesmässigt bedrivna
frimärks- och mynthandeln. Objekten iomsätts stället i omfattningstor
mellan privatpersoner vid auktioner eller i samlarföreningar. Undantaget
innebär frimärks-att och mynthandeln kommer i bättre kon-en
kurrenssituation den handelgentemot sker i bl.a. samlarföreningarnasom

vadän skulle fallet. Detsom andraannars skälet för undantagetvara är
kontrollsvårigheterna i samband med införsel. Frimärken, sedlar och mynt
kan svårigheterutan större införas till Sverige i obeskattat skick. För det
fall objekten inte frånundantagna skatteplikt, skulle förhållandevar detta

till för den inom landetvara yrkesmässigtmen bedrivna handeln med
frimärken, sedlar och mynt.

Den yrkesmässigt bedrivna frimärks- och mynthandeln kan, vid en
utökad skatteplikt för frimärken, sedlar och komma imynt, kon-sämreett
kurrensläge den ickegentemot yrkesmässigt bedrivna handeln. sådantEtt
förhållande är emellertid inte unikt för frimärks- och mynthandeln. Det
gäller i princip alla konsumtionsområden där det förekommer handel
mellan icke näringsidkare. Kontrollsvårigheterna i samband med införsel

närmast betingad frimärkenas,synes sedlarnasvara och fögaav myntens
skrymmande format. I övrigt svårigheterdessaär inte karaktärav annan

vadän gäller för andra skattepliktiga Desom skäl motiverar detvaror. som
nuvarande undantaget från skatteplikt för frimärken, sedlar och kanmynt
således ifrågasättas.

Intresset åstadkommaatt i huvudsakav generell mervärdebeskattningen
enligtväger, kommitténs mening, de skältyngre än motiverarsom

omfattningen det nuvarande frånundantaget skattepliktav för frimärken,
sedlar och Kommitténs principiellamynt. inställning därför ocksåär att
dessa objekt skall omfattas skatteplikten. Det kan dock fleraav skäl inteav

ifrågakomma under ocksåskattepliktenatt inrymma gällande frimärken,
sedlar och tillhandahållsmynt nominellasom värdet.mot Guldmynt bör
emellertid alltid omfattas skatteplikten, även de gällerav om som
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således utformasbörUndantagsbestämmelsenbetalningsmedel.sedvanligt
omfatta de märkensådant skatteplikten kommer att m.m. somsätt att

sådan regleringEn överensstämmersamlarobjekt.i egenskapomsätts av
direktiv.också EG:s sjätteimed vadför övrigt som anges

ifråga-föreslår kommittén detanförtsvad atttillMed hänsyn som ovan
gällandetill endastfrån skatteplikt begränsasvarande undantaget att avse

tillhandahålls nominella värdet.sedlar ochfrimärken, motmynt som

BilprovningSvenskAktiebolaget7.8.11

kontroll-undantagits obligatoriskMLFrån enligt § 7skatteplikt 11har
kilometerräknarappara-besiktningobligatoriskfordon ochbesiktning avav

beträffandeBilprovning. UndantagetAktiebolaget Svenskhostur
MLpropositionen tilltillkomst. Ivid ML:sfordon infördesbesiktning av

1968:100sådant borde införas prop.undantaguttalades blott att ett s.
1974infördeskilometerräknarapparaturbeträffande110. Undantaget som

bcsiktningsregler.konsekvens nyaen av
Obligatorisk kontrollverksamhetbedömning.följandeKommittén gör

myndighet inte yrkes-statlig kommunalellerutövas somansessom av
således skattskyldighet. Det gällerSådan intemedförmässig. verksamhet

sådanI vissa fall haravgift för kontrollen.myndighetenäven uttarom
anförtrotts aktiebolag,författningemellertidkontrollverksamhet genom
Förutom Aktiebolagetutsträckningi eller mindre ägs staten.större avsom

AnläggningsprovningStatensAktiebolagetSvensk Bilprovning kan nämnas
Fastän dessaAB.Elektriska MaterialkontrollanstaltenSvenska treoch

offentligaalltså förvaltningsuppgifter, de inteanförtrotts ärbolag
de till och med skulle hai mening. Det gällermyndigheter RF:s även om

6 § RF. I konsekvensmyndighetsutövning enligt 11 kap.anförtrotts
framgår till 2 § ML verksamhetanvisningarnahärmed det punkt 1 attav

yrkesmässig,bolagsform räknasbedriver i även närstaten somsom
behov.uteslutande tillgodosebedrivs förverksamheten statens egetatt

sådan obligatorisk kontrollverksamhetverksamhetDet innebär att som
Denbedrivs i bolagsform.skattskyldighet, verksamhetenmedför om

alltsåBilprovningför Aktiebolaget Svenskspeciella bestämmelsen är ett
från kontrollverk-skatteplikt omfattar här berörddenavsteg som annars

inom EGden ordning gällerBestämmelsen stridersamhet. även mot som
då kommitténs förslagbakgrund ochenligt EG:s sjätte direktiv. Mot härav

övrigt kommitténenhetlig generell beskattning iochbygger attanseren
Bilprovning börför Aktiebolaget Svensk slopas.undantaget

Rennäringen7.8.12

10 första ML bl.a.Till skattepliktig tjänst enligt § stycket 1räknas
såvälunderhåll döda enligtskattepliktig Djur levande ärsomav vara. --
djuruppfödning7 § ML skattepliktiga Härav följer etc.att somvaror.

Föromfattas skatteplikt enligt ML.bedrivs yrkesmässigt i och för sig av
Enligt § 10 ML tjänst enligtrennäringen gäller emellertid följande. 11 är
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10 § 1 lag skötsel samebys försorgsamma som avser genom av renar
frånundantagen skatteplikt. I 2 § första 2 MLstycket stadgas att

yrkesmässig omsättning tjänst i § 10 medför skatt-11av som anges
ifrågavarande såledesskyldighet för mervärdeskatt. Det undantaget är av

tillhandahållers.k. kvalificerad vilket innebär tjänstenden harart, att som
till ingåendeförrätt avdrag skatt sina förvärv för verksamheten. Enligt

tionde stycket punkt 1 anvisningarna till 2 § ML verksamhetav anses som
medlem i sameby utför enligt rennäringslagen för samebys räkning som
yrkesmässig i mervärdeskattehänseende.

Bakgrunden till den nuvarande särregleringen avseende rennäringen är
i huvudsak följande. I samband med mervärdeskattclagstiftningens tillkomst

varuområdet ocksåutökades det skattepliktiga till levandeomfattaatt
djur. såvidaEnligt den lagstiftningen blev tjänst särskiltden intenya -

frånundantogs avsågbeskattning skattepliktig bl.a. den skattepliktignär-
underhåll Djurhållninginnefattadeoch omfattades inte devara m.m. av

sådanursprungligen angivna undantagen. Härigenom kom ochverksamhet,
då också renskötsel, bli mervärdeskattepliktig. Renskötseln tidigareatt var

års1886reglerad i respektive 1928 renbeteslag. Under 1971 ersattes
renbeteslagen rennäringslagen SFS 1971:437. Enligt rennäringslagenav

föremål för individuell äganderätt, aktivär skallrenägarerenarna varamen
områdemedlem i Inomsameby. varje bys bedrivs renskötseln i princip

för medlemmarnas räkning. För denna verksamhet kan byngemensamt
anlita dels utomståenderenskötande medlem och dels arbetskraft. Det

dearbete renskötande medlemmarna utför för räkningbyns behöversom
ståinte i proportion till det reninnehavet. Kostnaderna för rensköt-egna

seln skall emellertid fördelas mellan de renskötande medlemmarna efter
Dessareninnehavet. kostnader skall förskotteras i form skötesavgift,s.k.av

varefter avräkning årligen.för medlemmarna sker Vid avräkningen
krediteras medlemmarna förskotterlagda och värdet det för bynsav
räkning utförda arbetet debiteras reninnehavet belöpandesamt

samebykostnader. inte enskilda betalning,kan s.k.renägare motmen- -
vård.sköteslega, s.k. skötesrenar för Med skötesrenaremotta avses renar

någontillhöriga inte bor i Denbyn. rennäringslagen närmastsom genom
formella ändringen samebykonstruktionen medförde samebyn tillattav

frånskillnad den tidigare lappbyn kom betraktas arbetsgivare iatt som
förhållande till byns medlemmar. Trots det praktiska arbetet medatt

gick till förhållandetidigare, innebar detta renägareattrenarna som
uppbar dagpenning för sitt arbete med grund det iäven egna renar av
rennäringslagen föreskrivna för fördelningsättet arbete och kostnader.av
Härigenom kom samebyn bli skyldig bl.a. erlägga och bynsatt att av
medlemmar mervärdeskatt. Detta medförde den avgiftutta att som

hade erlägga till blevrenägaren byn högre vad skulleatt än som annars
fallet.behöva Vid redovisning mervärdeskattrenägarensvara egen av

förelåg givetvis ingåendeavdragsrätt för denäven skatt belöptesom
skötesavgiften eller sköteslegan. Till följd bestämmelserna i 6 ML§ attav
redovisningsskyldighet inte föreligger förrän den skattepliktiga omsätt-

beskattningsåretningen under överstiger visst belopp, kunde denna
dockavdragsrätt inte alltid förhållandeutnyttjas. Detta självfallet intevar
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unikt för rennäringsutövarna gällde och gäller alla till mervärde-utan - -
skatt skattskyldiga lågmed skattepliktig omsättning. Vid i övrigt oför-
ändrade priser rennäringens produkter förhållandetmedförde dock att
skattebelastningen blev högre och lönsamheten därför lägre vadän som var
fallet före rennäringslagens tillkomst. Genom i ML införa undantagatt ett
för skötsel samebys försorg undanröjdes dessa effekter.genom av renar
Bestämmelsen i punkt 1 anvisningarna till 2 § ML, verksamhetattav som
medlem i sameby utför enligt rennäringslagen inte yrkesmässig,anses som
tillkom i syfte sådanklargöra inte heller ersättningatt medlem iatt som

frånsameby uppbär byn för det arbete utförhan för byns räkning skall
beläggas med mervärdeskatt.

Undantaget från mervärdeskatteplikt för tjänst skötselsom avser genom
försorgsamebys såledeshar tillkommit i syfte undanröja denav attrenar

ökade skattebelastnlng för vissa renägare skulle ha följt densom annars av
omorganisation rennäringen skedde tillkomstenav som genom av
rennäringslagen. Denna ökade skattebelastnlng skulle ha drabbat de

interenägare omfattas redovisningsskyldighet enligt ML, dvs. desom av
inte har skattepliktig uppgåromsättning till beloppsom en som som anges

i 6 § ML. Kommittén föreslår beloppsgränsen för redovisnings-attnu
skyldighet skall slopas och mervärdeskatten fortsättningsvis skallatt
redovisas fullt jmf avsnitt 12. Därmed förhållandenut ändras de som
motiverade frånundantaget på områdeskatteplikt sådantrennäringens

det intesätt längre finns behållaskälatt undantaget. Kommitténatt
föreslår ifrågavarandedärför de bestämmelsernaatt i 2 § första stycket
i punkt 1 anvisningarna till 2 § i 11 § 10 ML slopas.av samt

7.8.13 VadhållningLotterier och m.m.

Tillhandahållandet lotterier, vadhållning och andra former spelav av
omfattas inte skatteplikten enligt ML. Detta betyder inte deav att
ifrågavarande tjänsterna undgår Vadhållningbeskattning. hästar
beskattas enligt lagen 1984:351 totalisatorskatt, kasino- och bingospelom
beskattas enligt lagen 1972:820 skatt spel och andra formerom av
spel beskattas enligt lagen 1928:376 skatt lotterivinster.om
Kommittén har övervägt spelinsatser föremålskall till förgörasom
mervärdebeskattning. Kommittén har därvid funnit de skattetekniskaatt
nackdelarna sådanmed beskattning frånöverstiger de fördelar bl.a.en
konsumtionsneutralitetssynpunkt kan vinnas. föreslårKommitténsom
därför vadhållninglotterier,att och andra former spel fortsätt-ävenav
ningsvis skall frånundantas skatteplikt. Avsikten med regleringen är att
undanta frånspelinsatserna skatteplikt. såledesUndantaget inteavses
omfatta entréavgifter till inrättningart.ex. där spelet bedrivs. En ordning

den angivna för ocksåöverensstämmer övrigt med bestämmelserna isom
EG:s sjätte direktiv.
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8 Offentlig verksamhet

Sammanfattning8.1 avsnitt 8av

För lösa problemet med konkurrensneutralitetatt mellan offentlig egen--
regi föreslåroch upphandling kommittén, flertalet statligaatt myn-
digheter primärkommunernasamt och landstingskommunerna får
kompensation för i princip ingåendeall mervärdeskatt.
Varje statlig myndighet skall i princip betraktas subjekt iettsom-
mervärdeskattehänseende.
Omfattningen de offentliga subjektens skattskyldighet bestämsav av-
konkurrensneutralitetshänsyn i övrigt hänsyn tillsamt konsum-av
tionsneutraliteten och behov intäkter.statens av
För undvika tillämpningsproblem föreslåsatt yrkesmässighetsbe-att-

såförenklas statligagreppet sätt myndigheters primär-att ochsamt
landstingskommuners tillhandahållande vederlag skattepliktigamot av

tjänsteroch skall yrkesmässig verksamhet, oberoendevaror anses som
verksamheten bedrivs med vinstsyfte ellerav om

8.2 Förslagets bakgrund m.m.

Konkurrensneutralitetsproblemet

En i princip generell tjänstebeskattning medför egenregiproblemet,att
dvs. problemet med bristande konkurrensneutralitet mellan egenregi och
upphandling, dyker områdenrad inom den offentligaupp en nya
sektorn. försökaAtt lösa detta mängd reduceringsreglergenom en nya

ståskulle i strid med principerna för det framtida enhetliga mervärde-
sådanskattesystemet. En lösning skulle dessutom lagstiftnings-vara en

teknisk, praktisk och administrativ omöjlighet. I stället nödvändiggör ien
princip generell mervärdeskatt lösninggenerell egenregiproblemeten av
inom den offentliga sektorn. De nuvarande reduceringsreglerna bygg-
sidan dåhar ingen neutralitetsfunktion inom denna sektor.m.m.

Den offentliga verksamheten huvudsakligenutövas primär-staten,av
kommunerna och landstingskommunerna. Den väsentliga skillnaden, i detta
sammanhang, mellan dessa offentliga subjekt givetvisär denäratt staten

uppbär mervärdeskatten. påverkarDetta frågan hursom statensom
respektive kommunernas roller bör i mervärdeskattesystem.ettvara
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Den på konkurrensneutralitets-sektorns roll lösningaroffentliga samt
problemet

utåtriktadoffentliggivetvis framdelesEn huvudprincip bör även attvara
privata subjekt. Envid konkurrens medverksamhet inte annangynnas

så långt möjligthuvudprincip mervärdeskattesystemetbör görsattvara
sä inteoffentlig egenregiverksamhetkonkurrensneutralt sätt att gynnas

på upphandling. Om dessa principer skulle komma märkbartbekostnad av
Frånföreträde. dessai konflikt varandra, bör den förstnämnda hamed

utgångspunkter ifortsättningen offentliga sektorns rollbehandlas i den
Det i följande modeller för lösningmervärdeskattesystemet. utmynnar av

egenregiproblemet.
statligastatliga sektorn: statliga disponerasDen De anslag, som av

för statliga inköp, budgeteras exklusivemyndigheter och används skall
fårsärskild ordningDetta förutsätter myndigheterna imervärdeskatt. att

ingående Detfull för mervärdeskatt. skerkompensation all attgenom
påfördafår utgifter för mervärdeskattmyndigheterna avräknarätt motatt

inkomstsida för dessa utgifterbudgetens i stället avräknaatt motsom nu
verksamhetsintäkter o.d. Härigenom likställs verksamhetanslag och olika

För avgiftsfinansieradebedrivs i regi respektive upphandlas.som egen
fåområdenmervärdeskattefria kompensationsrättenkanverksamheter

offentligatill konkurrensneutralitet mellanbegränsas hänsyn kravetav
utåtriktade offentliga subjekt. Statligasubjekts verksamhet och icke

med icke statliga mervärdeskattskyldigaverksamheter konkurrerarsom
Övrigmervärdeskattskyldiga. statlig verksamhetsubjekt skall vara

med hänsyn till behov ökade skatteintäkter för ochskattebeläggs statenav
konsumtionsneutralitetsaspekten. Staten skall inte längre betraktas ettsom

statligmervärdeskattehänseende. I stället skall i princip varjesubjekt i
sådant Såvittsubjekt. omsättning mellan demyndighet ettvara avser

myndigheter omfattas kompensationssystemet skall dock regeringenavsom
regeringen föreskriva skatt inteeller myndighet bestämmer kunna attsom

skall tas ut.
Ävenoch landstingskommunala sektorerna:De pritnär- primär- och

ingåendefull kompensationlandstingskommunerna skall för allges
mervärdeskatt. Detta i ML tillerkännsbör ske kommunernaattgenom

ingående Föravdragsrätt för all mervärdeskatt. inte förändra denatt
frånstatsfinansiella och kommunalekonomiska situationen skall kommun-

ingåendetill överföras belopp ungefär densektorn motsvarandestaten ett
mervärdeskattefriamervärdeskatten i de kommunala verksamheterna.

måste utifrånFördelningen detta belopp mellan kommunerna skeav
ingåendeprincipiellt andra grunder mervärdeskatt i respektive kommunän

för i den kommunala beslutssituationen rationellt mellanvalatt trygga ett
regi och upphandling. Vad skattebeläggninggäller konkurrensut-egen av

och skattebeläggningverksamhet andra verksamheter görssatt av samma
bedömningar för kommunal statlig verksamhet.som

nåsGenom dessa modeller acceptabel lösning egenregiproblemet.en av
På uppnåsden statliga sektorn Bl.a.andra fördelar. undanröjsäven

framstårinformation imissvisande budgetanslagen. I nämligennuläget de
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mervärdeskattefria sektorernas andel samladestatensav resurser som
mindre vad de exempel: anslagen för inköp krigsmateriel. Vidareän är av
skulle statlig nettobokföringsteknik det hela bättretageten ge en
jämförelse statliga privata investeringar.mellan och

fråganHos de kyrkliga kommunerna överhuvudtaget skattskyl-synes om
såvittdighet uppkommit främstha gravöppning och gravskötsel. Somavser

framgår sådanmervärdeskatteutredningens slutbetänkande bör verksam-av
i regel inte yrkesmässig SOU 1987:45 Mervärde-het 111 ff..anses som s.

skatteutredningen föreslagit tjänsterhar avseende gravöppning ochatt
gravskötsel aldrig skall yrkesmässig tjänsternaverksamhet, näranses som
tillhandahålls månförhuvudman allmän begravningsplats. I denav
förslaget inte leder till konkurrenssnedvridningar, bör det enligt kom-

Ävenmitténs mening genomföras.kunna verksamhet denänannan nu
angivna i endast mycket begränsad omfattning medföra skattskyl-synes
dighet för Egenregiproblemetkyrkliga kommuner. hos dessa kommer dock

sådaninte bli det motiverar särskildstorlek lösningatt att motsvaran-av en
de de lösningar för borgerliga Deoch kommuner.angetts statensom
kyrkliga inte i fortsättningen.kommunerna behandlas

förhållandetDet ekonomiska mellan och kommunernastaten

Framför grund de nuvarande reduceringsreglernaallt slopasattav
såförändras den kommunalekonomiska situationen kommuner-sätt att

upphandling till mervärdeskattefria verksamheter fördyras. Detta harnas
alltså återföringprincipiellt inget med kommunernas tillgöraatt staten av
de belopp kompenserat kommunerna med. Det i istället denärstatensom

fårekonomiska relationentotala mellan och kommun, det avgörasstat som
Frågankommunerna skall bära de ökade kostnaderna. den ekono-om om

miska relationen mellan efteroch kommunerna den samlade refor-staten
såvälmeringen fården indirekta den direkta beskattningenav som

självfallet bli sak mellan kommunerna. Kommitténoch kommerstatenen
emellertid belysa kostnadsökningarna för kommunerna föratt att ettge

förhållandetbedömningsunderlag vid bestämmandet det ekonomiskaav
mellan och Detta ikommunerna. kapitel V.görsstaten

8.3 Närmare offentliga verksamhetstatensom

följandeI det behandlas vad kännetecknar roll i mervärdeskat-statenssom
hur denna roll bör utformas med beaktande främsttesystemet samt av

konkurrensneutraliteten.

statliga8.3.1 De myndigheternas nuvarande roll

Verksamhet, myndighet bedriver enskild inteärgentemotsom en person,
yrkesmässig därmed månoch heller skattepliktig i den verksamheten är

Såmyndighetskaraktär. dåfallet exempelvis myndighetenav anses vara
tillhandahåller åteller tjänst allmänheten i de fall skyldigheten vara
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föreligger för den låtaenskilde myndigheten tillhandahållaatt ellervaran
tjänsten.

Verksamhet bedrivs statlig myndighet och tillgodo-som av en som avser
seende behov räknas, med vissastatens särskilda undantag, inteav som
yrkesmässig. I detta sammanhang betraktas subjekt. Detstaten ettsom
innebär, statlig myndighets verksamhetatt inteen är yrkes-att anse som
mässig bestårverksamheten i skattepliktigaatt eller tjänsterom varor
tillhandahålls statlig myndighet. Som yrkesmässig verksamheten annan kan
således, med nämnda undantag, endast tillhandahållanderäknas skatte-av
pliktiga åtoch tjänster subjekt utanför dåEndast föreliggervaror staten.
således skattskyldighet.

framgår,Av det sagda del de statligaatt stor myndigheternasnu en av
verksamheter inte medför Ingåendeskattskyldighet. mervärdeskatt
förvärv tjänsteroch för den mervärdeskattefriaav verksamhetenvaror är
inte avdragsgill. En myndighets måsteanslag enligt nuvarande ordning
täcka myndighetens upphandlingskostnader inklusive mervärdeskatt. Ur
myndighetens såledessynvinkel ingåendeär den mervärdeskatten en

förhållandenkostnad. Dessa fåtthar till följd statlig verksamhetatt
budgeteras inklusive mervärdeskatt.

Den beskrivna ordningen har medfört bl.a. följande komplikationer.nu
Ur myndighetens synvinkel kan grund mervärdeskatten upphand-av en
ling utanför eller tjänster bli dyrarestaten än produktionav varor en egen
eller frånupphandling statlig myndighet. Mervärdeskattenen en annan

såledesinnebär konkurrensnackdel för mervärdeskattskyldiga företag.en
En svårigheternakomplikation är räkna påannan storlekenatt denut

ingåendeavdragsgilla skatten hos statliga myndigheter. Från den totala
ingående måsteskatten nämligen i regel avskiljas inte sådanbara skatt som

hänförlig till myndigheternasär omsättning skattefria slag ochav av varor
tjänster sådanäven skattutan hänförlig tillär myndigheternassom
omsättning skattepliktiga tjänsteroch andra statligaav varor myn-
digheter.

För motverka konkurrensnackdelenatt för statlig upphandling har
införts vissa bestämmelser i upphandlingsförordningen 1986:366. I de fall
förordningen tillämpligär skall myndighet, vid jämförelse frånanbuden av

skattskyldig anbudsgivare och icke sådan,skattskyldigen räkna denen upp
anbud med belopp motsvarandeett densenares skatt skulle hasom

tillkommit skattskyldighet förelegat. Innebörden förordningenom ärav
alltså, vid anbudsförfarandeatt skallett myndighet i princip frånbortseen

mervärdeskattenatt anslagsbelastning.är Ett regelsystem meden annat
åstadkommabl.a. syftet neutralitetatt mellan upphandling och egenregi,

de iär sammanhang behandladeannat reduceringsreglerna. Slutligen kan
den särskildanämnas skattskyldigheten för vissa statliga myndigheters

leveranser till andra statliga myndigheter. Genom denna utökade
skattskyldighet har bådelagstiftaren sökt säkerställa konkurrensneutralitet
med det privata näringslivet och lösa redovisningstekniska problem.

Enligt åttondepunkt 1 stycket anvisningarna till 2 § ML skallav som
yrkesmässig verksamhet alltid vissa myndigheters skattepliktigaanses
befordran nämligen järnvägars befordranav varor, statens av varor,



SOU 1989:35 Offentlig 219verksamhet

befordranpostverkets i diligenstrafiken postverketsav varor samt
befordran postpaket och gruppkorsband. Dessa myndigheter alltsåav är

sådanaskattskyldiga för tjänster då dessa tillhandahållsäven andra statliga
myndigheter. Enligt nionde stycket kan regeringen särskilda skälom
föreligger förordna statlig verksamhet skallatt yrkesmässig ävenanses som

verksamheten behov. Med stödom statens dettaeget bemyndi-avser av
gande har regeringen förordnat skattskyldighet för vägverket,om statens
vattenfallsverk såoch televerket skattskyldighetsätt föreliggeratt vid
tillhandahållande åt eller tjänststaten är skattepliktig ellerav vara som som

kvalificerat frånär undantagen skatteplikt. Vidare har regeringen förordnat
skattskyldighet för kriminalvårdsstyrelsen såvittom verksamhetavser som

kriminalvårdsstyrelsen bedriver inom kriminalvårdens arbetsdrift och som
behov byggnadstatens eller tjänstavser skattepliktigärav vara, ellersom

kvalificerat frånundantagen skatteplikt. Slutligen har regeringen förordnat
skattskyldighet för försvarets såvittfabriksverk försäljningom tillavser

krigsmaterielstaten kvalificeratär frånundantagenav skattepliktsom
enligt 8 § 2 ML och tillhandahållande till sådantjänststaten av
krigsmateriel.

Mervärdeskatteutredningen har i sitt slutbetänkande framfört, att
statsinstitutionerna, hos vilka upphandlingen framstår seriöstettsom
alternativ till utförande i regi, i sina anslagsäskanden borde kunnaegen
redovisa skillnaderna i skattebelastning mellan utförandeformcrna och att
dessa beaktas vid medelstilldelningen SOU 1987:45 85 ff..s.

8.3.2 Redovisning statliga myndigheters inköpsutgifterav
exkl. mervärdeskatt löser egenregiproblemet

En redovisning utgifterna exklusive mervärdeskatt såvittskulleav avser
valet mellan upphandling och egenregi effekt skattskyl-samma som en
dighet med avdragsrätt ingåendeför få.mervärdeskatt skulle Valet skulle
helt inteenkelt komma påverkas ingåendedenatt mervärdeskatten.av
Denna dånämligenutgör inte faktisk kostnad i verksamhet. Fören en

helhet det sistnämndastaten är realitet redan i sånulägetsom sätten
ingåendeden återbetalasskattenatt till leverantörsleden. Förstaten av

skattskyldigt rådersubjekts delett motsvarande dårealitet, grundmen
ingåendeden mervärdeskattenatt den skattskyldigesav synvinkel blirur

tillgodohavandepost i mervärdeskattedeklarationen.gentemoten staten
Mervärdeskatt statlig upphandling inte kostnad förären staten.en

Att likväl bokföra mervärdeskatten kostnad för den upphandlandesom en
myndigheten medför ofta skatten i onödan inte bliratt konkurrensneutral.

månI den myndigheternas insatsvaror och -tjänster mervärdeskattefriaär
samtidigt belastade betydande s.k. dold kvarstårmervärdeskatt,men av en

naturligtvis del de nuvarande konkurrensproblemen. De föreslagnaen av
basbreddningarna gör emellertid den här angivna fårordningenatt goden
genomslagskraft. Beträffande uthyrning fastighet bör dock denav
nuvarande regeln frivilligt inträde 2 § 4 ML såkompletterasom st. att
frivilligt inträde kan medges vid all uthyrning till statliga myndigheter i den
mån sådanadet inte gäller enligt avsnitt 8.3.3 bör frånuteslutnasom vara
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det redovisningssystemet. Vid uthyrning till myndigheterdessa börnya
i åtstället de nuvarande uthyrning skattskyldigreglerna avgöran-om vara

upplåtelsede. Vad uthyrning gäller bostadsrätt.ävensagtssom nu om av

ingå8.3.3 myndigheterVissa bör inte i det nya
redovisningssystemet

En redovisning exklusive mervärdeskatt innebär myndigheterna iatt
fårsärskild fullordning kompensation för den mervärdeskattäven ärsom

verksamhetsområden.hänförlig till mervärdeskattefria För anslagsfinan-
frågasierade verksamheter detta förmetod finansieringär statensen om

frågaverksamheten, i princip inteoch storleken finansierin-av en om
Till den del myndighets avgiftsfmansieradverksamhet ochärgen. en

området,myndigheten inte monopol mervärdeskattefriahar det aktuella
uppståskulle det fördäremot kunna konkurrensfördel myndigheten.en

då,Myndigheten nämligen iskulle till exempelvis privata företag,motsats
inte På områden fårlängre mervärdeskattenha kostnad. dessasom en
således utåtriktadväljas lösningar statlig verksamhet integör attsom

vid konkurrens med andra subjekt, lösningarna innebäräven attgynnas om
uppnås. Sådankonkurrensneutralitet upphandling egenregimellan och inte

uppnås såvittneutralitet inte heller privat företag arbetarettavser som
område.inom mervärdeskattefrittett

framhållas,Det bör emellertid behovet särlösningar i principatt av
då frågaendast sig gällande det verksamheter betydelse. Medgör är om av

dåhänsyn försvårahärtill och särlösningar i fallandra skulle genomföran-
förbehållasdet reformen, sådanabör särlösningarna fall där behovettav

detta verkligen föreligger. administrativa iAv skäl bör, förekom-sätt
mande fall, förstai hand väljas lösning innebär myndigheten iatten som
sin dåhelhet bort Myndigheten hänvisad till ML:ssystemet. ärtas ur

ingåendeallmänna avdragsrättregler för iskatt verksamhetom som
medför skattskyldighet. En komplicerad lösning, är attannan, mer

fårmyndigheten visserligen generell kompensation i ordningmen annan
påläggs schablonmässigt bestämd kostnadsmässig Dennabelastning.en

då ingåendeskall den hänförligskatt till den delmot ärsvara som av
verksamheten skulle konkurrensfördel privatagentemotsom annars en
mervärdeskattefria företag. Belastningen kan utformas absolutettsom
belopp, omsättningenandel eller andel viss del omsättningen.av av av

framgårSom det följande förordar kommittén det föreslagnaattav
kompensationssystemet skall gälla för alla statliga myndigheter utom

såvittaffärsverk och kan bedömas enligt föreliggande utred-statens -
rådande förhållandenningsmaterial AMU-myndigheterna ochom nu -

institut för personalutbildning. Samtliga dessa myndigheter börstatens tas
ibort sin helhet systemet.ur

För affärsverk förhållanden.gäller särskilda Affärsverkenstatens är
väsentligen såledesavgiftñnansierade. Verksamheterna i regel inteär

någonanslagsfinansierade i omfattning och konkurrerar oftastörre med
privata företag. Genom de föreslagna basbreddningarna kommer verksam-

iheterna allmänhet medföra skattskyldighet. Ett undantagstörreatt är



221Offentlig verksamhetSOU 1989:35

bedömning övervägande skäl förexempelvis postgirot. Vid samlad talaren
hållas kompensationssys-affärsverken utanför det här behandladeböratt

Det innebär, affärsverken kommer ha enbart den avdragsrätttemet. att att
följer ML:s allmänna reglerasom av

får behandladeBeträffande övriga myndigheter emellertid den här
Enligt kommittén erfaritkonkurrensaspekten bedömas vadnärmare. är

omfattning. Detta beror givetviskonkurrensproblemet mycket begränsadav
mervärdeskattefriai hög grad kommitténs förslag minskar deatt

områden någon påtagligstorlek och De skattefria isektorernas antal. som
såvittutsträckning erfarits, utbildning ochberörs problemet är,av

sjukvårdsändamål.laboratorieverksamhet för De myndigheter som
utbildningsområdetutkristalliserat sig AMU-myndigheterna,är statens

institut för personalutbildning SIPU, för u-landsutbildning istyrelsen
Sandö, för internationell utveckling SIDA, arbetsmiljöinstitutetstyrelsen

sjukvårdområdetoch universitet och högskolor bakterio-samt statens
logiska laboratorium SBL.

frånEnligt vad inhämtats riksrevisionsverkets avgiftsenhet vidsom
och redovisningsavdelningen följande beträffande dessagällerprognos-

BudgetåretAMU-myndigheterna:myndigheter. 198687 uppgick den
avgiftsbelagda verksamheten till 99 AMU-myndigheternasprocent av

sådankostnader. Varje AMU-myndighet myndighettotala det finns en
i varje för ekonomiskalän det resultatet sin verksamhet.ansvarar av
AMU arbetsmarknadsutbildninganordnar uppdrag dels länsar-av
betsnämnderna, dels övriga offentliga organisationer och dels privata
företag. 198687 AMU:s kunder till 94 länsarbetsnämnder-procentvar

AMU konkurrerar med framför KomVux andraallt och medävenna.
utbildningsanordnare. Intäkterna kostnaderna avseende utbildningoch

198687 för hela AMU-gruppen omkring 2 miljarder Statenskr.var
institut för personalutbildning SIPU: SIPU:s uppdragsverksamhetAv

198687 uppskattningsvis 28 milj.kr. direkta utbildningsintäkter.var
frånNärmare hälften kursutbudet bedöms för konkurrensutsattav vara

privata utbildningsinstitut statliga myndigheter. Kostnaderoch och
redovisas Intäkterintäkter resultatenheter. redovisas dessutom

verksamhetsgrenar,intäktstyper kursverksamhet och regeringsupp-t.ex.
drag. de totala intäkterna svarade statliga myndigheter för 80Av

affärsverken för 10 kommunerlandsting för 7procent,procent, procent
företaghushåll 3 Styrelsen för tt-landsutbild-för resterandeoch procent.

ning i Sandö: språkkurser,Den avgiftsbelagda verksamheten kortaavser
i u-landskunskapkurser och längre uppdragsutbildningar. Kostnaderna

198687 27 milj.kr., intäkterna 13,5 milj.kr. För 198788var var
intäkterna cirka 10 milj.kr., kostnaderna omkring 16 milj.kr. Styrelsens

språkutbildare.utbildningsverksamhet har konkurrens med privata
Redovisning sker kostnadsbärare och kostnadsställen i system

myndigheter för 75 intäkterna,Statliga affärsverkenprocentsvarar av
10 privata för 15för och sektorn resterande Styrelsenprocent procent.

fristående Styrelsen för internationell utvecklingmyndighet. SIDA :är en
kursgårdPå i Uppsalasin anordnar SIDA utbildning i U-landsförbere-

Kursgårdenutbildningsaktiviteter.dande har viss konkurrens med stora
företags internutbildningsavdelningar. Intäkterna omkring 2 milj.kr.var
både 198687 198788och och den privata försektorna nästansvarar

intäkterna. Verksamhetenhälften inte full kostnadstäckning.av gav
Utbildningsintäkterna endast omkring SIDA:s1motsvarar procent av
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totala förkostnader anslags- och uppdragsfinansierad verksamhet.
Arbetsmiljöinstitutet: Institutet, är myndighet fr.o.m. den 1julisom en ny
1987, redovisar cirka 1 milj. kr. för 198788 såvälför intäkter som
kostnader avseende efterutbildnin inom företagshälsovården. Kostnaderg
och intäkter redovisas kostnadsbärare i S. Tänkbar konkur-system

Statshälsans dotterbolagär Konsultforum.rent Universitet och högskolor
UI-LÅÃ-sinom område: Kostnaderna för uppdragsutbildningen enligtvar

RRV:s revisionsrapport dnr. 1986:1006, Uppdragsverksamheten vid
universitet högskolor,och cirka 90 milj.kr. Därav mindre,anses en
specificerad del, konkurrensutsatt. Upplysningsvis kanvara nämnas att
den forskning bedrivs med uppdragsmedel budgetår uppgicksom samma
till omkring 780 milj.kr. Kostnadsredovisningen ojämnär kvalitet ochav
delvis otillförlitlig. Statens bakteriologiska laboratorium SBL: Inom
diagnostikprogrammet kontrolleras och analyseras olika typer av prov.
Enligt frånuppgift SBL maximalt 5är prowerksamhetenprocent av
andelen är mervärdeskattepliktig sjukvårdsändamålförsom nu
vattenprover, sterilitetskontroller. Intäkterna för diagnostikpro-

sjukvårdsändamålför blevgrammet 198788 cirka 59 milj.kr. och
kostnaderna omkring 65 milj. kr. Av de totala intäkterna svarade statliga
myndigheter för 3 försäkringskassorna förprocent, 14 procent,
kommunerna för 2 landstinget för 78procent, och privataprocent
sektorn för 3 Diagnostikprogrammet svår frånprocent. har konkurrens
landstingen tagit vissaöver rutinprov måni vissoch konkur-som även

från privata företag.rens

synesAv riksrevisionsverkets undersökning framgå följande. De
verksamheter AMU-myndigheterna och SIPU sådanbedriversom är artav
och omfattning de bör ställas utanföratt kompensationssystemet.
Beträffande övriga verksamheter såär problemen begränsade särskildaatt
åtgärder inte bedöms nödvändiga.vara

8.3.4 Informationen i anslagsredovisningen och i
nationalräkenskaperna

Felaktig prisinformation föranledd olikheter i mervärdeskattesystemetav
kan missvisande beslutsunderlag förett allmänhet och för beslutsfattarege

olika slag t.ex. väljarna, riksdagen och regeringen.av Som nämnts
redovisar budgetmässigt sina utgifter förstaten inköp tjänsterochav varor
med belopp inklusive mervärdeskatt, exakt dessa belopp inbetalastrots att
till leverantörerna. Samtidigtstaten redovisas utgifterna för inköpav av
mervärdeskattefria och tjänster belastadeutan attvaror motsvaran-vara
de Härigenom blirsätt. i sin budgetanslagen missvisande.tur De mervärde-
skattefria sektorernas andel samlade framstårstatensav resurser som
mindre vad deän exempel:är anslagen för inköp krigsmateriel tillav
försvaret. förhållandetDetsamma blir beträffande anslagen för sektorer,

verksamheter huvudsakligen består mervärdeskattefriavars ochav egna
löneintensiva tjänster exempelvis socialvård och utbildning.

Det sagda redovisningsproblemär ett bottnar i undantagen inu som
mervärdeskattesystemet. Detta kan lösas redovisning samtligagenom en av
utgifter exklusive sådanmervärdeskatt. En lösning måhändaskulle
föranleda den invändningen, andelatt statens samhällsresursernaav
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framstår mindre vad denän egentligen och botemcdletär häremotsom att
iär princip generell mervärdeskattebeläggningen verksamhet.statensav

Från mervärdeskattesynpunkt detta inteär korrekt. Staten frånnämligenär
denna synpunkt i till vad fallet imotsats nationalräkenskapernaärsom-

inte slutlig förbrukare producent, i förstautan hand tjänster.en en av-
Som i utgångspunktennämnts sammanhangannat är i generellt mervär-ett
deskattessystem förhållandetjust det ingåendeproducentkedjornasatt
mervärdeskatt inte skall faktiskutgöra belastning för verksamheterna.en
Endast värdetillväxten, dvs. löner vinster,och skall grund förutgöra
beskattning, beskattning slutligen skall belasta konsumenternaen ochsom

producenterna. En redovisning myndigheters utgifter exklusiveav
mervärdeskatt är överensstämmande med det sagda.nu

Med redovisning ocksåmervärdeskatt vinns detutan helaen taget
bättre jämförelse mellan statliga och privata investeringskostnader.en De

privata investeringarna sker till övervägande del inom verksamhetsområden
medför skattskyldighet. Mervärdeskatten på investeringarna dåsom är

avdragsgill. I nationalräkenskaperna redovisas dessa investeringar
följaktligen exklusive mervärdeskatt. Denna redovisning mervärdeskattutan
kommer bli helt dominerandeatt kommitténs förslag breddnin-genom om

mervärdeskatten. De statliga investeringarna sker,gar av och kommer även
i fortsättningen ske, till del inom verksamhetsområdenatt stor intesom
medför skattskyldighet. I nationalräkenskaperna redovisas enligt nuvarande
ordning dessa investeringar inklusive På såmervärdeskatt. kansätt sägas
föreligga skevhet mellan redovisningen de privatatotala respektiveen av
statliga investeringarnas storlek. Denna skevhet bortfaller statliggenom en
redovisning exklusive skatt. Investeringar i privata företag skatteplik-

områdentiga kommer emellertid i fortsättningenäven redovisasatt
inklusive mervärdeskatt. dåI de fall sådanaäven producentärstaten
verksamhetsområden leder det föreslagna statliga redovisningssystemet till

olikhet i nationalräkenskaperna. Denna olikheten försvinner dock i den
mån det gäller statliga myndigheter i enlighet med avsnitt 8.3.3som

frånutesluts det systemet.nya

8.3.5 Varje statlig myndighet bör i princip utgöra ett
subjekt i mervärdeskattehänseende

Med det här beskrivna synsättet roll i mervärdeskattesystemetstatens
frågaaktualiseras i fortsättningenävenstaten skall betraktas iom som

princip subjekt i mervärdeskattehänseende. Fråganett i första handär av
redovisningsteknisk Något bibehållavägande skälnatur. den nuvarandeatt
principen föreligger inte. Tvärtom innebär det i allmänhet förenkling fören
myndigheterna inte någonbehövaatt skillnad utgåendegöra den
mervärdeskatten beroende huruvida prestation till statliggörsen en
myndighet eller till subjekt. Förett den mottagandeannat myndigheten
innebär någotdetta inte försvårande, eftersom ändåden kommer att vara

ha särskildatvungen redovisningsrutineratt för mervärdeskatt densom
debiteras. månI den den mottagande myndigheten inne iär medsystemet
automatisk kompensation ingåendeför mervärdeskatt saknar debiteringen
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ekonomisk betydelse. Om myndigheten i enlighet med avsnitt 8.3.3 ställts
utanför kompensationssystemet, det konkurrensneutralitetsskälär av
påkallat påförlevererande myndighetenden alltid mervärdeskatt.att

förhållandetI statliga myndighetermellan omfattas kompen-som av
sationssystemet bör det regeringenankomma eller den myndighet som

på framgårregeringen bestämmer avsnitt 8.3.8 meddelasättatt som av
påförandetföreskrifter skatt. Det möjligtnärmare bör även attom av vara

sådana påförasföreskrifter förordna inte vidskatt skallattgenom om
dåomsättning vissa skattepliktiga tjänster,eller omsättningen skerav varor

mellan statliga myndigheter omfattas kompensationssystemet. Isom av
också frågannämnda avsnitt behandlas innebörden begreppet statligom av

myndighet.

statliga8.3.6 Den skattskyldighetens omfattning

Skattskyldigheten saknar betydelse i informationshänseende.

fråga frånvaro utgåendeEn principiell huruvidaär mervärdeskatten av
produktion missvisande information andelstatens statensger om av

landets produktionskostnader i Fråganform lönekostnader.bl.a. ärav om
påverkasredovisningen utgåendedenna andel mervärdeskatt.av av en

utgåendeSvaret En ingårnej. mervärdeskatt inte i kostnaderna förär en
påverkarverksamhets produktion och därmed inte redovisningen av

verksamhetens andel landets Informationen andelstatensav resurser. om
såledesblir rättvisande, produktionskostnader generelltstatensom

något mervärdeskattepålägg.redovisas alltsåDet saknas skälutan att
utifrån den här angivna synpunkten utvidga de statliga myndigheternas
mervärdeskattskyldighet.

Skattskyldigheten bör bestämmas med hänsyn till konkurrens- och
konsumtionsneutraliteten intäktsbehov.samt statens

uppnåFör konkurrensneutralitet statlig icke statligmellan ochatt
verksamhet erfordras i allmänhet den statliga verksamheten medföratt

i månskattskyldighet motsvarande den icke statliga verksamheten.som
Detta tillgodoses i princip det nuvarande yrkesmässighetsbegreppet.genom
Den föreslagna ordningen ingåendemed kompensation för mervärdeskatt
och slopandet i princip skattesubjekt tillgodoser dessutomstaten ettav som
i allt väsentligt konkurrensneutraliteten upphandlingmellan och statlig
egenregi. Uttagsbeskattning skattskyldig statlig myndighet börav en

ifråga.däremot inte komma En uttagsbeskattning skulle kompliceradvara
något fråninteoch tjäna syfte neutralitetssynpunkt. Uttagsbeskattningen

någoninteskulle innebära kostnad för endast ombokföringstaten utan en
frånbelopp myndighetens konto till statligt Vadkonto.ett ett annatav en

någonmyndighet såbokföringstransaktion inskulle betalasättgenom
åtminstonetill ofta återkommastatskassan torde i praktiken, längre sikt,

tillanslagsvägen den aktuella myndigheten.
månI vilken statlig verksamhet bör mervärdebeskattas förutom i

månkonkurrensfallen bör bestämmas i vilken konsumtionsneutralitetav
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eftersträvas och i mänvilken önskar tillföra ytterligareman staten
inkomster. Det gällande yrkesmässighetsbegreppet, i förening mednu de
föreslagna breddningarna mervärdeskattebasen, välär ligga tillägnatav att
grund föräven mervärdeskattens omfattning i dessa hänseenden.

Enligt punkt 1 första stycket anvisningarna till 2 § ML bl.a.ärav statens
verksamhet yrkesmässigatt när och tjänsteranse undersom omsättsvaror
rörelseliknande former. Detsamma gäller för övrigt kommunernas verksam-
heter. Bestämmelsen fick sin nuvarande utformning den 1 januari 1974
prop. 1973:163 61 ff. Dess innebörd bl.a.ärs. yrkesmässighetatt
förutsätter viss varaktighet i verksamheten. Bestämmelsenen torde
emellertid i olika ocksåsammanhang ha tolkats yrkesmässighetattsom
dessutom förutsätter verksamheten bedrivsatt med vinstsyfte. Det
sistnämnda förhållandet har föranlett viss tvekan tillämpningenom av
yrkesmässighetsbegreppet detnär gäller offentlig verksamhet. Den
föreslagna breddningen skatteplikten dessagör tillämpningsproblemav att
kan påtagligt.komma öka Det bådeatt gäller beträffande ochstatens
kommunernas verksamheter. För undvika dettaatt bör yrkesmässig-
hetsbegreppet förenklas så sätt statligatt myndighets elleren en
kommuns tillhandahållande vederlag skattepliktigamot ochav varor
tjänster är yrkesmässigatt såvidaverksamhet tillhandahållandetanse som
inte myndighetskaraktär.är Det innebärav yrkesmässighet föreliggeratt

vinstsyfte finnsoavsett eller ej. Kravetom rörelseliknande former
kvarstår dock oförändrat i övrigt.

Det bör uppmärksammas den här förordadeatt förenklingen av
yrkesmässighetsbegreppet samtidigt beståndsdelär naturlig ien ett system
med generell kompensation ingåendeför skatt. För de statliga affärsverken,

enligt kommitténs förslag kommer ståsom utanför kompensationssys-att
den här förordadetemet, utformningensynes yrkesmässighetsbegreppetav

i allt väsentligt sakna Någonbetydelse. specialregel för affärsverken
förordas inte.

Som börnämnts yrkesmässighetsbegreppet inte sådantomfatta
tillhandahållande är myndighetskaraktär. Vad tillhandahållssom av som av

statlig i dessett egenskap offentlig såledesmyndighetorgan bör inteav
medföra skattskyldighet. Skattskyldigheten begränsas därmed i princip till
omsättningsförhållanden vilar privaträttslig grund. Vadsom är attsom

myndighetsutövning såledesskallanse som regelmässigt falla utanföranses
yrkesmässighetsbegreppet. Vissa tjänster sådandockär de börart attav
medföra skattskyldighet, även verksamheten bedrivs statligtom av organ
i dess egenskap offentlig myndighet. Detsamma börav gälla verksam-om
heterna bedrivs kommuner. De verksamhetsområdenav närmastsom

frågakommer i teletjänsterär avgiftsbaseradesamt skattepliktiga
distributions- och Servicetjänster. De kommunala verksamheterna
behandlas inärmare avsnitt 8.4.8. Eftersom offentliga distributions- och
serviceverksamheter, i här avsedd betydelse, iär huvudsak kommunalen
angelägenhet, behandlas de enbart i det avsnittet.

Om statlig ellerän kommunal myndighetannan anförtrotts offentliga
förvaltningsuppgifter med stöd 11 kap 6 § RF, bör utförandet dessaav av
uppgifter yrkesmässigutgöra verksamhet ianses omfattningsamma som

IS-KISI
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för Dettaföreligger verksamheten.skattskyldighet till inkomstskatt
nuvarande ordning.medöverensstämmer

uppräkningeni EG:s sjätte direktiv gjordaDet bör dennoteras av
mervärdeskattebelagdai EG skalloffentliga verksamheter oavsettvarasom

tillhandahållandets eventuellakonkurrenssituationen och oavsett myn-
yrkesmässig-den föreslagna utformningendighetskaraktär. Genom här av

skattepliktenföreslagna breddningenoch denhetsbegreppet synesav
långtbeskattningsområdets sig likaräckvidd i väsentligt sträckaallt som

EG:s ordning.

Övergångsfrågor generellvid införande8.3.7 av
ingåendeför skattkompensation

upphandling ochkonkurrensneutralitet mellanSjälvfallet innebär en
myndighetför denprisrelation, jämfört med nuläget,egenregi förändraden

såledesFörändringenupphandling.egenregiskall välja mellan och ärsom
dåStatliga myndigheter kan kommaupphandlingsalternativen.till fördel för

förmån förförskjutning tillEn visseffektivisera sin verksamhet.att
lika.spelreglerna blirbli följdenupphandling dock givetviskan attav

Övergângsvis måste förAnslagenbudgettekniska konsekvenser lösas.
finansierar statliga inköpi varierande andelvilkaverksamhet,statens egen

exklusivei fortsättningen konsekventtjänster, blirochav varor
mervärdeskatt.

kompensations-tekniska utformningen8.3.8 Den av
ordningen m.m.

myndigheterstatligaexklusive mervärdeskatt hosEn utgiftsredovisning
fårordning kompensa-i särskildmyndigheternaförutsätter nämnts, attsom

utformningen häravingående Vid tekniskamervärdeskatt. dention för all
medför,Dettakompensationen omedelbart.skerbör eftersträvas, att som

statliga myndigheterdisponerasstatliga anslagtidigare nämnts, att som av
mäste exklusivebudgeterasinköp, framdelesför statligaoch används

sannoliktbudgeteringsprincip kräverDenna ändrademervärdeskatt. att
från lämpligen ske imåste myndigheterna. Detta börinfordrasunderlag
sådant myndigheternasförst iunderlag lämnassärskild ordning. Om ett

budgetåret regeringen den199192, lämnas tillanslagsframställning för som
uppstå kompensations-med genomföra1990, problemkan1 september att

Även vid1991.den januarireformen föreslagen tidpunkt, 1vid en
genomfö-informationsunderlaget kaninhämtandettidigareläggning avav

behövaredovisningsstekniska skälbudget- ochgrundrandet av
ljuli 1991.förskjutas till den

liksomutbetalningar fakturabelopp kommerMyndigheternas attnuav
utbetalningmyndighetsBokföringencheckräkning.göras över statens av en

exklusivedå så fakturabeloppetmyndigheten dels avräknarbör ske att
frånförhållande intäkternautgift till anslaget ellerimervärdeskatt som en

budgetensmervärdeskattenavgifter dels avräknar gentemotm.m.,
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inkomsttitel för mervärdeskatt. Kompensationen alltsåsker attgenom
fårmyndigheterna påfördarätt avräknaatt utgifter för mervärdeskatt mot

budgetens inkomstsida i stället för avräkna dessaatt utgiftersom nu mot
anslag Angåendeintäkter.och kontrollen sådant kanett system sägasav
följande. Skattemyndigheterna bör för kontrollen utgåendedensvara av
mervärdeskatten i de skattskyldiga delarna myndighets verksamhet.av en

ingåendeDen mervärdeskatten hos statlig myndighet blir däremot inteen
föremål för skattemyndigheternas kontroll. Den skatten skall i enlighet

någonhärmed inte till del föras i myndighetens mervärdeskattedekla-upp
rationer till länsskattcmyndigheten. Riksrevisionsverket RRV bör ha som
uppgift meddela riksskatteverket RSVatt vilka myndigheter intesom

någonskall ingåenderedovisa mervärdeskatt i sina mervärdeskattedeklara-
tioner. Det tekniskt fulltär möjligt spärra dessa myndigheteratt vid
skatteförvaltningens databehandling mervärdeskattedeklarationer.av

Kontrollen ingåendemyndigheternas mervärdeskatt bör utförasav av
RRV. Kontrollen kommer de mervärdeskattebeloppatt attavse, som en
myndighet fört inkomsttiteln likamot är med de belopp faktisktupp som
utbetalats. Detta blir främst i RRV:s årligaett löpandenytt moment och
granskning redovisningen hosatt statsmyndigheternaav rättvisande.är
Kontrollen viktigär till belastningrättenatt dengenom aktuellaav
inkomsttiteln inte beloppsmässigtär begränsad.

Kompensationsrätten bör enbart gälla statliga myndigheter. Begreppet
myndighet har här innebörd i grundlagarna och förvaltnings-samma som
lagen 1986:223, dvs. statliga myndigheter alla tillhörsom anses organ som
den offentligrättsliga statliga organisationen. Detta inkluderar det.ex.
allmänna försäkringskassorna inte organiseradeär imen organ som
privaträttsli former, statliga Ävenaktiebolag, stiftelsert.ex. och liknande.ga

sådant har anförtrottsett offentliga förvaltningsuppgifterom organ eller
myndighetsutövningt.o.m. med stöd 11 kap. 6 § RF det inteärav en

myndighet i RF:s mening.
Särskilda föreskrifter ordningen för de statliga myndigheternasom

kompensation bör Sådanameddelas. föreskrifter inte föreskrifterutgör om
iskatt RF:s mening. RF talar huvudöver bara föreskrifter skattom om

åliggande för enskilda. Kompensationsordningenettsom torde betraktas
del budgetregleringen och behöver därförsom inteen regleras iav lag. En

lämplig enligt kommitténväg är riksdagen godkänneratt riktlinjerna för
ordningen och denna därefter kommeratt till uttryck i förordning.en

Med tillhänsyn kompensationssystemets tekniska utformning bör det
ankomma RRV utfärda tillämpningsföreskrifteratt närmare till nämnda
förordning kompensationen. Regeringen åtbör uppdra RRVom att svara
för genomförandet denna del kommitténs förslag.av av

Vid genomförandet kompensationsordningen det enligtär kom-av
mitténs mening lämpligt i första hand knytaatt till myndigheternasan
bokföringsskyldighet. Denna skyldighet finns föreskriven i förordningen
1979: 1212 med föreskrifter statliga myndigheters bokföring. Allmäntom
gäller myndigheter disponeraratt anslag statsbudgetensom är
bokföringsskyldiga enligt förordningen. Myndigheterna skall dessutom

årsbokslut. Iupprätta de fall regionala ocheller lokala myndigheter är
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skyldigheten upprättamyndighet, fullgörscentral attunderställda en
RRVmyndigheten. upprättarårsbokslut den centralaallmänheti av

redovisningsorganisationen.den statligafortlöpande register över
börbedrivsAngående skattskyldigheten för verksamhet statenavsom

åvilar myndighet omsätterdenskattskyldigheteni ML att somanges
myndighetensådan ordning innebärtjänst. Enskattepliktig eller attvara

förhållande tilliutgående omsättningpåföra yrkesmässigskatt vidskall
myndigheterfår antalEttbegränsad betydelse.Denna ordning stortannan.

någon mervärdeskatte-eftersom de inte harinte beröras,kommer alls att
Verksamhetutsträckning.ringaendast ipliktig omsättning, andra berörs

enligt de föreslagnaskallbedriver för behovmyndigheten egetsom
myndighetstatligskattskyldighet. Begreppetinte medförabestämmelserna

innebörden i grundlagarna ochbeskrivnatill den förutknytar här an
statlig myndighetvad1986:223. Det innebärförvaltningslagen att en

myndighetsor-tillhandahåller åt någon statligautanför denyrkesmässigt
skattskyldighet. konkur-medföra Avganisationen liksom kommer attnu

yrkesmässigtvidnaturligtvis gälladetsammarensneutralitetsskäl bör
åt omfattas kompen-tillhandahållande intestatlig myndighet avsom

sationssystemet.
förhållandet myndigheter inom kompen-statligaBeträffande mellan

skallbestämmelsenDen i ML angivnaföljande gälla.sationssystemet bör
bemyndigandeemellertid införasavseende. Det bördettagälla i ettäven

iregeringen bestämmerregeringen myndigheti ML för eller attsom
statligaangående deomsättning mellanmeddelaföreskrifter annat

påkallatDetomfattas kompensationssystemet.myndigheter är avavsom
framstår ochellerlämpligt lokalaexempelvis inteflera skäl. Det attsom

utgåendepåförmyndighetregionala myndigheter under centralasamma
undvika detta knytaEn metodvid omsättning till varandra. ärskatt attatt

innebärabokslutsskyldighet. Det skulletill bestämmelserna attt.ex.an om
sådankriminalvårdsanstalt tillellerfrån till anstaltleveranser en annanen

utgåendenågonkriminalvårdsstyrelsen Vidaremedföra skatt.inte skulle
vissföreskrifter den innebördenmöjligt meddelabör det attatt enavvara

förhållande till andraomsättning imyndighet inte skall skatt vid vissta ut
Huvudprinciperna kommakompensationssystemet. börmyndigheter inom

Även frågori aktuellt slag torde deti förordning. härtill uttryck aven
tillämpningsföreskrifter.RRV utfärdadock ankomma att
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8.4 Närmare primär- och landstings-om
kommunernas offentliga verksamhet

Två8.4.1 möjliga lösningar egenregiproblemetav

Mervärdeskatten såvittbrister i konkurrensneutralitet kommunalavser
upphandling egenregiverksamhet för behov. En full mervärde-contra egna
skatt fördyrar den kommunala upphandlingen tjänster jämfört med denav
kommunala egenregin. När priserna grund olika skattebelastning inteav

korrekt information vilket effektivastedet utföraär sättetger attom som
visst arbete, kan arbetet komma utföras orationellt Dettaett sätt.att ett

fördyrar den offentliga verksamheten, produktivitetensänker innebäroch
därmed bortslösande landets negativa resursallokerings-ett av resurser
effekter. Härtill kommer, utvidgning mervärdeskatteplikten föratt en av
tjänster skulle dessa månöka problem ioch motsvarande minska den
privata näringssektorns andel den kommunala konsumtionen.av

område,I huvudsak byggsidan, har försökt lösaett attman egen-
regiproblemen. Det har skett med hjälp reduceringsreglerna. Dessa harav
tillkommit bl.a. för neutralisera den kommunala egenregin. Somatt
redovisats i sammanhang bör reduceringsreglerna Förslopas. denannat
kommunala sektorn tillkommer liksom för den statliga i principatt en- -
generell mervärdeskatt nödvändiggör generell lösning egenregipro-en av
blemet reduceringsreglernaoch därmed kommer betydelse föratt saknaatt
konkurrensneutraliteten den kommunala sektorn.

tvåDet finns tänkbara generella lösningar den kommunalaav egen-
regiproblematiken, nämligen uttagsbeskattning eller generell avdragsrätt.
Den förstnämnda lösningen innebär uttagsbeskattning kommunalav
verksamhet. Det andra lösningsalternativet innebär generell kompensation

ingåendeför all mervärdeskatt i förening med skyldighet för kommunerna
med beloppatt ersätta ungefärgemensamt staten motsvarande denett

ingåendetotala mervärdeskatten i de mervärdeskattefria kommunala
verksamheterna.

Valet båda fårmellan dessa alternativ efter awägninggöras mellanen
olika praktiska, ekonomiska förhållanden.och principiella I det följande

sådana förhållandenredogörs för i respektive varefter samladsystem, en
bedömning Vid jämförelsegörs. med statlig verksamhet följandebören
hållas åtanke.i Uttagsbeskattning kommun innebär direkt kostnadav en en
för kommunen, medan uttagsbeskattning statliga inteverksamheteren av

någoninnebär utgift för endast ombokföringstaten belopputan etten av
från myndighets konto till statligt konto. Uttagsbeskattningsal-ett annaten

alltsåternativet innebär direkt kostnadsökning för kommunerna. Enen
sådan ökning skulle därför behöva in i regleringen denvägas totalaav
ekonomiska relationen mellan och kommunerna efter den samladestaten

såvälreformeringen indirektaden den direkta beskattningen. Detav som
andra alternativet, kompensationsalternativet, medför däremot, med den

föreslås,tekniska utformning ingen ökad kostnad för kommunerna.som
På redovisats i mervärdeskatteutredningenssätt närmare slutbetänkande

i Danmarkhar tillämpats med uttagsbeskattning de danskaett system av
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PåSOU 1987:45 ff..kommunerna 49 grund kostnaderna förs. av
svårigheter uppnåkommunerna, tillämpningsproblem konkur-och att

rensneutralitet 1985uttagsbeskattningen den l januariersattes ettav
ingåendemed generell kompensation för i princip mervärdeskattallsystem

sådanföreningi med ersättningsskyldighet i detangettsgemensamen som
föregående.

Uttagsbeskattningsalternativet8.4.2

alltså sådanai principAlternativet innebär skattebeläggning arbeten,en av
själv inomkommun utför mervärdeskattefri verksamhetsom en en men

medförtskulle ha mervärdeskatt vid upphandling. Som exempelsom en
byggnadsarbetenkan kommunala för behov eller kommunsnämnas eget en

sådanstädning sjukhusen. En uttagsbeskattning medförade skulleav egna
dels konkurrcnsneutralitet mellan upphandling egenregi,och
dels statliga intäkterökade och däremot svarande ökade kommunala

utgifter och
tillämpningssvårigheterdels m.m.

Konkurrensneutralitet: Konkurrenssnedvridningen mellan upphandling
verksamhetsområdena.och egenregi finns de mervärdeskattefria Där

ingåendeden mervärdeskatten faktisk kostnad för kommunen.utgör en
Genom uttagbcskattningen höjs kostnaderna för egenregin med belopp
ungefär motsvarande mervärdeskatten upphandlade tjänster. Konkur-

således mån tillämpningssvårighe-renssnedvridningarna upphör i den inte
föranlederterna annat.

Ökade intäker och kommunalastatliga utgifter: Kommunal verksamhet
såledesför behov räknas inte yrkesmässig medför inteocheget som

mervärdeskattskyldighet. Mervärdet den egenreginkommunala ärav
således Genominte bcskattat. detta mervärdeuttagsskatt skulle statens

månintäkter öka i Somkommunernas kostnader skulle öka.samma som
sådanainträffar kostnadsökningar inte i modellen mednämnts generell

avdragsratt. Där fortfarande mervärdet den kommunala egenreginär av
obeskattat mervärdena vidmedan upphandlingarna liksom i nuläget
beskattas.

Tillämpningssvårigheterm.m.: En uttagsbeskattning tämligen enkelär om
sådanthosalla verksamheter kommun skulle medföra skattskyldighet. Ien

fall mervärdekommuns i princip de totala utgifterna medutgörs en av
avdrag för anskaffadede Dettaoch tjänsterna. mervärdevarorna

såsomi princip kommunens lönekostnader. Vissa tjänster,motsvarar
sjukvård,utbildning kommer i framtidenoch emellertid inte heller att

medföra mervärdeskattskyldighet. En uttagsbeskattning iskulle dessa fall
endast träffa den kommunala insatsen städtjänster och annatav som

ingåendeföranlettskulle ha mervärdeskatt vid upphandling. Detta lederen
två tillämpningssvårighetertill grundläggande för uttagsbeskattningen,

måndelsnämligen i vilken för flera verksamheter användavgöraatt en
t.ex. maskiner och eentraladministration hänförlig till mervärde-ärresurs

och månskattebelagda respektiva skattefria dels iverksamheter vilken
inom i och för sig skattefri verksamhet används till skattebelagdresurser en
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verksamhet och därmed skulle föranleda uttagsbeskattning t.ex. ett
sjukvårdsbiträdes städning sådanasjukhuset. I vissa fall kan problemav
föreligga idag.redan Genom uttagsbeskattning skulle problemenen

påtagligt.emellertid öka
tillampningssvårigheternaMot bakgrund kan följande anföras. Enav

bokföringsgrundad uttagsbeskattning kommunal byggnadsverk-separat av
antagligensamhet kan fungera. En bokföringsgrundad uttagsbeskattning

verksamhetsområden,andra specifika exempelvis städning ochav annan
renhållning, torde inte Någonmöjlig. kommunal fungerandevara
särredovisning antagligenhärav skulle inte realistisk tanke.vara en
Bokföringsproblemet svårigheterdet torde bligör, även medatt en

såsomförenklad uttagsbeskattningsmetod 19 lönerna, inklusiveprocent av
Äveningåendesociala avgifter, avdragsrätt för mervärdeskatt.utan om

svårigheter alltså finnas,skulle skulle givetvis kunna tillämpaman
förschabloner uttagsbeskattning olika kommunala verksam-typerav av

Det torde dock förutsägasheter. kunna schablonerna skulle bli tämligenatt
föremål förosäkra och eller mindre ständiga och intensivaöversynermer

sådanadiskussioner. En nackdel med storskaliga lösningar samtidigt,är
enskilde tjänstemannenden i beslutssituation inte seratt mervärde-en

skattebelastningen för arbeten i regi och därför underskattar dessaegen
sådantkostnader. I fall skulle uttagsbeskattningsmodellen inte tillgodose

sitt syfte, nämligen konkurrensneutralitet mellan upphandling och egenregi.
frånSlutligen kan det det hållanmärkas, kommunalt naturligtvis finnsatt

principiella invändningar byråkratiseringökad kommunalmot och ökad
statlig Dessa åkontroll. invändningar andra sidan i betydelse itappar

mån uttagsbeskattningen storskalig.görssamma som

8.4.3 Kompensationsalternativet

Grundtankarna bakom detta alternativ följande. Detär kommunala mer-
värdet för egcnregin alltjämt obeskattatär och mervärdet för upphandlade

och påverkastjänster varor alltjämt beskattat. Trotsär detta valet mellan
egenregi och upphandling mervärdeskattepliktig tjänst inteav en av
mervardeskattcn. Detta sker fårvarje kommunatt staten ersattgenom av

ingående således sådanmcrvärdeskatt,all skatt inteäven hanförligärsom
till mervardeskattskyldig verksamhet. Staten någraförlorar i inteslutändan

Kommunerna skall nämligen i sin erlägga tilltur gemensamtpengar. staten
ibelopp princip vad tidigareett motsvarar statensom summan av

utbetalat. Denna finansiering utbetalningar till olika kommunerstatensav
måste frånvad gäller beräkningsgrund frikopplad olikade kommuner-vara

ingående mervärdeskatt. Den sådantekniska utformningennas av en
finansiering behandlas i avsnitt 8.4.9.

När det gäller konsekvenserna den beskrivna kompensationsordnin-av
ikan de korthet följande.gen, anges vara

Konkurrensneutralitet mellan upphandling egenregioch torde i praktiken
uppnås.

Statliga intäker och kommunala utgifter: fårStaten inte ökade intäkter,
eftersom inte innebär uttagsbeskattning den kommunalasystemet av
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ökningar utgifter iegenregin. Eventuella kommunernas och motsvaran-av
mån inte kompensationsordningende intäkter beror utanstatensav

mervärdeskatten.breddningarna av
Tillämpningssvårigheter frånSystemet med ersättning tillstatenm.m:

fårsedan vice inte medföra omfattandekommunerna och versa en
hantering För undvika det utarbetandeoch krävsattav papper pengar. av

samordning övriga transfererinsmidiga rutiner och med mellan ochstatgar
dåEventuella tillämpningsproblem inte blikommuner. behövasynes av

någon omfattning.större

Kompensationsalternativets effekter8.4.4
konkurrens- kostnadsneutraliteten inomoch

områdenmervärdeskattefria

Kompensationsalternativet innebärakan i vissa avseenden sägas en
områden.favorisering mervärdeskattefria Jukommunal verksamhetav

områden frånfler mervärdeskattskyldighet,undantas destosom mer
beståromfattande effekt. Den inteblir denna i kommun behöver bryatt en

ingående ingåendesig sin mervärdeskatt, medan motsvarandeom egen
mervärdeskatt för andra subjekt alltjämt faktisk kostnad. I denutgör en
mån kommunen bidrag finansieraeller skall ellersättannatgenom

sådanaför blirbetala verksamheten hos subjekt, denna mervärdeskatt en
förkostnad kommunen.även

förhållande få områden. SåDetta kan aktualitet vissa fallet medär
sjukvård.kommunal privat Motsvarande blir fallet med kommunalcontra

privat utbildning. Exempelvis skulle kommunernas utläggandecontra av
olika slag utbildning entreprenad utbildningsförbundenhos kunnaav

påverkade.tänkas bli
såledesEn effekt skulle kunna tendens hos kommunerna attvara en

frånavstå åtlämna bidrag eller icke skattskyldiga subjekt,köpa ochatt av
sådanai drivastället verksamheter i regi. Motsvarande effekt skulleegen

uppstå såvittkunna kommunernas val mellan egenregi och uppköpavser
fråntjänster ickeeller skattskyldiga subjekt. Dessa effekter tordeav varor

dock begränsade. Här imycket det nämligen allmänhetärvara som annars
frågaingalunda matematiskt övervägande inblandadehosett rentom

förhållandenEffektivitetsmåssiga,subjekt. praktiska vanemässigaoch kan
många långti fall ha betydelse marginell skillnad istörre mervärde-än en

Storleken mervärdeskattensskatt. ekonomiska betydelse tilltar dock iav
takt med mervärdeskattepliktiga insatsvarorstorleken och -tjänstenav
Således kompensationssystemettorde kunna betydelse inomstörre
sjukvården såinom utbildningen. Om önskas, kan emellertid snedvrid-än
ningstendenser motverkas liksom i Danmark särskildattgenom - -
kompensation lämnas för schablonmässigt bestämd procentandelen av

frånkommunala bidrag och utgifter för upphandling vissa privata
ingående,verksamheter belastade avdragsgill, mervärde-ärsom av en

sådanFörslagskatt. till utformningen ordning lämnas i avsnittetav en
8.4.9.
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En delvis förhållandet åkonkurrensneutralitetsaspekt mellanärannan
utåtriktadesidan kommuner med avgiftsfinansierade skattefriaena

åverksamheter och andra sidan privata subjekt med motsvarande verksam-
heter kommunala bidrag för Kånnetecknandeverksamheterna.utanmen
för dessa fall råder någoni allmänhet, det redan inteär neutralitet.att nu
Den dåkommunala verksamheten bedrivs inte för full kostnadstäck-att ge
ning just för hållaverksamheten anslag skallutan lägreatt genom en
prisnivå. Liksom vid statlig anslagsfinansierad verksamhet saknar konkur-
rensneutralitetsaspekten mån såvitthär i betydande relevans avser
mervärdeskattekostnaderna förhållandei Ettverksamheterna. viktstorav

i stället,är kompensationssystem inte bör öka det totala kom-att ett
munalekonomiska utrymmet.

Vad anförts frågankonkurrensaspekterna bottnar iytterstsom om om
hur påverkarkompensationsalternativet den kommunala kostnadsbilden.
Här såförskjutning ingåendesker den mervärdeskatten intesätt atten

frånautomatiskt blir del kostnaderna i de skatteplikt undantagnaen av
verksamheterna. Detta skulle kunna leda till kommunerna organiseraratt
verksamheterna fåorationellt försätt kompensation. Detett störreatt

alltså verksamhetsområdengäller frånde undantas skatteplikt. Ensom
renodlad kostnadsneutralitet uppnåstorde emellertid endast skatteplik-om

gjordes helt några sjukvårdgenerell, dvs.ten undantag för ochutan annat,
eller undantagen gjordes sådana.till kvalificerade Av statsfmansiellaom

sådanaoch andra skål lösningar inte möjliga.är
En från kompensationsalternativetväg är undanta vissaattannan

förhållandevis områdenklart avskiljbara med begränsad egenregiproblema-
tik. Det skulle folktandvården.kunna gälla exempelvis Emellertid skulle
utbrytningar i bådeomfattningstörre lösningenmotverka av egen-
regiproblemet svåraoch kunna medföra gränsdragningar vid tillämpningen

kompensationssystemet. Ytterligare införa den tidigareväg ärav atten
nämnda modellen för särskild statlig kompensation till kommuner. Det

alltsåskulle åtgälla kommunernas bidrag utgifter frånoch för upphandling
vissa privata verksamheter. Störst uppnås dåkostnadsneutralitet denom
särskilda kompensationen ingåendedirekt all skatt i den privataavser
verksamheten. Detta skulle dock sig kvalificeratnärma undantag förett
vissa privata verksamheter, allt beroende kommunernas inställning till
de olika verksamheterna. En särskild generell kompensation kan i stället

delden mervärdeskatt belöper den verksamhetenavse som av som
kommunens bidrag eller utgift En sådannackdel dockäravser. att en
utformning den särskilda kompensationen kan det fördelaktigaregöraav --
för kommun upphandla tjänster framför lämna bidrag.atten att

Närmast har behandlats bl.a. åtkommunala bidrag privata verksam-
heter. Dessutom bör emellertid beaktas statlig bidragsgivning och annan
statlig finansiering. Det ikan vissa fall diskuteras finansieringen kanom
behöva till den finansierade verksamheten kommunaltanpassas ärom av
eller privat slag. Som exempel kan ersättningarnanämnas den allmännaur
sjukförsäkringen folktandvårdentill respektive privata tandläkare.
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samlade bedömningen8.4.5 Den uttagsbeskattnings-av
och kompensationsalternativen

Här gäller det torde saknas den perfektahelt lösningen,attsom annars
fårtillgodoser alla intressen. I väljas alternativstället med dess för-ettsom

målsättningen mästevarvid månoch nackdelar, i möjligasteattvara
områden.nackdelarna olika Detmotverka torde värde att tavara av

fasta den danska kompensationsmodellen fungerathar sedanatt nu
1985 kommitténoch, enligt vad inhämtat, väl uppfyllt sitt syfte. Modellen
innebär i till uttagsbeskattningsalternativet mervärdet denmotsats att av- -

egenregin således,kommunala förblir obeskattat. Denna modell medför att
kommunerna slipper den kostnadsökning uttagsbeskattnin innebärsom gen

gårföljaktligen misteoch intäktsökning.motsvarandestatenatt om
Egenregiproblemet i praktiken fungerande lösning. Tillämp-synes en
ningssvårigheterna vid uttagsbeskattningsalternativet samtidigtsynes vara
så försvårarde allvarligt förverkligande konkurrensneutra-stora, att ett av
liteten.

Med anfördabeaktande det bör det kommunala egenregiproble-av nu
lösas med hjälp kompensationsmodellen. Givetvis genomslags-met ärav

månkraften direkthos denna modell beroende i vilken de kom-av av
upphandlade tjänsternaeller mervärdeskattepliktigaärmunerna varorna

Omeller ej. eller tjänsterna mervärdeskattefria samtidigtärvarorna men
kvarstårbelastade betydande s.k. dold mervärdeskatt, delav en en av

dagens Medkonkurrensproblem. de föreslagna basbreddningarna ger
Såvittemellertid kompensationsmodellen det hela lösning.bratageten

uthyrning fastighet dock denbör nuvarande frivilligtregelnavser av om
såinträde 2 § fjärde MLstycket kompletteras frivilligt inträde kanatt

medges vid all uthyrning till primär- och landstingskommuner. Motsvarande
föregående åtordning har i det föreslagits beträffande uthyrning statlig

myndighet.
Kompensationsalternativet innebär lösning problemet meden av

bristande neutralitet vid kommunernas val mellan egenregi och upphand-
ling. För motverka kompensationssystemet skulle medföraatt att

verksamheterfrånförskjutningar privata mervärdeskattefria till kommunal
egenregi, införas med särskild kompensationbör till kommuner-ett system

fårför den mervärdeskatt kommunerna med betalaattna som vara genom
frånbidrag till upphandlingeller dessa Ett förslagverksamheter. lämnas i

avsnitt 8.4.9. Det särskilda kompensationssystemet i del fallkan en
eventuellt leda till kommunerna väljer upphandling framför bidragsgiv-att
ning för kompenserat del privataden verksamhetensstörreatt en av
mervärdeskattekostnader. En konsekvens den kommunalaär attannan
bidragsgivningen kan inriktaskomma verksamhetskostnaderatt som
innehåller högre skattebelastning anläggningskostnader iän annat, t.ex.

uppstå sådan fårför driftskostnader. Omstället det skulle problem art,av
områdena.granskning de Olikaberörda alternativ tillgörasen av

dellösningar i avsnitt 8.4.4.har angetts
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8.4.6 Vissa följdverkningar generelltettav
kompensationssystem

måsteDet understrykas, med breddad mervärdeskattebasatt ett system
ioch praktiken generell avdragsrätt för kommunerna genomgripandeär en

ändring det nuvarande mervärdeskattesystemet och de förutsättningarav
många på.vilar Vissaregler specialregler för kommunsektorn fallersom

således bort. Som exempel kan reglerna inämnas punkten 1 anvis-av
ningarna till 2 § ML teknisk skattskyldighet vid kommuns omsättningom
i vissa fall. Den nuvarande utformningen reglerna kommunalav om
samverkan inte lämplig punkt 1 sjundeär stycket anvisningarna till 2 §av
ML. En ingåendegenerell tillrätt kompensation för skatt medför
nämligen det i princip sådanasaknas behovatt regler frikallandeav om
från skattskyldighet. Samtidigt bygger den här framförda kompensations-
modellen, liksom nuvarande ordning, mervärdet i kommunsatt en
verksamhet för behov inte tvåOmuttagsbeskattas.eget eller flera
kommuner driver verksamhet i form såledess.k. enkelt bolag, böretten av
slopandet samverkanreglerna inte leda till uttagsbeskattningav en av en
kommuns deltagande i denna verksamhet. Till följd därav bör ordet
uteslutande i punkt sjunde1 stycket anvisningarna utgåtill 2 § MLav
och klargörande införas i nuvarande punkt 2ett dessa anvisningar. Somav

konsekvens den generella avdragsrätten bör det i princip föreliggaen av en
generell mervärdeskattskyldighet vid yrkesmässig omsättning skatteplik-av
tiga tjänster.och De nuvarande inskränkningarna bygger i alltvaror
väsentligt problemen bestämma avdragsrättens omfattning.att
Inskränkningarna bör i månmotsvarande falla bort. Detta har behandlats

angåendei avsnitt 7.7närmare sjukvärds-,kommunala omvårdnads- och
utbildningsverksamheter.

8.4.7 Kompensationsrättens omfattning förhållandei till
§18 ML

I 18 § ML föreskrivet vissa inskränkningarär i skattskyldigs avdragsrätt för
ingående mervärdeskatt. Inskränkningarna ingåendegäller mervärdeskatt

belöper dels stadigvarande bostad, dels anskaffning eller i visst fallsom
hyra personbil eller återförsäljnings-imotorcykel än ellerav annat
uthyrningsverksamheter och dels utgifter för spritdrycker vinoch intesom

avdragsgilla i inkomstskattehänseende.är Vidare finns inskränkningar
avseende inköp guld, silver Påeller platina. i avsnittsätt närmareav anges
7.4 kommunikationer föreslår kommittén såvittvissa förändringarom avser
personbilar och motorcyklar. Kommittén inskränkningaralla i 18attanser
§ ML bör gälla kommunerna.även

8.4.8 kommunalaDen skattskyldighetens omfattning

Frågan mervärdeskattskyldighet för kommunal fårverksamhetom avgöras
efter motsvarande riktlinjer för statlig verksamhet. Vad tidigaresom som

utåtriktade verksamhetangetts statens har motsvarande tillämpning härom
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särskilt den där förordadejfr. avsnitt 8.3.6. Det bör uppmärksammas
yrkesmässighetsbegreppet. För undvika tillämpnings-förenklingen attav

tillhandahållandeföreslås alltså vederlagproblem kommunsatt moten av
såvidayrkesmässigskattepliktiga tjänsteroch är attvaror anses som

tillhandahållandet inte myndighetskaraktär.är av
Även författning bli kommunaltdet skulle eller monopolvaraom genom

så tillhandahållandet i principskattepliktiga tjänster, bör tjänsternaav
följer redan det gällande yrkesmässig-medföra skattskyldighet. Detta av nu

utgåhetsbegreppet. I vissa fall bör det mervärdeskatt, detäven om
föreligger tjänstskyldighet för kommunen utföra och denävenatt omen

sig Härvid ledningenskilde skyldig underkasta tjänsten. torde kunnaär att
hämtas offentlige forsyningsvirksomhederna EG:sde danska ochav av

ifrågasjätte direktiv. Det avgiftsbaseradekommernärmast ärsom
såledesDetskattepliktiga distributions- och serviceverksamheter. kan gälla

tillhandahållande sophämtningexempelvis avloppsrening, ellervatten,av
sådanapersonbefordran. Det innebär medföraverksamheter böratt

skattskyldighet, författningkommunerna lag elleräven om genom annan
ålagts tillhandahålla sådana tjänster och andra motsvarande sättatt

tillhandahållaförbjudits Denna skattskyldighetdem. bör gälla,att
ålagtsenskilde författningoberoende den lag eller attav om genom annan

fåtjänsten, sitt Den nuvarande ordningenavloppmotta attt.ex. renat. att
beståinte beskatta kommunal verksamhet för behov bör i dessaäveneget

fall.

tekniska utformningen kompensations-8.4.9 Den av
modellen

ingåendeStatens kompensation till kommunerna för deras mervärdeskatt

Ingående mervärdeskatt hänför sig till kommunernas mervärdeskatte-som
gårpliktiga verksamheter redan i nuvarande det ordinariesystem genom

frånmervärdeskatteredovisningssystemet. Här aktuell kompensation staten
alltså ingåendetill kommunerna den mervärdeskatt inte äravser som

hänförlig till mervärdeskattebelagda Somkommunernas verksamheter.
framhållitstidigare bör kompensationen utformas generellsom en

alltsåavdragsrätt för kommunerna. Kompensationen inom detkan ske
nuvarande mervärdeskattesystemet. Den enda skillnaden dagensmot

fårsituation blir, ikommunerna sina mervärdeskattedeklara-rättatt att
ingåendealltioner mervärdeskatt i stället ,för enbart denuppta som nu

ingående skatt hänförlig till mervärdeskattepliktigär verksamhet.som
Kommunernas såledesmervärdeskattedeklarationer kommer regelmässigt

bli negativa.att
En mångaavdragsrättgenerell medför kommunala verksamheteratt

tillkommer vid kommunernas redovisning till länsskattemyndigheterna. Det
ingående sjukvården,kan gälla skatt inom exempelvis den sociala

omvårdnaden, skolorna och den administrationen. Utvidgningencentrala
skatteplikten för tjänster medför dessutom iskatt skall störreatt tas utav

utsträckning. Fler såledesverksamheter kommer medföra skattskyl-att
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dighet och därmed redovisningsskyldighet. Mot anfördabakgrund detav nu
bör den nuvarande 5huvudregeln i § ML mervärdeskattedeklara-om en
tion för varje såverksamhet justeras. Lämpligen justerasbör den att om

kommun driver flera verksamheter skall dessa verksamheten anses som en
i redovisningshänseende inte länsskattemyndigheten medger annat.om

Kommunernas finansiering kompensationsutgifterstatensav
Kommunerna skall tidigare i principnämnts medersätta statensom en

vad tidigare utbetalat kompensation förmotsvarar statensumma som som
ingående skatt i verksamheten inte medför skattskyldighet.som

fråganI metoden för beräkna kompensationsbeloppet vill kom-attom
mittén betona vikten det inte finnasbör kontinuerlig kopplingattav en

årligamellan återbetal-kompensation till kommunerna derasstatens och
ning Idärav. det, övergångenstället bör vid tidpunkten för till systemet
med generell kommunal avdragsrätt, uppskattning den delgöras en av av

ingåendekommunernas totala mervärdeskatt inte är attsom anse som
hänförlig till kommunernas mervärdeskattepliktiga verksamheter. Denna

någrainnebärmetod kontinuerliga framtida beräkningar i princip inteatt
bör göras.

någonOrsakerna till kontinuerlig beråkningsmetod enligt kommitténsatt
mening inte bör införas sådanföljande. En innebär,är metod varjeatt

måstekommun kontinuerligt ingåenderedovisa den påskatt belöpersom
de mervärdeskattefria verksamheterna i kommunen och kommunensom
begär kompensation för. Det totala statliga kompensationsbeloppet och
kommunernas finansiering alltsådärav bygger beräkningexakten av

ingåendeden totala sådantmervärdeskatten. såledesEtt förutsättersystem
omfattande och enhetlig kommunal bokföring, kontrollerasen som av

Härtill kommer generell avdragsrättstaten. inte baraatt bör lösa deten
hittills behandlade neutralitetsproblemet. ocksåDet bör lösa de omfattande
problem idag finns det gällernär bestämma avdragsrättenattsom

månberoende ingåendeivilken den skatten hänförlig till skattskyldigär
eller skattefri verksamhet. Dessa problem skulle komma överföras tillatt
den kompensationsordningen. En exakt koppling till kommunernasnya

ingåendetotala mervärdeskatt de områdenamervärdeskattefria skulle
dessutom sikt kunna motverkaavsevärt neutralitetssyftet reformen.med

avstårKommittén frånemellertid någonförorda viss modell föratt
finansieringen på någravill dock peka sådana.möjligamen

Finansieringens genomförande torde kunna inomske för deramen
komponenter i dagsläget formerar den totala ekonomiska relationensom
mellan och kommunerna. Kommittén vill här understrykastaten vikten av

storleken kommuns betalning till fåratt inte exakt följaav statenen
ingåendestorleken den mervärdeskatt kompenserat dennaav statensom

sådankommun för. En koppling skulle kunna medföra mervärdeskattenatt
påverkafortfarande kom valet mellan upphandlingatt och egenregi.

Samtidigt också framhållas,bör dock ñnansieringsåtgårdhelt statiskatt en
sikt kan snedvrida den totala ekonomiska relationen mellan ochstaten

kommunerna. De ingåendesistnämndas mervärdeskatt inom de mervärde-
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sjukvårdskattefria sektorerna etc. kan nämligen förväntas Enöka.
dåoförändrad finansiering leder till relativt ökat kommunalekono-ett, sett,

miskt bekostnad tilloch konkurrensnaekdel för privatautrymme statens
företag inom de mervärdeskattefria sektorerna. En viss uppföljning av

på ersättningsbeloppetstorleken bör ske kontinuerligt för skallatt man
kunna bedömning ersättningen justeras.göra bören av om

uppståFör tvådet fall däravbehov skulle vill kommittén peka
friståendemöjliga finansieringsmetoder. Metoderna schablonartade ochär

bygger betalningsströmmar undvikas. Den metodenböratt nya ena
innebär, helt enkelt kvittar sin fordran respektive kommunstatenatt mot

frånavdrag de utbetalningar normalt sker tillgöraatt statgenom som
dåkommuner. Avdraget bör utbetalningargenerella skergöras som

kontinuerligt enligt bestämda rutiner. De utbetalningar tordenärmastsom
ifrågakomma utbetalningar kommunalskatt tillär kommunerna.statens av

Dessa månatligenutbetalningar sker länsskattemyndigheternasgenom upp-
såbördsavdelningar. Avdrag dessa utbetalningar skulle i fall medske

belopp respektive Denbaserat kommuns totala skatteunderlag.ett -
andra finansieringsmetoden skulle skatteutjämningsavgiften höjdesattvara

åsyftar,med lika belopp för alla Dessakommunerna. metoderett stort att
respektive kommuns andel det totala finansieringsbeloppet sikt följerav

ingåendekommunens andel den totala mervärdeskatten hos kommuner-av
Det skulle innebära intemetoderna sedda längre tidsperiodöverattna. en

någon påtagligmedför förhållan-omfördelning mellan kommunerna och att
det mellan och kommunerna inte snedvrids. Beträffande fördel-staten
ningen mellan kommunerna bör dock i detuppmärksammas totala skat-att

ingårteunderlaget inte statsbidragen de Dagmarersättningarna.eller s.k.
någon bådaOm det skulle bli aktuellt införa angivnade häratt av

finansieringsmetoderna, bör detta beaktas.

Kompensationsordning avseende kommunala bidrag till och utgifter för
mervärdeskattefria subjekts verksamheter

I avsnitt 8.4.5 förordatshar det införs särskild kompensation tillatt en
kommunerna. Kompensationen skall den mervärdeskatt kom-avse som

fâr frånmed bidrag upphandlingbetala till ellerattmunerna vara genom
ingående,näringsidkare belastas avdragsgill, i sinskattsom av en

verksamhet. Kompensationen skall i princip den skatt kanavse som anses
belöpa bidragets eller köpeskillingens näringsidkarensandel av

sådankostnader för bidraget köpeskillingen Syftetvad eller med enavser.
frånkompensationsordning förskjutningarmotverka privataär att

mervärdeskattefria verksamheter till Dettakommunal egenregi. har
behandlats i avsnitt 8.4.4.närmare

frågaDet här statlig kompensation utanför mervärdeskatte-är om en
Kompensationsordningens grunder bör därför fastställas i särskildsystemet.

således alltså sådanalagstiftning inte i ML. Kompensationenoch skall avse
mervärdeskattekostnader indirektkan belasta kommunernasägassom ge-

åt frånderas bidrag upphandling näringsidkare inteoch ärnom som
ingåendeskattskyldiga därföroch har den mervärdeskattensom som en
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kostnad. I lagstiftningen bör vilka slag utgifter berättigar tillanges av som
kompensation. En rimlig awägning fårkommunernaär tillatt rätt
kompensation för bidrag och utgifter avseende verksamheter i form av
sjukvård, omvårdnadsocial och utbildning, måniallt den skattskyldighet
inte föreligger för bidragstagaren eller säljaren.

Kompensationen bör schablonmässigt bestämdamotsvara andelar av
olika utgiftstyper. De kommunala utgifterna kan kostnader föravse
personal, lokal och material. Mervärdeskattens andel kostnaderna kanav
emellertid, i eller doldöppen form, endast hänföra sig till lokal och
material. Mervärdeskatteandelen kostnaderna kan variera mellan olikaav

Ävenslag verksamheter. utgifternas påverkakan beräkningenav natur av
kompensationens Ettstorlek. löpande driftsbidrag innehåller givetvis en
väsentligt lägre mervärdeskatteandel anläggningsbidrag.än Detett bör

påankomma regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter vilkaatt schabloner skall tillämpas olikaom som

bidrag och utgifter.
I lagen bör intas bestämmelse krav kommunal redovisningen om av

Ävenbidragen. i denna del bör det ankomma regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter.som att närmare

Av praktiska skäl bör kompensationen ske inom för mervärde-ramen
skattesystemet så vis fårkommunernaatt beloppet delta upp som en

avdragsposten i mervärdeskattedeklarationen. Rätt tillav kompensation bör
föreligga, endast beloppet tagits i deklaration redovis-om upp som avser
ningsperiod då beloppet enligt god redovisningssed bokförts eller borde ha
bokförts. ML:s allmänna regler fastställelseförfarande tilläm-börom m.m.

vad tagits i deklarationen.pas som upp
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9 Mervärdeskatt på
import

9.1 Sammanfattning avsnitt 9av

Kommittén lägger inte fram något förslag slopa mervärdeskattenattom-
på import för vissa mervärdeskattepliktigasav varor räkning. Kommittén

dockär i princip positivt inställd sådantill ordning i framtiden. Ien
bilaga 5 finns utförlig beskrivning möjligheterna tillen reformeringav en

importbeskattningen.av
Kommittén föreslår föratt ett mervärdebeskattningsystem import- av av
tjänster införs. Det föreslås importöratt skall deklarera skattepliktigen
import tjänst och beskattas för denna inomav för beskattningsystemet

omsättning i landet. Skattskyldiga importörerav skulle ha haft rättsom
avdrag ingåendegöra föratt skatt med beloppett helamotsvararsom

den erlagda mervärdeskatten importen tjänsten föreslås undantasav
från beskattningen.

9.2 Bakgrund

Bestämmelserna import i ML har i princip gällt sedanom mervärdeskatten
infördes i Sverige den l januari 1969. Innebörden bestämmelserna ärav att
mervärdeskatt skall erläggas inte bara vid skattepliktig omsättning inom

ocksålandet vid importutan skattepliktiga Detta gäller obe-av varor.
roende den införda inköpts i utlandetav om eller förtsvaran av annan
anledning, gåvaexempelvis lån.eller Vissa undantag finns. Mervärde-som

såledesskatt intetas vid införselut under omständigheter medförsom
frihet från skatt enligt bestämmelserna i lagen frånfrihet skatt ellerom
avgift vid införsel 1987:1066 eller i förordningen 1987:1072 förrättom
resande m.fl. införa tull-att och skattefritt. Skatt behöver intevaror heller

dåerläggas förs in tillfälligt och innehasen medvara tullfrihet,temporär
exempelvis för utställningvaruprov, varor etc.

Skattesatsen är vid importäven 19 % för monteringsfärdiga hus,
11,4 % beskattningsvärdet. Beskattningsvärdetav utgörs av varans
tullvärde med tillägg för tull och statlig avgift eller skatt inkl.annan
mervärdeskatt.

Tullverket beskattningsmyndighet.är Mervärdeskatt import fastställs
och uppbärs tullverket i den ordning gäller förav tull. Bestämmelser-som

påförande och erläggandena om tull och överklagande tullmyn-av av

l6-KIS l
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import.mervärdeskatten vidförgällerdighets beslut även
tullskyldig.till förtullningskattskyldig denär som anger en vara
Någon importbe-framgår importbeskattningenSom gäller varor.ovan

således inte.förekommerskattning tjänsterav
skall konkur-importeradebeskatta importGrunden för är attatt varor

beskattades skulleinteOm importinhemskalika villkor med varor.rera
undgåräkning heltmervärdeskattskyldigasickeförimporten av varor

godtagnaallmäntinternationelltenligteftersommervärdeskatt export
principer inte beskattas.

Importbeskattning9.3 varorav

Allmänt9.3.1

frågan viingår förutsättningslöst prövaI kommitténs uppdrag att om
ellerall importbeskattninggenerellfortsättningsvis skall ha varoravaven
ellerför samhälletuppnå vinsteradministrativa eller andrakanom man

tillbeskattningenbegränsa attnäringsidkareför enskilda attgenom
mervärdeskatte-för ickesker ellerfall där importenomfatta endast de av

får effekt.reellde fall där skattenskyldigas räkning, dvs.
principiimport harmervärdeskattBestämmelserna varoravom

1Sverige deninfördes imervärdeskattensedanhanterats sättsamma
principer förframgår andraemellertidjanuari 1969. förarbetenaAv att

från början.redandiskuteratsdenna beskattning har
1964:25SOUbetänkandei sittföreslogskatteberedningenAllmänna

någon blivitförföreligga vid importskulleskattskyldighet inte somatt
Beredningeni riket.näringsverksamhet härförlänsstyrelsenregistrerad hos

förmedföraskulleansåg beskattning vid storgenerell gränsen enatt en
mervärdeskat-enligtVisserligen borde skattför tullverket.arbetsbelastning

förpraktiska skälentill riket, deall import attprinciper uttens tas men
vägdeprivatimporten överbeskattningen till den s.k.i huvudsak begränsa

förimportskattefrihet vidBeredningen betonadeenligt beredningen. att
förmånnågonmedföraknappast skulleavdragsrättimportör med av

omedelbar avdragsrätt.principenbakgrundpraktisk betydelse mot omav
Översynsutredningen Del1967: 10,Stencil Fibetänkandesig i sittanslöt

beskatt-förslag hurskatteberedningenstillMervärdeskatt allmänna1 om
borde ske.ningen importav

berördesvaruimportFrågan skulle tillämpasbeskattningenhurom
Departements-mervärdeskatt.införandet1968:100särskilt i avomprop.

begränsningen hadeimportbeskattningenansåg förslagetchefen att avom
ansåg synpunkteremellertid deHanpraktiska fördelar. attavsevärda rent

remissinstanservissaframförts samtkonkurrensteknisk art avsomav
imervärdeskattsådan betydelseskattebortfallför attriskerna var av

ökademedföraskulleutgå på dettaimport attallprincip borde även om
tullverket.förkrävdesresurser

gått efter detvidareområdenPå många utvecklingen snabbt atthar
importbeskatt-utformningentekniskaden1968 fattadesbeslut avom

tullfriaimportsändnindelen alla ärDen övervägandeningen. numeragarav
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i Sverige. I dessa fall beräknar, fakturerar och uppbär tullverket endast
frånmervärdeskatt importörerna. Skatteförvaltningen har genomfört en

Ävengenomgripande datorisering skatterutinerna. tullverketav som
successivt git förbättrad anspråk stårdatateknik ita långtgåendeinförnu en
datorisering importrutinerna.och Inom pågårEG EFTAexport- ochav ett
arbete med skapa ökad rörlighet för tjänster,att människor ochvaror,
kapital Västeuropa.i

Mot bakgrund dessa delvis förutsättningar finns det anledningav nya att
ånyo den administrativaöverväga formen för debitering och uppbörd av

påmervärdeskatt import Det finns olika tänkbara metoder förav varor.
förenkla importbeskattningen. Kommitténatt har studerat följande meto-

der.
Införselbeskattningen förslopas mervärdeskatteregistrerade skattskyl-
diga.

2. Tullverket debiterar mervärdeskatt menupp-sättsamma som nu,
börden sker skatteförvaltningen.genom

3. Införselbeskattningen förslopas mervärdeskatteregistrerade skatt-
ocksåskyldiga registreradeär kreditimportörer hos tullverket.som som

Vid import skall tull, skatt och avgifter betalas kontant till tullver-annan
ket. Efter ansökan kan generaltullstyrelsen emellertid registrera en
importör sådankreditimportör. En fårkreditimportör fråntullräkningsom
tullverkets gångcentralkassa i veckan. Tullräkningen skall inombetalasen
15 dagar.

Metod 1 3 innebäroch skattskyldigheten vid import frånatt flyttas
importtillfället till den första inhemska omsättningen. Denna förändring
innebär inte principen den generellaatt mervärdebeskattningen slopasom
i praktiken. Skattefriheten vid import medför i stället den skattskyldigesatt
skattepliktiga mervärde och därmed betalningsplikt blir i följandestörre
redovisningsperiod. Ett slopande importbeskattningen leder till admini-av
strativa förenklingar beskattningsled helt Detatt ett slopas. ärgenom
således fråga någoninte övervältring arbetsuppgifter. Dessa metoderom av
leder dock till krav ökade administrativa insatser och ökat kontrollbehov
för minska möjligheterna orättmätigt importeraatt skattefritt.att varor
Därför förutsätter dessa metoder det finns goda möjligheter tillatt
informationsöverföringar mellan tullverket och skatteförvaltningen.

Metod 1 leder till slopad importbeskattning för praktiskt allataget
Mångaskattskyldiga. dessa skattskyldiga har emellertid aldrig importeratav

och kommer sannolikt aldrig importera för sin verksamhet. Infor-att varor
mationsöverföringarna mellan tullverket och skatteförvaltningen kommer
ändå beröra antal skattskyldigaatt endast litenett stort del hante-varav en

huvuddelen importen.rar av
Metod 2 skulle medföra skatteinbetalningen till tullverket i detatt

Tullverketsnärmaste upphör. bestyr med debitering mervärdeskattav
import skulle i princip hanteras i Däremotdag.sätt skullesamma som
tullverket någotinte ha uppbördsarbete betydelse. Vissa administrativaav
vinster i samband importmed skulle uppkomma för den enskildeav varor
importören.
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detbegränsas sättmervårdeskattefri importmöjligheterna tillOm
kontrollmässigabåde administrativa och3 beskriver skullemetodsom

9085 tilluppstå. förkreditimportörer procentDefördelar är svararsom
beträffar antaletvårt såväl vadvärdemässigtlandimporten till somav

huvudddelen, skulledvs.För denna del importen,importtillfällen. av
Samtidigt kommerskatt.debitera och uppbärainte behövatullverket

ingåendeöverskjutande skattåterbetalningarlänsskattemyndigheternas av
Även förenk-administrativaför företagen skullebeloppsmässigt minska.att

mervärdeskatt fördebiteraI metod 3 behöver tullverketlingar uppkomma.
år. Det sig här iimporttillfällenvid 300 000 rör20 000 företag percaca

import.anskaffarnormalt interegel företag varor genomsomom
för beskattningformenadministrativaden nuvarandeOm änannanen

anförts,vadbakgrundanvändas,import skall mot nu ensomavsynes,av
import slopasmervärdeskattenpraktisk metodlämplig att av varorvara

kreditimpor-sådan mervärdeskattesregistreradeförför import skersom
törer.

mervärde-slopadmetoden med9.3.2 Närmare om
för mervärde-importskatt varorav

skatteregistrerade kreditimportörer

importbeskattningen för denbehandlade metoden slopasEnligt den här
förkreditimportör ellermervärdeskatteregistreradimport skersom av en

åtgärderövrigasådans denna metod allaTullverket utför enligträkning.en
mervärdeskatt.och debiteratullklarering beräknai samband med attutom

Föruppbörden hos tullverket.För övrig sker beskattningen ochimport
således beskattaskreditimportörer ochimportörer inteskattskyldiga ärsom

ingåendeför ochavdragsrätt skattför sin import kommertullverketav -
också påförd föreligga.importför mervärdeskattdärmed attvarorav -

skattskyldigavissa kanimportbeskattning förI med slopadett system
import oriktigt kan kommarisk finns för vissdet inte uteslutas attattatt

försför vilka avdragsrätt saknasobeskattad, till följdbli helt attav varor
åliggainte tullmyn-importbeskattning. Det bör dockin i landet utan

någon föreligger. I principprövning avdragsrättdigheten göraatt av om
kreditim-mervärdeskatteregistreradtullmyndigheten godtaskall kunna en

skattepliktigaför dennes verksam-uppgift avseddportörs äratt varanom
het.

föregående import endastföljer mervärdeskattdetAv att av varor
från Viljeyttringen,importören. börefter viljeyttringbör slopas somen

innehålla importnform, försäkranframställas i enkel bör attom avseren
sådant ha medgivits mervärdeskattgods för vilket avdrag skulle om

felaktig uppgift i detta avseende bör kunnaimportn tagits Enhade ut.
straffansvar.medföra skattetillägg i vissa falloch

mervärdeskatteregistrerad importör tillOm införs enen vara av en
endast delvis föreligger blandadför vilken skattskyldighetverksamhet

beskattningsfunk-inte gäller skallverksamhet, eller avdragsrättom annars
åvila slopad importbeskattningtionen skatteförvaltningen. I medett system
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kommer denna beskattning ske uttagsbeskattning.att Skatteför-genom en
valtningens arbete i denna del i princip det arbetemotsvarar i dagsom
utförs med prövning avdragsyrkanden. Detta innebär arbetsbelast-av att
ningen torde bli ungefär densamma.

Tullmyndigheten såledesskall kontrollera den påfördinte vill bliatt som
mervärdeskatt vid import registreradär hos skatteförvaltningenav en vara

mervärdeskattskyldig och han kreditimportör.som är Däremotatt skall
tullmyndigheten i princip inte kontrollera avdragsrätt skulle haom
förelegat. Ett särskilt problem erbjuder dock de för vilka avdragsför-varor
bud föreligger enligt 18 § ML. Enligt detta lagrum föreligger förbud mot

ingåendeavdrag för skatt för anskaffning personbil eller motorcykel förav
verksamhet återförsäljningyrkesmässigänannan eller uthyrning enligt

kommitténs förslag ingåendeskall även skatt hänförlig till yrkesmässig per-
frånundantassontransport avdragsförbudet. Avdragsförbud föreligger

också för anskaffningar stadigvarande bostad. Vid importsom avser av
sådana bör påförasmervärdeskatt alltidvaror vilken viljeyttringoavsett
importören Undantaggör. bör dock kunna medges särskilt för importt.ex.

personbilar för återförsäljare.viss yrkesmässigav en
En förutsättning för denna metod skallatt kunna genomföras är att

tullverket skatteförvaltningen får informationgenom vilka ärom som
mervärdeskatteregistrerade. Sådan information kan överföras till tullverket
med hjälp ADB-system.av

För eliminera risken föratt skattebortfall fordras nära samarbeteett
mellan tullverket och skatteförvaltningen. Häri ingåbehöver informa-en
tionsöverföring till skatteförvaltningen införda tullvärde ochom varor,
importtidpunkt. Ett måstekontrollsystem således skapas för förhindraatt

importeradeatt hamnar utanför företagens bokföring.varor
Inom skatteförvaltningen har skapats kontrollsystem förett mervärde-

skatt utförs med ADB. I detta sker beräkningarsom system jämförel-och
utgångspunkt frånmed redovisade utgåendeuppgifterser ingåendeochom

skatt. I den ingåenderedovisade ingårskatten i dag mervärdeskatt
import Skatteförvaltningen kan därför i dag tillgångav varor. hasägas till
uppgifter import. För kunna hanteraatt detom maskinella kontrollsys-

i fortsättningenäventemet och utföra motsvarande beräkningar krävs
tillgång till importuppgifter. Detta kan lösas informationsöverfö-genom en

frånring tullverket till skatteförvaltningen.

9.3.3 Effekter

I detta avsnitt skall kortfattat beskrivas de administrativa, kontrollmässiga,
finansiella och konkurrenstekniska effekter metoden upphov till.som ger

Metoden medför vissa administrativa förenklingar både för tullverket
och skatteförvaltningen. Tullverket har beräknat resursbehovet skulleatt
minska med högst 10 årsarbetskrafter.till 15 Skatteförvaltningen ser
möjligheter bättre utnyttja sin dåatt personal antalet s.k. negativa de-
klarationer deklarationer där åter,krävs f.n.pengar tar storasom per-
sonalresurser anspråk,i kan förväntas minska. För tullverket bortfaller
vidare vissa kostnader för tryckning och distribution tullräkninav porto,gar,
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datorbearbet-vissarestavgiftsdebiteringarbetalningspåminnelser och samt
ningskostnader.

och skat-tullverketinformationsöverföring mellanförEtt system
någramedföramåste intetorde dockDettateförvaltningen skapas.

förminneskapaciteti formutökade ADB-resursernämnvärda krav av
informationsöverfö-förDettaskatteförvaltningen.tullverket eller system

ändå vissainnebärauppgifterhantering kommerlagring och attring, av
förkostnader staten.

därigenomförenklingaradministrativadel uppkommerFör företagens
skedei görabetala ochinte behöver räknaföretagen ettut, senareatt

tillupphovkanbesparingar dettaHurmervärdeskatt.avdrag för stora ge
inte undersökts.har

således tilllederimportmervärdeskattslopandeEtt envaroravav
för samhället.realabesparing resurserav

departements-importbeskattning anfördegenerellSom motiv för en
ADB-teknik kanskattebortfall.förriskernadetta minskadechefen 1968 att

utsträck-tillgängligt iintehjälpmedelutgöra sammaett varsomnumera
beskrivitsOvan harinförande.mervärdeskattenstidpunkten förning vid

sådan teknik.hjälpmedminskas bl.a.kontrollproblemen kanhur av
får effektervissaimportmervärdeskattenEtt slopande varoravav

nuvarandei detutfärdarlikviditet. Tullverketföretagensstatens resp.
mervärdeskatten iinrikesdenvarje medantullräkningar veckasystemet

importmånad. mervärdeskattenslopandeEttregel betalas avvarannan
frånövergång vecko-förenklingmed vissdärförinnebär enav varor

fårmånad. till företagenDetta ledertill uppbörduppbörd att envarannan
importmervärdeskattenskattekreditgenomsnittligt längre avsett om

vid första inhemskainträderbeskattningen i ställetochslopas attvaror
omsättning.

med-kommerimportmervärdeskattenslopande attEtt varoravav
I gengäldi uteblir.tullräkningarna resulterarbetalningföra denatt nusom

iinte kunna görasnågot mervärdeskatt importföravdrag attkommer
Mervärdeskattedeklarationerna avlämnasmervärdeskattedeklarationerna.

redandeklarationerna avlämnasnegativaEn del deolika tidpunkter.vid av
redovisningsperiodens slutmånaden efterbörjan mitteni eller närmastav

anslutning till deninegativa deklarationer lämnas näraandramedan
månaden efter redovis-5 i andradvs. denredovisningsdagen,ordinarie

utgång. deklarationerna lämnaspositiva nästanDe ute-ningsperiodens
redovisningsdagen.anslutning tillislutande nära

skattemedlenordning disponerabeskriven överFöretagen kan med här
likviditetföretagensandra ordtid. Detta innebär medunder längre att

årligaDenlikviditetsförlust.motsvarandeStatsverketförstärks. gör en
kan förnegativ förochpositiv för företagenränteeffekten härav staten --

avdragsgillblirimport% mervärdeskatten85 till 90de somvaroravav
10vid500 milj. kr.ingående till räntamervärdeskatt uppskattas avenca

%.
år genomförsförändringenunder detsida det sagdaEn är attavannan

kassamässiga budgetut-tillbetalningförskjutningen upphov statensattger
sjudärigenomuppkommerförsämras. Försämringenfall tillfälligt att ca
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veckouppbörder mindre flyter in till vadän skulle hastaten skett medsom
oförändrat Försämringenett budgetutfalletsystem. har beräknats tillav

inemot sju miljarder Dennakr. försämring budgetutfallet kan fördelasav
två budgetår förändringen genomförs den l juni.om per
Beräkningarna redovisas i bilaganärmare till bilagaen

årligaDen beräknade ränteeffekten 500 miljoner kr. tillfaller iom ca ett
första importföretagen.led Ränteeffekten ungefär 0,2motsvarar procent

årligavärdet den varuimporten exkl. oljor. Vidden effektenav av iav
konkurrenshänseende belyses väl denna siffra. I sammanhanget kanav som
jämförelse nämnas transaktionskostnaderna,att exkl. transportkostnaderna,
vid utrikeshandel enligt uppgårolika studier till 4-8 varuvärdet.procent av
Förutsatt råderkonkurrens aktuellaatt varumarknader bör ränteeffek-

någondessutom måniten verka prispressande såledesoch komma kon-
till godo.sumenterna

9.4 Importbeskattning tjänsterav

Någon beskattning importerade tjänster sker inte i detav nämntssom
nuvarande mervärdeskattesystemet. Behovet sådan beskattning ärav en
inte heller för närvarande särskilt bakgrund denstort relativtmot smalaav

påskattebas vi tjänsteområdet.har Behovet sådan beskattning tordeav en
dock öka väsentligt skattebasen områdedetta ökas i den omfattningom

kommittén föreslår. framgårSom avsnitt 5.2.6. beskattas importsom av av
tjänster i Danmark hart.ex. bredare skattebas tjänsteområdetsom en

Sverige.än
Handeln med tjänster vitt spektrum tjänster.ett Dessarymmer av

tjänster kan delas in i reala och finansiella. Bland de reala tjänsterna
kan informationsöverföringnämnas via satellit, internationella transporter,
reklam, administration advokat-, bokförings- datatjänster.samt och Till
finansiella tjänster räknas bank- och försäkringstjänster rättighetersamt att
utnyttja uppñnning,t.ex. en

Tjänsteutbytet med omvärlden registreras iden svenska tjänstebalansen.
Det finns dock del problem med tjänstehandelnsmätaatt storlek. Deten

också svårtkan entydigt definiera begreppetatt tjänst. Avgränsningenvara
mellan tjänstehandelnoch blir alltmer otydlig och tjänstehandeln kanvaru-
inte påmätas enkla utrikeshandelnsätt med Varuhan-samma som varor.
deln registreras tullverket den fysiskanär varuströmmenav grän-passerar

Tjänsterna kallas i internationell statistik ofta för invisibles, eftersomsen.
de i till inte kan mått.med fysiskamotsats Denmätas tjänste-totalavaror
importen uppgick 1987 till 65 miljarder kr. Härav svarade den finansiellaca
tjänsteimporten, främst räntebetalningar liknande,och för 36 miljarder kr.
I den tjänsteimporten ingårtotala företagensäven omkostnader för verk-
samheten utomlands.

I det nuvarande mervärdeskattesystemet finns möjligheter för utländska
företag bli registrerade skattskyldiga.att Dessa företag skall debiterasom
och redovisa påmervärdeskatt inhemskt företag.sätt Dessaettsamma som
regler kommer fortsättningsvisäven gälla.att
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innehåller förregelävenmervärdeskattesystemetnuvarandeDet en
återförs efterSverigetillutfört svenskaarbetebeskattning varor somav

tillhandahållandebeståsådana ifall kan arbetetland. Ireparation i annat
i dagmervärdebeskattasHela arbetettjänst.delsochdels av enav en vara

Dettaimportbeskattningförinomtullmyndigheten varor.avramengenom
skulletillvägagångssätt detinte bör ändras ävenpraktiskt omär ett som

importfrån uppdelning mellankonsekventstriktmedföra avavstegett en
tillhandahål-Även bestårfall där arbetet enbarti detjänster.och avvaror

normalfal-sådan ianknytning tillhar detlande tjänst somen varaenenav
framstårordningen välnuvarandedentullenskalllet att sompassera

i fall.motiverad dessaäven
innehålla tjänsterflerabreddas och kommerskattebasenOm att upp-

in-För detta börkonkurrenssituationer. möta systemetkommer attnya
tillhandahållssådana tjänsternehålla möjlighet beskatta ävenatt somen

Eftersomskattskyldig i Sverige.inteutländsk företagare ärsomav en
måste sådan beskattning ske hostillhandahållaren inte kan beskattas en

åläggasmåste upplys-tillhandahålls Dennetjänsten. ävenden ensom
ningsplikt.

därförproblemfritt det kanochtorde inte heltförfarandetDet varanya
sådana områden därtillämpningen tillgodo skäl begränsafinnas att

befaras.konkurrensproblem kan
tjänst.importdefiniera vadinte helt enkelt ärDet är attt.ex. av ensom

något sättinte kanEn tjänst transporterasär ensamma somsom
förs in i landet.således tjänstmöjligt talainteDet att attär om envara.

tillhandahålls.tjänstenbetydelseavgörandedetInte heller kan varvara av
i landetavgörande tillgodogörs härtjänsttorde i ställetDet vara om en

tillhandahållna i Sverigesådant med tjänsterden konkurrerarsätt att av
imed vissa problemförenatmervärdeskattskyldiga. Det kan attvara

sådan För underlättasituation föreligger.fallenskilda attavgöra enom
inledningsvisfall begrän-sådana skattskyldigheten ibedömningar bör vart
områdenområden. Sådanakonkurrenskänsliga ärsärskilttillsas

reklamtjänster-
tillhandahållande informationdatorbaseraddäri inräknatdatatjänster, av-

automatisk databehandlingsamt
översättningskrivtjänster och-

konsulttjänsterandrarevisorsverksamhet ochadvokatverksamhet, av-
administrativjuridisk, ekonomisk eller art

såsom fastighetsmäk-i Sverige,avseende fast egendom belägentjänster-
fastighetsförsäljninglarverksamhet och

och värderinganalys av vara-
sådana tjänsterförmedling ovansom angesav-

sådanainte med im-tillämpningenEtt begränsa ärsätt att taattannat
ändå för mervärdeskatt defull avdragsrätt denharportörer somsom

finansiella effekterochinköp. De kontrollproblemför sinaerlägger som
styrkainteimportbeskattningen har näravseendenämnts av varor, samma

den grund förtjänster. Dels saknasbeskattning importdet gäller enavav
tullstationi importerade skallliggerstark kontroll att varor passera ensom
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tjänsteområdetoch dels skulle begränsad tillämpning inte innebäraen
någradet förlorade inkomsterallmänna har idag.att statensom

föreslårKommittén i avsnitt 8 beträffande flertalet statliga myndigheter
primär- landstingskommuner i praktikenoch bestämmelsersamt som

påverkarinnebär mervärdeskatten inte inhemskvalet mellan import ochatt
någonupphandling. För dessa myndigheter finns införadärför inte skäl att

beskattning importerade tjänster.av
Beträffande privatimporten Ikontrollproblemen särskiltär stora.

någonallmänhet inte privatimportentorde heller ha betydelse istörre
såvitt innehållakonkurrenshånseende tjänster. Systemet dockböravser en

möjlighet beskatta privatimport denna har omfattning.även näratt storen
En sådanlämplig gränsdragning kan beskatta privatimportattvara som

år uppgårunder till minst 30 000 kr.sammantaget ett
såledesEtt med beskattning tjänsteimporten omfattaskullesystem av

dels sådanaprivat import dels import för företag organisationeroch som
efter genomförande föreslagnaden breddning fortfa-skattebasenett av av

stårande i fall delvis utanförskulle mervärdeskattesystemet. Vidarevart
sådanaomfattas stårskulle statliga myndigheter utanför mervärde-som

skattesystemet dessutom inte omfattasoch den särskilda kompen-som av
sationsordningen enligt avsnitt 8.

Eftersom tjänsteimporten inte fysiskt nationsgränsenpasserar samma
påtagliga gäller för varuimporten kommer tullverket inte isätt som
beröring tjänsteimporten.med Det därför naturligt lägga beskat-är att
tningsfunktionen direkt hos skatteförvaltningen. Beskattningen kan bygga

uppgifts- betalningsskyldighetoch antingen i anslutning till im-en
ocksåporttillfället eller i inkomstdeklarationen. En uppgiftsskyldighet

till inkomstdeklarationenkopplad emellertidkan endast omfatta dem som
sådanskyldiga lämna deklaration. Uppgifts- betalningsskyl-är ochatt

digheten därför till importtillfället.bör knytas För skapa enkeltatt ett
såadministrativt förfarandetbör möjligt tillknytasnärasystem som

för inhemskaden beskattningen. Det bör ankomma riksskatte-systemet
sådanaverket utforma rutiner den vid tillfälleenstakaatt att ettsom

importerar skattepliktig tjänst endast registreras skattskyldig fören som
den period för vilken importen skall deklareras. Detta kan görast.ex.

det i blanketten for anmälan till registrering lämnas förattgenom utrymme
engångsföreteelse.importen Denäratt attange om en som anger

engångsföreteelse dåimporten kanär registreras endast för den perioden
krångelDärmedaktuell. undviks förär myndigheten och den enskildesom

med deklarationsblanketter, anmaningar deklarera sändsatt utm.m. som
i onödan.

9.5 EG och importbeskattningen

Import- och exportbeskattningen EGinom hanteras f.n. motsvarande
frånvid import tillsätt och och Sverige. Det innebär avlyftexportsom av

all vidskatt dvs. O-skatt och importbeskattning videxport, exporten,
Tre medlemsländerna, Belgien,gränserna. Holland Luxemburgochav
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från såavviker det importbeskattningenmönstret sätt attgemensamma
frånnär det gäller skattskyldiga flyttats ioch stället hanterasgränserna

inom det vanliga redovisningssystemet. Kommissionen har tidigare i ett
direktiv föreslagit förslag till fjortonde momsdirektiv dennaett att
ordning tillutvidgas alla medlemsländerna, eftersom detta enligt kommis-
sionen skulle förenkla gränsprocedurerna och främja handeln. Detta har

Vdock aldrig antagits.
När helt skall upphävas mellan EG-länderna EG-gränserna det enligtär

kommissionen inte tillräckligt flyttaenbart importbeskattningen till detatt
vanliga redovisningsförfarandet. skattepliktiga transaktioner inom gemen-
skapen bör i stället hanteras för inhemsk handel. Vidsättsamma som

såledesköp inom EG skall säljaren fullöver gränserna kräva mervärdeskatt
iköparen det andra landet, avdrag för i säljarensutan exportenav moms-
Åredovisning. andra sidan skall köparen vid importaffär ha full avdrags-en

för importen, i vilket EG-landrätt momsfakturan utställts.oavsett annat
Kommissionen ärhar den bakgrunden därför 1987 föreslagit demot att

särskilda import- och exportreglerna i det sjätte momsdirektivet slopas
såvitt gäller handeln inom EG. Däremot behövs fortfarande bestämmelser
i direktivet tillhandahållna,exporttjänster skall eftersom dettaom var anses

slutligaden konsumtionen tjänsteravgör skall ha skett ochvar av anses var
den slutliga beskattningen skall ske.

Även och importregler inom skullegemenskapen slopasexport-om
måsteenligt kommissionens förslag, det i fortsättningen möjligtäven vara

åstadkomma mervärdeskatten för viss eller tjänst tillfalleratt att en vara
det land där eller tjänsten konsumeras. Detta följer de allmännavaran av

ocksåprinciperna för mervärdebeskattningen och nödvändigt medär
till ländernas fiskalahänsyn intressen. Om land harett ett stort ex-

det inteportöverskott, meningenär mervärdeskatten denatt exporten
måsteskall i exportlandet. Mervärdeskatten flyttas till de länder därstanna

tjänsternaoch konsumeras.varorna
Detta nödvändiggör enligt kommissionen särskilt clearingsystematt ett

för import-gemenskapen och exportbeskattningen avskaffas.upprättas när
Ett clearingsystem skall säkerställa överskjutande mervärdeskattatt

från de länder tillförs de länder nettoim-är nettoexportörer ärsom som
Inom gemenskapen innebär det särskilt Tyskland, Hollandportörer. ochatt

BelgienLuxemburg tillskjutaskall skatt till clearingen, medan särskilt
Frankrike, fårEngland Danmarkoch krav utbetalningar. Beloppen kan

frånbetydande, kommissionen har beräknat utbetalningarnat.ex.vara
ärTyskland till 20 miljarder kr. för 1986 varvid dock vissaöver antagan-

fåttden skattesatser göras.av
preliminäraI den modell till clearing framförts kommissionen,som av

och inte tagit formen slutligt förslag till direktiv, förordasännu ettsom av
clearingkontocentralt administrerasoch kommissionen.upprättasatt ett av

fårNettoexortörerna skall betala till detta konto, och nettoimportörerna
därifrån, båda månadsvis.utbetalningar i frånfallen In- eller utbetalningar

tilleller visst land bygger i princip helt de uppgifter tilllämnasett som
clearingsystemet.

fårI samtliga länder de skattskyldiga i sina mervärdeskattedeklarationer,
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uppgifter debiterad skatt förvad sker, lämna totaltutöver omsom nu
frånavseende importövriga EG-länder, totala avdragtillexport resp.

deklarationerna varje land beräkna sinEG-länder. Med hjälp kanövriga av
månad. fårmånad för I enlighet därmed inbetalningnettopositiontotala

återbetalning därifrån begäras.till clearingkontot ellergöras,
till clearingennaturligtvis nödvändigt de uppgifter lämnasDet är att som

tillförlitliga de kan Man konstaterar dock enbartoch kontrolleras.är attatt
exportimportreglerna i sig självt innebärslopande de nuvarandeett av

nödvändig-det samarbetefördelar kontrollsynpunkt, och attstora somur
också positiva verkningar för kontrollen.clearingen kommergörs attav

ocksåförfarandet avsikten skattskyldiga medFör underlätta är attatt
frånlåg clearingen. En motsvarandeomsättning skall undantas gräns en

årsomsättning 250 000 anförts lämplig. Vidare skulle allkr. harom ca som
från clearingen dock inte postorder-försäljning i detaljhandeln undantas

handel mellan länderna.
det inbetalningarna till clearing-Om fungerar tänkt kommerallt ärsom

förvärv tillbli utbetalningarna. Detta berorstörre änatt attsystemet
förvärv till privatpersoner,företag med skattepliktig verksamhet, eller

anspråktill avdrag för EG-import. Det överskottinte upphov somger
särskildi clearingen fördelas till länderna enligtuppkommer skall ut en

ordning.

överväganden9.6

införa importbeskattning enligt den modell diskuteratsAtt en av varor som
administrativa9.3.2 medföra fördelar för samhället.se skulle storaovan

informationförutsätter emellertid utbyte mellan tullmyn-Systemet ett av
sådantskatteförvaltningen. Därför möjligt införadigheten detoch är att ett

pågående datoriseringen tullverket genomförd,först den ärnärsystem av
år 1993. EG-kommissionens förslag importbeskatt-d.v.s. tidigast under om

f.n.clearingsystem har kritik i del medlemsländer ochning och mött ären
förslag inte gillasomarbetning. Skulle omarbetat hellerunder ett nytt av

kommittén tidigare diskuterat förmedlemsländerna detär system som
importbeskattningenvidkommande alternativ, d.v.ssvenskt ett gott att

från mervärde-flyttas och istället inom den ordinariehanterasgränserna
skatteredovisningen. Med till det diskuterade förslaget tillhänsyn häratt

några årimportbeskattning genomföras först särskiltskulle kunna ochom
det inom EG kommittén det lämpligast awaktaoklara läget attanser

importbeskattningensi EG innan fattas denutvecklingen beslut svenskaom
någotdärför fram förslagutformning. Kommittén lägger inte om

importbeskattningen av varor.
Mot skatteplikt för tjänsterbakgrund förslaget generellav om en

föreslår följandekommittén importbeskattning tjänster införs enligtatt av
modell.



252 Mervärdeskatt på import 1989:35SOU

Mervärdeskatt skall erläggas den importerarav som

reklamtjänster,-
datatjänster,-
tjänster avseende fastighet i Sverige,-
skrivtjänster,-
översättningstjänster,-
analys eller värdering av vara,-

tjänst ekonomisk, juridisk, administrativ eller därmed jämförligannan av-
art,

sådanaförmedling tjänsterav som anges ovan.-

Mervärdeskattskyldiga full frånmed avdragsrätt skall dock undantas
skyldigheten erlägga mervärdeskatt för import tjänst. Icke näringsid-att av
kare importerar tjänster för år ocksåhögst 30 000 kr under skallsom ett
undantas. Statliga myndigheter omfattas det i avsnitt 8 föreslagnasom av
kompensationssystemet liksom primär- ocksåoch landstingskommuner skall

frånundantas den föreslagna importbeskattningen.
Den skyldig erlägga mervärdeskattär för import tjänst skallattsom av

deklarera importen till länsskattemyndigheten och beskattas inom systemet
för mervärdebeskattning omsättning i landet.av

Nuvarande ordning med beskattning reparation inom försystemetav
importbeskattning behållas.skallav varor
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10 påHögre mervärdeskatt

varaktiga kapitalvaror

10.1 Sammanfattning avsnitt 10av

Kommittén föreslår ingen särskild indirekt påatt skatt införasska varaktiga
varor.

10.2 Bakgrund

I kommitténs ingåruppdrag de skälpröva kan finnas föratt införaattsom
särskild indirekt beskattning varaktiga kapitalvaror. Bl.a.en skrivsav

följande i direktiven:

Flertalet punktskatter konsumtionsvaror. I fall, det gällerettavser par
bilaccisen och videobandspelarskatten, det dockär kapitalvaror som
beskattas Någonsärskilt. generell särskild beskattning kapitalvarorav
finns dock inte. Det innebär den avkastningatt representerassom av
användningen varaktiga kapitalvaror inte föremålblir för beskattning.av
I vissa länder sådanabeskattas särskilt inom mervärdeskattesyste-varor

högre mervärdeskattesats Fråganmet, att tillämpas. då oftagenom en är
lyxkaraktär. Den svenska mervärdeskattenom undervaror av togs en

årperiod 1970 efter högre mervärdeskattesatsut personbilar,en
båtar,motorcyklar, TV och radio, under tid,kortsamt, även ävenen

kylskåp, spisar m.fl. vitvarors.k. Som jag tidigare har börnämnt....... ..huvudinriktningen i princip enhetlig beskattning för hela detvara en
mervärdeskattebelagda området. Kommittén ändåbör de skälpröva som
kan finnas för införa särskild indirektatt beskattning varaktigaen av
kapitalvaror, och lämna förslag till sådanhur skatt skulle kunnaen
tekniskt utformas och Kommitténavgränsas. bör därvid överväga om en
sådan beskattning exempelvis kan genomföras inom mervärdebeskatt-
ningens differentiering skattesatserna.ram genom en av
Det i direktiven angivna motivet för införa högre skattatt en

alltsåvaraktiga dessaär under sin livstidatt avkastningvaror varor ger en
kan betraktas naturligt beskattningsunderlag.som ett Den löpandesom

beskattningen bostäder exempelär dettaett Sammatankesätt.av
skulle kunna föras båt,vad gäller kylskåpbil,resonemang I förställetosv.

administrativt svårtillämpad årlig beskattning dessaen avkastningsvärdenav
kan skatt denna avkastningsskattmotsvararen som tas ut ettsom
engângsbelopp vid försäljningstillfället.

Ett kanannat det kanargument undanröja brist iatt förmögen-vara en
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hetsbeskattningen. förmögenhetsskatt skall hänsynI idealt förett system
tillgångar enhetligttill former och dessa skall värderasalla etttas av

Det skullevaraktiga kapitalvaror problem.Därvidlag utgörsätt. ett
värderings-förknippat med oöverstigliga kontroll- ochförmodligen vara

föremålsamtliga i förmögenhetsbeskattningenmed dessaproblem att ta
årlig istället skattvärdering. Som approximation skullemed somen enen

försäljningstillfället.viddenna förmögenhetsskatt kunna tas utmotsvarar
fördelningspoli-Vidare skulle högre skatt dessa kunna ettvaror varaen

skatteintäkter.betydandetiskt bra sätt att generera
varaktigaföljandeI nationalräkenskaperna räknas varor som

Bilar,
möbler,
mattor,
belysningsarmatur,
konstföremål,
hushållsapparater vitvaror,
övriga transportmedel ej bil,
husvagn,
MC,
radio, TV, grammofon,
fotoutrustning,
båtar,
övriga artiklar,större
juvel, och sten.ur

59,2 miljarderför desssa 1987 kr.Försäljningsvärdet varavvaror var
varaktiga25,5 miljarder Mervärdeskattenbilar stod för kr. varor

från 19 till 30mervärdeskatten11,3 miljarder En höjninginbringade kr. av
vid oförändrat konsum-ytterligare 9,4 miljarder kr.skulleprocent ge

priselasticitetentionsmönster och 6 miljarder kr. äromca

överväganden10.3

varaktigaDen första invändning kan högre skattmot varorsom resas en
beskattningsbart avkastningsvärdeverkligen finnsdetär ettom

Vissatjänster de konsumeras.varaktiga Alla levererar närvaror. varor
förbrukas vid enda tillfälle,livsmedel, kortlivade ochär ettt.ex.varor,

lång fortsättermöbler har livslängd ochandra t.ex.medan attvaror
lång Någon mellantidsperiod. skarptjänster underproducera gränsen

rangordnaexisterar inte. Om försökermindre varaktigaoch varor manmer
fårhushållens olika efter varaktighet skalakonsumtion en avvaror manav

konstföremål.från Denfärska till be-olika livslängd bärmedvaror
också skiljakonsumtionen innebär kanhovstillfredsställelse varasom av en

frånfrån Minnen kan hasig den fysiska konsumtionen resaav en vara. en
ocksålång mellaneffekt. Detta innebärkvardröjande gränsenatten

individer.variera kraftigtvaraktiga icke varaktiga kan mellanoch varor
någon varaktighet.prisDet existerar inte korrelation mellan ochheller
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måltidEn rysk kaviar, tryffel, surströmming och ädla viner kan vara
dyrare videoapparat,än och konstverk kan billigareett änen vara en
kostym eller restaurangbesök. Korrelationenett mellan varaktighetvarors
och indelning i nödvändighetsvaror ocksåoch lyxvaroren ärav varor
mycket och riktningen oklar. En lyxvara definieras vanligensvag som en

med inkomstelasticitet överstigande dvs. inkomstenökar medvara en en
så ökar konsumtionen medprocent Omväntän gällerprocent. attmer en

nödvändighetsvara definieras där konsumtionen ökar meden som en vara
mindre än inkomsten ökar med Deprocent flestaen om procent.en
hushållskapitalvaror nåtthar i Sverige mycket hög mättnadsgrad ien
hushållen och torde kunna klassificeras nödvändighetsvaror. Vissasom

bådehar karaktär nödvändighetsvaror och lyxvaror. En individsvaror av
bostadskonsumtion de första 50 kan nödvändighetskonsumtion,mav vara
medan bostadskonsumtion 250mellan och 300 skulle kunna betecknasm

lyxkonsumtion.som
Eftersom varaktig producerar långtjänster under tidsperiod,en vara en

inköp sådankan betraktas investering. Kostnaden kanav en vara som en
periodiseras och spridas förbrukningen eller utnyttjandetut av varan per
tidsenhet. Om belastas ocksåmed mervärdeskatt kan denna periodi-varan

kostnadernasätt förseras samma som varan.
Varaktigheten innebär varaktig har kapitalvärde,att ochetten vara

detta kapitalvärde undergåkan plötsliga förändringar, windfalls.k. gains
Ändradeeller windfall losses. Skatteregler, förväntningar diskonterasosv.

snabbt i kapitalvärdet tillgång,hos bostäder eller konst. Ettt.ex.en
exempel detta datorer därär snabb teknisk utveckling gjort äldre
datorer ekonomiskt lång återståendevärdelösa teknisk varaktighet.trots en

Tidens inverkan varaktig såledesinnebär den vid inköpetatten vara
förväntade tjänster frånströmmen kommer awika den faktisktattav
realiserade, utgår såledesoch mervärdeskatten förväntad strömen av
framtida tjänster. Det skulle kanske rättvist mervärdeskattenvara mera om
belastade den faktiska konsumtionen istället för investeringen, sådanamen
beräkningar naturligtvis omöjligaär genomföra i praktiken. Varaktigaatt

måste därför beskattas vid inköpstillfället särskild högrevaror skattom en
skall tas ut.

dåKan det inte motiverat med hög mervärdeskattextravara en
varaktiga just grund Varaktigheten Varaktigheten i sigvaror ärav
knappast fördel för konsument, eftersom konsumenten tvingas in ien en

risksituation. uppståFel kan Det finns därför inget tilläggsvär-en extraosv.
de hos varaktiga kan motivera hög skatt dessa. Möj-varor extrasom en
ligen skulle kunna hävda framtida ocksåkapitalvinster bordeattman
mervärdeskattebeläggas, då ocksåborde framtida kapitalförlustermen
berättiga till restitution mervärdeskatt. Detta torde administrativtav vara
omöjligt genomföra.att

Enligt teorin för optimal beskattning bör nödvändighetsvaror beskattas
hårdare lyxvarorän syftet finansiera offentlig såär verksamhet tillattom
låga kostnader möjligt. Detta skulle kunna motivera högre skattsom en

hushållskapitalvarorvissa baslivsmedel.även t.ex.men
Man ocksåkan invändningargöra högre skattmot argumentet att en
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varaktiga kan komplettera förmögenhetsbeskattningen. Förmögen-varor
såhetsskatten utformad endast nettoförmögenheter beskattas.är störreatt

En skatt varaktiga kapitalvaror skulle emellertid träffa alla oavsett
förmögenhetsställning.

påHögre mervärdeskatt varaktiga kapitalvaror förekommer f.n. i vissa
EG-länder. förslag tillI de kommissionen det indirekta skatternaav som

sådanaf.n. diskuteras i EG lämnas emellertid inget för skatter.utrymme
sådanSkulle skatt införas Sverigei skulle den sannolikt vidslopasen en

eventuell anslutning till EG:ssvensk inre marknad.
Mot bakgrund vad här anförts sig kommittén inte kunnaav som anser

förorda särskild indirekt varaktigabeskattning kapitalvaror.en av
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11 Lägre påmervärdeskatt
viss konsumtion

11.1 Sammanfattning avsnitt 11av

Kommittén föreslår det inte ska införasatt lägre skattesats fören
livsmedel, livsmedel skautan att beskattas övrigsättsamma som
konsumtion.

11.2 Bakgrund

Kommittén fick den 9 juni 1988 i tilläggsdirektiv sänktövervägaatt
mervärdeskatt viss konsumtion. Bakgrunden det inom EG finnsattvar
förslag tillämpa denna ordning.att Därefterom direktiven att:anger

Det är angiven bakgrundmot angeläget för och nackdelarnanu att
med införa lägre mervärdeskattatt viss konsumtion belysesen och att

frågadenna ingår i övervägandena vid den totalöversyn den indirektaav
beskattningens omfattning KIS. Därvidgörs bör kommittén särskiltsom av
pröva lägre påmervärdeskatt viss konsumtion påtagligtom en har positiva
fördelningseffekter hushåll,mellan olika liksom hur effekterna sådanav en
åtgärd skulle fördelas mellan konsumenter och producenter.

Vidare framgår kommittén föreslåskulleatt sänkt mervärdeskattom en
på vissa eller tjänster bör förslag samtidigt lämnas sådanvaror hurom en
åtgärd finansieras.skall

Den konsumtion har lägre mervärdeskatt i EG:s förslagsom samtligaär
alkoholhaltigamatvaror utom drycker, energi för uppvärmning och

belysning, medicin, böcker,vatten, tidningar samt persontransporter.
Diskussionerna i Sverige har dock enbart handlat lägre mervärdeskattom

och i kommitténävenmat har detta utgångspunkten.varit Urvalet av
de övriga i EG eventuellt skall havarorna lägresom mervärdeskatten
kännetecknas inte några djupare övervägandenav är resultatetutan av en
kompromiss mellan vad gäller i olika EG-länder.som

l7-KIS l
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förmån sänkningtill förframvanligtvis försDe avenargument som
barnfamiljeråtgärdsådanmervärdeskatten är antasattmat gynnaen

framhållits allmänhushåll Det harinkomst. attmed lägre ävenoch en
tordeprisnivån önskvärd, vilket baseraslivsmedelsänkning är enav

livsmedelsprodu-livsmedelskonsumtionen ochellerökaönskan att gynna
centerna.

utredningarTidigare11.3

Översyn1977:91i SOUdelsmervärdeskatt harSänkt avmat utretts
SOUIslopas.1983:54 SkallSOUdels iskattesystemet, matmomsen

skrivning:med följandesammanfattas resultatet1977:91

vissaundersökningarvår tillgängligabedömning visar attEnligt
mervärdeskattanföras för sänktfördelningspolitiska kanargument

åtgärd.sådandockskäl talarlivsmedel. Avgörande mot en
praktiska,avsevärdaåtgärden leda tillsåledes skulleDet klartär att

svårigheterSådana skullesvårigheter.kontrolltekniskaadministrativa och
Så dockeffekterna ärfördelningspolitiskagodtas de stora.kunna varom
vårt arbeteenligt vadlivsmedel skullemervärdeskattSlopadinte fallet.

kompletterandesådana effekter. Attbegränsadetill mycketvisat leda
dessaförstärkaskulle kunnaandraåtgärder, skattehöjningart.ex. varor

mervärdeskattenåsikt sänkningvår förinte skälenligteffekter, utgör en av
möjlighetenalternativ vill vi pekaöverlägsetlivsmedel. Som avett

baslivsmedel.subventioneringutökad aven
sinakommitténsammanfattarslopas1983:54 SkallI SOU matmomsen

följandeslutsatser sätt:

ellerlivsmedel heltvarit bedömahuvuduppgift harKommitténs att om
bedömning har baseratsfrån Dennamervärdeskatt.delvis befriasbör

anföras för ochkangenomgång devärderingoch argument somaven
funnitåtgärd. därvidsådan Kommittén haremot en

förmån sänktförtillförts framväsentligadet enda argument ensomatt
åtgärdenlivsmedelmervärdeskatt är antasslopad atteller gynna

hushåll inkomst,med lägrebarnfamiljer och
mervärdeskattsänktlivsmedelssubventionernautbyte mot enettatt av

ochbarnfamiljernasomfördelning tilllivsmedel skulle innebära en
låginkomsttagarnas nackdel,

åtgärderdirektasåväl baslivsmedelvissasubventionerna mersomatt
förbättrametodereffektivareöverlägset attriktade till ärutsatta grupper

situationekonomiska änlåginkomsttagarnasbarnfamiljernas och en
sådan differentieringhurmervärdeskattendifferentiering oavsett enav -

finansieras,skulle
isoleradlivsmedelmervärdeskattslopad settsänkt eller somatt en

tillhöginkomsttagarenfrämst kommeråtgärd i absoluta belopp,och räknat
del,

år75 000 kr.underinkomstdisponibelbarnfamiljer med peratt en
jämförtbåde belopp,åtgärden, relativt i absolutaochmissgynnasskulle av

hushåll barn,med inkomstmed utanmensamma
övrigaochlivsmedelmervärdeskattolikamed varorett systematt

kostnad-ochadministrativa problembetydandetjänster skulle skapaoch
näringslivet,såväl statsförvaltningen samtsökningar inom som

tillämpningsproblem,omfattandesådant skapaskulleett systematt
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försvåra skattekontrollen och öppna möjligheter till skattefusk.nya
Kommitténs slutsats därförär mervårdeskattenatt bör densammavara
livsmedel andra mervärdeskattepliktigasom varor.

Statsfinansiella11.4 effekter och olika
finansieringsmöjligheter

Dagens intäkter från mervärdeskatt uppgår till 17matvaror miljarderca
kr. och fördelar sig enligt följande tabell olika varugrupper.

Tabell 11:1

1987 Mervärdeskatt
Vara miljarder kr.

Matvaror 16,8
Bröd, spannmålsprodukter 2,5varav:
Kött 3,5
Fisk 1,1
Mjölk, äggost, 2,9
Smör, margarin 0,8
Frukt, grönsaker 2,5
Potatis, potatisprodukter 0,5
S0cker 0,2
Ovriga livsmedel 12,8
Kaffe, kakaote, 0,6
Konfektyrer 2,2

Vidare mervärdeskatten alkholfria dryckerger 0,5 miljarder kr.,
kläder 5,9 miljarder kr., skor 1,1 miljarder kr. samt 1,8persontransporter
miljarder kr.

Dessutom tillkommer miljard kr. i frånmervärdeskatt offentligaca en
inköp dessaav varor.

S.k. basmat i deutgör vanligast förekommande avgränsningsförslagen
lågförädladebl.a. livsmedel 50 den totala livsmedelskon-procentca av

sumtionen. Mervärdeskatten basmaten inbringar alltså 8,5 miljarderca
kr. En sänkning mervärdeskatten basmat till byggmomsnivåav skulle
kosta 3,5 miljarder kr.ca

De finansieringsalternativ har inämnts debatten delssom är höjd
mervärdeskatt sällanköpsvaror eller lyxvaror, dels generellt höjd
mervårdeskatt och dels finansiering utanför mervardcskatten.en

En höjd mervärdeskatt s.k. varaktiga kapitalvaror bilar, möbler,
vitvaror, TV, kapitel II,stereo frånavsnitt 10 19 tillosv. 30se procent-

8 miljarder Påläggetkr. frånökarger 23,46ca till 42,86 procent.
En generell höjning mervärdeskatten med dagensav mervärdeskatte-

frånbas 19 till 20 4 miljarder Påläggetprocent kr. höjs till 25ger ca
procent.

Finansieringsalternativ utanför mervärdeskatten svåraär bedömaatt
idag eftersom hela skattesystemet underär utredning. Eftersom det ligger
i kommitténs uppdrag ökade statsintäkteratt det rimligtärge att en
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mervärdeskattensinomfinansierasmervärdeskatt matsänkteventuellt
ram.

effekterFördelningspolitiska11.5

mervärdeskat-sänkningfrämstrelevanta är avalternativDe ansetts ensom
mervärde-sänkninggenerellmatvarorlågförädlade avbasmat enten

höjddelsvaritFinansieringsalternativen harlivsmedel.skatten
mervärdeskatt.höjdgenerelltdelsvaraktigamervärdeskatt emvaror,

måste dejämförbaraalternativen skall sammaavseolikadeFör varaatt
livsmedelskonsumtionenden totala50Om basmat utgör procentbelopp. av

25-medjämförasbasmatmervärdeskattenalltså enhalveringskall aven
livsmedel.allamervärdeskattensänkningprocentig av

hushållens utgifterundersökningSCB:sbearbetningGenom avaven
förfastställasmervärdeskatten matfördelningseffekter1985 kan av

kanbasmatNågon uppdelninghushållstyper.ochinkomstlägenolika
denårs undersökning är senaste1978materiali detta utaninte göras
olikadelatslivsmedelskonsumtionen varu-där uppundersökningen

grupper.
harbasmatmervärdeskattensänkning enfastställaFör avatt enom

mervärdeskattensänkninggenerelleffektfördelningspolitisk än avstörre en
totalandelbasmatensberäknaSCB i uppdrag avpå fick attlivsmedel

2.hushållstyper tabellochinkomstlägenolikalivsmedelskonsumtion för
framgår nedan.listanbasmaträknadesVad avsomsom

räknats:livsmedellågförädladeföljandeharbasmatSom

StandardmjölkVetemjöl
LättmjölkRågmjöl
LättfilmjölOvrigt

naturell yoghurtFilmjölk ochsnabbrisRisgryn,
FruktyoghurthavregrynMannagryn,
Modersmjölksersättning
MjölkpulverHårt bröd
GräddfilIlmnbröd
VispgrädderågbrödMjukt grovt
KaffegräddematbrödmörktOvrigt

matbrödMjukt vitt
Ägg

stekningnötkött förQvrigt
Applenkokningnötkött förQvrigt
PäronkalvköttOvrigt
BananerFläskkotlett
Citrusfrukterliçassler
VindruvorskinkaQvrig

persikorkörsbär,Torkade plommon,Ovrigt fläsk
persikorkörsbär,Ovriga plommon,Köttfärs

russindadlar,Fikon,Fårkött, lammkött
kastanjerMandel, nötter,Hästkött

Ovriga frukterRcnkött
Skogsbärövrigt viltköttAlg- och
IkädgårsbärKyckling

tamfågelOvrig
GurkanjureLever,
SalladRinga
Kål
Lök, purjolöksillinlagdSaltad och m.m.
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Rökt sill, strömming, makrill Tomater
Ovrig sill, strömming, makrill Paprika
Torsk Torkade och bönorärter
Saltad och inlagd laxfisk Qvriga och bönorärter
Rökt laxfisk Ovriga grönsaker och blandningar
Ovrig laxfisk Svamp
Flatfisk Morötter
Salt, inlagd rökt sötvattenfiskoch Ovriga rotfrukter potatisutom
Ovrig sötvattenfisk
Salt, inlagd rökt sötvattenfiskoch Potatis
Ovrig saltvattenfisk

Följande livsmedel har räknats basmat:som
Grötpulver Saft
Makaroner, spagetti Citrusjuice
Frukostflingor Ananasjuice m.m.
Mjölrätter Vinsats

Babydryck
Bullar, vetebröd, wienerbröd Grönsaks- och svampsoppor
Mjuka kakor Rätter med grönsaker och svamp

rån, småkakorKex, Tomatjuice
tårtor,Bakelser, mazariner

Skorpor, ströbröd Pommes frites
Brödmix, kakmix Chips

Potatismos- och rotmospulver
Rimmat nöt- och kalvkött Potatismjöl, potatisgryn
Rökt kokteller och kalvkött Rätternöt- med potatis
Grillat ochnöt- kalvkött
Rökt skinka Bitsocker
Kokt skinka strösocker
Bacon, sidfläsk

fläskCjrillat Sirap
Qvrigt rimmat fläsk Honung
Ovrigt rökt eller kokt fläsk Sylt, marmelad, äppelmos, gele
Blodpudding, paltbröd Glass
Sylta, pölsa lsglass
Korv Ovriga sötsaker
Lpeverpastej

smörgåsmatOvrig Kaffe
Köttsoppa Snabbkaffe
Barnmat burk med kött Te
Kötträtter med enbart kött Kakao
Kötträtter med potatis, grönsaker

Salt
Skaldjur Attika
Kaviar Senap, ketchup
Rom Sötningsmedel

påBarnmat burk med fisk Iâssenser
Fiskrättcr med enbart fisk Ovriga kryddor
Fiskrätter med potatis, grönsaker
Soppor och övriga fiskrätter Bakmedel

Pulversåser
Vällingpulver Salladssåser
Hårdost Buljongtärningar
Smältost çocktailtilltugg chipsutom
Dessertost Ovrigt: gelatin, vinsyra m.m.
Keso, kvarg
Mesost, smörgåsarmessmör Färdiga
Chokladdryck

Läskedrycker
Rätter med ägg Mineral- och sodavatten

Smör Lättöl, svagdricka, cider
Bords- och delikatessmargarin Vanligt öl
Hushållsmargarin Starköl
Lättmargarin Lättvin
Matolja Starkvin
Majonnäs Likör, punsch
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ÖvrigFloll, ister starksprit

Frukt- och bärblandningar
Ijlyponsoppa, nyponkräm
Ovriga och krämersoppor
Rätter med ochfrukt bär
Barnmat burk med frukt och bär

någonResultatet SCB:s undersökning inte skillnadkanär attav man se
hushållstyperi basmatens andel den totala matkostnaden mellan olikaav

50och inkomstklasser. Basmatens andel matkostnaderna konstantärav ca
barnantal och inkomst. Den enda skillnaden värdprocent oavsett att

i för disponibelsamboende med eller fler barn ochnämna är tregruppen
Ändåinkomst under 29 000 skillnaden dennakr. skulle mellan ochgrupp

månadövriga endast innebära 15 kr. vid halvering mervärde-ca per en av
Resultatetskatten basmat. i denna del dessutom statistiskt osäkerär

enligt SCB.

Tabell 11:2

Hushållstyp Basmat i % ut-av
Disponibel inkomst i tkr gifter för+ matvaror

Ensamstående barn 49,4utan
Ensamstående med barn 47,8
Samboende barnutan
Disp. ink. -29 53,9

30 -49 53,4
50 -69 53,0
70 52,1-

Samboende med 1 barn
Disp. ink. -29 50,5

-4930 48,2
50 -69 47,9
70 49,5-

Samboende med 2 barn
Disp. ink. -29 49,1

30 -49 50,4
50 -69 49,0
70 49,6-

Samboende med 3- barn
Disp. ink. -29 57,4

30 -49 51,9
50 -69 49,0
70 50,9-

Totalt
Disp. ink. -29 50,3

30 -49 50,8
50 50,7-69

51,170 -



SOU 1989:35 Lägre mervärdeskatt på viss 263konsumtion

Genom resultatet SCB:s undersökning enligt tabell 2 förenklas denav
fördelningspolitiska analysen mervärdeskatten eftersomavsevärt,matav

nedsättning mervärdeskatten alla livsmedel och nedsättningen av en av
mervärdeskatten basmat med belopp exakt resultat.samma ger samma
Det omfattande material tagits fram mervärdeskattensom matom
1985 kan användas i kommitténs undersökning. I bilaga 4 till betänkandet
redovisas den gjorda undersökningen fördelningseffekter mervärde-om av
skatt i sin helhet.

Här redovisas först oñnansierad halvering mervärdeskattenen matav
motsvarande borttagande mervärdeskattenett basmat därefterav
nettoresultatet efter finansieringen.

Det bör observeras raden hushåll innehållerallaatt pensionärer, vilket
inte hushållraderna alla hushållmed barn allaoch barn Allagör.utan
hushåll alltså inte genomsnittet hushållär alla med och barn.utanav

En viktig förutsättning för beräkningarna hela sänkningenär att av
mervärdeskatten komma konsumenterna framgårtill del. Sommat antas

avsnitt 1.5.-3 ifrågasättas.1 kan detta antagande Som känslighetsanalysav en
skulle kunna räkna med hälften mervärdeskattesänkningenattman av
tillfaller vardera konsumenterna och producenterna.
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mervärdeskattesänkningofinansieradEn11.5.1 mat

Tabell 11:3.
påmervärdeskattenhalvering matviddisponibelbruttoinkomstlillVinst relaterad aven

på basmat.mervärdeskattslopad

GenomsnittDeciler

Vinst i procent
hushållAlla

0,9 1,61,2 1,21,6 1,4 1,42,6 2,0 1,84,0Bruttoinkomst- 2,01,8 1,8 1,42,0 2,0 2,02,7 2,4 2,23,2Disp. inkomst-
krårVinst l

hushållAlla
2200 23002000 22002200 2000 22002300 2300 24001900Bruttoinkomst—- 210022002100 24002000 2200 21002200 2200 22002100Disp. inkomst-—

Vinst l procent
hushåll barnAlla utan

1,30,81,2 1,11,3 1,4 1,12,2 1,7 1,44,2Bruttoinkomst- 1,81,6 1,21,7 1,7 1,82,02,2 2,1 1,93,2Disp. inkomst—
krårVinst l

hushåll barnAlla utan
160019001800 1700 1700 20001400 15001400 17001100Bruttoinkomst- 1900 16002000 20001600 1400 17001200 1400 13001200Disp. inkomst-

Vinst l procent
hushåll med barnAlla

1,81,21,6 1,4 1,41,8 1,82,3 2,04,6 2,8Bruttoinkomst- 1,6 2,21,92,2 2,0 2,02,23,5 2,8 2,5 2,4Disp. inkomst-
krårVinst i

hushåll barnAlla med
300036002900 2800 32002800 31003000 28002800 2800Bruttoinkomst- 30003200 32003000 2900 31002900 2900 27003000 3000Disp. inkomst-

såväl generelltframgår mervärdeskatten11:3Av tabell matatt som
proportionellregressiv ibasmat mätt procentmervärdeskatten är men
eller halverabasmatmervärdeskatteni Att slopakronor.mätt

alltså tilllika beloppungefärlivsmedelallamervardeskatten stortger
hushåll inkomst.alla oavsett
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Tabell 11:4.
Vinst relaterad lill disponibel lnkomslbrullolnkomsl vld halvering aven

på påmervñrdeslratlen slopad merviirdcskatl basmat.mal

Disponibel inkomst Bruttoinkomst
krår krår% %

Alla hushåll 2,0 2 100 1,6 2 300- barn 1,8 600 1,3 6001 1utan
med barn 2,2 3 000 1,8 3 000
Ensamstående barn 1,8 1 200 1,3 1 100utan- Ensamstående med barn 2,4 2 100 2,4 2 100-
Samboende barn 1,8 2 300 1,3 2 300utan- Sambocnde med barn 2,2 3 200 1,7 3 200— tvåSamboende med barn 2,2 3 300 1 7 3 200-

hushållDen enda tydliga skillnaden i tabell 11:4 mellan med ochär utan
barnhushållen månaden hushållbarn, där tjänar drygt 100 ikr. änmer
påbarn mervärdeskattesänkningen Som jämförelse kanutan mat. en

höjning barnbidraget med 10 skullenämnas att procenten caav ge
månadbarnfamiljerna lika mycket 100 endast kostakr.mer per men ca

miljard kr. i stallet för 8,5 miljarder kr. mervärdeskattesänk-en genom
ningen mat.

årbarnfamiljernaAtt 3 000 mervärdeskattesänk-krge per genom en
ning 8,5kostar miljarder kr. Att beloppmat attca genomge samma
höja barnbidragen kostar 3 miljarder kr.ca

11.5.2 En finansierad mervärdeskattesänkning mat

De ftnansieringsalternativ höjningundersökts delsår nämntssom som en
frånmervärdeskatten allt 19 till 20,9 proc-utom mat procentav

entpålägg 26,46 och dels höjning mervårdeskatten varaktigaen av varor
procentpåläggtill 30 42,86. I tabellerna nedan redovisasprocent nettout-

fallet halverad ekvivalentmervardeskatt med slopandemat ettav en
mervårdeskatt ñnanserat Finan-basmat nämnda sätt.av ovan

sieringsalternativen mervårdeskatteñnansieringkallas respektive kapital-
bådevaruñnansiering. Utfallet redovisas till bruttoinkomst ochrelaterat

bådedisponibel inkomst. Vidare redovisas iutfallet och kronor.procent
Resultaten tillavrundade tiondels respektive hundratals kronor.år procent
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Tabell 11:5.
Brulloinkomst nettoutfall l procent

Deciler Genomsnitt

hushållAlla
Mervärdeskatle-- finansiering 0,7 0,5 0,1 0,2 0 -0,2 -0,1 —0,3 —0,3 -0,4 O
Kapitalvaru-- finansiering 1,9 0,7 0,1 0,2 0 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -1,0 0

hushållAlla barnutan
Mervärdeskatte-- finansiering 0,5 0,3 0,3 0 -0,1 0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 0
Kapitalvaru-— finansiering 2,0 0,7 0,6 -0,1 0,2 -0,1 0,1 -0,6 0 -0,5 0

hushållAlla med barn
Mervärdeskatte-- finansiering 1,0 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0 00,1 -0,1 -0,1
Kapitalvaru-- finansiering 3,6 0,7 0,2 -0,3 0,3 0,5 -0,6 0-0,2 -0,1 —0,4

Tabell 11:6.
Bruttoinkomst nettoulfall l kronor

Deciler Genomsnitt

1 2 3 54 6 7 8 9 10

hushållAlla
Mervärdeskatte-- finansiering 300 500 100 200 0 -300 -200 -500 -500 -1000 0
Kapitalvaru-- finansiering 900 600 100 200 0 -200 -300 -600 -700 -2500 0

hushållAlla barnutan
Mervärdeskalte-- finansiering 200 200 500 0 -100 0 -100 -300 -100 -700 0
Kapitalvaru-- finansiering 500 500 800 -100 300 -100 200 -900 0-1200 0

hushållAlla med barn
Mervärdeskatte-- finansiering 700 500 500 200 200 100 100 -300-200 0 0
Kapitalvaru-- finansiering 2200 700 -500300 500 800 -400 -200 -1900 0-900
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Tabell 1l:7.
Dlsponlbcl inkomst nelloulfall I procent

Deciler Genomsnitt

hushållAlla
Mervårdeskatte-- finansiering 0,6 0,7 0,4 0,3 0 0 0 -0,2 -0,2 -0,6 0
Kapitilvaru-- finansiering 1,2 1,1 0,6 0,6 0,4 0 0,2 ‘ —0,4 —0,8 0

hushållAlla barnutan
Mervårdeskattc-- finansiering 0,7 0,4 0,3 -0,1 -0,1 0 -0,1 0 —0,2 —0,4 0
Kapitalvaru-- finansiering 1,4 0,51,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,3 —0,2 0—0,4 —1,0

hushållAlla med barn
Mexvérdeskatte-- finansiering 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 0 —0,2 -0,1 -0,5-0,3 0
Kapitilvaru-—-finansiering 1,0 0,6 0 -0,4 0,3 0 -0,2 -0,5 -0,9 -0,9 0

Tabell ll:8.
Dlsponibel inkomst nelloutfall l kronor

Deciler Genomsnitt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

hushållAlla
Metvårdeskatte-- finansiering 400 600 300 300 0 -2000 -200 -300 -1000 0
Kapitllvaru-- finansiering 800 900 500 600 400 0 0 ‘ -500 -1300 0

hushållAlla barnutan
Mervårdeskatte-- finansiering 300 200 200 -100 100 0 -100 0 -300 -600 0
Kapitilvaru-- finansiering 500 600 400 -300 100 -100 -300 -200 -600 -1600 0

hushållAlla med barn
Mervårdeskatte-- finansiering 500 600 300 200 100 0 -300 -100 -500 -1000 0
Kapitalvaru-- finansiering 900 600 0 -500 300 0 -300 -700 -1500 -1800 0

‘ Uppgift saknas grund datafel.av
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Tabell 11:9.
och kr.Bruttoinkomst. Nettoutfall i procent

Kapitalvaru-Mervärdeskattc-
finansieringfinansiering

krårkrår %%

hushåll O00 OAlla-
-400-O,3 -400 —0,3barnutan

—0,1 -200—0,1 -200med barn

Ensamstående -0,3 -300-0,5 -400barnutan—
Ensamstående 300200 0,3med 0,2barn—

100-0,6-0,3 -600 -1Samboende barnutan-
-300—0,20 0Samboende med barn—

två -0,2 -4000,1 200Samboende med barn—

Tabell 11:10.
Disponibel inkomst. Nelloutfall i och kronor.procent

Mervärdeskatte- Kapitalvaru
finansieringfinansiering

krårkrår %%

hushåll 00Alla 0 0- 0-0,3 -300 0barnutan
0,4 600—0,2 300med barn

Ensamstående 0barn -0,4 -200 0utan— Ensamstående 0,6 500med 0,4 400barn—
-500—0,4Samboende barn -0,3 -400utan- 3000,2Samboende med barn 0,2 300— två 600300 0 4Samboende med barn 0,2—

mervärdeskattesänkning visarBeräkningarna finansierad matav en
omfordel-avseende omfördelning mellan olika inkomstlägenmed en

från låginkomsttagare. Effekten markantning höginkomsttagare till är mest
kapitalvaror. Effekternavid finansiering via höjd mervärdeskatt ären

små. någon inkomstgrupp tjänar ellerdock i absoluta tal i regel Att
inkomstmåttet endast iförekommerförlorar än procentmer en av

påpekas decil statistiska skäl börextremdecilerna. Det bör 1att av
omfördelningförsiktighet. Detsammabetraktas med kan sägasstor om en

månaden mervärde-i olika inkomstlägen. Vid100 kr. mellanänmer en
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uppnås sådan hushållskattefmansiering effekt endast för allaen gruppen
med barn disponibel inkomst decil jämfört decil 10.mätt och 1 medmot

uppnåsVid kapitalvaruñnansiering denna effekt alltid decil 10när tasen
årmed eftersom denna förlorar mellan 200 2 500 i de1 kr.grupp per-

För måttligaundersökta fallen. övriga deciler effekterna här medär även
vissa undantag i decil

När gäller hushållstyperdet omfördelningar mellan effekternaär ännu
kr.årmindre tabell 7 och 8. Den uppnårvinsten 600 barnfamil-största

jer disponibel kr.årgörinkomst ochmätt den förlusten 1 100mot största
bådasamboende barn bruttoinkomst. I fallen gällermättutan mot

finansiering via höjd mervärdeskatt kapitalvaror.
Ett alternativ i debatten har varit mervärde-nämnts sänkaattsom

skatten till byggmervärdeskattenivån,basmat dvs. 60 fullprocent av
vilketmervärdeskatt, 12,87 Effektenär detta skulle helt enkeltprocent. av

40 det framkommitprocentvara av som ovan.

på11.5.3 Férdelningseffekter nivåaggregerad

Istället för påverkasundersöka hur olika köpare kanatt grupper av en
nivål.analys fördelningseffektergöras aggregerad I denna analysav

finns berörda med: konsumenterna, livsmedelsproducenternatre grupper
producenterna övriga Med livsmedelsproducenter helasamt av varor. avses

frånkedjan utgår frånbonden till detaljisten. Analysen mervärdes-att en
kattesänkning finansieras med höjd mervärdeskatt övrigamat varor.

uppstårI producentledet följande effekt. När mervårdeskatten sänks,
fördelas prisutrymmedetta mellan konsumenter Enoch producenter. del
tillfaller konsumenterna i form lägre priser, tillfallerdel producenter-av en

i form höjda marginaler. Dessutom försäljningenkan öka, eftersomna av
efterfrågan vidökar de lägre priserna.nya

För producenterna övriga förhöjdmed mervärdeskatt inträffarav varor
effekt. Den högre mervärdeskatten övervältras delvis kon-motsatt

fåroch delvis bäras producenterna. Dessutom minskarsumenterna av
försäljningsvolymen grund det högre priset. Hur effekterdessastoraav

efterfrågeelasticiteternasutbuds-berorär och storlek. Beräkningarna
baseras uppskattningargängse Vidstorleken dessa. halveringav en

mervärdeskatten visar beräkningarna förlust 5matav en ca
årmiljarder kr. för producenterna övriga medan livsmedels-per av varor,

vinnerproducenterna ungefär lika mycket.
Utfallet för konsumenterna baseras följandesom grupp resonemang

kring effekterna införa Påskatt viss grund skattenattav en en vara. av
minskar produktionen konsumenterna beredda vadtrots betalaatt är att

Påprodukten kostar producera exkl. skatt.att motsvarande ledersätt en
subvention till produceras konsumenterna inteatt trots ärattvaror
beredda betala vad kostar producera Näratt exkl. subvention.attvarorna
konsumenternas värdering inte uppstårvadavgör ska producerassom

1 Analysen baseras professor Sören Wibe. Se bilagarapporten av
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samhällsekonomiska förluster.
En sänkning mervärdeskatten och höjning mervärde-matav en av

utifrånskatten övriga kan analyseras sagda enligtdetvaror nyss
följande. Det nuvarande skattesystemet tämligen neutralt i denär
meningen relativt likartad skattesats produktion. Dettaallatt tas uten
betyder de relativa priserna blir ungefär desamma de skulle haatt som
varit De förändringarskatter. diskuteras innebär blirskattenutan attsom

ojämn. De relativa priser konsumenter producenteroch mötermer som
kommer förändras fallet medsättatt ett motsvararsom nyen
skattsubvention. Den samhällsekonomiska förlusten för konsumenterna

utgångspunkthelhet kan med denna till knappt halvuppskattassom en
årmiljard kronor vid halvering mervärdeskatten ochmatper en av en

finansiering via höjd mervärdeskatt övriga varor.

Administrativa11.6 och kontrolltekniska

aspekter

Som tidigare ansågsi avsnitt 2 dessa i matmomsutrednin-nämnts aspekter
1983 nackdel avgörande taladesättett mot ettgen vara en som

införande sänkt mervärdeskatt Betydande administrativamat.av
uppstå såvälproblem och kostnadsökningar bedömdes inom statsförvalt-

ningen ansågsnäringslivet. Sänkt mervärdeskatt skapamatsom
försvåraomfattande tillämpningsproblem, skattekontrollen och öppna nya

möjligheter ingåendetill skattefusk. För diskussion kring dessa problemen
hänvisas till matmomsutredningen SOU 1983:54, kapitel 2.5-2.7.

För situationen idag annorlunda, beroendeutröna äratt t.ex.om
införandet s.k. datakassor, har kontakt tagits med flertal branschor-ettav
ganisationer med skattemyndigheterna.samt

Näringslivets frånuppfattning awiker delvis den matmom-syn som
sutredningen redovisade. Möjligheterna hantera differentieradatt en

någotmervärdeskatt bedöms förbättrade.mat nu som
Sveriges livsmedelshandlareförbund skriver följande i sitt svar:

En differentiering mervärdeskatten livsmedel fulltav anser vara
möjlig genomföra någraoch hantera inom dagligvaruhandeln underatt
specifika såledesförutsättningar. Det viktigtär

uppdelningen mellan med olika blirskattesatser enkel ochatt varor
tydlig, förslagsvis innebördenmed livsmedelalla omfattas lägreatt av en
eller slopad mervärdeskatt,

det inte oeftergivligasätts krav alla butiker vid sin kas-att att
måstesaregistrering särskilja med olika ochmomssatser,varor

måstevissa schablonberäkningar godtas det gäller de olikaatt när
sortimentsdelar omfattar högre lägresom en resp. moms,

förutsättningarna för inom daglivaruhandeln genomförakunnaatt att
momssärskiljande årregistrering i kassorna ökar för varje allaen attmen

mindre långbutiker inte sikt kommer klara genomföraatt attens av en
sådan,

finns fråndet positiv offensivoch daglivaruhandelnatt en syn
svårighetermöjligheterna klara differentierad mervärde-störreatt utan en
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skatt.

köpmannaförbundSveriges konstaterar i sitt den enskildaattsvar
livsmedelshandeln för sin del förklarat sig tekniskt kunna hanterarent en
differentierad mervärdeskattebeskattning.

Kooperativa förbundet anför följande i sitt svar:

Vad gäller de tekniska och administrativa förutsättningarna hanteraatt
differentierad mervärdeskatt kan någotläget ha förbättratsen sägas sedan

den förra utredningen lade fram sitt betänkande. Ute i butiker och varuhus
installeras enligt flerårsplanviss s.k. datakassor, det möjligtgören attsom
särskilja med olika mervärdeskattesatser. Det skall dock betonas deatt

investeringskostnader detstora här sig interör det möjligtgör attom
använda den kassaregister i mindretypen butiker. För i allaav stort sett
konsumentföreningar skulle det därför bli nödvändigt tillämpa denävenatt

indirektas.k. metoden vid redovisning skatten.av
Sveriges Hotell- och restaurangörbund skriver följande:

I betänkandet Skall slopas SOU 1983:54matmomsen anför
kommittén restaurangsektorn saknaratt möjligheter särredovisa deatt
delar den totala omsättningen faller under skattesats.av som resp.

Detta uttalande bakgrundär den redovisningmot skedde införav som
kommittén väl kategoriskt. framgårSom härav hanteras olika mervärde-
skattesatser hotell- och restaurangföretagen. såledesDet gäller denav
reducerade mervärdeskatten för servering och rumsuthyrning, skattefri
omsättning avseende spelintäkter, telefon- hårvård,och teleavgifter,
skönhetsvård, bad, kursvinster Samt full mervärdeskatt försälj-m.m.
ningsvaror, vilka tobak särskilt frekvent.ärav

Redovisningssystemen är utvecklade och förhållan-successivt ianpassas
de till rättsutvecklingen. såledesDet finns inga redovisningstekniska hinder
för näringen hantera olika mervärdeskattesatser såatt länge dessa ett
naturligt ansluter till företagenssätt försäljning.

Skartemyndigheternas inställning betydligtär Bl.a.tveksam.mer
framhåller RSV följande:

Reducerad matmoms torde till följd den reducerade beskattnin-att
skall tillämpas vid omsättning matvaror helagen produktions-av genom

och distributionskedjan. Sluteffekten kan dock först vid försäljningtas ut
till slutlig konsument och bestämmelserna måste iakttagas mängdav en
småföretag saknar de avancerade datoriserade kassaapparatersom och
förfinade redovisningssystem mångafinns håll. Det torde medsom nu
säkerhet uppkomma situation alla undvikasätt sökt ien som man

småföretag åläggsmängdmomssystemet komplicerade skatteredovis-en-
ningar omöjliggör generella och möjligt i framtidsom näraom en
maskinella avstämningar skatteredovisningarna.av

Snåriga bestämmelser för småantal skattskyldigaett stort med omsätt-
ningar förödande förär rationell skattekontroll.en

Stora delar beskattningsmyndigheternas kontrollresurser bindsav upp
tidsödande kontroller i för många gångeroch sigav intesom ens ger

kostnadstäckning i vidtagna höjningar skatt betala.attav
Redovisningsproblemen vid införandet reducerad harmatmomsav

utförligt behandlats utredningen differentierad mervärdeskatt iav om
betänkandet SOU 1983:54. Problemen måste i bli desamma ävenstort sett
vid differentieringar skatteuttaget för andra iav omsättsvaror som
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några väsentligakortfattatendast helt nämnasHär skalldiskhandel.
kontrollaspekter.

försälj-gjordaspecifik bokföringingaställer kravBokföringslagen av
i enda kassapost.bokförsförsäljningningar. Dagens en

med kas-många livsmedelsbutiker arbetarförhållandetDet störreatt
enligtbeskattasförsäljningarsaregister kan varor somavseparerasom

det riktiga.blirförgaranti skatteuttagetingenskattesatsreducerad är att
det antalmåste delenförmodligen hos störreSkatteredovisningarna av

efterhandskalkylerdiskhandeli byggaföretag omsätter omvarorsom
reducerade beskatt-fall denförsäljningspris i desålda beräknadevarors

utgå från redovisningenMan torde kunnatillämpas. attningen skall av
fallockså i flertaletdensammautgående kontrollenochden skatten av

beskattademåste reduceratkalkylerad försäljningbygga resp.varorav
fullbeskattade.

omfattningenifrågassättas deninteDet kan matmoms somavenom
bokföring allamåste tvinga framsyftar tillEG-direktiven separat aven

uppdelningochreducerad skattbelagda medförvärv är avensom
vid förvärvcn.beskattadeoreduceratreducerat ochvarukontot varor

Övergången inventering i fall hostorde krävatill vartmatmoms enen
vidandraochreduceringsberättigademed diskhandelföretag varorav

Även januari dettill den 1detta bestäms ärikraftträdandetillfället. om
räkenskapsår.många företag har brutnasom

Även EG-modell kanenligtinförandeproblemen med matmomsavom
omöjligdärmed intedet ärbli betydandeförväntas sagt matmomsär en

måste dockkostnaderskatteadministrationensHandelns ochhantera.att
skattesvinnet.väsentligt liksomöka

påpekas baserasskattemyndigheternas synpunkter ettDet bör att
livsmedel.generellt allasänksmervärdeskattenantagande matattom

betydligtbasmat, bedömsvissa delar,En sänkning t.ex. mersom
komplicerad.

erfarenheterInternationella11.7

enhetlig mervärdeskatte-nordiska ländernaVästeuropa har endast deI en
Sverigeeftersom kanmed modifikationsanningDetta dockärsats. en

20-mervärdeskatt, 60-regeln,fullfem mervärdeskattegrupper:hasägas
Reduceringsreglernakvalificerade undantag.vanliga undantag ochregeln,

byggområdet ochgränsdragningsproblemomfattandemedförthauppges
anspråk såväl företag. Idag harmyndighetertagit i hosstora somresurser

utvecklatsadministrationsproblemenpraxis reduceraremellertid somen
skattemyndigheterna.enligt

byggområdetmervärdeskattlägreDet vanliga i Europa inte haär att
användsskattesatsrestaurangbranschen lägrei ochhotell-eller utan en

flera mervärdeskattesatserVissalivsmedel. länder haroftast t.o.m.
Även diskuterasförslag till mervärdeskattesystemdelivsmedel. som nu

Detta berorinnehåller livsmedel.mervärdeskattesatsEGinom lägreen
inte den lägrevåra i kommissionenmed tjänstemänenligt kontakter att

fårnågra fördelarfördelningspolitiskahamervärdeskattesatsen utananses
tillanpassningmedlemsländernasförsök underlätta ettett attses som

mervärdeskattesystem.gemensamt
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Kommittén har inte någonkunnat finna studie i Europa, visar attsom
lägre mervärdeskatt någrahar fördelningspolitiskamat fördelar.
Däremot visar själva förekomsten differentierad mervärdeskattav mat

det inte administrativtatt är och kontrolltekniskt omöjligt med lägreen
mervärdeskatt livsmedel. sådanEn kräver emellertid, precis falletsom

vårmed byggmoms, besvärlig och kostsamvar uppbyggnaden praxisav en
är ägnad reduceraatt problemen.som

11.8 EG-aspekter

I det förslag till mervärdeskattesystem tvåmed skattesatser f.n.som
diskuteras inom EG, skall normalskattesatsen placeras i intervall mellanett
14-20 medan den lägreprocent skattesatsen bl.a. omfattande livsmedel-
-skall ligga i intervallet 4-9 procent.

Skulle det någramedföra nackdelar för Sverige valde beskattaattom
livsmedelskonsumtionen med 23,46 medan EG-ländernaprocent för sin del
skulle besluta lägga beskattningenatt i intervallet 4-9 procent
Denna fråga delär bakgrunden våratill tilläggsdirektiv.en Omav Sverige
skulle ansöka medlemsskap i EG skulle vi troligenom tvungna attvara

de regler EGacceptera redan Men Sverigesom enats i ställetom. om
söker form för anslutning till EGen kanannan graden harmoniseringav

skatteområdet eventuellt förhandlingsbar. sådanI situationvara haren
EG någoninte fördel vinna Sverigeatt tvingasegen sänka mervärde-om

påskatten livsmedel. Om gränshandel uppståskulle det EG-en vore
länderna skulle dra gränshandeln dåsom nytta och Danmark.närmastav
Det bör nämnas Danmark för sinatt del i utredning EG:s förslagen om
till harmonisering skattesatserna gjort gällandeav Danmark bordeatt

behållakunna sin standardskattesats 22 också livsmedelprocent -
Västtysklandäven skulle tillämpaom mervärdeskatt livsmedel ien

intervallet 4-9 Man livsmedelprocent. inteatt äranser skulleen vara som
upphov till oacceptabelge gränshandel med Västtysklanden ens om

prisskillnaderna är stora.
I dagsläget det inteär känt vilket harmoniseringensätt skattesat-av

i de europeiska mervärdeskattesystemenserna slutligen kommer ske.att
Vid sidan det ursprungliga förslaget tvåmedav intervall diskuteras också
inom EG bl.a. ett med minimisatser,system vilket skulle innebära med-att
lemsstaterna fåskulle betydligtett större manöverutrymme nationelltatt
besluta mervärdeskattesatserna. Mot dennaom bakgrund finns det ingen
grund för f.n. med hänvisningatt till utvecklingen inom EG ändra
mervärdeskattesatserna livsmedel.

Överväganden11.9

Tidigare utredningar har alla awisat tanken sänkt mervärdeskatt på
livsmedel. sådanEn åtgärd har sakna fördelningspolitiskaansetts fördelar
och medföra betydande administrativa merkostnader.

Kommitténs undersökningar har visat sänkningatt mervärdeskat-en av

18-KIS l
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några fördelningspolitiskalivsmedel inte hareller allabasmatten
fördelar.

sänkningenblirprofilen skarparefördelningspolitiskaDen avom
kapitalvaror änmervärdeskattmed högrefinansierasmervärdeskatten
fördelningspoli-denDet börmervärdeskatt.höjd attmed generellt noteras

mervärde-den lägreintefinansieringen ochtiska profilen skapas avav
fördelningspolitiska effekternaDe separat t.ex.livsmedel.skatten av

fårbyggmomsnivån heltbetraktastillmervärdeskatt basmatsänkt som
Även livsmedel ellerallamervärdeskatthalveradvidobetydliga. en

små. Barnfamiljernaseffekternamervärdeskatt basmat ärslopad
kostnad förbättrastill lägreeffektivare ochsituation kan mycket genom

barnbidrag.höjda
iinstrumentlämpligVår intemervärdeskatten ärslutsats är att som

intäktskällaanvändas endastSkatten börfördelningspolitiken. rensom en
inkomst-bedrivas viakommitténenligtFördelningspolitiken börför staten.

transfereringar.viaförmögenhetsbeskattningenoch samt
finansieradnivå förloraPå aggregerad skulle konsumenterna en

samhällsekono-ökadegrund demervärdeskattesänkning livsmedel av
livsmedelsproducenternaSamtidigt skullesnedvridningskostnaderna.miska
bekostnad.övriga producentersbetydande vinstgöra en

skullekontrolltekniska aspekternaadministrativa ochdeVad gäller en
framförallt skat-ökade kostnader hosmervärdeskattesänkning mat ge

sådaninteDessa har docknäringslivet.teförvaltningen hosäven enmen
avgörandekan argument motstorlek de sägas ettatt varaensamma

mervärdeskattdifferentierad mat.
livsmedelskonsumtionkommitténförordarbakgrundMot denna att

mervärde-fullkonsumtion, dvs. medövrigbeskattas sätt somsamma
skatt.



SOU 1989:35 275

12 Redovisningsskyldigheten

12.1 Sammanfattning avsnitt 12av

Det nuvarande redovisningsskyldighetsbegreppet slopas.-
Mervärdeskatten skall alltid redovisas i sin helhet.-
skattskyldig näringsidkare med skattepliktig omsättningen- som
överstiger 200 000 kr. skall normalt redovisa mervärdeskatten i sin
inkomstskattedeklaration. Övriga skattskyldiga näringsidkare skall
registreras för mervärdeskatt och redovisa skatten enligt nuvarande
regler.
Registrering för mervärdeskatt skall ske i det län där den skattskyldiges-
hemortskommun belägen.är
De förfaranderegler gäller vid inkomstredovisningensom skall i-
huvudsak också tillämpningäga sådanvid mervärdeskatteredovisning

inkomstskattedeklarationen,sker isom dock skall mervärdeskatt inte
ingå i underlaget för debitering preliminär skatt.av

12.2 Inledning

åtskillnadI ML görs mellan begreppen skattskyldighet och redovisningsskyl-
dighet. skattskyldighet föreligger enligt 2 § ML någon inär yrkesmässig
verksamhet inom landet eller export omsätter skattepliktig frångenom eller
skatteplikt kvalificerat undantagen eller tjänst. Redovisningsskyldighetvara
för mervärdeskatt föreligger enligt 6 § ML emellertid först dennär
skattepliktiga omsättningen inkl. mervärdeskatt vederlagen för skatteplikti-

och tjänster jämte saluvärdenaga varor för gjorda sådanauttag av varor
tjänsteroch för beskattningsåret överstiger 30 000 kr. Denna beloppsgräns

gäller för varje verksamhet för sig. För den bedriver flera verksamhe-som
där skattskyldighetter förär handen såledesgäller varje verksamhetatt

skall ha omsättning 30 000över kr. fören redovisningsskyldighetatt för
samtliga verksamheter skall föreligga.

När särskilda skäl föreligger kan länsskattemyndigheten medge att
skattskyldig skall redovisningsskyldig i Sådanavara även fall. särskildaannat
skäl kan föreligga för den skattskyldiganses är försom och inteexport som
därutöver har skattepliktig omsättningen överstigande 30 000 kr., för den

skattskyldigär för omsättningsom kvalificerat skattefriaav ochvaror
tjänster och inte därutöver har skattepliktigsom omsättningen över-
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uppbyggnadsskedeibefinner sigför den30 000 kr. ettstigande samt som
överstiga beloppsgränsen.förväntasomsättningen kandäroch senare

kvarstår dess länsskatte-tilldennainträttredovisningsskyldighetSedan
redovisningsskyldighetenOmupphöra.den skallbeslutarmyndigheten att

30 000 kr.överstigitomsättningenskattepliktigadengrundinträtt attav
redovisningsskyl-meddela beslutlänsskattemyndigheten inteskall om

varaktigtomsättningendet kanupphörande förrän attdighetens antas
understiga beloppsgränsen.kommer att

till mervärdeskattredovisningsskyldiginteskattskyldigDen är mensom
enligtsedankundfakturor. Han harsådanändå i sinaskattdebiteraskall

denintäkt ochutgående mervärdeskattenredovisa den§ ML73 somatt
inkomstdeklarationen.kostnad iingående mervärdeskattcn som

Bakgrund12.3

ML:salltsedanhar gälltredovisningsskyldighetförEn beloppsgräns
lågmedverksamheterundantai syftetillkomBeloppsgränsentillkomst. att

antaletdärmed begränsaochfrån redovisningsskyldighetomsättning
Vid10 000 kr.gränsvärdetursprungligaDetskattskyldiga.registrerade var

skattebortfallet,beräknadetill detbl.a.härav hänsynbestämmandet togs
konkurrenspåverkan. Förredovisningsskyldiga ochskatteförmånen för inte

också medverksamhetermöjlighet förkumulativa effekterundvikaatt gavs
med ii vissa fall kommagränsvärdet systemetomsättning under att som

redovisningsskyldiga.
1980:6,Ds Bbetänkandei sittMervärdeskatteutredningen föreslog att

Remis-15 000till kr.skulle höjasredovisningsskyldighetförgränsen
Manförslag.mervärdeskatteutredningensiavstyrkte allmänhetsinstanserna

den föreslagnaochansåg väl inarbetat10 000 krgränsvärdet attatt var
såvittmarginell betydelseså skulleendastdenhöjningen blygsam attvar

gränsvärde detväsentligt högre änavsåg redovisningsskyldiga. Ettantalet
remissinstanser,enligt vissadock,utredningen skulleföreslagits avsom

Föredragandekonkurrenssnedvridningar.icke önskvärdatillledakunna
sålundaremissinstanserstatsrådet uppfattning flertaletdendelade gavsom

uttryck för.
Förenklingar inommomsEnklareföreslog i sinRSV rapport

redovis-för1985:4, beloppsgränsenmervärdeskatten, RSV Rapport att
beräkninggjordesItill 50 000 kr.höjasningsskyldighet skulle rapporten en
30 000såväl till kr.belopphöjning till dettakonsekvenserna somav enav

tillregistreradeantalethandi förstaMotivet för förslaget attvar
skulle kunnaHärigenomväsentligt.skulle minskamervärdeskatt resurser

ochkontrollentill öka störrei användasfrigöras för stället att meratt av
också högrebl.a.svårkontrollerade RSV pekadeverksamheter. att en

påtagliga fördelarinnebäraredovisningsskyldighet skulleförbeloppsgräns
skattskyldiga.såvitt antalbokföring för stortetc. ettavser

i huvudsakRSV:s förslag anfördeavstyrkte attDe remissinstanser som
förkonkurrensneutralitet,leda till bristande utrymmetförslaget skulle att
ad-deskulle ökaillojal verksamhet attsvartarbete och samtannan
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ministrativa vinsterna små.skulle bli Flertalet remissinstanser dockvar
positiva till höjning gränsvärdet.en av

Departementschefen föreslog höjning beloppsgränsen för redovis-en av
ningsskyldighet till 30 000 ansågkr. Han sådan höjning motiverad meden
hänsyn till penningvärdeförändringar önskemåletoch till förenkladom en
administration. Departementschefen föreslog vidare beräkningsgrundenatt
för redovisningsskyldigheten skulle ändras. Avgörande för redovisningsskyl-
digheten skulle fortsättningsvis vederlagen ochvara om summan av
uttagsvärdena inkl. mervärdeskatt 30översteg 000 kr. Omsättningen skulle
således inte, vilket fallet vid tiden för förslaget, i förekommandevar fall
beräknas de reducerade beskattningsvärdena.

Lagstiftning, vilken trädde i kraft den 1 juli 1986, skedde i enlighet med
departementschefens förslag. ML fick härigenom sin nuvarande lydelse i
berört hänseende.

överväganden12.4

En huvudinriktning för kommitténs arbete är mervärdeskatten så långtatt
möjligt skall göras generellt tillämpbar och konkurrensneutral frågai om
konsumtionen olika och tjänster. För åstadkommaav dettavaror att krävs

den alltatt övervägande delen de konsumtionsområden förav som
närvarande inte inryms i mervärdeskattebasen inordnas i densamma. Detta
innebär antal näringsidkareatt ett stort inom framför allt tjänstesektorn,
vilka för närvarande inte omfattas mervärdeskattesystemet, fortsätt-av
ningsvis kommer skattskyldigaatt och beroende omsättningensvara --
storlek redovisningsskyldiga till mervärdeskatt. Ett ökande antal--
registrerade skattskyldiga medför skattemyndigheterna fåratt vidkännas en

såvittbelastningstörre hanteringen bl.a. registreringsärenden,avser av
deklarationsgranskning åtoch service de skattskyldiga. Vid oförändrad
resurstilldelning innebär detta i sin myndigheternastur att möjligheter att
bedriva effektiv kontrollverksamhet minskar. Dettaen särskiltär olyckligt
med tanke behovetävenatt effektiv kontroll mervärdeskatte-av en av
lagens efterlevnad torde komma öka i och medatt skattebasen breddas.att
Det bör denna bakgrundmot övervägas huruvida antalet registrerade
skattskyldiga skall begränsas höjning den nuvarandegenom en av
beloppsgränsen för redovisningsskyldighet någoneller metod.genom annan

12.4.1 Beloppsgränsen för redovisningsskyldighet

Antalet redovisningsskyldiga till uppgårmervärdeskatt för närvarande till
cirka 460 000 cirka 128 000 har omsättningvarav understiger 100en som
000 kr. och cirka 40 000 omsättning understiger 50 000 Enen kr.som
uppskattning mångahur redovisningsskyldigaav med nuvarandesom
beloppsgräns skulle tillkomma vid basbreddning svårmycketären göra.att
Antalet beror naturligtvis i första hand basbreddningens omfattning

också omsättningens storlek hos demen näringsidkare omfattassom av
nämnda basbreddning. Den kommittén föreslagna basbreddningen tordeav
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blinäringsidkare60 000 kommerivart fall ytterligaredock medföra attatt
utgårframställningenDen fortsattaredovisningsskyldiga för mervärdeskatt.

från antal.detta
redovisningsskyl-nytillkommandetill det relativt antalMed hänsyn stora

basbreddning,följaskullemed nuvarande beloppsgränsdiga av ensom
höjningredovisningsgräns. En börför höjdadministrativa skäl tala ensynes

betydelse,då sådan fördelarden medför praktiskastorlek att avvara av
från redovisningsskyl-skattskyldiga undantasringa antaldvs. än ettatt mer

fortsatta framställningenhöjningen. I denföljd den vidtagnadighet till av
behandlas.50 000 100 000 kr.höjning till kr.skall resp.en

omsättningskattskyldiga medregistreradeDet nuvarande antalet en
uppgår 000.anförts till 40tidigareunderstigande 50 000 kr. casom

50 000 Blandomsättning 30 000 kr.dessa harHuvuddelen omenav -
också registrerade skälemellertid antal änfinns ärdessa annatett som av

dem000 Det sig här bl.a.omsättningen överstiger 30 kr. rör somatt om
sig iskattskyldiga dem befinnertekniskt ochregistrerade ettär somsom

skattskyldiga skulleregistreradeuppbyggnadsskede. Antalet somnu
50 000 skulletill kr.följd höjning beloppsgränsenbortfalla till av en av

någotuppgå Dettatill lägretill 40 000 ärdärför inte numerär.utan ett
svårt till 35 000. En höjninguppskattas gräns-beräkna kanatt avmen

128 000motsvarande inte innebära000värdet till 100 kr. skulle sätt att
så mångadetskattskyldiga skulle bortfallaregistrerade ärtrots att somnu
bortfaller kanunderstiger 100 000 kr. Antaletomsättninghar somsomen

till cirka 120 000.uppskattasi stället
organisationer m.fl.När gäller de företag ochdet som genom en

bli skattskyldiga till mervärdeskattbasbreddningtilltänkt kommer att
omsättningsskikt. Det därförfördelning i olikauppgifter ärsaknas om

många dessa företaguppskatta hurförenat med osäkerhet etc.attstor av
registrering vid de beloppsgränsernaomfattaskommer antagnaattsom av

egentligen inget skäl för000 Det finns dock50 000 respektive 100 kr.kr.
understigande 50 000 kr.med omsättningantagande andelen företagatt en

andel de000 eller mindre motsvaranderespektive 100 kr. änär större av
mervärdeskattepliktigbedriverredan för närvarandeföretag som

följdskattskyldiga tillkommer tillregistreradeverksamhet. Antalet avsom
tilldetta kunna uppskattasbasbreddningen skulle med grovtresonemang

50 100 000 Detta skall000 kr. eller kr.55 000 vid beloppsgränsen om
oförändrad60 000 uppskattas tillkomma vidjämföras med de kan ensom

beloppsgräns.
medför ytterligare fördel ad-En höjning beloppsgränsen urav en

ökningstaktenHöjningen torde nämligen innebäraministrativ synpunkt. att
skattskyldiga minska.nyregistrerade kommerantalet attav

höjningskattemyndighetens synvinkelDet inte baraär som avenur.
Även lågför skattskyldiga med relativtsig positiv.beloppsgränsen ter

uppstå. En innebärfördelar högre beloppsgränsomsättning kommakan att
Dessasig för registrering.skattskyldiga inte behöver anmäladessaatt

då deklaration till mervärde-inte behöva lämnaskattskyldiga skulle heller
förenkla deras administration.skatt vilket skulle

också Enmedför vissa negativa effekter.En höjning beloppsgränsenav



SOU 1989:35 Redovisningsskyldigheten 279

sådan effekt sammanhänger med det faktum de näringsidkare inteatt som
omfattas mervärdeskattesystemet åtnjuter skatteförmån förhållandeav ien
till Förmånensandra. storlek beror i vilken omfattning den enskilde
näringsidkaren tillför den aktuella eller tjänsten mervärde. Juvaran ett
större mervärde tillförs desto blir skatteförmånen.större Förmånensom

såledesborde allmänt större bland näringsidkarna påsett tjänsteom-vara
rådet bland dem varuområdet.än Förmånen reduceras dock attgenom
beloppen enligt nuvarande regler skall redovisas i inkomstdeklarationen. En
höjning beloppsgränsen innebär fler skattskyldiga förav att än närvarande

iåtnjutandekommer den konkurrensfördel beskrivitsav samtsom ovan att
skatteförmånen beloppsmässigt blir större.sett

En höjning beloppsgränsen innebär fråninkomsterav att statens
mervärdeskatten blir mindre vadän skulle bli fallet vid oförändradsom en

Omgräns. beloppsgränsen till 50 000sätts kr. kan det skattebortfall som
följer antal registreradeatt ett näringsidkare fallerav utanförnu systemet
beräknas till cirka 110 milj.kr. Sätts beloppsgränsen till 100 000 kr.kan
motsvarande skattebortfall beräknas till cirka 200 milj.kr. Ytterligare
skattebortfall följer antalet nytillkommandeatt redovisningsskyldigaav
begränsas vid höjd beloppsgräns. Detta svårtbortfall docken är att
beräkna eftersom det, tidigare angivits, beträffande dessa tillkom-som
mande redovisningsskyldiga saknas uppgift fördelning i omsättnings-om
skikt. Det ocksåbör här anmärkas det uppskattade skattebortfalletatt
reduceras beloppen enligtatt nuvarande föremålgenom regler blir för
inkomstbeskattning. Det också såtorde skattebortfallet måni vissattvara
kan kompenseras skattemyndigheterna får möjlighet frigöraom att resurser
från registreringsarbete och i stället utnyttja dessa till ökadm.m. resurser
kontrollverksamhet.

Såsom anförts medför höjd beloppsgräns för redovisningsskyldigheten
till mervärdeskatt i tvåhuvudsak olägenheter, dels ökad konkur-en
rensfördel för de skattskyldiga näringsidkare inte omfattassom av
redovisningsskyldighet och dels inkomstbortfall förett statskassan. Dessa
olägenheter inteär oväsentliga och de kan enligt kommitténs mening inte

deuppvägas relativt begränsade administrativaav vinster höjdsom en
beloppsgräns kan medföra.väntas Kommittén därför höjdattanser en
redovisningsgräns inte är lämplig metod för förenkla administra-en att
tionen. I stället bör det nuvarande redovisningsförfarandet reformeras

sådant olägenheternaett sätt att undanröjs samtidigt administrativasom
vinster uppnås. Kommittén lämnar i det följande förslag sådanttillett ett
reformerat redovisningsförfarande.

12.4.2 Förslag till reformerat redovisningsförfarandeett

Redovisning mervärdeskatt sker enligt gällande reglerav för bestämda
tidsperioder. En redovisningsperiod skall enligt huvudregeln tvåomfatta
kalendermånader. Länsskattemyndigheten har dock möjlighet medgeatt

näringsidkare längre eller kortareen redovisningsperioder. Redovis-
ningsskyldiga näringsidkare årsomsättningmed exklusive mervärdeskatten

understiger 100 000 kr. medgessom normalt redovisningsperioden om
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helårsredovisare uppgårbeskattningsår. tillför närvarandeAntaletheltett
På närings-redovisningsskyldigacirka 128 000. motsvarande medgessätt

200 000 normaltomsättning mellan 100 000 kr. och kr.idkare med enen
beskattningsår. halvårsredovisareredovisningsperiod halvt Antaletom

halvårsredovisarna uppgåruppgår till cirka 62 000. Hel- ochför närvarande
således 190 000. De dock bara för mycketsammanlagt till cirka ensvarar

återbetalda mervärde-liten inbetalda respektive totaltdel den totaltav
skatten.

förslag näringsidkare medges hel-Kommitténs innebär bl.a. deatt som
halvårsredovisning skattepliktigaenligt dvs. derespektive varsovan,

beskattningsåret i fortsättningenöverstiger 200 000 kr.,omsättning för
årliga inkomstskattedeklaration.redovisa i sinskall mervärdeskatten

ocksådärmedSamtidigt avskaffas redovisningsskyldighetsbegreppet och
ej.redovisningsskyldig ellerden beloppsgräns äravgörsom somvem

således mervärdeskatteskyldiga näringsidkareMetoden innebär samtligaatt
också mervärdeskatteredovisning enligtredovisningsskyldiga. Enär nu

ordning i princip demgällande skall dock endast lämnas av som nu
Övrigabeskattningsår.omfattas redovisningsperioderkortare halvtänav

redovisar hel-mervärdeskatteskyldiga, dvs. i huvudsak de skattensom nu
halvårsvis redovisningsskyldigheten,eller de inte omfattassamt som nu av
inte registrerade till mervärdeskatt de skall i stället lämnaskall utanvara

Dessasin mervärdeskatteredovisning i samband med inkomstredovisningen.
såsomskattskyldiga skall därvid inte, fallet redovisa mervärdeskattenär nu,

föremål för inkomstbeskatt-intäkt respektive kostnad vilken blirsom en
ning. Ett redovisat i sin inbetalas tillöverskott skall stället i helhet

Ett redovisat motsvarande i sin helhetstatskassan. underskott skall sätt
återfås.

Enligt yrkesmässiggällande mervärdeskattelagstiftning räknas som
från fastighet ochverksamhet bl.a. omsättning schablontaxeradav vara

sådani vissa fall fastighet. I fall föreligger ingenuthyrning dessaav
bokföringsskyldighet faktiska intäkter och kostnader inkomstbeskattasoch
inte. verksamheterna yrkesmässiga i mervärdeskattehän-Att räknas som

sådana tillfällenseende sikte fall där det vid kanenstakanärmasttar
upplåtelseförekomma försäljning skogsprodukter eller rätt att taavav

sand, naturprodukt till betydande Det saknas skäleller belopp.grus annan
under skattskyldigheten inrymma mindre omsättningaratt t.ex.som

villaträdgårdar.frånförsäljning frukt I nuvarande redovis-och bärav
ningssystem undviks de administrativa problem skulle följaoch andra som

sådanaskattskyldighet mindre omsättningarförävenav en genom
för redovisningsskyldighet. kommittén föreslagnabeloppsgränsen Det av nu

reformerade redovisningsskyldighetsbe-redovisningssystemet innebär att
redovisningsskyldighet.slopas och skattskyldighet alltid medförgreppet att

ifrågavarandeI syfte undvika de problem angivits bör deatt som ovan
fortsättningsvis yrkesmässigaverksamheterna först dennäranses som

beskattningsåret 000skattepliktiga omsättningen för överstiger 30 kr.
ocksåSom yrkesmässig enligt gällande verksam-verksamhet räknas rätt

i vilken tjänster rörelseliknande former. Be-het och underomsättsvaror
sådanasikte i bedrivnastämmelsen verksamheter sak kantar som anses
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rörelse där intäkterna redovisas under inkomst tjänst. Somsom en men av
vadexempel här kan åtnämnas endasom avses personer som en

uppdragsgivare utför skogskörslor med traktor. iAv principegen
motsvarande skäl angivits föregåendei närmast stycke bör i dettaävensom
fall verksamheten yrkesmässig först den skattepliktiganäranses som
omsättningen beskattningsåretför överstiger 30 000 kr.

I mervärdeskattesystemet finns skattskyldiga inte föremålblir försom
inkomstbeskattning. Så fallet förär statliga och kommunalat.ex. myn-
digheter, utländska företag registrerade ochrepresentantgenom en

Dessakonkursbon. mervärdeskatteskyldiga subjekt någotkan därför inte i
fall omfattas den föreslagna ordningen med redovisning i inkomstskat-av

måstetedeklarationen. såledesDe i fortsättningenäven omfattas detav
egentliga mervärdeskattesystemet. I syfte bemästra den angivna ochatt
andra måsteliknande situationer bestämmelse tillskapasen attsom anger
registrering för mervärdeskatt kan ske den skattepliktigatrots att
omsättningen inte överstiger 200 000 sådanEnkr. ocksåbestämmelse ger
möjlighet registrera näringsidkareatt medt.ex. omsättningen en
överstigande 200 000 kr. gjort investering och villsnabbtstorsom en
tillbaka investeringenden ingåendebelöpande skatten.

frågaI ML i kommanditbolag och andra handelsbolaganges om att
bolaget skattskyldigt. Enligtär kommunalskattelagen dessa bolag inteär
något skattesubjekt, vilket innebär någonde inte heller lämnaratt
deklaration för Sådaninkomstskatt. deklaration lämnas i stället av
delägarna. Det denna bakgrund låtaär mindre lämpligtmot komman-att
ditbolag och andra handelsbolag omfattas den förenklade redovisningenav

mervärdeskatt i inkomstdeklarationen bolagensäven omsättning inteav om
överstiger 200 000 kr. En bestämmelse innebörd dessa alltidbolagattav
skall redovisa mervärdeskatten enligt gällande förfarande bör därförnu tas

i ML.
Enligt nuvarande bestämmelser i ML skall den redovisningsskyl-ärsom

dig för mervärdeskatt anmäla sig för registrering hos länsskattemyndigheten
i det därlän verksamheten bedrivs. Deklaration för mervärdeskatt skall
lämnas i det län där registrering skett. Det anförda innebär det äratt
verksamhetsorten mervärdebeskattningenstyr skall ske. Isom var
inkomstskattesystemet det iär stället hemortskommunen avgörandeärsom
för beskattningen skall Olikheten bådaske. i de regelsystemen medförvar
redan samordningsproblem för skattemyndigheterna ocksåoch för denu
skattskyldiga. Dessa problem kommer bli större denatt attgenom
nuvarande redovisningsgränsen i mervärdeskattesystemet slopas. Kom-
mitten har därför funnit hemortskommunen skallatt avgörandevara
jämväl avseende mervärdebeskattningen skall ske.var

Den helårsredovisninmedgivits skall enligt nuvarande regler lämnasom g
deklaration för mervärdeskatt åretden 5 april efter beskattningsåret.senast
inbetalning skatten skall normalt ske vid tidpunkt. Förav senast samma
den halvårsredovisningmedgivits gäller deklaration skall lämnassom att
och inbetalning skatt normalt ske den 20 augusti för redovis-senastav
ningsperiod gått till ända den 30 juni och den 5 april försom senast
redovisningsperiod gått till ända den 31 december. I det kommitténsom av
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föreslagna redovisningssystemet skall mervärdeskatteskyldiga med en
omsättning överstigande 200 000 kr. betala in mervärdeskatten i samma
ordning för inkomstskatten.gäller Mervärdeskatten kommersom nu
således ingå i den slutliga skatten. Detta innebär deatt att som nu

halvårsredovisningtillämpar åtnjutahel- eller kommer längreatt en
kredittid för närvarande, vilket i sin medför ränteförlusterän förtur
statskassan. Denna olägenhet skulle i för sigoch kunna motverkas genom

låta ingåmervärdeskatten i den preliminärtäven debiterade B-skatten.att
Kommittén emellertidhar inhämtat skattemyndigheterna saknaratt
möjlighet preliminärdebitera inkomståretmervärdeskatten redan föratt
1991. Detta enligt RSV inkomståretkan ske först för 1993. Kommittén har
därför inte föreslåfunnit det lämpligt mervärdeskattenäven skallatt attnu
ingå i den preliminärt sådandebiterade B-skatten. En ordning bör dock

i dåkunna skede,övervägas kanett även högreövervägasenare man en
omsättningsgräns för inträde i det egentliga mervärdeskattesystemet än nu
föreslagna 200 000 kr.

förhållandet,Som angivits leder det den mervärdeskattattovan som
redovisas i inkomstskattedeklarationen ingåkommer i den slutligaatt

fårskatten, till de skattskyldiga längre kredittid och därmed tillatt atten
lider ränteförluster. Detta inte tillfredsställande. Kommitténstaten är

föreslår därför ocksåreglerna kvarskatteavgift skall omfatta denatt om
mervärdeskatt redovisas i inkomstskattedeklarationen. sådanEnsom
ordning innebär fyllnadsinbetalning mervärdeskatt, tillatt den del totaltav

måstebelopp betala överstiger 20 000 kr., ske den 18 januariatt senast
året beskattningsåret.efter Till den del totalt belopp betala överstigeratt

måste20 000 fyllnadsinbetalning åretkr. ske den 30 april eftersenast
beskattningsåret. sådanSker inte betalning kommer den skattskyldige att
påföras kvarskatteavgift beräknad det belopp Kredittidenresterar.som
blir därigenom i praktiken i de fall uppgårbelopp betala till störreatt

något kortare för närvarande. Statens ränteförluster till följdänsummor
det förfarandetändrade torde härigenom i fall inte bli änvartav mer

obetydliga.
frånDet framståkan de skattskyldigas synpunkt mindre tillfreds-som

vadfåställande i vissa fall kortare kredittid föratt än närvarandeen som
ocksåfallet. Kommittén har därförär ordning därövervägt senasteen

betalningstidpunkt för de skattskyldiga redovisar mervärdeskatten isom
inkomstskattedeklarationen åretalltid infallaskall den 5 april efter
beskattningsåret i stället för den 18 januari respektive den 30 april samma

Ävenår. i denna ordning skulle den slutliga debiteringen mervärde-av
framgåskatten påförasslutskattesedeln avgiftoch grund förav av sen

sådaneller utebliven betalning. En ordning innebär emellertid att
administrativa fördelar bortfaller. Det förtryckta inbetalningskort för
fyllnadsinbetalning skatt redan fogas till inkomstskattedek-av som nu
larationen skulle inte kunna användas för inbetalning mervärdeskatt. Ettav
särskilt inbetalningskort för inbetalning måstemervärdeskatt därförav

sådanframställas. En försvårarsärlösning den tekniska framställningen av
debetsedeln för slutlig Förfarandet såledesskatt. innebär måste haatt man
flera betalningssystem för skatteinbetalning vadän ärsom annars
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nödvändigt. Uppgifterna i de olika måstebetalningssystemen sedan
sammanföras vid debitering slutlig skatt och framställning slutskat-av av
tesedel. Komplexiteten i ADB-systemen skulle därigenom öka. Kommittén
har med hänsyn till det anförda inte funnit föreslå sådanskäl att en

frånordning. En administrativ dåsynpunkt bättre låtaordning är att
fyllnadsinbetalningstidpunktsenaste för mervärdeskatt redovisas isom

inkomstskattedeklarationen i samtliga fall infalla åretden 30 april efter
beskattningsåret. Härigenom skulle emellertid kredittiden för de skattskyl-
diga omfattas detta redovisningsförfarande bli längre försom änav
närvarande. Dessutom inte heller med denna lösning tilltar man vara
alla de administrativa vinster enhetlig handläggning inbetalningsom en av

inkomstskatt sådanoch mervärdeskatt redovisas i inkomstskatte-av av som
deklarationen kan förväntas Påmedföra. grund härav kanannars
kommittén inte heller förorda denna ordning.

Kommitténs förslag till reformerat redovisningsförfarandeett innebär
rad fördelar. Den konkurrensförmån reglerna i deten nuvarandesom

redovisningssystemet medger skattskyldig, redovisningsskyldig,en men
näringsidkare förhållandetbortfaller. Det ickeäven redovlsningsskyl-att nu
diga näringsidkare i fortsättningen skall redovisa mervärdeskatten fullt ut

ocksåinnebär tillskott skattemedel tillett statskassan. De mindreav
fårföretagen betalningsmottagare inkomst- och mervärde-en gemensam av

skatt. Bokslutsarbetet kan för dessa företag i högre grad samordnas med
mervärdeskatteredovisningen. De behöver inte mångalikaupprätta
deklarationer tidigare. Skatteförvaltningen administrativagör vinstersom

antal skattskyldiga avförsatt ett stort mervärdeskatteregistret.genom ur
Samordningen deklarationsförfarandet för de mindre företagen innebärav
tekniska fördelar kan tillvaratas bl.a. för effektivisera kontroll-som att
metoderna. De härigenom frigörs hos skatteförvaltningen kanresurser som
användas för bl.a. ökad kontroll de näringsidkare i framtidenävenav som
skall omfattas mervärdeskatteregistreringen.av

Kommitténs förslag till reformerat redovisningsförfarandeett bedöms
inte kunna genomföras inom för gällande taxeringsförfarande.ramen nu
Riksdagen fattade emellertid under hösten 1986 principbeslutett om en
reform taxeringsförfarandet. Reformen innebär bl.a. taxeringsbes-av att
luten i framtiden skall fattas skattemyndigheterna inte,ochav ärsom nu
fallet, taxeringsnämnderna. Skatteförenklingskommittén har i betänkan-av
det Ny taxeringslag reformerad skatteprocess SOU 1988:21 föreslagit--

reformen frångenomförs årsatt och med 1991 taxering. Detta förslag
bereds inom finansdepartementet. En vårförutsättning för kommittésnu

ifrågavarandei detta avsnitt såledesförslag är skatteförenklingskom-att
mitténs förslag i allt väsentligt genomförs. Kommittén har med hänsyn
härtill funnit det mindre föreslålämpligt förslaget tillatt redovis-nyttav
ningsförfarande betingade ändringar i den gällande taxeringslagennu
1956:623. Kommitténs förslag till reformerat redovisningsförfarandeett
medför emellertid vissa måsteändringaratt i Skatteförenklingskom-göras
mitténs förslag till taxeringslag respektive till lag självdeklaration ochny om
kontrolluppgifter. Dessa ändringar beskrivs i det följande.
I 1 kap. § förslaget1 till taxeringslag bör taxeringslagen gäller vidattanges
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fastställelse underlaget för skatt eller avgift taxering ävenatt ta utav
enligt ML i den omfattning i Till2 1 kap. 2 § bör fogas ettsom anges

framgår bestämmelserna i taxeringslagenstycke taxering,nytt attvarav om
taxeringsorganisationen och utredning i taxeringsärenden skall gällaom om

frågai mervärdeskatt för skattskyldig enligt bestämmelsernaäven om som
sådani 22 ML§ skall redovisa underlag för iskatt den allmänna självdekla-

frågarationen. I 5 kap. bör det in bestämmelse innebörd itas atten av om
skattetillägg vid beräkning mervärdeskatt gäller bestämmelserna i 64av
a-64 d och 64 f-64 k ML.

I § förslaget till1 kap. 1 lag självdeklaration kontrolluppgifterochom
ibör lagen bestämmelser skyldighet uppgifterlämnaatt attanges ges om

till ledning för enligt ML ibeslut de fall skattskyldig enligtäven bestämmel-
i 22 § ML skall redovisa underlag för mervärdeskatt i den allmännaserna

självdeklarationen. I 1 kap. 2 § tilläggasbör begrepp används iatt som
lagen har innebörd i ML. Till 2 kap. 1 § bör fogas meningsamma som en

med taxering i fastställandelagen mervärde-ävenattsom anger avses av
sådanskatt för skattskyldig enligt i 22 § MLbestämmelserna skallsom

sådanredovisa underlag för skatt i den allmänna självdeklarationen. Av 2
framgå5kap. § bör fysisk skall, inte följer 7att annatperson om av

självdeklarationlämna han skattskyldig enligt ML enligt 22 §är ochom
ML redovisahar underlag för mervärdeskatt i den allmänna självdekla-att
rationen. Till 2 kap. 13 § fogas innehållbör bestämmelse med atten om
allmän självdeklaration skattskyldig enligt 22 § ML skall lämnaavser som

sådanunderlag för mervärdeskatt i deklaration, skall deklarationen
innehålla uppgift den tid utgåenderedovisningen omfattar,om som

ingåendemervärdeskatt, återfå,mervärdeskatt, skatt betala elleratt
skattepliktig omsättning exkl. mervärdeskatt, skattefri omsättning,
exportomsättning belöpande Imervärdeskatt. 2 kap. 34samt uttagegna
§ tilläggasbör vad i lagrummet gäller de övriga uppgiftersägsatt ävensom

i kapitlet och lämnas för beslut mervärdeskatt. Slutligensom anges som om
bör det i 4 kap. 2 3 §§och vad där gällersägsatt ävenanges som
skyldighet lämna självdeklaration, kontrolluppgift uppgift tillelleratt annan
ledning för beslut mervärdeskatt.om
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13 Beskattningsvärdet

Mervärdeskatt utgår för närvarande med 19 beskattningsvärdet.procent av
Beskattningsvärdet beräknas med ledning det vederlag utgår vidav som
omsättning dåeller tjänst frågaeller, är saluvärdetav vara uttag,om av

I vederlagetuttaget. eller saluvärdet skall inräknas statliga skatter och
avgifter. Detta innebär enligt gällandeatt skallrätt mervärdeskatten
beräknas vederlaget eller saluvärdet inkl. bl.a. mervärdeskatt.

I utländska mervärdeskattesystem tillämpas regelmässigt metod fören
beräkning skatten frånskiljer sig den svenska. I dessaav som system,
liksom för ocksåövrigt i det mervärdeskattesystem tillämpassom avses
inom EG, beräknas nämligen skatten med ledning vederlaget ellerav
saluvärdet exkl. mervärdeskatt. Detta innebär de skattesatseratt som
tillämpas i utländska mervärdeskattesystem inte vidare kan jämförasutan
med den skattesats tillämpas i Sverige. sådanInnan jämförelsesom görsen
måste den svenska skattesatsen räknas Enligt den förhärskadeom.
utländska metoden beräkna uppgårmervärdeskattenatt den svenska
skattesatsen inte till 19 till 23,46utan procent.

Den internationella dialogen det skatterättsliga området har under
tid blivit alltmer omfattande. Intressetsenare harmonisera skat-attav

tereglerna har blivit allt Dettastörre. kommer bl.a. till uttryck i direktiven
till kommittén. Departementschefen anför där kommittén särskiltatt bör
beakta de mervärdeskatter tillämpas EG-länderna och detsom av
harmoniseringsarbete för mervärdeskatterna pågår inom EG. Hansom
anför vidare det finns betydande intresseatt den svenskaatt mervärde-av
skatten tekniskt kan till vad gäller i andra länder.anpassas som

Den internationella dialogen liksom harmoniseringssträvandena det
mervärdeskatterättsliga området försvåras Sverige tillämparattav en annan

förmetod beräkning mervärdeskatten övriga Europa.än Det denav är mot
bakgrunden önskvärt övergårSverigeäven tillatt beräkna skatten medatt
ledning vederlaget eller saluvärdet exkl. mervärdeskatt. Dettaav skulle
också innebära sådan teknisk anpassning efterlyses i utred-en som
ningsdirektiven.

Den svenska metoden beräkna mervärdeskattensatt storlek är ett arv
från den allmänna varuskatten. Departementschefen ansåg i samband med
ML:s tillkomst metoden skulleatt tillämplighetäga i detäven nya
mervärdeskattesystemet. Skälet härför bl.a. det skulle till fördelattvar vara

metod redan invand fick gälla iom fortsättningen.en ävensom Förslagvar
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övergå ledningtill metod där skatten beräknas medatt en avom
under den tidvederlaget eller saluvärdet exkl. mervärdeskatt har väckts

emellertid aldrig kommitmervärdeskattelagen varit i kraft. Förslagen har
Några bärande invändningar det föreslagna beräkningssät-prövas. motatt

har heller inte framförts.tet
övergåframgår tilldet anförda fördelar skulle vinnasAv att attgenom

förhärskande metoden med ledningden internationellt beräkna skattenatt
vederlaget saluvärdet mervärdeskatt. Metoden kan inteeller exkl. ansesav

några därförmedföra olägenheter betydelse. Kommittén förordar att enav
övergång övrigt omfattandetill denna metod sker i samband med den i

föreslås.reformeringen mervärdeskatten somav nu
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Övergångsproblem14 vid en

breddning mervärde-av

skattens bas

14.1 Sammanfattning avsnitt 14av

Det finns framför allt problemområden. Dettre första gäller de konkur-
renssnedvridningar uppståkan områdenär blirsom ett mervärdeskattebe-
lagt och det andra det påeffekter prisnivån basbreddningen orsakar.som
Det tredje problemet gäller möjligheterna till skatteundandragande i
samband med basbreddningen. Det första problemet inte kommitténanser

någramotivera övergångsregler.särskilda Det andra problemet berör
områden i allt väsentligt faller utanförsom utredningens uppdrag.
Kommittén frågornadärför bör behandlasatt ianser särskild ordning. Det
tredje problemet kommittén bör lösas med Övergångsbe-särskildaanser
stämmelser.

14.2 Konkurrenssnedvridningar

När mervärdeskatt införs tidigareett mervärdeskattefritt område ska
alla skattskyldiga i fortsättningen redovisa mervärdeskatt. Ett konkur-
renssnedvridningsproblem uppstår då eftersom företagen fårsamtidigt
avdragsrätt ingåendeför sin mervärdeskatt. De företag görsom en
investering efter mervärdeskattebeläggningen får nitton rabattprocents
jämfört med de investerar före mervärdeskattebeläggningen.som

Problemets storlek beror hur del produktpriset bestårstor av som
kostnader innehåller mervärdeskattav tidigare intesom avdragsgillsom var

har blivit det. Dessutom måstemen kostnadernanu möjliga attvara
förskjuta i tiden. Typexemplet naturligtvisär kapitalkostnader härrörsom
från investeringar.större

Problemets möjliga tyngd kan illustreras med följande tabell denöver
prissänkning den investerar eftersom strax mervärdeskattebelägg-som en
ning kan bibehållenmedgöra vinst jämfört med den investerat straxsom
innan.
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Tabell 14:1

medMöjlig prissänkningKapitalkostnadens andel
bibehållen vinstproduktprisetav

% %10 1,9
% 5,7 %30

9,5 %50 %
%70 % 13,3

föreligga följandekonkurrenssnedvridningsproblem ska skaFör att ett
faktorer samtidigt för handen.vara

produktpriset, dvs debetydande delKapitalkostnaden ska utgöra en av
områdeningående Eftersom de flestaidag mervärdeskatt.ska ha högen

mångalåga fallertjänster med kapitalkostnaderberörs utgörs avsom
områden kriterium.för detta
Området utanför mervärdeskattesystemet kommaska idag attmenvara

områden idag kvalificeratbli Demervärdeskattebelagt. ärsom
avdragsrätt.undantagna inte eftersom de redan harberörs

föreligga. mervärdeskattebeläggaEn konkurrenssituation ska Attreell
i detta avseende.teletjänster förmodligen inget problemärt.ex.

uppståområden främst taxi,buss ochDe problem kan tänkasdär är
personliga tjänster, nöjenfrisörtjänster andraandra ochpersontransporter,

mäklareoch kultur, advokater och mm.
uppstå medgemöjlig lösningOm skulle visa sigproblem är atten
investeringar. I.ex. avdragsrättenretroaktiv för gjorda skulleavdragsrätt

år bakåt. avdragmed 15 för varje Alternativt kankunna etttrappas av
förbokförda värdet vid tidpunktenmedges med nitton detprocent av

basbreddningen.
uppstår ingåendenågot har denFör bedöma problemkunnaatt om

områden.för nämndamervärdeskatten skattats ovan

Tabell 14:2

Ingående mervärdeskatt
Område priseti procent av

%3,6Taxi
%5,5Buss
%Frisörer 2,6

Bio, försumbartteater m.m.
försumbartAdvokater m.m.

Deinte särskiltSiffrorna i 14:2 indikerar problemettabell äratt stort.
tjänsteområdenområden mervärdeskattebeläggsflesta är nämntssom som

låg ingående Dessutom investeringarna i buss-med mervärdeskatt. sker
också tillintervaller vilket medverkaroch taxibranschen med relativt täta
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minskaatt problemet. Kommitténs uppfattning det inte finnsär skälatt att
införa särskilda övergångsregler.

frågaI vid ikraftträdandet pågående byggnads-om och anläggningsar-
måstebeten dock tidpunkten för redovisningsskyldighetens inträde regleras.

Enligt nuvarande bestämmelser inträder redovisningsskyldigheten för
skatt hänför sig till tjänst viduttag byggnads-som och anläggningsarbe-av

i regi två månaderten efteregen senast det fastigheten eller del däravatt
kunnat i bruk. Vid byggnads-tas eller anläggningsentreprenad inträder
motsvarande redovisningsskyldighetsätt erhållnaför förskott eller contona

två månader eftersenast slutbesiktning eller åtgärd.motsvarande
Enligt förslaget skall dessa särbestämmelser slopas. Detta kan över-

gångsvis medföra frågaproblem i före ikraftträdandet avtaladeom
betalningsplaner För undvika detta böratt äldre bestämmelserm.m. i 5 b
§ tillämpas sådanaför byggnads- och anläggningsarbeten påbörjatssom
före ikraftträdandet och för vilka skattskyldighet inte redovisningsskyl-men
dighet har inträtt vid ikraftträdandet.

14.3 Inflationseffekter breddad basav en
för mervärdeskatten

De basbreddningar aktuella påär beräknas kort sikt höja KPIsom med ca
3,7 procentenheter. De punktskattcr föreslås slopade kan beräknassom
sänka KPI med 0,3 Påprocentenheter. sikt kan slopade reduceringsreg-ca
ler för bostadsbyggande höja KPI med knappt procentenhet ytterligare.en
I bilaga fyra finns utförliga beräkningar dessa effekter.av

En basbreddnin eller mervärdeskattehöjning åstadkommerg höjningen
prisnivån, däremot höjs inte denav underliggande inflationstakten. En

mervärdeskattehöjning påverkar nämligen inte prisernas ökningstakt efter
det att mervärdeskattehöjning ägt Däremoten höjs naturligtvisrum.
inflationstakten mätt förändring prisnivån vid tidpunktsom en av straxen
efter och före höjningen.strax Mervärdeskattehöjningen alltså integer en

ökning inflationstaktenpermanent engångshöjningbaraav utan en av
prisnivån. En inflationstaktökad skulle däremot kunna uppstå sikt om
engångshöjningen prisnivån uppfattades sådant förvänt-av ett sätt att
ningarna den framtida inflationen påverkas. Riskenom måsteför detta
dock betraktas liten.som

Mervärdeskattehöjningen i sig innebär sänkning hushållensen av
köpkraft. Detta kommer dock kompenseras viaatt sänkta inkomstskatter.
På kort sikt borde hushållens situation därför oförändradvara

nivå. Påaggregerad längre sikt borde de positiva effekterna skattercfor-av
medföra förbättrad situation nivå.men aggregeraden

Detta leder fråganin hur lönebildningen påverkas skat-om av
Äventeomläggningen. reallönerna i genomsnitt kort sikt inteom

påverkas skattereformen talar mycket för utfalletav för olika individeratt
kan bli helt olika. Särskilt gäller detta det främst marginalskatternaärom

Ävenska sänkas. effekternasom förändrad kapitalbeskattningav en
varierar naturligtvis starkt hushållenmellan beroende exempelvis hur

l9-KIS I
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hushållet har.kapitalinkomster det enskildahög skuldsältning och hur stora
från minsttjänarDetta till kompensationskrav dekan leda grupper som

Samtidigt marginalskattesänk-förändringarna i inkomstskatterna. bör en
långsammare löneskillna-före ochning leda till lönerna skatt ökar attatt

kompensationskraven.före därmed vilket kan dämpaderna skatt krymper
också avtalsrörel-Det lägre marginalskatter underlättartänkbartär att

uppnådå löneökning före skatt föreftersom det krävs lägre attserna en
högre efter skatt.reallönen

basbeloppet.Ett den effekt KPI-ökningen harproblem ärannat som
andra transfereringarDetta leder till ökade utbetalningar pensioner ochav

En uppskattning pensionsutbetalnin-basbeloppet. ärstyrs attsom grovav
Till del detta betraktasskulle öka med 8 miljarder kr. kanstorgarna ca

också fårdubbelkompensation till pensionärerna eftersom de delsom en
någon automatiskinkomstskattesänkningen. De inte harav grupper som

å inteinflationskompensation i sina transfereringar riskar andra sidan att
få kompensation för mervärdeskattehöjningen.rätt

innehåller indirektaEtt tredje problem användingen indexär somav
indexuppgångmervärdeskattebetingadskatter. Inom näringslivet kan en

fåri produktprishöjning företagen dra mervärde-resultera trots atten av
fått någon mångaI fallskatten därmed inte kostnadshöjning. kommeroch

effekter undanröjs vidkostnaderna sjunka s.k. kumulativaatttom attpga.
basbreddningen.

genomgångEn SPK gjort de vanligaste index förekommersom av som
konsumentproduktområdetisamband indexbaserad prissättning inommed

visar främst förutses tillämpningen KPI iproblem kan vad gälleratt av
samband prissättning fjärrvärme, avlopp,med el, ochvatten res-av

transporttjänster.taurangtjänster och olika kommunala vissataxor samt
Den omfattande tillämpningen indexbaserad prissättning inomav
byggområdet något påtagligti detta inte eftersomavseende problemutgör
förekommande indexar normalt beräknas exklusive mervärdeskatt.

fårAndra effekter BNP stiger vilket falla och U-skattekvotenär att att
hjälpen stigaatt mm.

uppstårDe effekter KPI-effekten vid basbredd-problem och som pga
områdenningen utanförmervärdeskatten berör flera vad kanstoraav som

utredning indirekta Exempelhöra till de skatterna.sägas ären om
ocksålönebildningen direktoch transfereringssystemet. Effekterna är

föreslår. Frågornaavhängiga inkomstskatteutredningen därförvad kanav
fårinte inom kommittén särskildhanteras behandlas i ordning.utan
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14.4 Möjligheter till skatteundandragande

När områdeett nytt mervärdeskattebeläggs kan reglerna fiktivom
mervärdeskatt utnyttjas för skatteplanering.

Exempel:

Ett bussbolag säljer sina tillgångar någontill skattskyldig får görasom
avdrag för fiktiv mervärdeskatt. När sedan bussbolaget blivit skattskyldigt

fåttoch avdragsrätt köps tillgångaralla tillbaka. Priserna såsätts bäggeatt
delarparterna den fiktiva mervärdeskatten.

Ett alternativ tillgångarnaannat är att säljs någontill inte ärsom
skattskyldig, tinansbolag.t.ex. ett När bussbolaget blivit skattskyldigt köps
tillgångarna tillbaka varvid bussbola förget göra avdrag för fiktiv mervärde-
skatt. Priserna såsätts bäggeatt delarparterna den fiktiva mervärde-
skatten.

Möjligheten får betraktas så allvarlig åtgärdersom pass att som
förhindrar sådana förfaranden bör vidtas.

Detta åstadkommaskan avdrag för ingåendeattgenom skatt som
hänför sig till förvärv eller hyra inte medges tillav vara rätt avdrag inteom
förelegat före ikraftträdandet och den skattskyldige vid något tillfälle
innehaft före denna tidpunkt.varan

Skatteplanering både vad gäller näringsidkare och kommuner genom
sale and Ieaseback återköpeller torde övergångsreglermedstoppas av
denna innebörd.
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III PUNKTSKATTERNA

1 Sammanfattning kapitel IIIav

Den särskilda varuskatten kemisk-tekniska chokladpreparat samt-
och konfektyrer slopas.
Skatteplikten enligt lagen dryckesskatt inskränks skattenom attgenom-

läskedrycker och bordsvatten slopas.
Punktskatten på videobandspelare och kassettband slopas.-
Skatteplikten enligt lagen försäljningsskatt motorfordon breddasom-

viktgränsen for lastbilar frånatt och bussar höjsgenom 3 000 kg. till
3 500 kg.
Avdragsrätten enligt lagen dryckesskatt respektive lagen tobaks-om om-
skatt inskränks skattskyldigs till avdrag foratt rätt produktergenom

anspråkhar tagits i för provning eller tillhandahållitshar försom som
vetenskapligt, medicinskt eller likartat ändamål slopas.
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2 Inledning

Översynens2.1 omfattning

Direktiven kommitténsatt arbete böranger omfatta de punktskatter som
utgår omsättning och tjänster jämteav vägtrafikbeskattningen.varor
Kommittén har emellertid inte funnit det meningsfullt utredavara att
samtliga de skatter i vidare mening kansom falla inomen den ianses

Översynendirektiven angivna har därför begränsatsramen. till omfattaatt
vissa punktskatter. Skälen härför följande.är

Den skatt utgår enligt lagensom stämpelskatt vid inskrivningsmyn-om
digheter, dvs. skatt utgår vid förvärv fast egendom,som ochtomträtterav
skepp vid beviljandesamt inteckningar, omfattas inteav punktskat-av
tebegreppet i egentlig mening och faller därför utanför förramen
kommitténs uppdrag.

De punktskatter riktar sig den finansiellasom mot sektorn har av
kommittén inte utgå omsättningansetts och tjänster i denav varor
mening torde i direktiven. Desom skatteravses här ärsom avses

påstämpelskatten aktier, dvs. den skatt utgår vid bildandesom av
aktiebolag eller vid ökning aktiekapitalet, och värdepappersskattenav som
utgår vid omsättning aktier, konvertibla skuldebrev,av emissionsbevis, köp-
och säljoptioner aktier eller konvertiblasom avser skuldebrev m.m.
Motsvarande bedömning har kommittén gjort beträffande punktskatterna

sådantspel dvs. roulett-, kort-, tärnings- eller bingospel för vilket
tillstånd krävs enligt lotterilagen, totalisatorvadhållning och lotterier.
Härtill kommer beskattningenatt den finansiella sektorn nyligenav varit
föremål för översyn och lagstiftning områdetatt trädde iny kraft den
1 januari 1989. Skatterna spel ocksåharetc. tid.utretts senare
Punktskatterna den finansiella sektorn och spel, totalisatorvadhåll-
ning och lotterier har därför också falla utanför områdedetansetts
kommittén har att över.se

Vissa punktskatter har helt eller delvis motiverats av omsorger om
Såmiljön. falletär beträffande bekämpningsmedelsavgiften, förpacknings-

skatten och den nyligen införda miljöskatten inrikes fiygtrafik. Frågor
rörande skatter och avgifter miljöområdet utreds för närvarande i
miljöavgiftsutredningen. Kommittén har därför inte deansett att tre
sistnämnda skatterna, vilka alla närmast kan rubriceras miljöskatter,som
bör ocksåöver i förevarandeses sammanhang.nu
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arbetsområde.ingårenergiområdet kommitténsiPunktskatterna
kapitel IVordning jmfemellertid i särskildbehandlasEnergiskatterna
Vägtrafik-kapitel i betänkandet.för dettavarför de faller utom ramen

energibeskattningen.tilltill viss del komplementbeskattningen utgör ett
energiskatterna.därför i ordningbehandlasVägtrafikskatten somsamma

kapitel följande punktskat-behandlas i dettamed det anfördaI enlighet
videoskatten,tobaksskatten,varuskatten, dryckesskatten,den särskildater:

motorfordon ochförsäljningsskattenreseskatten,kassettskatten,
reklamskatten.

roll ikonstruktion och2.2 Punktskatternas

skattesystemet m.m.

såsom indirekta. De indirektainkomstskatten, ellerSkatter direkta,är t.ex.
Denkonsumtionsskattcr.speciellaindelas i allmänna ochskatterna

omfattar flertaletmervärdeskattenkonsumtionsskattenallmänna varor--
konsumtionsskatternaDe speciellaantal tjänster.och därutöver tasett

därförtjänster. De kallassärskilt utvalda ochdäremot ut varor
punktskatter.

från de bättre kanmervärdeskattenPunktskatterna skiljer sig attgenom
önskvärdkonsumtionen i för samhälleti syfteanvändas att styra en

sådan den skerstyrningriktning. Typiska exempel är genomsom
iblandMervärdeskatten harspritdrycker, vin tobak.beskattning ochav

konsumtionträffar de breda folklagrenskritiserats för den ävenatt av
utifrån tillinte hänsynDen kritikernas synpunkt,oumbärliga tar,varor.

Sådana inte följaberoende varuurvalet,bärkraft. effekter behöver, av
åsyftade i fallundvikas deDe effekterna kanpunktbeskattning. sägasen

eller lyx-riktar sig umbärligapunktskatterna motmot varor avvaror
sådana tankegångar ligger bakom punktskat-karaktär. Det bl.a.är som

ocksåPunktskatterna kanparfym videobandspelare.ochterna t.ex.
tillgåfinnsbegränsa konsumtionenanvändas för attatt av varor som

motiven för beslutetomfattning. Dettaendast i begränsad attettvar av
framgårSåsom1950-talet. detelektrisk energiinföra skatt under av

liggermotiv statsfmansiellaofta andra detanförda det änär rent som
framhållasmå statsfinan-Det dockinförandet punktskatt.bakom attav en

införs ochbidragande orsak till punktskattsiella skäl i regel är att enen
väsentliga.i vissa fall detdetta skäl kan sägasatt vara

också såfrånPunktbeskattningen skiljer sig mervärdeskatten sätt att
Ävensig slutlig konsument.den inte riktarsätt mot ensamma en

träffas Detta innebär punktbe-näringsidkare punktskatten. att om enav
så kommer skattenskattad används i produktionen en annan vara,vara av

påverka Effekten uppkom-konsumentpriset den sistnämndaatt varan.
från inteskillnad mervärdeskatten,punktskatten, till ärattmer genom

också påverkandennaavlyftbar för näringsidkaren. Det anmärkasbör att
ocksåkonsumentpriset förstärks den producerade ärvaranom

ingår i underlagetmervärdeskattebelagd i med punktskattenoch ävenatt



SOU 1989:35 297Inledning

för beräkning mervärdeskatt. Punktskatten dockutgör avdragsgillav en
kostnad i näringsidkarens inkomstdeklaration.

Det faktum punktskatter insatsvaroratt inte avlyftbara förär
näringsidkaren ocksåinverkar den industrins konkurrensförhål-svenska

såvällanden vad import Punktskatterna i dessa fallexport. utgöravser som
direkt kostnad för den svenska näringsidkaren,en kostnaden som

måhända inte behöver bäras hans utländska konkurrent. Den omstän-av
digheten näringsidkare produceraratt punktskattebelagden en vara
inverkar dock påinte konkurrensförhållandena, även den aktuellaom

inte skulle hållbeskattad i världen. Punktskattervaran annatvara
nämligenär avdragsgilla iexporteras punktskattedeklarationen.varor som

Varor importeras och i Sverige föremål för påförsär punktskattsom som
sådan skatt antingen beskattningsmyndighetens registreradegenom
importörer eller tullmyndighetens försorg ej registreradegenom
importörer. Begreppet registrerade importörer förekommer bara
beträffande vissa skatter.

Punktbeskattningen har fördel i det den alltför ad-att utanen stora
svårigheterministrativa kan utformas i syfte konsumtionen i föratt styra en

samhället önskvärd riktning. Mervärdeskatten kan i ocksåoch för sig
användas styrmedel. Detta förutsätter dock mervärdeskattesyste-som att

inte generellt imet är den meningen skattesats tillämpas föratt allsamma
beskattad konsumtion. Ett mervärdeskattesystem med flera olika
skattesatser torde betydligt svårhanterligt från administrativvara mer
synpunkt generelltän och enhetligtett mervärdeskattesystem vidoch, sidan
därav, antal punktskatter. Härtillett kommer icke generelltatt ett
mervärdeskattesystem har andra allvarliga brister. Mervärdeskattens
förmåga denatt totala samhällskonsumtionenstyra ocksåtorde vara
mindre punktskattensän eftersom mervärdeskatten enbart träffar den
slutlige konsumenten såledesoch inte näringslivets konsumtion av
insatsvaror.

Punktskatterna har betydelse statsñnansiellstor synvinkel.en ur
Nuvarande punktskatteintäkter skulle, de helt bortföll, inte kunnaom
kompenseras enbart breddad sådanmervärdeskattebas. Engenom en
kompensation förutsätter denäven generella mervärdeskattesatsenatt höjs
i mån,väsentlig åtgärd flera skäl sig mindre attraktiv.en tersom av
Åtgärden skulle bl.a. innebära skatteuttaget, i fallatt tekniskt ivart sett,
viss utsträckning frånöverflyttades näringslivet till privata konsumenter.

Mot bakgrund det anförda har kommittén funnit det, vidav nu att även
sidan mervärdeskattesystemett med väsentligt bredareav bas detän
nuvarande, alltjämt finns behov särskild indirektett beskattning ochav en

punktbeskattningen därvidatt iär huvudsak väl fungerande beskatt-en
ningsform.

Kommittén finner det emellertid angeläget antalet punktskatteratt
sådanabegränsas till kan nödvändiga styrmedel ellersom anses som av

statsfmansiella skäl. Detta ställningstagande skall bakgrundmotses attav
basen för den generella konsumtionsbeskattningen föreslås breddas, men
också de administrativa och lagstiftningstekniska vinster härigenomav som
kan Det också påpekasgöras. bör avskaffande vissaatt ett punktskatterav
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skulle förbättra förutsättningarna för gränshandeln. Kommitténs mening
således de punktskatter relativt avkastningär blygsam böratt som ger en

såvidaslopas, inte vägande skäl talar däremot. Kommittén förutsättertungt
härvid slopade punktskatter medför skatterna prissänk-svarandeatt mot

ocksåningar i konsumentledet. Kommittén förutsätter regeringen ochatt
de priskontrollerande åtgärder såmyndigheterna vidtar erforderliga för att
skall bli fallet.

utgåEn antingenpunktskatt kan styckeskatt visstmed beloppsom en
ocksåstyck, viktenhet eller specifik enhet ellerper annan som en
någotvärdeskatt med viss den beskattade pris i ledenprocent av varans av

i produktions- distributionskedjan.eller En punktskatt utformaskan som
tvåkombination de principiellt olika metoderna. Ett exempelsetten av

härpå beskattningen vin spritdrycker.är ochav
Den värdebaserade punktskatten fördelenhar hänsyn till denatt taav

beskattade värde. Under förutsättning skatten medatt tas utvarans av en
så hårdareenhetlig beskattas dyrare i kronor ochprocentsats, örenen vara

räknat billigare ellerän motsvarande slag. Det anförda kanen av samma
illustreras med exempel. Försäljningsskatten utgårmotorfordonett
enligt gällande regler basis det skattepliktiga fordonets tjänstevikt.av
Detta innebär hårdaresportbil i 500 000 kr-klassen inte beskattasatt en

småbil.lika billigare Dettaän kan olikaavsevärt skältungen men av
Förhållandetupplevas olägenhet. skulle annorlundasom en vara om

bilaccisen i stället värdebaserad. En ytterligare fördel med denvar
värdebaserade punktskatten den automatiskt skyddad denär äratt mot
urholkning följer inflationen. såledesSkattesatsen behöver intesom av

frånändras inflationsskäl, vilket värdefullt administrativär synpunkt.av
Den värdebaserade punktskatten har flertal nackdelar. I syfteett att

begränsa antalet skattskyldiga brukar beskattningsvärdet i dessa fall i
allmänhet inte fast knutet till det vederlag den slutliga konsumen-vara som

sådanfaktiskt Enerlagt. lösning nämligenskulle medföra skattskyl-ten att
digheten fick förläggas till detaljistledet med antal skattskyldigaett stort

följd. Detta skulle innebära icke önskvärd administrativ belastningsom en
för Skattemyndigheten också åtankeoch för företagen. Man bör ha i att
detaljhandelsföretagen skiftandehar varusortiment. Punktskatteskyl-ett
digheten skulle endast omfatta del varusortimentet och redovis-en av

försvåras.ningsförfarandet därmed Om därför skattskyldigheten förläggs
till grossistledet frånhar räkna med viss försäljning sker direktatt attman
producent till detaljist förbrukareeller medverkan grossist. Förutan attav
uppnå likvärdig fårbeskattning denna delvis grundas beräknadeen
priser eller i särskild ordning fastställda värden. Detta innebär ett
administrativt förhållandet såvidamerarbete och kan dessutom, inte
avsevärda för tillgå,kontroll finns leda tillatt attresurser varor av samma
eller motsvarande slag svårigheter ocksåbeskattas olika. Samma kan
uppstå påverkasprissättningen intressegemenskap mellan säljare ochom av

framgår såledesköpare. detAv anförda värdebaserad punktskatt kanatt en
förenad tillämpningssvårigheter.med avsevärda kontroll- ochvara

utgårEn punktskatt styckeskatt har nackdelen attsom som en ren av
stården inte i relation till såledesvärde. Skattebelastningen kanvarans
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procentuellt blisett avsevärt förstörre billigare förän dyrareen vara en
slag. Styckeskatten såledeskanav samma sägas lyxkonsumtion. Dengynna

åkan andra sidan samtidigt sägas kvalitetsvaror. Styckeskattensgynna
fördelar ligger främst det administrativa planet. Skattskyldigheten kan

svårigheterutan läggas i produktionsledet och antalet skattskyldiga därmed
begränsas. Skatten i allmänhetär lätt såvältillämpa för deatt skattskyldiga

för skattemyndigheten.som
Av vad anförts framgår såväl densom värdebaseradenu att skatten som

styckeskatten har sina för- och nackdelar. Kommittén har emellertid funnit
de administrativa svårigheternaatt med värdebaserade punktskatter är av

sådan omfattning de fördelarnaatt överväger med skatt denna typ.en av
Kommittén har härvid beaktat de negativa erfarenheter värdebaseradesom
punktskatter givit upphov till. Beskattningen kemisk-tekniska produkterav

förär sådantnärvarande Såsomslag. framgår avsnitt 5.1.3av har dennaav
beskattning rad allvarliga brister. Dessa bristeren tillär övervägande del

följd punktskattenatten är ettledsskatt.av Kommittén förordaren därför
beskattningatt hänsyn till denen tar beskattadesom värde börvarans vara

flerledstyp såsom mervärdeskattenav och inte ettledstyp punktskat-av som
Kommittén såledesten. har inte kunnat någrafinna skäl vid hel-som en

hetsbedömning kan motivera övergånggenerell till värdebaseradeen
punktskatter.

Punktskatteförfattningarna innehåller i allmänhet regler frånavdragom
den den skattskyldige i deklarationenav redovisade bruttoskatten. De flesta
avdragsbestämmelserna är för flera punktskatter. fåtalEttgemensamma
regler hithörande slag dock skattespecifika,ärav dvs. specifika för den
punktskatteförfattning i vilken de intagits. Ett exempel sådantett
skattespecifikt avdrag avdragetär för skatt tagits anspråki förvara som
provning. Denna avdragsmöjlighet såvittfinns de i detta kapitelavser-
behandlade punktskatterna endast i lagen tobaksskatt och lagenom om—
dryckesskatt.

De allmänna avdragen fyraär olika slag. Dessa avdrag förav är
avdrag för skattexport, för vilken skattskyldighet tidigare inträtt,vara

avdrag för skatt återtagits i återgångsambandvaror medsom köpav
slutligen avdragsamt för kundförluster. Avdraget för skatt vara som-

motiverasexporterats svensk exportindustri.av Svenskaomsorger om
tillverkare skulle komma i väsentligt sämre ställning sinaen än utländska
konkurrenter denna avdragsmöjlighet saknades.om Ett avskaffande av
avdragsrätten skulle inverka menligt handelsbalansen. Avdraget för-
skatt för vilken skattskyldighet tidigarevara inträtt liksom avdraget för
skatt återtagits i samband återgångvaror medsom köp motivera-ärav
de för dubbelbeskattningatt skall undvikas. Ett avskaffande avdragsmöj-av
ligheten i dessa fall skulle medföra icke avsedd eller önskvärd dubbel-en
beskattning. Avdraget för kundförluster utformat såär fåravdragatt-
göras med beloppett så delmot skattensom svarar stor förlustenav som
visas utgöra försäljningspris. Avdragsmöjlighetenav varans motiveradär
från den synpunkten punktskattatt är avsedden att övervältringgenom
träffa konsumentledet. Ett avskaffande denna avdragsmöjlighet skulleav
innebära skatten i dessaatt fall träffar tidigare led.
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får välallmänna avdrag berörtsRätten till de ovan ansessom
avskaffadärför inte funnit anledning ellermotiverade. Kommittén har att

förhåller vissasig emellertid medAnnorlunda detinskränka denna rätt. av
i detta kapitel betänkan-skattespeciñka avdrag för skatt dede rör avsom
behandlas i samband meddet punktskatterna. Dessa avdragbehandlade

följer iomfattande prövningen de olika punktskatternaden sommer av
avsnitt.senare

Inombeskattningsmyndighet för punktskatterna.RSV regelmässigtär
frågor beskattningsavdelningRSV vidhandläggs punktskatter somom en

består vid importtjänstemän. För de punktskatter80-tal tas utett somav
den direktabeskattningsmyndighet. Vid jämförelse medtullenär en

också billigamervärdeskatten punktskatterna mycketskatten och med är
Kostnaderna för personal, lokaler,administrera och kontrollera.att

uppgår årligen 34 milj.kr. vilket 0,6 promilleutrustning till utgörm.m. ca
förhållandevis lågaskatteintäkterna. Den administrativa kostnaden berorav

innehåller relativt liteti första antalhand punktskattesystemet ettatt
skattskyldiga.

skatteintäkter. DePunktskatterna för del statensstorsvarar en av
inbringade underför vilka RSV beskattningsmyndighetpunktskatter är

budgetåret 58198788 miljarder kr.ca
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3 Punktskatterna i EG

Det s.k. Rom-fördraget upprättades 1957 och ligger till grund försom som
EG-ländernas samarbete målsättningenuttrycker åstadkommaatt en

och enhetlig europeisk marknad. Redan vidgemensam detta fördrags
tillkomst ansågs det nödvändigt utjämna skillnaderna mellanatt med-
lemsländernas beskattningssystem. ocksåAlltsedan 1957 har EG-kommis-
sionen arbetat för harmonisering de olika skattesystemen och härviden av
har den indirekta beskattningen Påprioriterats. punktskatteområdet har
möda pålagts ned harmonisera skattestrukturenatt för fem stora

Dessa tobaksprodukter,är öl, vin,varugrupper. sprit och mineralol-
jeprodukter. såArbetet har länge baraännu resulterat i harmoniseringen

beskattningssystemet för cigaretter. Enligt påförsav detta system
punktskatt med dels fast belopp och delsett belopp beräknatett
försäljningspriset inklusive punkt- och mervärdeskatt, dvs. kombineraden
stycke- och värdeskatt. Systemet medlemsländerna vida inomger ramar
vilka punktskatten skall bestämmas och skillnaden i beskattning mellan
länder också alltjämtär stor.

Strävanden åstadkommaatt och enhetlig marknad haren gemensam
intensifierats under 1980-talet. Under 1985 lade EG-kommissionen fram

förslag, den s.k. vitboken, innehållandeett antal punkter vilkaett stort
enligt måstekommissionen åtgärdas innan den marknadengemensamma
kan förverkligad. Avsikten de angivnaanses ärsom punkterna skallatt vara
åtgärdade utgångenvid åtgärder1992. De föreslås syftar tillav som
borttagande fysiska och avgiftsmässiga handelshinder.av

Med fysiska handelshinder gränskontroller. Gränskontroller finnsavses
såsomolika skäl för bekämpandet.ex. terrorismav och narkotikahandel.av

Ett ioch dettaannat sammanhang betydande skäl dock behovetär attav
kontrollera de nationella reglernaatt avseende indirekt beskattning följs.
Dessa nationella regler eller det faktumrättare, frånreglerna olikaatt är-
land till land vad kommissionenutgör kallar avgiftsmässiga handelshinder.-
En förutsättning för grånskontrollernaatt skall kunna avskaffas därförär

de avgiftsmässigaatt handelshindren bort. Kommissionentas detanser
dock inte nödvändigt medlemsstaterna haratt exakt skattesatser.samma
Det tillräckligtär skatterna ligger ungefär nivå. Manom talarsamma
därför approximation skattesatserna.om en av

Kommissionen konstaterar skattebasen i huvudsakatt likformigär hos
medlemsstaterna såvitt tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker medavser



302 Punktskattema 1989:35i EG SOU

nivåundantag för mineraloljeprodukter.vin och Skattesatsernas varierar
dock i hög grad eftersomoch punktskatterna hög andelrepresenterar en

påverkanförsäljningspriset och därmed har betydandeav en-
områdemarknadpriset behovet approximation detta särskiltär av-

stort.
Kommissionen har sedermera förslag beträffandelagt punktskatterna

såvittde fem tidigare angivits. Förslagen, destora varu som avser
i detta kapitel betänkandet innebär irelevanta huvudsakav varu grupperna,
följande.

Beträffande punktskatten cigaretter kommissionen denattmenar
faktor uppstårbidrar till det prisskillnader mellan med-mest attsom
lemslånderna samverkan mellan mervärdeskatten och den delär av
punktskatten försäljningspriset.baseras Eftersom den andra skattensom
ingår båda fåri beskattningsvärdet för skatterna ackumuleradman en

måsteeffekt. Därför det till harmonisering denen av gemensamma
från gårskatteeffekten dessa skatter. Förslaget den fasta delenattut av

ECU‘utgåpunktskatten skall med 19,5 000 cigaretter1 och denattper
prisbaserade delen punktskatten jämte mervärdeskatten liggaskallav

52 54mellan och procent.
För föreslårövriga tobaksprodukter detett änannat systemman man

föreslåsföreslagit för cigaretter. Här punktskatten enbart skallatt vara
föreslåsprisberäknad. För cigarrer cigarilleroch skatteintervall mellanett

34 36och försäljningspriset inklusive all skatt, för röktobakprocent av
föreslås intervallen 54 till 56 för och tuggtobakprocent samt snus
intervallen 41 till 43 procent.

Kommissionen konstaterar det inom följdgemenskapen, till olikaatt av
skattenivåernafiskala sociala finnsoch skäl, skillnader avseendestora
framgåralkoholprodukter. Av Europadomstolens praxis land inteatt ett

får sådantbeskatta dryck inte framställts i landet sätt atten som
motsvarighet Sådryckens inhemska länge medlemsländer-närmast gynnas.

inte utnyttjar beskattningen för skydda den inhemska produktionenattna
skattenivåernade dockkan efter gottñnnande. Kommissionensätta eget

följande skattenivåsättninglämnar förslag till enhetlig för olikaen
alkoholprodukter

spritdrycker, 1271 ECU hektoliter alkoholper ren-
alkohol i parfym 424 ECU hektoliter alkoholetc., per ren-
mellanliggande produkter starkvin 85m.m., ECU hektoliter dryckper-
vin, 17 ECU hektoliter dryckper-

vin, 30 ECU hektoliter dryckmousserat per-
17 ECUöl, hektoliter öl genomsnittlig beskaffenhetper av-

Avsikten medlemsländerna möjlighetär skall ha bedöma förslagensatt att
Olikakonsekvenser. ändringar blikan nödvändiga innan direktiven slutligen

måstekan Enligt kommissionen sig till detantas. anstränga ytterstaman
för önskemål.sammanjämka olika Det kan enligt kommissionen inteatt

1 European Currency Unit, ECU1 7,10 kr. den 1 januari 1989
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uteslutas det kan behövasatt frånundantagtemporära de gemensamma
reglerna för vissa länder.

Vad beträffar punktskatterna andra och tjänster demänvaror som
angivits det kommissionensär meningovan de i princip skallatt avskaffas.

Vad kommissionen här dockär endast de punktskatteravser kräversom
importbeskattning. Man bör åtankenämligen ha i syftet med kommis-att
sionens förslag bl.a. punktskatteområdet är avskaffa gränskontroller-att

En punktskatt inte kräverna. gränskontrollsom torde därför kunna
behållas eller införas i medlemsstaterna iäven fullständigt enhetligen
marknad. Exempel på sådana punktskatter stämpelavgifter,är fordonsskat-

och s.k.ter miljöavgifter. Enligt frånuppgift tjänstemän inom kommis-
sionen det inte föreligga hinder försynes medlemsstaterna behållaens att
eller införa punktskatter på traditionellt kräver gränskontroller.varor som
En absolut förutsättning härför dock, iär linje med det tidiga anförda, att

någondet inte sker importbeskattning. Ett bibehållande eller införande av
sådana punktskatter såledesskulle kunna förutsättasägas beskattnin-att

såvitt importeradegen, detavser aktuella slaget, frånflyttasvaror av
gränsen och in i landet skatteuppbörden fortsättningsvisattgenom sker i

detaljistledet.t.ex. sistnämnda ordning torde emellertid medföra kraftigt
negativa konsekvenser såväl vad gränshandeln skatteadministra-avser som
tionen för det land tillämpade densamma.som

Frågan det i Sverige finns behovom ett punktbeskattnin-attav anpassa
till vad är tänkt gälla igen den inresom att marknaden, iär hög grad

avhängigt huruvida Sverige i framtiden kommer behålla gränskontroller-att
EG-staternagentemot eller ej. Förna det fall gränskontrollerna behållsatt

saknas i princip skäl sådanför anpassning. Förhållandena tillen EG:s
medlemsstater dåhar inte förändrats något i detta sammanhang
avgörande jämförtsätt med dem råder för närvarande. Om åSverigesom
andra sidan sluter avtal med EG innebörd gränskontrollernaatt skallav
avskaffas eller kontrollernaatt skall ha omfattning föränen annan
närvarande blir situationen annorlunda. Behovet anpassningav en av
punktskattebaser och punktskattenivåer dåtorde påfallande.bli För det
fall Sverige sådani situation väljer behållaen att omfattande ochen mer
till nivåsin högre punktbeskattning, kan det befaras svenska subjekt iatt
allt omfattningstörre kommer förlägga sinatt upphandling utomlands. Det

ocksåkan befaras sådan ordningatt ökar benägenhetenen flyttaatt
produktion landet. Härtillut kommer de administrativaur problem ärsom
förknippade med Sverige i denatt angivna situationen inte längre torde
kunna upprätthålla importbeskattning i egentligen mening.

En svensk anpassning till det punktskattesystem och de punktskat-
tenivåer kan komma igälla den inreattsom marknaden torde medföra ett
väsentligt inkomstbortfall för statskassan. Storleken detta bortfall ärav

svåremellertid beräkna, eftersomatt inom EG inteännu kommit tillman
klarhet vilkaöver punktskatter de enskilda medlemsländerna skallsom
ha i framtiden. Det kan här nämnas vägtrafikbeskattningenatt föremålär
för översyn inom EG och dennaatt översyn eventuellt kan leda till en
enhetlig beskattning området fråga.i Det kan dock konstateras att en
anpassning till de EG-kommissionen föreslagna punktskattenivåernaav
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7,5alkoholdrycksområdet inkomstbortfall cirkaskulle medföra ett
kassettband,videobandspelare,miljarder kr. De svenska punktskatterna

konfektyrer samtligachoklad ochkemisk-tekniska ärpreparat samt av
sådant Ett avskaffande dessa skattergränskontroller.slag de kräveratt av

Enmed cirka 1,3 miljarder kr.innebär statsintäkterna minskar närmareatt
Dennareseskattenanpassning till EG kan komma kräva omprövas.att att

Övriga i Sverige400 milj. kr. till statskassan.skatt inbringar drygt
sådan fall efterde iförekommande karaktärpunktskatter är vartattav -

Dessa skatter skulleteknisk ändring -inte kräver gränskontroll.enklareen
behållas till EG.harmoniseringdärför eftereventuellt kunna även en
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4 Punktskatterna i vissa nordiska
länder

4.1 Danmark

Danska intäkter frånstatens de indirekta skatterna beräknas årunder 1989
uppgå till 120 miljarder kr.,ca punktskatterna eller avgifternavarav som-de kallas i Danmark beräknas för cirka 53 miljarder kr. Danmarkssvara-
sammanlagda skatte-, tull- och avgiftsintäkter beräknas under årsamma
uppgå till cirka 248 miljarder kr.

De och tjänster år 1987varor belagdasom med avgift nedan.var anges
De förändringar i avgiftspliktens omfattning skett i april 1987 iochsom
januari 1989 i förekommande fall.anges

Spritdrycker; avgiften är sammansatt grundavgift literav- en per ren
alkohol och värdeavgift utgåren med 37,5som detprocent av
avgiftspliktiga värdet,
vin; avgiften utgår med visst belopp liter, beloppet lägreär för- per
alkoholsvagare vin for vinän med volymprocentstörre alkohol,en
öl; avgiften utgår med visst belopp hektoliter och varierar efterper-
alkoholstyrka, bryggerierna tillerkänns årligen avgiftsbefrielse vilkenen

såår utformad mindreatt bryggerier gynnas,
mineralvatten, läskedrycker och saft avgiften utgår med visstm.m.;-
belopp liter, kolsyrefria läskedryckerper framställs i ochsom automat

i glas eller bägareserveras befriade frånär avgiften,
kaffe och avgiften utgårte; med visst belopp kg.,- per
förpackningar; avgiften utgår med visst belopp förpackning in-- per
nehållande sprit, vin, öl och läskedrycker m.m.,
tobaksvaror vartill också räknas cigarettpapper; avgiften cigaretter-
och cigarrer utgår kombinerad stycke-som ochen värdeavgift, avgiften

utgårtobak med visst belopp kg., avgiften utgårper med visssnus
detaljhandelsprisetprocent exkl. mervårdeskatt,

choklad och konfektyrer; avgiften utgår med visst belopp kg.,- per
nötter, mandlar, kokos avgiften utgår med visst beloppm.m.; kg.- per
och erläggs i samband med införsel eller produktion, utgåravgift också
på importerade innehåller nötter,varor mandlar,som kokos m.m.,
socker; avgiften utgår med visst belopp kg.,per-
glass; avgiften utgår med visst belopp liter,per-
viktavgift för motorfordon; avgiften utgår för alla registreringspliktiga-
fordon,
utjämningsavgift för motorfordon drivs med bränslesom annat än-
bensin; avgiften kompletterar viktavgiften,
registreringsavgift för motorfordon; avgiften erläggs i samband med-
fordonets första registrering utgåroch med viss fordonetsprocent av
värde,

20-KIS l
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utgår årligen vissmedavgiftenmotorfordon;föransvarsförsäkringsavgift-
utgår dockmotorcyklaransvarsförsäkringen, förförpremienprocent av

år,fast beloppmedavgiften ett per
blyfriförlägreliter ochutgår ärmed visst beloppbensin; avgiften per—

blyhaltig,bensin förän
utgår med visstavgiftenpetroleumeldningsolja,diesel- och m.m.;-

framställninganvänds förprodukterrespektive kg.,literbelopp somper
skatteplikten,omfattaskraftvärmeverki kraft- ellerelektricitet avav

får avgift,tillbaka erlagdkollektivtrafikföretagen
delkilowattimme, denutgår beloppmed visstavgiftenelektricitet; per-

stadigvarandeuppvärmningavseendeelektricitetsförbrukningen avav
år omfattaskilowattimmar4 000överstigerbostäder enavpersom

skattebefriad,persontrafikelektriskt driven ärreducerad skattesats,
differen-kubikmeter ochutgår ärvisst beloppmedavgiften pergas;-

tierad,
föranvändskolutgår visst beloppmedavgiftenkol; ton, somper-

kraftvärme-i kraft- ochelektricitetelleri gasverkframställning gasav
skatteplikten,inteomfattasverk av

avgiften,grammofoner och högtalare;bandspelare,radiomottagare, som-
grossistpriset exkl.vissutgick medapril 1987,avskaffades i procent av

mervärdeskatt,
utgår styckeskatt,avgiftenvideobandspelare;ochTV-mottagare ensom-

beroendebl.a.differentieradavgiftensåvitt TV-mottagare äravser
föravseddaförochför mindre apparaterstorlek apparaterapparatens

avgift,utgår 1989 ingenjanuarisedanmottagningsvart-vit
januari 1989sedanutgår styckeskatt,hårda avgiftenvitvaror; som en-

omfattadeetc.skattenköksfläktarspisar, ochomfattar skatten ugnar
tidigareskattepliktensmotiverades medreformenfler atttidigare varor,

gränshandel,oacceptabelmedfördeomfattning en
utgåravgiftenelektiska säkringar;ochglödlampor, neonrör som en-

styckeskatt,
grossistpriset exkl.utgår med vissgrammofonskivor; avgiften procent av-

mervärdeskatt,
1987,avskaffades i aprilavgiftenvideokassettband;-

detaljhandelsprisetutgår med vissavgiftenparfymvaror; procent av-
mervärdeskatt,exkl.

utgår ask,visstmed beloppavgiftentändstickor; per-
utgår tändare,med visst beloppavgiftencigarettändare; per-

utgår styckeskatt,avgiftenkortlekar; ensom-
utgår vissmedavgiftenlustfartyg; procentförsäkringsavgift av-

försäkringssumman,
utgår enhetligtfritidsbåtar; medavgiftenregistreringsavgift för ettstörre-

belopp,
påbörjar charter-utgår varjeavgiften förcharterflyg; passagerare som-

resmålet,tillmedfrån avgiften varierar hänsynflygplats,danskflygning
avgiftsplik-utgår detmed vissavgiftenbekämpningsmedel; procent av-

förpackningaribekämpningsmedelendastavgiften omfattartiga värdet,
liter,kg. eller 1rymmande mindre län
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engångsserviser; utgåravgiften med viss det avgiftspliktigaprocent av-
värdet.

4.2 Norge

årDen norska skatte- och avgiftsintäkter uppgick under 1987 tillstatens
drygt 132 miljarder kr. Punktskatterna eller säravgifterna de kallassom-
i Norge svarade för drygt 31 miljarder de totala intäkterna.av-

årDe 1987 med säravgiftbelagda ärvaror som var

sprit och vin; avgiften grundavgift liter ochär sammansatt av en per-
volymprocent alkohol värdeavgift vilken beräknas med ledningsamt en

försäljningspriset mervärdeskatt,exkl.av
utgåröl; avgiften med visst belopp liter, avgiften högre förärper-

alkoholstarkare produkter för alkoholsvagare,än
utgårkolsyrehaltiga alkoholfria avgiftendrycker; med visst belopp per~

liter,
utgårkolsyre- och alkoholfria drycker; avgiften visstmed belopp per-

frånliter, undantag avgift för kaffe, mjölkprodukter juice,gäller te, samt
nektar bär eller frukter citrusfrukter,andra änetc. av

engångs-förpackningar; avgiften avsedd begränsa användningenär att av-
förpackningar för dryck riktar sig emellertid inte direkt dessamotmen

ingårförpackningar del avgiften de beskattadeutan som en av
engångsförpackningar,drycker säljs isom

också utgårvartilltobaksvaror räknas cigarettpapper; avgiften med visst-
belopp cigaretter, cigarettpapperstyck övrigaper resp. per gram
tobaksvaror,

utgårchoklad och konfektyrer; avgiften visstmed belopp kg,per-
utgåravgiftensocker, med visst belopp kg,per-

utgårkosmetiska avgiften med 40 pris tillhögstapreparat; procent av-
detaljist,
engångsavgift utgårmotorfordon; avgiften progressiv och medär-

såväl övergårledning fordonets Norgevärde dess vikt successivtav som
till viktskatt grund den värdebaserade skattenattrenen av anses
missgynna önskvärd säkerhetsutrustning, för taxibilar tillämpasm.m en
lägre avgiftssats,

utgårregistreringsavgift för motorfordon; avgiften motorfordon-
i Norge,byggda

årsavgift utgårfordon; avgiften med 1 000 för bilar 500kr. ochm.m.—
förkr. husvagnar,

utgårkilometcravgift; avgiften för alla dieseldrivna motorfordon och-
beräknas med ledning färdsträcka och fordonsvikt,av

utgåromregistreringsavgift; avgiften vid registrering motorfordon somav-
tidigare varit registrerade, avgiften motiveras med begagnadeatt
motorfordon omfattas mervärdeskatten,av

utgårregistreringsavgift för husvagnar; avgiften vid nyregistrering,-
bensin; avgiftssatsen lägre för blyfri bensin för blyhaltig,är än-
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båtmotorer; avgiften beräknas med ledning hästkraftsantalet, motorerav-
under nio hästkrafter beskattas inte,
elektrisk kraft; vissa industrigrenar har reducerad avgift dennaen-

föreslåsordning upphöra under 1989, konsumenterna i Norges nordliga
delar har reducerad avgift,en
mineralolja; avgiften bestäms med hänsyn till bl.a. oljans svavelhalt,-
smörjolja;-
honoraravgift; avgiften inkomstbeskattningenersätter konstnärer ochav-
artister vistas tillfälligt i Norge,som
avgift aktieomsättning;-
feriebostad i utgårutlandet; avgiften med fem det belopp förprocent av-

utförseltillståndvilket erhållits,
charterresor med flyg;-
kassettband; utgåravgiften för alla videokassetter och för oinspelade-
ljudkassetter, utgåravgiften med visst belopp kassett,per
miljöfarliga batterier; utgåravgiften med visst belopp batteri.per-

4.3 Finland

Enligt Finlands uppgårbudget för 1989 de samlade skatteintäkterna till
cirka 105 miljarder mark. Punktskatterna eller acciserna de benämnssom-
i Finland för cirka 15 miljarder mark. Vissa andra accisliknandesvarar-
inkomster uppgår till cirka 10,5 miljarder mark. Det sig härrör om
stämpelskatt, skatt bilar och motorcyklar, motorfordonsskatt vissasamt
andra skatter och avgifter.

årDe 1987 belagda med accisvaror ärsom var

sprit utgåroch vin; accisen med 60 det belopp influtitprocent av som-
till alkoholbolaget under kalendermånad,

utgåröl; accisen 30med eller 40 minuthandelspriset,procent av-
läskedrycker vartill räknas lättöl och vissa för framställning dryckerav-
ägnade produkter; utgåraccisen i form grundskatt och tilläggs-av en en
skatt,

ocksåtobaksvaror vartill räknas cigarettpapper; grundaccisen beräknas-
enligt viss minuthandelspriset varjämteprocent uppbäresen av en
tilläggsaccis, accisen varierar mellan 36,7 52,42och procent av
minuthandelspriset,

utgårsötsaker; accis med visst belopp kg nettovikt,per-
vissa livsmedel; accisen intehar fiskalt syfte avseddett ärutan att-
utjämna prisskillnaderna inhemskamellan råvaror,och utländska accisen
träffar framför allt vissa bageriprodukter, chokladglass, kakao- och
puddingmjöl, râgbrödkorv, konserver, och knäckebröd,
matfetter; accisen har inte bara ñskalt syfteett utan även attavser-

åtgångenreglera hållasmör bestämd prisproportionattgenom en
mellan och margarin,smör
socker, gödselmedel, oljekraftforder, foderblandningar och proteiner,-
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utgårmotorbensin dieselolja;och accisen med belopp liter varvidett per-
beloppet lägre för blyfri för blyhaltigär bensin.än

utgårBiografskatten normalt med 10 inträdesavgiften. Omprocent av
innehållfilmen till dåligsitt eller dess konstnärligaär eller moraliskaom

frågakvalitet filmgranskningsbyråär avgörs statenssvag en som av- -
utgår dock skatt med 30 inträdesavgiften. För vetenskapliga ochprocent av
därmed utgårjämförbara filmer avstårStaten frånskatt. i flera fall
skatten 10 Detta småi syftesker stödja biograferprocent. attom orter.
Vidare nedsätts skatten den skattskyldige erlägger visst belopp tillom
Finlands filmstiftelse.

Lotteriskatt erhållnaerläggs för vinster i finska lotterier och utlottning
premieobligationer vid Vadslagning i samband med idrotts- ochsamtav

djurtävlingar. skattskyldig erhållitden vinstenär anordnarensom men
lotteriet skall erlägga skatten för den skattskyldige. Lotteriskattenetc.av

uppgår till 20-30 vinstbeloppet. utgårVid hästtävlingarprocent av
lotteriskatt dock 5med de sammanlagda totalisatorinsatserna.procent av

Bil- och motorcykelskatt erläggs vid import i samband med tullbehand-
lingen föroch i landet framställda dåbilar och motorcyklar förstade
gången överlåts eller i bruk. Bilskattens storlek bilenstas beskatt-eget är
ningsvärde förhöjt med 32 såoch minskat 600med 4 dockmark,procent

skatten alltid minst 50att är beskattningsvärdet. Beskatt-procent av
ningsvärdet det avseddaär tullvärdet jämte eventuell tull och accis. Vid
beräkning beskattningsvärdet till fordonet höra minst denav anses
utrustning varmed fordonet bör försett för kunna godkännas förattvara

fråntrafik. Befriade skatt ambulanser och brandbilar Motor-är m.m.
ocksåcykelskatten progressivär beräknas ledningmed cykelnsmen av

cylindervolym.
Motorfordonsskatt eller dieselskatt förerläggs begagnande motorfor-av

don med kraft eller bränsle oblandad bensinän ellerannatannan
frånbensinalkohol. Bussar dock befriade årligen.skatten, vilkenär erlägges
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5 särskildaDen varuskatten

5.1 Kemisk-tekniska preparat

5.1.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1941:251 särskild LSV, 1984:153,varuskatt omtrycktom
utgårändrad 1987:1199 införselskatt omsättning och bl.a.senast av

vissa för personligt bruk avsedda kemisk-tekniska kosmetika. Depreparat
framgårskattepliktiga i bilaga till LSV. bilaganAv attvarorna anges en

skatt skall erläggas för följande preparat.

Parfym i flytande fasteller form, luktvatten, rakvatten och rakbalsam,-
med undantag spritglycerol, ochpreparatet rosenvatten,av
puder, puderkräm, ansiktslera, ansiktsskum, ansiktsmask smink, medoch-

5undantag puderkräm smink med pudersubstans högstochav om
viktprocent, vitt ströpuder speciellt förärsamt preparat avsettsom
döljande födelsemärke huddefekt,eller liknandeärr,av
läppstift, läppglans för behandling medoch andra läppar,preparat av-
undantag ofärgat cerat,av

för behandling eller nagelband, med undantagnaglarpreparat av av-
nagellackborttagningsmedel och nagelvittpennor,
hârvårdspreparat, hårtvättmedelmed undantag inte samtidigt ärav som-
färgande, tonande blekande,eller

ögonhårför behandling och ögonbryn, med undantagpreparat avav—
avsminkningsmedel inte luktvatten,utgörsom
hårborttagningsmedel,-
deodoranter transpiration,och medel med undantag ättiketer-mot av-

fotvårdsmedel.ochpreparat

Varorna i bilagan systematiserade under sina respektive tulltaxenum-är
I förteckningen finns angivet vilka respektiveunder tulltaxe-mer. varor

frånundantagits skatteplikt. Härutöver är ävennummer som varor som
beretts apotek för säljas enligt tandläkare ellerläkare,att recept av

frånveterinär undantagna Det förekommer kemisk-tekniskaskatten. att
bådeisäljs s.k. förpackningar skattepliktigadvs. därpreparat varusatser,

ingår. frågaicke skattepliktigaoch I dessa fall huruvidauppkommervaror
de skattefria RSVskall räknas in i beskattningsvärdet ej. harellervarorna
utfärdat anvisningar till ledning för bedömning.denna

skattskyldig iden yrkesmässig inom landet tillverkarverksamhetär som
skattepliktiga RSV Införsoch den hos registrerats importör.varor som som

någonskattepliktiga inte registrerad importör skalläravvaror som som
betalas till tullmyndigheten.skatt

skattskyldig tillverkare i utför egentligaallmänhet den denär som
tillverkningen. Som tillverkning omformningomarbetning ochävenanses

såinte skattepliktig skattepliktigden blirär att samtav en vara som
förpackning skattepliktigt i särskildsäljaspreparat attav om varan avses en
förpackning.
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skattskyldighet för registrerad skattskyldig inträder levererasnär en vara
anspråktill köpare, i för vidare bearbetning videller avregistreringtas

ingår i tillverkarens eller importörens lager.
utgårSkatt kemisk-tekniska 50medpreparat procent av varans

beskattningsvärde.
Ett beskattningsvärde lika med det pris, den skatt-preparats är som

skyldige i allmänhet betingar sig för vid försäljning till detaljhandlarevaran
huvudregeln. Bedriver den skattskyldige ingen försäljning det aktuellaav

till detaljhandeln beskattningsvärdet lika med prispreparatet är det den
skattskyldige sådankan ha betingat sig vid försäljning. Beräkningenantas

någonbeskattningsvärdet i tvåsker dessa fall enligt de hjälpreglerav av
RSV anvisat. I pris inteskall räknas in skattens belopp ellersom varans

mervärdeskatten. Som fårbeskattningsvärde inte pris, gälleranges som
endast för mindre betydande del den skattepliktiga försäljningen. Nären av
det gäller fraktkostnader inte inkalkylerade i priset skall de, liksomärsom
expeditions- faktureringskostnader, påverkaoch intenormalt beskatt-
ningsvärdet. Om denna kostnad skulle detonormalt hög kan dockvara
finnas skäl inte viss delpröva kostnaden del prisetatt utgörom av en av
och därför skall inräknas i beskattningsvärdet. påverkatOm priset är av
intressegemenskap kan det inte beskattningsvärde. Medutgöra intres-

förståssegemenskap säljaremellan och köpare etablerat beroende-ett
förhållande. sådant förhållandeEtt kan föreligga de kan ellerstyraom
kontrollera varandra.

Huvudregeln tidigare anförts, detär, pris i allmänhet gällerattsom som
vid försäljning till detaljhandeln skall beskattningsvärde. Förekom-utgöra

ingen försäljning till detaljhandeln skall beskattningsvärdet bestämmasmer
utifrån pris till någondetaljhandlare och beräknas efterett antaget deav
två hjälpreglerna. Hjälpregel I tillämpas vid försäljning till partihandlare
och hjälpregel II vid försäljning till konsument.

Vid försäljning till partihandlare enligt hjälpregel I beskattningsvärdetär
lika med det pris, exkl. särskild varuskatt och mervärdeskatt, som
partihandlaren vid försäljning till detaljhandlare. Genomtar dennaut regel
kommer skatten bli ungefär lika distributionssätt.att stor oavsett

När hjälpregel tillämplig såär beräknas beskattningsvärdet detatt
skall priset till utifråndetaljist. Detta innebärmotsvara priset tillatt man
konsumenten beräknar beskattningsvärdet vissatt ta procentsatsgenom en

detta Det tvåpris. förekommer 37 45och ochav procentsatser, procent,
på,det beror vissa till delen distribueras fackhan-att störrevaror genom

deln och andra dagligvaruhandeln och dessa har olika marginalerattgenom
vid bestämmandet På hårvårdspreparat,sina priser. hårborttagningsme-av
del och transpirationsmedel säljs till delen daglig-störresom genom
varuhandeln, tillämpas den högre föroch övrigaprocentsatsen preparat
gäller den lägre Beskattningsvärdet skall beräknasprocentsatsen.
konsumentpriset exkl. mervärdeskatt inkl. särskild Omvaruskatt.men
försäljning återförsäljaresker till flera varuhus- eller butikskedjortypav
eller motsvarande skall beskattningsvärdet utifrånbestämmas det högsta
pris återförsäljaretillämpas den erfarenhetsmässigt köper desom av som

kvantiteterna.största
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tekniskafrån särskilda varuskattenden preparatSkatteuppbörden var
165.skattskyldigabudgetåret mi1j.kr. Antalet198788 483 var

Bakgrund5.1.2

år 1941.infördesvissa tekniskabeskattningsärskild bl.a.En preparatav
ansågs vid dennaTekniskastatsfinansiella skäl.Skatten tillkom preparatav

träffadeansågs därför lämpligt skattenDettid ha karaktär lyx. attaven
denna varugrupp.

från dvs.värdeskatt,börjanutformades redanVaruskatten somsom en
värdeskattepliktigadentill vissbestämdskatt procent varansaven

intevilket dockalltjämt,form skattenbeskattningsvärde. Denna har
infördes.dendensammautformning i dag närinnebär skattens äratt som

såvälföremål avseendeändringarsålunda för fleravaritSkatten har
beskattningsvär-beskattningsområdets höjd ochomfattning skattenssom

bestämmande.dets
varit i huvudsakBeskattningsområdet omfattningi sin nuvarandehar

år ändringarna innebar1965. 1965 vidtagnajuli Desedan den 1oförändrat
samtidigtschamponeringsmedel som inte ärskatteplikten förbl.a. att

slopades.artiklaroch vissa andrablekande, tandkrämtonande eller
kemisk-tekniskaför detFrån gällde differentierade skattesatserbörjan

samtliga50 % förvaruområdet. juli 1965 gäller skattesatsenFr.o.m. den 1
varor.

Överväganden5.1.3

kemisk-tekniskabehandlarLSV, i lagen preparat,Tillämpningen den delav
RSV.såväl försvårigheter skattskyldigeför denmedför avsevärda som

bestårTillämpningssvårigheterna i ärdels avgöra ett preparatatt om
beskattningsvärdet.i fastställaskattepliktigt och delseller att

skattepliktigt eller uppkommerFrågan huruvida ärpreparatett
marknaden.introducerasproduktnaturligtvis i första hand när en ny

också produkterFrågeställningen det gällerkan dock uppkomma när som
två exempel.med följandekan belysasi Problemetredan finns handeln.

undantagmedskattepliktigasminkPuder, puderkräm och är preparat——
5 viktprocent,högstsmink med pudersubstanspuderkräm och omav

speciellt förbabypuder ärvitt ströpuder t.ex. avsettpreparatsamt som
För kunnahuddefekt.liknandefödelsemärke ellerdöljande attärr,av

laboratorieundersök-oftasti dessa fall krävsskattepliktenfastställa en
likvärdiga,sigför konsumentenning produkten. Produkter tersomav

behandlingskattemässigtvå olikapuderkrämer, kan komma attt.ex.
5underelleri produktenpudersubstanshalten är överberoende om

innehållande blivitzinknågra fall barnsalvaviktprocent. I har
tulltaxe-pudersubstansen,skattepliktigklassificerad p.g.a.varasom

ansågs produktmedanoskäligdenringen ändrades att ensenare p.g.a.
huden blevavsedd strykasdisco-glitter,glitterstoft,med attsom var
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klassificerad skattepliktig eftersom glittretsom utgjordes av
plastpartiklar inte lämnade någonkvar pudersubstans vidsom bränning.
Ansiktsmasker skattepliktigaär produkter. Gränsen mellan dessa masker-
och rengöringspreparat för ansiktet ibland flytande.är Detta gäller
speciellt s.k. peelingkrämer, produkt skalltyp användas fören av som

avlägsna dödaatt hudceller i ansiktet. Om skall sitta ikvarpreparatet
ansiktet stund klassificeras det ansiktsmasken medan detsom anses

skattefri rengöringsproduktvara en bort direkt.tvättaspreparatetom
Preparatet ocksåfinns för användning övriga kroppen, dåärmen
skattefritt.

bådaDe exemplen illustrerar svårigheternaväl med ha ickeatt generellen
skatt konsumtionsområdeett där produktsortimentet föremål såförär

och hastigastora förändringar på det kemisk-tekniska området.som
svårigheterna bestämma riktigtatt beskattningsvärdeett ocksåkan vara

avsevärda. Regeln för beräkning beskattningsvärdet tillkom vid tidav en
då de flesta såldes från tillverkarenpreparat importöreneller direkt till
parfymaffären. I förhållandenadag är annorlunda. Preparaten säljs numera
oftast till varuhuskedjorstora eller via grossister. En allt delstörre av
försäljningen sker också direkt till konsumentennumera t.ex. genom
postorder. De hjälpregler RSV utformat för beräkning beskatt-som av
ningsvärdet i ovannämnda situationer har visat sig svåramycketvara att
tillämpa. De marknaden allt vanligare förekommande rabatterbjudan-
dena gåvornaoch bidrar också till försvåra beräkningenatt beskatt-av
ningsvärdet.

De svårigheter beskrivits medför RSV, försom ovan detatt att
nuvarande beskattningssystemet skall fungera fullt tillfredsställandeett

måstesätt, ha möjlighet att avsätta ochstora kunnande förstortresurser
kontroll LSV:s tillämpning. Sådana sådantm.m. ochav kunnanderesurser
saknas för närvarande.

Av det anförda framgår den nuvarandeatt beskattningsformen för
kemisk-tekniska förenadär med svårigheter.preparat avsevärda Statens
intäkter från skatten emellertid sådanär storlek den inteattav utan
mycket goda skäl kan avskaffas. Det den bakgrunden böramotsynes
övervägas finnaatt och enklare form fören beskattningen.annan
Beskattningen skulle i istället princip kunna ske med ledning volymav
eller med ledning någonmängden beståndsdel i sådanav Enav preparaten.
form beskattning torde dock, med hänsyn tillav frågadet häratt är ettom
mycket heterogent produktsortiment, förenad med minst likavara stora
svårigheter den nuvarande. En beskattningsform måhändasom skulleny
heller inte lösa de problem förknippadeär medsom huruvidaatt avgöra
ett skattepliktigtärpreparat eller ej.

Som anförts tidigare har beskattningen kemisk-tekniskaav preparat
motiverats dess karaktär lyx. Det ifrågasättaskan medav fogav dettaom

alltjämtsynsätt relevant. Ettär flertal de skattepliktiga produkternaav
torde i likhet med de skattefria produkterna tvålnumera, och tandkräm,
uppfattas nödvändiga hygienprodukter. Hitsom hör deodorantert.ex. och

hårvårdsprodukter.vissa såledesDet finns vägande skältungt utvidgaatt
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Skatteintäkternaområdet produkter.dessatilldet skattefria ävenatt avse
1961986 tillhårvårdsprodukter underfrån uppgicktranspirations- och

fråntotala intäkterna52 deutgjordemilj. vilket beloppkr., procent av
efter detskulle,skatteninkomsterna attkemisk-tekniska enpreparat. av

sådansåledesområdet blieventuelltskattefria skett,utvidgning det avav
aktuellahela detslopande skattenrelativt storlekblygsam att ett av

förhållan-också detframstår bidrarområdet rimligt. Till detta synsättsom
kemisk-tekniskaförsäljningen dyraredel preparatdet växandeatt aven av

samband med utlandsresor.skattefritt isker
tillämpningssvârigheter och tillbeskrivitsMed till dehänsyn ovansom

varubeskatt-föreslår särskildakommittén denanförtsvad i övrigt attsom
slopas.kemisk-tekniskaningen preparatav

Choklad konfektyrer5.2 och

ordningNuvarande5.2.1

choklad-på vissautgår omsättning och införselEnligt LSV skatt även av
LSV.till Avi bilagaskattepliktigaDekonfektyrvaror.och varorna anges en

följande produkter.framgår förskall erläggasbilagan skattatt

innehållande fondantmas-med undantagkakao,Sockerkonfektyrer, av-
ihalvfabrikat bulk.liknandeoch andramandelmassor, pastorsor,

innehållande medkakaolivsmedelsberedningarChoklad andraoch-
andrapuddingar ochglassmassa,glasspulver, glasspastaundantag av

beredningarflytandeflingor, ochpulver,liknande efterrätter pastorsamt
liknandeframställning pudding ochföravseddaendast annanav

dryck.efterrätt och
tille.d.småkakor rån krämwafers med mellanläggochSöta kex, av-

choklad.överdragna medövervägande delen
konsumtion.för direktSockerfria konfektyrer-

landet tillverkarinomyrkesmässig verksamhetskattskyldig den iär som
Införsimportör.RSV registreratsskattepliktiga och den hos somsomvaror

skallnågon importörregistreradinteskattepliktiga är somsomvaror av
tullmyndigheten.tillbetalasskatt

den egentligautföri allmänhet denskattskyldig tillverkare är som
omarbetningdocktillverkningtillverkningen. Som även av enanses

omformningdärmed i vikt ochskattepliktig ökar av en varavara om varan
så dessutomskattepliktig. RSV harblirskattepliktiginte är att varansom

förändringinnebärandeommärkninganvisat att av varansenvaraav en
tillverkning.användningsområde skattepliktigkanangivna utgöraanses

levererasskattskyldig inträderför registreradskattskyldighet när en vara
avregistreringanspråk bearbetning vidför vidare elleritill köpare, tas

ingår importörens lager.tillverkarens elleri
utgår kgfemskatt med kronorkonfektyrerFör choklad och per av

nettoviktbeskattningsvikten. Medlika mednettovikt vilken är avsesvarans
skaft till pappbottnarinklusive klubbor,emballage etc.utan menvaror
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Skatteuppbörden för choklad- och konfektyrvaror under budgetåretvar
198788 451 milj.kr. Antalet skattskyldiga 152.var

5.2.2 Bakgrund

En särskild beskattning choklad- och konfektyrvaror infördesav 1941.
Skatten choklad- och konfektyrvaror utformades från början som en
värdeskatt, dvs. skatt bestämd till visssom denen skattepliktigaprocent av

värde beskattningsvärdet.varans
års1969 punktskatteutredning Översynansåg i sitt betänkande vissaav

punktskatter, SOU 1970:37, förhållandetdetatt choklad-att och
konfektyrbeskattningen hade utformats värdeskatt ingav betänklig-som en
heter. Erfarenheterna denna beskattningtyp nämligen,av enligtav var
utredningen, den inbjuder åtgärderatt till och i syftearrangemang att
nedbringa skattebelastningen. Utredningen konstaterade

värdeskattemetodenatt svårlöstamedförde tillämpningsproblem såvitt
avsåg choklad- och konfektyrområdet. Utredningen förordade övergången
till specifik viktbeskattning. ansågManen viktskattatt har uppenbaraen
fördelar kontrollsynpunkt. Möjligheternaur prissättningsvägen nåatt en
lägre skattebelastning bortfaller. Genom viktbeskattning uppnås enligt
utredningen också ochatt beskattas likaen oberoendesamma vara av
produktionsförhållanden, distributionssätt, integrationsförhållanden etc.
Dessutom medför viktbeskattning de i tillverkningshänseendeatt dyrare
sockerfria konfektyrerna fåskulle förhållandei till sockerkonfektyrernaen

beskattning, vilket såggynnsammare utredningen positivt.som
Genom lagstiftning 1971 utformades choklad- och konfektyrbeskattnin-

viktskatt. Skatten blevgen enhetlig.som en

Överväganden5.2.3

Av den tidigare redogörelsen, liksom vad framgårnedan,av som anges att
den särskilda varuskatten choklad- och konfektyrvaror inte heltär
konkurrensneutral. Vissa produkter, vilka för konsumenten kan tyckas

likartade dem beskattas, undantagna frånvara är beskattning. Såsomsom
framgår 5.2.1avsnitt omfattar skattepliktenav enligt LSV vissa livsmedels-

innehållandeprodukter kakao chokladsås och frukostflingor m.m. medan
andra livsmedelsprodukter frånundantaär skatteplikt glass, puddingar,gna
pulver och flytande beredningar endast avsedda eller lämpliga för
framställning pudding och liknande efterrättav och dryck. Dettaannan
förhållande kan för konsumenten framstå svårförståeligt och detsom

ocksåkan upphov till gränsdragningsproblem.ge
Rån wafers med mellanlägg kräm e.d. till övervägande delen täcktaav
choklad produktär konsumentsynpunktav en helt jämförligsom ärur med

konfektyrer. Sådana rån bör därför, såsom sker, behandlas iett
beskattningshänseende likartat konfektyrer.sätt Annorlunda förhållersom
det sig med småkakor.kex och Dessa produkter de täcktaoavsett ärom—-

choklad eller framstår förav konsumenten jämförbara medsom-



317särskilda varuskattenDenSOU 1989:35

området såvitt kexUtformningen det skattepliktigakonditorivaror. avserav
småkakor således uppfylla kravet konkur-och vissa kan inte anses

ocksårensneutralitet. Den medföra gränsdragningsproblem.kan
mellanmålsprodukterI detaljhandeln finns antalstortett somnumera

snacks,Framför allt kan s.k.konkurrerar med de beskattade sötvarorna.
konfektyrerdvs. potatischips, jordnötter och sägaspopcorn m.m., vara en

närstående förDenna omfattasoch wafers varugrupp. varugrupp
någon Frågan behandlats iinte punktskatt. har docknärvarande av

anledning motioner den särskilda varuskatten.skatteutskottet med av om
ansåg då frågan vissSkatteutskottet förtjänt uppmärksamhet ävenvara av

åtgärder 197778:36.inga vidtogs SkUom
konfektyrvaror tillkomDen särskilda varuskatten choklad och av

statsfinansiella till det önskvärda i dämpaskäl hänsyn attsamt av
jämvälkonsumtionen Motsvarande överväganden torde kunnasötsaker.av

Även förhållandet vissamotivera beskattning snacks. det snacks ochattav
sådanformer choklad- konfektyrvaror substitut talar föroch utgör enav

särskildabeskattning. Beskattningen ske inom för denkan ramen
således utgå viktskatt. producentervaruskatten och Antalet avsom en

Några skattskyldiga enligtsnacks litet. dessa producenter redanär ärav nu
LSV. En beskattning därför inte leda till antaletsnacks torde attav
skattskyldiga marginellt. Mot beskattning snacks talarökar änmer en av

svårlösta avgränsningsproblem befaras. Deni första hand kanatt
frånifrågavarande låter många skiljassig i fall inte helt lättvarugruppen

någrainte finns bärande skälvissa bröd- och potatisprodukter det attsom
ocksåMot beskattning talar de relativt blygsammapunktbeskatta. en

uppgick snacksförsälj-intäkter medföra. Under 1987skatten skullesom
Sverige till 900 milj.kr. En beskattning snacks iningen i av somca

beskattningen choklad- och konfektyrvaror skulle,belastning motsvarar av
till Detvid oförändrad konsumtion, inbringa 60 milj.kr. statskassan.ca

förhållandet innehåller rad olika produktersnacksatt somvaru gruppen en
från ifråga medföraskiljer sig varandra vikt torde dessutometc.,om

svårigheter såvitt tekniska utformningenden punktskatt.avser av en
Vissa de konkurrensneutralitets- gränsdragningsproblemoch somav

minskas förändringar i denberörts skulle eventuellt kunnaovan genom
sådanbefintliga lagstiftningen. Andra emellertid de kanskeär natur attav

inte genomgripande reformer Med hänsyn härtill,kan lösas.ens genom
bakgrund vad tidigare anförts behovetsamt attmot om avav som

föreslåfinner kommittén motiveratbegränsa antalet punktskatter, det att
särskilda choklad konfektyrerden varuskatten och slopas.ävenatt

Kommitténs förslag särskilda choklad ochslopa den varuskattenatt
måstekonfektyrer innebär vissa ändringar i lagensmärre görasatt

område1967:340 prisreglering jordbrukets och i förordningenom
jordbruksråvaror.1981:639 utjämning industrins förkostnaderom av

Ändringarna innebär de uppgifter enligt de angivna författningarnaatt som
åligger åläggasRSV i jordbruksnämnd.stället skall statens
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6 Dryckesskatten

6.1 Nuvarande ordning

Enligt 1977:306 dryckesskatt LDS, 1984:158,lagen omtryckt ändradom
1988:114 skall skatt erläggas till vid omsättning inom landetsenast staten

och vid införsel spritdrycker, vin vissamalt- och läskedrycker.samtav
frågaskattskyldig i spritdrycker och vin AB Vin Spritcentralen.ärom

frågaI malt- och läskedrycker den skattskyldig inom landetärom som
Ävenyrkesmässigt tillverkar skattepliktiga drycker. registrerad importör är

skattskyldig.
frågaSkattskyldigheten i vin spritdrycker inträder AB Vinoch närom

Spritcentralen levererar till AB Systembolaget. Skattskyldighet för
tillverkare registrerad importöroch vid omsättning malt- läske-ochav
drycker inträder skattepliktig dryck tilllevereras köpare eller inär tas
anspråk ändamålför försäljning vid avregistrering, finns ieller,änannat

ocksålager. skattskyldighet förAtt malt- och läskedrycker inträder när
anspråk ändamålskattepliktig dryck i för försäljning innebäräntas annat

dryck förtärs tillverkningsstället, vid nederlag ellerävenatt uttagsom
gåvordryck för representation och gratisprover dryckt.ex. samtav av

anspråkbeskattas. För dryck tagits i provning iför samband medsom
tillverkning föreligger dock avdragsrätt.

på utgårSkatten spritdrycker vin med grundavgiftoch ochen en procen-
utgårtavgift. För lättvin med alkoholhalt högst sju volymprocenten av

dock ingen procentavgift.
frågaGrundavgiften liter iutgör per om

spritdrycker 1 krona och 17 för varje alkohol,hel volymprocentöre-
starkvin 5017 kronor och öre,-
lättvin med alkoholhalt sju volymprocent 7 kronor,överen-

9 50lättvin kronor och öre.annat-
Procentavgiften för spritdrycker 60 för vin 39ochutgör procent procent

detaljhandelspriset.av
förståsMed detaljhandelspriset det pris AB Systembolaget tillämparsom

vid försäljning disk, exkl. beloppet enligtoch skatt lagenöver pantav om
mervärdeskatt.

utgårSkatten malt- och läskedrycker liter medper

2 20 förkronor och öl,öre-
9 50kronor och för starköl,öre-
40 för kolsyrad läskedryck,öre-
20 för läskedryck.öre annan-

Skatten lättöl slopades lagändring trädde i kraft den 6 aprilgenom som
1988.



320 Dryckesskatten SOU 1989:35

Skatteintäkterna påför skatt drycker uppgick budgetåretunder 198788
till 10 042 milj.kr. Antalet skattskyldiga för spritdrycker och vin var en
medan antalet skattskyldiga för malt- och läskedrycker 34.var

6.2 Bakgrund

Beskattningen alkoholhaltiga drycker har gamla Huvudprincipernaav anor.
för den nuvarande utformningen beskattningen tillkom dock först 1963av
då reglerna ändrades i väsentliga hänseenden fåi syfte beskattningensatt
höjd klart relaterad till alkoholhalten. Beskattningen alkoholhaltigaav
drycker också genomgåendehar önskemåletmotiverats minskaattav
konsumtionen dessa drycker och konsumtionen tillatt styra överav
alkoholsvagare produkter. Det är bl.a. denna bakgrundmot skattensom

lättöl avskaffades och och lägre skatteklass för alkoholsvagareen ny
viner årinfördes 1988. årsGenom 1977 alkoholpolitiska beslut slogs det
fast skatteinstrumentetatt skall användas alkoholpolitisktettsom
instrument. Priserna skall enligt detta beslut höga och följa denvara
allmänna prisutvecklingen.

Skatt läskedrycker infördes 1940. Utformningen denna beskattningav
har i huvudsak varit oförändrat allt sedan dess tillkomst.

Överväganden6.3

Dryckesskatten någramedför inte nämnvärda tillämpningsproblem eller
andra administrativa svårigheter,vilket i hög grad kan tillskrivas det
förhållandet antalet skattskyldiga begränsat. såledesatt Det finnsär inte
några administrativa skäl ändra grunderna för skattensatt uttagande. En

ändringsmärre lagens såvittbestämmelser skattskyldigs tillrättav avser
avdrag för skatt dock Såsommotiverad. angivits medgessynes ovan
skattskyldig till avdrag förrätt skatt malt- och läskedrycker harsom

anspråktagits i för provning. Bestämmelsen sikte dryckertar harsom
vidanvänts smak- eller kvalitctsprovning i samband med tillverkning.

Avdragsrätten såledesomfattar inte ifrågavarandetill köpare. Denprover
avdragsrätten saknar motsvarighet i det övervägande antalet övriga
punktskatteförfattningar. Avdragsrätten saknar ekonomisk och annan
betydelse för den skattskyldige. I syfte förenhetliga avdragsrättenatt
punktskatteområdet bör därför tillrätten avdrag för skatt malt- och
läskedrycker anspråktagits i för provning avskaffas.som

Såsom tidigare angivits har inom EG-kommissionen utarbetatman ett
såvittförslag beskattningen alkoholdrycker. Kommissionen haravser av

ocksådärvid lämnat angåendeförslag skattenivåerna.ett Kommissionen
konstaterar samtidigt ändringar förslagetatt kan bli nödvändiga innanav
det farhågorkan Dessa grundasantas. det för närvarande finnsatt stora
skillnader i attityden till och därmed beskattningen alkoholdryckerav
mellan EG-länderna. Kommissionens förslag frånskiljer sig det svenska

framför alltsystemet det gällernär skattesatsens storlek. En svensk
anpassning till den kommissionen föreslagna skattesatsnivån skulleav
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innebära frånminskning skatteintäkterna alkoholdryckerna med cirkaen av
7,5 miljarder kr. De motiv ligger bakom den svenska beskattningensom av
alkoholdrycker års måstejmf 1977bl.a. alkoholpolitiska beslut emellertid
tills vidare väsentligt internationella harmoniserings-väga äntyngreanses
strävanden i sådandetta avseende. Behovet anpassning tordeav en
heller andra skäl överhängande. Härtill denkommer svenskaattav vara
beskattningen Påalkoholdrycker inte missgynnar utländska produkter.av
grund det anförda kan ändrad alkoholbeskattning för närvarande inteav en
förordas. påpekasDet bör här dock inomdet finansdepartementetatt
pågår arbete i syfte utreda förutsättningarna för dryckesbeskattn-ett att en
ing i stårhögre grad för närvarandeän i relation till dryckenssom
alkoholhalt.

Skatten på årlättöl avskaffades under 1988. Lättölet vanligär en
måltidsdryck frånoch det kan därför konkurrenssynpunkt angelägetanses

måltidsdryckerandra vanliga med lättölet likartadatt röner skattemässigen
Såbehandling. för närvarande inte falletär i det s.k. bordsvattenatt

beskattas i enlighet med vad förgäller läskedrycker. Ett slopandesom av
påskatten bordsvatten torde dock komma medföra vissa gränsdrag-att

ningsproblem. Härvid förhållandeti första hand det finnsdetattavses
olika former smaksatt bordsvatten marknaden. Dessa produkterav
låter sig inte frånalltid helt lätt skiljas läskedryckerna.

Läskedrycker kan, i till lättöl och bordsvatten, inte entydigtmotsats
måltidsdryck. De konkurrensneutralitetsskälanses som en som ovan

angivits kan därför inte motivera slopande skattenensamt ett av
läskedrycker. En med läskedrycker konkurrerande produkt emellertidär

fråndrycker framställs postmixtyp.s.k. Sistnämndaautomatersom av
drycker omfattas inte dryckesskatten. Det i för sigoch önskvärt attav vore

sådandessa drycker beskattades. Enäven beskattning dock förenad medär
skattetekniska komplikationer. Den konstaterade konkurrenssnedvrid-

frånningen torde teknisk synpunkt bäst lösas läskedrycker-ävenattgenom
frånbefriades dryckesskatt.na

framgårAv det anförda föreliggerskäl för slopa dryckesskattenatt att
såväl bordsvatten sådan åtgärdläskedrycker. En skulle medförasom ett

visst inkomstbortfall förbegränsat statskassan. Skatten läskedryckermen
budgetåretoch bordsvatten under 198788 avkastning 181gav en om

milj.kr. Mot bakgrund föreslårdet anförda kommittén dryckesskat-attav
påreformeras angivits.sättten ovan

2l—KlSl
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7 Tobaksskatten

7.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1961:394 tobaksskatt LTS, omtryckt 1984:155, ändradom
1988:353 skall skattsenast erläggas för tobaksvaror, dvs. cigarrer,

cigariller, cigaretter, röktobak, tuggtobak utgåroch Skatt vidsnus.
tillverkning inom landet för försäljning och vid import skattepliktigav vara.

skattskyldig den tillverkarär skattepliktig inom landet försom attvara
sälja den och den hos RSV har registrerats importör tobaks-som som av
varor.

Skattskyldigheten dåinträder levereras till köpare eller ivaran tas
anspråk ändamålför försäljning ellerannat än vid avregistering finns- -
i lager.

Ibbaksvaror beskattas efter vikt. Cigarrer, cigariller och cigarretter
beskattas efter Sålundastyckevikt ingåri filter och dyliktävenvarans gram.
i beskattningsvikten. Röktobak, tuggtobak och beskattas eftersnus
kilogramvikt.

Cigarrer, cigariller och cigaretter indelas i med ledninggrupper av
styckevikt. utgårSkatt med visst belopp cigarr, cigarillvarans respektiveper

cigarett. Skattebeloppet högre förär för lättare.tyngre änen vara en
Intäkterna från tobaksskatten uppgick budgetåretunder 198788 till

4 550 milj.kr. Antalet skattskyldiga 13.var

7.2 Bakgrund

Tobaksskatt i egentlig mening infördes i Sverige i början 1900-talet.av
Ursprungligen utgick tobaksskatt förhållandeienbart till värde.varans
Denna värdeskatt kompletterades sedermera med tilläggsskatten som
beräknades efter stycketal eller vikt. Tilläggsskatten upphävdes dock
relativt ioch beskattningen infördessnart i stället kom-ett system av
binerade värde- och kvantitetsskatter. Under 1960-talet awecklades det
tidigare gällande påstatsmonopolet tillverkning tobaksvaror. I sambandav
med monopolets avskaffande ändrades reglerna för tobaksskattens
uttagande. Sverige dåfick det med viktskatt respektivesystem styckeskatt

gällande.ännu ärsom

överväganden7.3

LTS fungerar väl administrativ någrasynpunkt. Det finns inteur nämnvär-
da tillämpningsproblem. Det saknas därför för närvarande administrativa
skäl ändra grundernaatt för tobaksskattens uttagande. En ändringsmärre

lagens bestämmelser angående skattskyldigsav till avdrag för skatträtt
dock motiverad. LTS medger skattskyldigsynes till avdrag för skatträtt

anspråktagits i för provning,vara varmed smak- kvalitets-som elleravses
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tillhandahållits församband med tillverkning, ellerprovning i som
ändamål.likartat Denna avdragsrätt saknarvetenskapligt, medicinskt eller

motsvarighet i det övervägande antalet övriga punktskatteförfattningar.
Ifrågavarande till avdrag saknar ekonomisk och betydelse förrätt annan
den skattskyldige. I syfte förenhetliga avdragsbestämmelsernaatt
punktskatteområdet bör därför avdragsrätten i de avseenden härsom
berörts avskaffas.

Såsom i avsnitt angivits EGtidigare har inom utarbetat förslagettman
fråntill enhetligt för beskattning tobaksvaror. Systemet skiljer sigsystem av

såtillvidadet tillsvenska skatten helt eller viss del beräknasatt
försäljningspriset. Internationella harmoniseringssträvanden skulle i och för
sig kunna anpassningmotivera svensk till det beskattningssystemen som

sådangäller eller EG.kan komma gälla inom Behovetattsom av en
anpassning torde dock tidigare angivits för inteskäl närvarandeav som

Harmoniseringssträvandenaöverhängande. därför inte leda tillbörvara nu
väl fungerande beskattning ändras.att en
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8 Videoskatten

8.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1982:1200 skatt videobandspelare LSB, omtrycktom
1984: 162, ändrad 1987:1243 skall videoskatt vid omsättningbetalassenast
eller uthyrning inom landet vid införsel till videobandspelareeller landet av
inbegripet videotuners och videomonitorer med inbyggd utrustning för

återgivninginspelning eller videosignaler. Videokameror ellerav annan
såledesutrustning omfattas inte skatteplikten. Skatteplikten omfattarav

användningsområde.alla slag bandspelare oavsettav
Skattskyldigheten omfattar yrkesmässiga tillverkare videobandspelareav

och RSV registrerade importörer.hos
Skattskyldigheten inträder när

videobandspelare levereras till köpare inte registrerad,ären en som-
gångenvideobandspelare första hyrs ut,en-

videobandspelare sker rörelsenett uttag samtav ur-—
då skattskyldig avregistreras RSVhos-

någonImporteras videobandspelare RSVinte registrerad hosärav som
skall skatten erläggas till tullmyndigheten.

utgårVideoskatt 600med kr. bandspelare. Skattesatsen ärper
oberoende priset bandspelaren och det betydelseär utanav om
bandspelaren eller skattskyldighetenbegagnad inträder.är närny

Antalet hos RSV registrerade skattskyldiga 23.är ca
budgetåretSkatteintäkterna för 198788 uppgick till 208 milj.kr.

8.2 Bakgrund

fårLSB trädde i kraft den 1 januari 1983. Införandet skatten motav ses
åtgärder dåbakgrund de övergripande ekonomiska den nytillträddaav

regeringen företog under slutet 1982. En punktskatt umbärligaav varor,
såsom ansågsvideobandspelare, medverka till medbor-de välbeställdaatt

fick bidra efter bärkraft till rimligt fördela effektensättatt ettgarna av
övergångsvisden sänkning realinkomsterna följa bl.a. denskulleav som av

företagna devalveringen.

Överväganden8.3

Videoskatten medför inga nämnvärda tillämpningsproblem för skattemyn-
såledesdigheten eller för de skattskyldiga. Ett inteslopande skatten kanav

motiveras administrativa skäl. Kommittén har emellertid, skälav av som
tidigare angivits, funnit det önskvärt antalet punktskatter begränsas.att

påPunktskatten videobandspelare tillkom inte i syfte konsum-att styra
tionen i för samhället speciellt önskvärd riktning. Syftet med videoskat-en

i stället den bidra till finansieringenskulle vissa ekonomiskaten attvar av
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åtgärder. såledesVideoskatten i förstaär hand intäktskällaatt se som en
för statskassan. Sett den bakgrunden frånkan intäkterna skatten intemot

särskilt väsentliga.anses som
Med hänsyn till det anförda finner kommittén föreliggaskäl förovan att

slopa punktskatten videobandspelare.
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9 Kassettskatten

9.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1982:691 skatt vissa kassettband LSK, omtrycktom
1984:161, ändrad 1987:1242 skall skatt erläggas vid omsättning ellersenast
uthyrning inom landet eller vid införsel till landet inspelade ellerav
oinspelade videokassettband och oinspelade ljudkassettband.

skattskyldig den inomär landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktigasom
kassettband liksom den blivit registrerad hos RSV.som

Skattskyldigheten inträder när

skattepliktigt kassettband levereras till köpare inte registreradärsom-
RSV,hos

gångenskattepliktigt kassettband första hyrs ut,-
skattepliktigtsker rörelsen ändamålkassettband föruttag annatur av-

sådan inspelningän eller kopiering kassettband sker yrkesmäs-av som
sigt,
den skattskyldige avregistreras.-

Kassettskatten för ljudkassettband 501 kr.är band och föröre per
videokassettband 15 kr. band. Skattesatsen densammaär oavsettper
bandets speltid.

Avdrag medges i deklarationen för skatt redovisats bl.a. band försom
sådan årsvilka avgift i 1982 film- videoavtaloch med desom avses

ändringar och tillägg följer den 22 december 1988 slutet avtalettsom av
erlagts till stiftelsen Svenska Filminstitutet. Avgiften till Svenska Fil-
minstitutet, SFI-avgiften, betalas bl.a. den bedriver yrkesmässigav som

utgåruthyrning videogram föroch de videogram utges attav som genom
föras i handeln för uthyrning till kunder för enskilt bruk. Avgiftenut är

innehåller60 för varje videogram långfilmkr. enligt särskilt angivensom en
innehållerdefinition. För videogram kortfilm avgiften 36 Förkr.ärsom en

videogram utgårsäljs fr.o.m. den juli1 1989 SFI-avgift 20med kr.som
I LSK finns sådanabestämmelser kompensation. Dessa riktar sig tillom

inte registrerade hos RSVär och betalar SFI-avgift till Svenskasom som
utgårFilminstitutet. Kompensation med belopp denett motsvararsom

kassettskatt erlagts för bandet. Ansökan kompensation skall görassom om
skriftligen RSV.hos Kompensation medges inte för 500skattebelopp under

tvåmånadersperiod.kr. per
utgångenAntalet hos RSV registrerade skattskyldiga 170 vidvar av

budgetåret 198788. Skatteintäkterna för perioden uppgick till 140 milj.kr.

9.2 Bakgrund

Kassettskatten infördes 1982. I propositionen till lagen denattanges
kraftigt förfångökande hemkopieringen musik och bild till förlettav
rättighetsinnehavare olika slag deras prestationerverk ochattav genom
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Kopieringsverksamheteninte varitutnyttjas sätt avsett.ett ansessom
musikockså utbudmöjligheterna till brettpropositionen försämrai ett av

videoproduktion.film- ochfonogram kulturpolitiskt angelägensamt
hemkopierin-ansåg verkningardessa negativaDepartementschefen att av

tillekonomisk ersättningdirektskulle kompenseras avgruppergen genom
musik- ochinsatser bl.a.rättighetsinnehavare och andragenom

filmområdena. ekonomiskt för dessaKassettskatten skulle skapa utrymme
ansåg motiveradåtgärder. beskattningDepartementschefen kassetteraven

statsfinansiella skäl.även av

överväganden9.3

några föri egentlig meninginte tillämpningsproblemKassettskatten medför
angåendeBestämmelsernaskattskyldiga skattemyndigheterna.de eller för

Svenskaavgift tillkompensation för de skattskyldiga erläggersom
för RSV.administrativ belastningFilminstitutet medför dock en

konkurrensneutrali-Skattens utformning kommit medföra vissahar att
ocksåföljd tekniska utvecklingenKassettskatten till dentetsproblem. har av

framgårsåvittträffa objekti viss mindre omfattning kommit att avsom,
avsågs iDe angivna problemen beskrivs detlagmotiven, inte beskattas.att

följande.
i flera andra europeiskaLjud- videokassettband punktbeskattasoch

Danmark och England har dockländer Sverige. Närliggande länderän som
någon sådan i Sverige iinte beskattning. Skattesatsen högreär än t.ex.

nivåpå Frankrike.Västtyskland, motsvarande i Norge ocht.ex.men som
gårförhållandet kassettbandDet närliggande länder köpadet iatt att

skattebelastningskattefritt väsentligt lägre den svenska kaneller med änen
frånsmugglingen band Enligt uppgifterleda till ökar.väntas att av
frånockså Uppgiftersmuggling kunnat konstateras.branschen har ökaden

mån uppfattning. Dessatullverket RSV bekräftar i viss branschensoch
säljas marknaden tillinsmugglade band kan sedan den svenska ett

Förhållandet tillväsentligt pris vad eljest möjligt.lägre är ärän som
förfång Smuggeltrafiken innebärför den seriösa handeln med kassettband.
också måste förtullmyndigheten inte oväsentligaavsättaatt resurser
bekämpning densamma.av

Såsom tidigare anförts huvudsakliga motivet för införandetdet avvar
kassettskatten ekonomiska förutsättningarskapa kompenseraatt att
rättighetsinnehavare olika slag för deras till följd hem-verk,attav av
kopieringen, Hemkopieringenutnyttjas inte varitsättett avsett.som
ansågs också försämra möjligheterna till utbud musikbrettett av
fonogram kulturpolitiskt film- videoproduktion. Skattenoch angelägen och
förutsågs således sådana kopiering.träffa kassettband avsedda förärsom

försålda ocksåDen allt övervägande delen band avsedda för dettaär
ändamål. Vissa för kopier-kassettband kan emellertid inte användas
ingsändamål

Den bedriver yrkesmässig uthyrning videogram har betalaattsom av en
avgift till Svenska Filminstitutet. Enligt LSK avdrag i deklarationenmedges
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för den skatt påredovisats videokassettband för vilka avgift tillsom
Filminstitutet utgått. Videofilmuthyrarna såledeshar möjlighet att
avmagnetisera de band tidigare i uthyrningsverksamhetenanvänts ochsom
sälja dessa i obeskattat skick till priser väsentligt understiger demsom som
den vanliga handeln kan Förhållandeterbjuda. innebär konkur-en
renssnedvridning inte tillfredsställande.ärsom

De förhållanden angivits inverkar menligt bl.a. konkur-som ovan
rensneutraliteten. För det fall kassettskatten behållasskall fortsätt-även
ningsvis åtgärderbör vidtas i syfte komma till med de beskrivnaatt rätta
olägenheterna. Detta torde emellertid inte kunna ske lagstiftningenutan att

svârtillgänglig.blir Väsentliga tillämpnings- och kontrollproblem kan
förutses. Det bör därför kassettskattenövervägas kan slopas.om

Enligt direktiven har kommittén undersöka möjligheterna tillatt att
avskaffa de punktskatter svåra tillämpaär och har litenattsom som en
statsfinansiell Såsombetydelse. anförts kan det befaras kassettskatten,att
sedan nödvändiga åtgärder för komma till medatt rätta konstaterade
olägenheter vidtagits, kommer svårabli tillämpa. Redanatt medföratt nu
bestämmelserna kompensation administrativ belastning för RSV.om en
Kassettskatten relativt blygsam avkastning. Skattens andelger en av
konsumentpriset har årunder blivit allt Kassettskattenstörre. i sigsenare
bidrar heller inte till stärka upphovsrätten. Skattenatt inteutgör en
förutsättning för den kompensation till rättighetsinnehavare omnämn-som
des i lagmotiven. Kopplingen mellan skatten årsoch 1982 film- och
videoavtal kan inte självständigt motivera skatten. Ett avskaffandeanses av
kassettskatten heller inget hinderutgör SFI-avgiftens fortbestånd.mot

Med hänsyn till föreslårvad anförts kommittén punktskat-som ovan att
kassettband slopas.ten
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10 Försäljningsskatten på
motorfordon

10.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1978:69 försäljningsskatt motorfordon LFM,om
omtryckt 1984:159, ändrad 1988:357 utgårsenast försäljningsskatt
bilaccis för

personbil med tjänstevikt 400 kg.änen av merl
buss med totalvikt högst 3 000 kg.en av
lastbil skåpkarosserimed och med totalvikt högst 3 000 kg.en av
motorcykel

För skatt utgåskallatt krävs fordonet inteatt eller inteär har varit
registrerat fordon angivet slag eller har varitsom registreratav endast i
förening med avställning.

En personbil enligtär fordonskungörelsen bil, inrättadären som
huvudsakligen för befordran dock högst förare åttaochav personer,

En bil inrättad för befordranpassagerare. flera det angivnaänav personer
är buss.att anse som

Tillverkare och hos RSV registrerade importörer skattepliktigaav
motorfordon skattskyldigaär under vissa särskilt angivna förutsättningar.
Beträffande tillverkare uppställs krav yrkesmässighet och att
tillverkningen skall ha skett inom landet. Beträffande registreraden
importör gäller denne skall införaatt skattepliktiga motorfordon till riket
för försäljning återförsäljare.till För skattepliktigt motorfordon harsom
tillverkats inom landet yrkesmässigän tillverkareav annan och för
motorfordon efter ändring blivit skattepliktigtsom är ägaren skattskyldig.

skattskyldighet för yrkesmässig tillverkare och registrerad importör
inträder motorfordonnär levereras till köpare eller tages rörelsenut ur

sambandutan med försäljning. Om skattepliktigt motorfordon fors till
landet importör, inte registreradärav hos RSV skallsom skatten betalas
till tullmyndigheten. För tillägare skattepliktigt fordon, tillverkatssom
inom landet yrkesmässigän tillverkareav och förannan motorfordon, som
efter ändring har blivit skattepliktigt inträder skattskyldighet fordonetnär
förs in i bilregistret eller efter ändring i registrettas fordonupp som av
skattepliktigt slag. Det innebär denatt är vidägare det tillfälletsom som
fordonet registreras avställningutan att samtidigtgörs blir skattskyldig.
Huruvida fordonet skattepliktigtär eller inte efteravgörs registrerings-en
besiktning.

Skatten för personbilar, lastbilar uppgåroch bussar till 6,40 kr. kg.per
tjänstevikt, med tillägg 800ett kr. varje fullt femtiotalav kg. varmedper
tjänstevikten överstiger 1 600 kg.

För motorcyklar skatten efter fyratas olika viktklasser.ut Skatten för
motorcykel 1 340är kr. tjänsteviktenen uppgår till högst 75om kg., 7601

kr. tjänstevikten högreär 75om kg.än inte överstiger 160 kg., 2 700men
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överstiger 210 kg.tjänstevikten 160 intekr. högre kg.än samtärom men
i fall 4 480 kr.annat

frånfår delvis skyldighet erlägga skattRSV medge befrielse helt eller att
ändring blivit skattepliktigt, skattskyl-för motorfordon, efter omsom

gångenår förstadigheten efter det fordonetinträder än trc attsenare
oskäligtfördes in i bilregistret försäljningsskatten kanoch storanses som

förhållande således utformatsi till värde. Bestämmelsen harfordonets som
särskilt fall.bemyndigande för RSV varjeprövaattett

skattskyldiga 57 vid slutetRSV registreradeAntalet hos var av
budgetåretbudgetåret 017uppgick under till 2198788. Skatteintäkterna

milj.kr.

10.2 Bakgrund

föremål 1950-taletsMotorfordon för särskild beskattning alltsedanhar varit
Sålunda vid tillverkning och importbörjan. infördes 1951 tillfällig skatten

årtidigare infördpersonbilar i ersättning föroch motorcyklar en sammaav
gällande till slutettillfällig skatt vid registrering fordon. Skatten, som varav

konsumentpriset inklusive1953, utformad värdeskatt medav var som en
skatten beskattningsvärde.som

År investeringsavgift personbilar och vissa1955 infördes särskilden
iAvgiften erlades fordonsägarenmindre lastbilar motorcyklar.samt av

då utgående allmänsamband med registrering. Avgiften kompletterade en
efterlastbilar. Avgiften varieradeinvesteringsavgift bussar och tyngre

ålder. 10fordonens tjänstevikt Den motsvaradeoch procent avca
nybilspriset.

År vissa motorfordon. Motivet1956 infördes omsättningsskatten
härför bilismens expansion. Begagnadefrämst önskan dämpaattvar en

såvida frågafordon inte omsättningsskatten det inteomfattades omav var
tjänsteviktenimport ombyggnad. Omsättningsskatten beräknadeseller

avsågs nybilspriset.och 12 procentmotsvara avca
trädde i kraftDen försäljningsskatt motorfordonnuvarande lagen om

principer den tidigare lagenden 1 april 1978. Lagen bygger samma som
omsättningsskatt.om

också, någraLagstiftningen fick dock utformning ochmodernareen
innehåll.ändrat sakligtpunkter, ett

Överväganden10.3

Ändrad för försäljningsskatten10.3.1 beräkningsgrund

önskemåltidigare angivits försäljningsskatten motiveratsSom har attav
privatbilismens Vid tillfälle skatteändringdämpa tillväxt. harett en

lagändring träddemotiverats miljöpolitiska skäl, nämligen vid den somav
dåikraft juli 1986 katalysatorförsedda personbilarden 1 skatterabatten

årsmodell 1987 1988 infördes. För övriga personbilaroch motsvaran-av av
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årsmodellerde infördes samtidigt särskilda högre Skattenskattesatser. har
viktigäven statsñnansiell betydelse.en

Skatten proportionell Frånfordonetsär tjänstevikt. börjanmot var
skatten utformad värdeskatt tillberäknades visssom procenten som av
fordonets värde. Värdeskatten medförde emellertid betydande tekniska
problem. Man därför värdeskatten med viktskatt bedömdesersatte en som
approximativt kunna motsvarande beskattning tekniskt enklareettge en

Den ocksåsätt. nuvarande skatten fungerar tekniskt bra.sett
Grundtanken skatten skall värdeanknuten ingaatt principiellavara reser

invändningar. Motsvarande skatteravgifter i andra europeiska länder är
ocksåvanligen utformade antingen förhöjd mervärdeskatt ellersom en som

värdeanknuten punktskatt.en
Den nuvarande försäljningsskattenssvenska koppling till försäljnings-

priset emellertid inteär särskilt god. Relationen varierar mellan olikastort
bilfabrikat.

Exklusivare personbilar träffas generellt försäljningsskattlägre iav en
förhållande till bilens pris billigare bilar.än

Enligt direktiven bör bedömning finnsdet införagöras skälen attom
beskattningsgrund fordonens tjänsteviktän vid beräkningen annan av

försäljningsskatten motorfordon. Mot bakgrund härav har kommittén
utfört granskning den nuvarande konstruktionen försäljningsskat-en av av

och olika alternativa beräkningsgrunderten har tagits fram.
I syfte belysa försäljningsskattens relation tillatt bilpriserna har en

databas sammanställts med pris fordonsuppgifteroch för 360 fordon. Priset
på Någonpriset gatan. hänsyn till eventuella rabatter har inte tagits.avser

Härvid har framkommit årskatten under 1987 för nioatt knapptsvarar
försäljningspriset inklusiveprocent skatt. Mellan olika fabrikatav är

emellertid skillnaden förhållandei skatt i till bilens försäljningspris stor.
För personbil märket Lada skatten 16,9är medan skattenen av procent
för Porsche 2,9 Spridningenär mellan de femprocent. störstaen
fabrikaten, Volvo, Opel, Saab, Ford Vw,och mindre. Denär lägsta skatten
har Saab med 7,5 och den högsta har Opel med 9,5procent procent.
Generellt kan konstateras exklusivare bilar träffas låg skatt iatt av en
förhållande till bilens pris.

Som alternativ till viktanknuten någonskatt kan övervägasen typ av
värdeskatt eller någonskatt beräknad efter variabel fordonetsänen annan
vikt.

Av väsentlig betydelse för val alternativ skälen förär skattenatt tasav
Om det huvudsakliga motivet för skattenut. beskatta kapitalvaraär att en

värdeskatt naturligär använda. En förutsättning föratt det skallen att vara
enkelt tillämpa värdeskattesystem prisetatt ett är känt.att ärvaran
Detta förhållandetinte bilmarknaden,är där priset bil oftasten ny
inte helt känt förrän på.är köpekontraktet skrivs Det svårtblir därför att

skatten iredan importörs- och tillverkarledet. dåta ut Ett alternativ är att
iskatten konsumentledetta ut mervärdeskattehöjninggenom en nya

bilar med 9-10 Detta alternativ medför emellertid i sinprocent. tur
dåproblem det gäller bestämma beskattningsvärdet importerade,att

begagnade och hemmabyggda fordon.
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Som alternativa fordonsvariabler till tjänstevikten kan väljas motorstyr-
kan eller cylindervolym. Enligtmotorns den regressionsmodell använtssom
för mäta sambandet mellan respektiveatt variabel prisetoch kor-är
relationstalet

0,53 vid pris tjänstevikt,mot-
0,76 vid pris motorstyrka,mot-
0,72 vid pris Cylindervolymmot samt-
0,77 vid pris tjänstevikt och motorstyrka.mot-

Eftersom variabeln Cylindervolym inte i centrala bilregistret förnoteras
måstenärvarande, vilket nödvändigt för den skall kunnaattanses

tillämpas, och eftersom någotdenna variabel motoreffektenär sämre än
finns det inga bärande skäl beskattningöverväga efter Cylindervolym.att en
För motorstyrkan skall kunna måsteatt användas skattevariabelsom
lagstiftningen Anledningenöver. härtill skatt bestämsär attses en som av
motorstyrkan kringgåslätt skulle kunna elleratt stryptgenom en svagare

i bilen vid den förstamotor sätts eller registreringsbesiktningen ochtyp-
sedan byts efteråt.starkare variantmot en

Det kanske enklaste bättre försäljningsskattensättet avvägaatt är att
modifiera det sånuvarande blirskatten proportionellsystemet att motmer
priset. Ett förbättrasätt sambandet pris tjänstevikt kan delaatt attvara-

personbilsbeståndet i olika med hjälp bilens inkomstkat-grupper av
förmånsvärde.temässiga Eftersom sambandet skulle bli inombättre dessa

skulle proportionell skatt kunna bestämmas.grupper en mer
Beträffande förhöjd mervärdeskatt motorfordon beskatt-en som

ningsalternativ följandekan anföras. Enligt direktiven till kommittén är
utgångspunkten enhetlig beskattning för hela det mervärdcskattebelagdaen
området. Kommittén bör dock de skäl finnaspröva kan för införaattsom

särskild indirekt beskattning varaktiga kapitalvaror. Mot dennaen av
bakgrund har därför förhöjd mervärdeskatt motorfordon övervägts.en
Om förhöjd mervärdeskatt generellt skulle införas varaktigaen
kapitalvaror ocksåborde den införas motorfordon och denersätta
nuvarande försäljningsskatten. Härigenom skulle den bästa relationen
mellan uppnåsskatt och försäljningspris och skatten skulle bli rättvis.mer

införaAtt förhöjd mervärdeskatt för fårenbart motorfordon däremoten
bedömas uteslutet. En förhöjd mervärdeskatt innebär nämligensom att
mervärdeskattesystemet kompliceras i avsevärd grad. Detta kan inte
motiveras endast motorfordonsförsäljningar skall omfattas den högreom av
mervärdeskatten.

Beträffande alternativet fordonets motorstyrka skallatt be-vara
stämmande för skattens storlek följandekan anföras. Sambandet mellan
priset och motorstyrkan angivits,är, bättre sambandet mellanänsom ovan
priset och tjänstevikten. För överskådligt kunnaatt ett sättmer
konstatera differenserna med motorstyrkan beräkningsgrund försom

iskatten för tjänstevikten nedanståendestället har i tabell en sam-
förhållandetmanställning gjorts försäljningsskatttjänstevikt ochav

förhållandet försäljningsskattmotorstyrka.
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Fabrikat Tjänstevikt kg Pris kr Andel %

genomsnitt för fabrikatet Försäljningsskatttjänstevikt

Alfa Romeo 1 202 112 820 9,1 12,6
Audi 1 26 170 604 6,8 7,6
BMW 1 407 205 628 6,4 8,2
Citroen 1361 109 267 9,2 7,7
Daihatsu 860 71 800 10,1 6,7
Fiat 989 83 219 10,2 7,9
Ford 1221 103 619 9,3 9,2
Honda 1 123 114 125 8,5 9,5
Jaguar 1 884 399 575 5,1 6,1
Lada 1 110 55 620 16,9 11,8
Mercedes 3881 218 715 5,6 5,4
Mazda 1511 87 905 11,5 12,1
Mitsubishi 1 221 116 944 9,3 7,4
Nissan 1 038 86 076 10,2 7,6
Opel 1 138 104 526 9,5 9,2
Peugeut 1 017 85 454 10,2 8,7
Porsche 4351 443 110 2,9 6,3
Renault 892 75 600 10,0 8,1
Saab 1 342 158 533 7,5 9,5
Subaru 1 162 127 931 7,9 7,9
Suzuki 823 70 967 9,8 9,8
Toyota 1 172 100 819 10,0 9,8
Volvo 1 359 156 713 8,2 9,0
Volkswagen 1 102 107 166 8,8 7,3

Som framgår denna jämförelse medför motorstyrkanav skattebassom en
något bättre anpassning skatten till försäljningspriset tjänstevikten.änav
Om fördelen härmed, isolerat såär densett, motiverarstor ändradatt en
beskattningsgrund får emellertid tveksamt.anses

En ändrad beskattningsgrund skulle kunna frånbetydelsevara av
miljösynpunkt. Om skatten såkunde utformas den leder till bilarnaatt att
förses med mindre med högre verkningsgradmotorer kan drivmedelsbespa-
ringar Det ifrågasättasgöras. kan emellertid skatten, relativtärom som
låg, kan den antydda styreffekten. Det kan konstateras denatt
nuvarande beskattningens anknytning till fordonets vikt inte tycks ha
påverkat valet bil i riktning lättare bilar. Denmot utredning gjortsav som

påvisar stigande trend för frånmedelvikten årochen med 1982. Statens
naturvårdsverk har dessutom uppgivit skattatt knuten tillären som
motoreffekten inte skulle innebära några frånfördelar miljösynpunkt.

Det finns också vissa administrativa problem och kontrollproblem med
skatt knutenär tillen motorstyrkan. Ett byte tillsom starkare motoren

kan eftergöras den första registreringsbesiktningen. En registreringsbe-ny
siktning måste i och för sig redan vidgöras byte dettamotor,nu av men
påverkar för närvarande inte försäljningsskatten. Om skatt ären som
knuten till motorstyrkan införs, torde ocksådet därför nödvändigt attvara
införa särskild reglering för tillkommandeatt skatt. Tullverketen ta ut har
uppgivit problem kan uppståkommaatt vid import fordon.att Det kanav
i detta sammanhang nämnas regeringen i propositionenatt 198889: 107 om
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försäljningsskatt motorfordon föreslagit försäljningsskatt införsattm.m.
Motfordon importeras i inkomplett skick, motor.t.ex. utansom

bakgrund de till motorstyrkankonsekvenser skatt knutenärav som en som
få, ifrågasättas sådanskulle det beskattningsgrund intekunna kan om en

administrativt förfarande detskulle medföra komplicerat änett sommer
tillämpas.nu
Sammanfattningsvis alternativ skatt tillkan syftet medsägas att om en

fåden nuvarande försäljningsskatten skattenbart ärär att som meren
förhållandeproportionell för närvarandei till försäljningspriset vadän som

fårfallet, det alternativ innebär förhöjd mervärdeskattär som en
ändamålsenliga.motorfordon det Detta alternativ kan dockmestanses vara

fråga införsendast komma i förhöjd mervärdeskatt andraävenom en
kapitalvaror. beräkningsgrund förAlternativet med motorstyrkan som

sådanaskatten torde inte innebära fördelar den motiverar ändringatt en
föreslårgällande Mot bakgrund kommittén ingenbestämmelser. häravav

ändrad beräkningsgrund för försäljningsskatten motorfordon.

10.3.2 Veteranbilar och amatörbyggda motorfordon

samlarfordon, Veteranbilar, fordon skattepliktigas.k. och amatörbyggda är
till försäljningsskatt under förutsättning de inte tidigareeller haråratt
varit Försäljningsskattregistrerade fordon angivet slag. uttassom av av
tullmyndigheten Veteranbil förs in i landet denän ärnär en av annan som
registrerad importör hos RSV. För amatörbyggda fordon inträder skatt-

Ägarenskyldigheten i in bilregistret.samband med fordonet förs i äratt
sådantskattskyldig för Ett fordon antingenfordon. amatörbyggt kanett

fordon fordon i huvudsakhelt eller ärett nytt ett sammansattvara som av
fråndelar skrotade fordon.

Från Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, och Sveriges fordonsbyg-
riksorganisation, SFRO, tidigare framställningar gjortshar hosgares

finansdepartementet försäljningsskatt intelägre eller skatt allsattom en
Ävenifrågavarandeskall för fordon. enskilda framförtharuttas personer

önskemål.motsvarande Som skäl för ändrad beskattning det gällernären
åberopats årveteranfordonen fordonsskatten 1985har bl.a. slopades föratt

sådana årsmodellfordon 1950 eller äldre. Vidare har anförts bl.a.attav
förmånliga ocksåNorge har särskilt för veteranfordon. Detregler har

framhållits äldre fordon vanligen denmycket ochäratt tunga att
slår hårtviktanknutna skatten därför dessa. När det gäller demycket mot

förmånligareamatörbyggda fordonen för beskattninghar skälsom en
frågaframförts det vanligen fordon delvis byggts med delaräratt om som

från framhållitfordon tidigare varit beskattade. Vidare har densom man
fritidssysselsättning förbetydelse amatörbyggandet har densom som

frånmotorintresserade Regeringen awisade framställningarnaungdomen.
månadMHRF SFRO ioch december 1988.

Frågan såväl försäljningsskattenslopande fordon byggtsom av som
fråndelar redan beskattade fordon införandet särskiltom av som om av en

förmånlig schablonaccis enligt norsk modell vid import samlarfordon harav
också föremåli anledning motion varit för behandling i riksdagenav en
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under våren 1988. Skatteutskottet, avstyrkte motionen, dåuttaladesom att
införandet särskilda undantagsbestämmelserav för fordon bestårsom av
delar äldre fordon skulle leda tillav praktiska problem olika frågaIslag.av

schablonaccisom en samlarfordon anfördes den norska accisenatt är
väsentligt högre denän svenska och det denatt bakgrundenmot framstod

mindre angelägetsom i Sverigeatt sänka skatten för dessa fordon.
Enligt utredningsdirektiven är huvuduppgift för kommitténen utredaatt

förutsättningarna för breddad mervärdeskattebasen och tjänster.varor
En breddning basen för mervärdeskattenav och de andra indirekta
skatterna ocksåbör enligt direktiven totalt innebärasett ökade intäkter
från dessa skatter. Mot den bakgrunden och med hänsyn såvältill
riksdagens regeringens ställningstagandensom årunder 1988 frågai om
försäljningsskatten på Veteranbilar och amatörbyggda fordon föreslår
kommittén inte någon ändring gällande bestämmelser ifrågavarandeförav
fordon.

Ändrad10.3.3 viktgräns för lastbilar och bussar

Mot bakgrund vad tidigare anförtsav som breddad bas för deom en
indirekta skatterna i kommittédirektiven bör fråganäven ändradom en
viktgräns för s.k. lätta lastbilar och bussar AB Svensktas Bilprovning,upp.
ASB, har i framställningen överlämnats från regeringensom till kommittén
hemställt höjning viktgränsenom en för ifrågavarandeav fordon. En
motion ocksåhar väckts i riksdagen vårenunder 1989 i fråga.denna

Enligt de nuvarande bestämmelserna omfattas bl.a. lastbilar ärsom
försedda skåpkarosserimed och med totalvikt högst 3 000en kgav av
skatteplikt. Samma viktgräns gäller för bussar omfattas lagen.som av

Den nuvarande infördes årgränsen då1978 lagen försäljningsskattom
motorfordon trädde i kraft. I punktskatteutredningens delbetänkande

Ds B 1977:3 föreslogs skattepliktenatt för lastbilar skåpkarosserimed
skulle avgöras efter totalvikten och inte efter tjänstevikten. Utredningen
föreslog att gränsen skulle sättas vid 2 800 kg. I de remissvar som
lämnades betänkandetöver tillstyrkte ASB höjning viktgränsenen av men

dennaatt gräns bordeangav höjas till 3 500 kg. för påtagligatt en mer
effekt. I propositionen 197778:78 fann departementschefen det angeläget

möjligheternaatt till skatteundandragande ombyggnad fordongenom av
begränsades så långt möjligt. Gränsen Ävendrogs vid 3 000 kg. bussar upp
till 3 000 kg. gjordes rättviseskäl skattepliktiga.av

Vägtrafikskatteutredningen, frågantogsom höjd viktgränsupp om en
för lätta lastbilar och bussar i sitt slutbetänkande ÖversynDs Fi 1986:23

vägtrafikbeskattningen, Delav 8 Författningsteknisk översyn m.m.,
konstaterade viktgränsen 3att 000 kg. inte någonutgör naturlig skiljelinje
mellan olika fordonstyper med avseende deras användning. Om
viktgränsen höjdes till 3 500 kg. skulle naturlig uppnås,gräns eftersomen
den finnsgränsen andra områden reglerar fordon och fordonstra-som
fik. I fordonskungörelsen går gränsen mellan ochtung lätt lastbil vid 3 500
kg. För lastbil krävstung särskilt körkort. Enligt vägtrafikskatteutredningen
skulle det bli mindre frestande undvikaatt skatten åsättaattgenom

22- KISl
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förkörkortdet krävseftersomviktgränsen,totalvikt just överfordonet en
fåmedfördelarnaskulle attVidarefå fordonet.köralastbil för atttung

bakgrundMot attminska.lastbilar enregistrerade avpersonbilar som
fordondeförskattrelativt höginnebäraskullehöjning viktgränsen enav

tjänstevikt,högharochskattepliktiga,bliskulleändringen somsom genom
för800 kr.tilläggsbeloppet tas utsamtidigtutredningen somföreslog att

skulle600 kg.1överstigertjänsteviktenkilogramfemtiotalvarje fullt som
frågaändringar iockså medföraskulleändringenföreslagnaDenslopas.

remissinstanserFlertaletingående mervärdeskatt.avdrag förtillrättenom
Förslageterinran. togsförslagutredningens utanlämnadetillstyrkte eller

1987882159propositionregeringensi en nyomemellertid inte upp
vägtrafikskattelagstiftning.

centralbyrån,statistiskafrån Bilstatistik ochABuppgifterinhämtadeAv
totalviktmedskåpkarosseri ochmedframgår lastbilarantalet enSCB, att

714.till 10år uppgick1988undernyregistrerades010-3 509 kg.3 som
875.år 51987försiffraMotsvarande var

ifrågavarandeförsäljningenökningalltså kraftigskettDet har avaven
år 1988underlastbilarnanyregistreradeåret. desista Avdetfordon under

150till 6010 kg.3 st.totalviktgränsuppgår medfordonantalet en
uppkommerpåtalat problemdesärskiltframställningi sin somASB har

Sverige harifordondessatotalvikten för enfastställande somvid av
fastställdaursprungligenfrån tillverkarendenawikertotalvikt avsom

lyxskåpbilar, s.k.amerikanskaför vans,exempelSom atttotalvikten. anges
imedan000 kg.,3ofta lägretillverkarlandet än manitotalviktenär

Många fordonen är3 010 kg.totalvikt ursprung-intygarSverige aven
klassadebordeochpersonbefordran person-somavsedda förligen vara

ivad deantal änmindre sätenmedbesiktiga bilarna ettGenombilar. att .
enklaremedmed eller säten ettutrustadenormalutförandet avär
uppfyllamöjligtoftadet attlöstagbara säten ärmed lättellerutförande
användshuvudsakligenDå fordonenlastbil.klassificeringförkraven som

säkerhetsnivålastbilsklassiñceringen sämremedförpersonbefordranför en
den500personbil. 3 kg. ärklassificeratsbilenför än somompassagerarna

Det finnslastbil. ävenochlättmellan tunginternationellt gränsenantagna
verksamtkörkortsbehörighet,högreoch krav somhastighetsgränser

förintressantainte500 kg.3 ärtotalviktmed övertill fordonbidrar att en
till.sigvänderfrämstfordondessaimportörernakundkategoriden avsom

nuvarandedenånyosåledes konstateras attSammanfattningsvis kan
mellanskiljelinjenågon naturligintelastbilar utgörför lättaviktgränsen

Förutomanvändning. attderasavseendemedolika fordonstyper
fastställandevid ettbeskrivitsproblem ommedför de avviktgränsen som

också fordonendeninnebär attförsäljningsskattomfattasfordon skall av
lämpligt.mindretrafiksäkerhetssynpunktfrån äranvänds sättett som

5003den gränsalltså skäl förframhållits starka atttalarSom tidigare
fråga deigällalastbil börävenoch ommellan lättgäller tungkg. som

Kommitténförsäljningsskatt.omfattasskalllastbilar och bussar avsom
skåpkarosserimedlastbilarförviktgränsenhöjningdärför att avenanser

också höjasbörför bussarviktgränsen500från 3 kg.000 till3 kg.skebör
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till 3 500 Samtidigtkg. bör tilläggsbeloppet 800 kr., för varjetas utsom
fullt femtiotal kilogram tjänstevikten överstiger 1 600 kg., slopas.som
Den föreslagna höjningen viktgränsen innebär ökningav statensen av
intäkter från försäljningsskatten med 100 milj.kr.ca
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11 Reklamskatten

11.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1972:266 skatt och reklam RSL, omtrycktom annonser
1984:156, ändrad 1987:1237 skallsenast reklamskatt erläggas för annons,

avseddär offentliggöras inomatt landet, och försom reklam avseddärsom
spridas inomatt landet i form Reklamskattenän omfattarannan annons.

i huvudsak skattepliktiga områden. Dessatre visstär annatannonser,
offentliggörande reklam Någonreklamtrycksaker.samt allmänav
reklambeskattning såledesföreligger inte.

skattskyldig för reklamskatt denär i yrkesmässig verksamhet inomsom
landet offentliggör skattepliktig eller skattepliktig reklam iannons annan
form eller den framställer reklamtrycksaker. Verksamhetensom anses som
yrkesmässig inkomstennär kan hänföras till inkomst jordbruk, rörelse,av
jordbruksfastighet eller fastighet enligt kommunalskattelagen.annan
Yrkesmässighet också föreligga verksamheten hänförbaranses utan att är
till rörelse, tillhandahållandetnär skattepliktiga ellerav annonser
skattepliktig reklam endast tillhandahållanden.enstakaavser

utgårSkatten med fyra eller elva den lägreprocent, gällerprocentsatsen
för i dagspress. Skatten beräknas vederlaget förannonser dvs.annonsen,
annonspriset. För offentliggörande beräknasannat skatten vederlaget
för offentliggörandet. För reklamtrycksaker beräknas påskatten de
tryckeritekniska framstållningskostnaderna och bokbinderikostnaderna med
avdrag ingåendeför däri vederlag för kliché, reprofilm och motsvarande.
Kostnadsmoment ingår i beskattningsunderlaget för trycksakersom är
således sättning, tryckning, vissa delar de s.k. litokostnadernaav samt
bokbinderi.

För administrativaatt skäl begränsa antalet skattskyldigaav gäller vissa
beloppsgränser för redovisningsskyldighet. För periodiska publikationer

inte är annonsblad föreliggerattsom skyldighet redovisaanse som skattatt
först annonsomsättningen överstiger år60 000 kr.om Gränsenräknat.per
tillämpas för varje publikation för sig. För övrig skattepliktig verksamhet
gäller redovisningsskyldighetatt föreligger den sammanlagda övrigaom
reklamskattepliktiga omsättningen överstiger 20 000 beskattningsårkr. per
räknat.

återbetalarRSV så del skattenstor belöper skattepliktigav som en
omsättning 12 milj. årkr. för helt för dagspress och 6 milj. förkr. övrig
periodisk fack- och populärpresskaraktär. Enpress dagstidningav kan
således fåmaximalt tillbaka 480 000 kr. i skatt och för övrig periodisk press

återbetalningenblir maximalt 660 000 kr. Utgivningen annonsblad,av
och katalog berättigar återbetalning.inte tillprogram

Skatteintäkterna för reklamskatten uppgick budgetåretunder 198788
till 764 milj.kr. Antalet skattskyldiga 4 041.var
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11.2 Bakgrund

gången Annonsskat-juli 1971.infördes första den 1En skatt annonser
då sittandedenprovisorium i awaktanbetecknades attettten som

reklampålaga.föreslå Ett förslagreklamutredningen skulle allmän omen
sådan januari 1972 och leddeutredningen ireklamskatt lades framen av

år skattalltjämt gällande lagentill lagstiftning i juni den omgenomsamma
och reklam.annonser

år i huvudsaktill 1971 införda skattenBakgrunden den ärannonser
strukturförändringar förföljande. 1950- 1960-talen hade medförtoch stora

underdagstidningar ladesCirka 40 landetsdagspressen. procent nerav
dagstidningsupp-samtidigt den totaladenna period. Paradoxalt ökadenog

Ökningen hänförlig till kvällspressen.emellertid heltlagan. nästanvar
således blandabonnenttidningarna ochTidningsnedläggningen drabbade

deandratidningarna. Andratidningarnas problemdem främst de s.k. attvar
konkur-förstatidning de hadehade färre denän större attsomannonser

andeldetta med högAndratidningarna tvingades kompenseramed. enrera
småningomsåNärvilket medförde kostnader.redaktionell högretext, man

vilket i sinkvaliteten,kostnaderna gick dettvingades sänka turöverut
andratid-annonsbortfall. Bortfalletytterligare ochledde till upplage- av

stredmonopolregionalaframväxten allt fler lokala ochningar och motav
målsättning nyhetsförmedling ochfrämja allsidigstatsmakternas att enen

särskilt bidrag,bakgrund föreslogsfri opinionsbildning. Mot denna ett
existe-till redandenandratidningarna, komplementriktat just mot som

Iånefond. utformadesBidragetrande samdistributionsrabatten och pressens
pappersåtgången avräkning förmedproduktionsstöd baseratettsom

presstöd föreslogsFör finansiera detta utökade attannonsutrymmet. att en
skulle införasskatt annonser.

reklamensuppgift utredatillsattes 1966 medReklamutredningen att
ansåg den totalai utredningeni Majoritetenverkningar samhället. att

åtgärderreklampolitiskareklaminsatsen i samhället alltför och attstorvar
informativahålla dessvolym och ökaborde vidtas för reklamensatt nere

reklampâlaga ansågs lämpligt medel förinnehåll. En allmän attettsom
också allmänutredningen föreslogreklamvolymen ochbegränsa en

åtgärderföreslå några förUtredningen kom aldrigreklamskatt. attsenare
innehåll. Reklamutredningens förslaginformativaöka reklamensatt

Ireklamskattelagen.gällandei huvudsak med denöverensstämde nu
departementschefen detsamband lagstiftningsarbetet erinrademed attom

dåvarande presstödetkraftig förstärkningomedelbara behovet avav en
såledesRSL kanfinansieras reklamskatt.lämpligen kunde allmänav en

såväl statsfinansiella skäl.tillkommit konsumentpolitiskahasägas somav

överväganden11.3

Skattemyndighetenförmedför rad tillämpningsproblemReklamskatten en
mediaområdet inneburitharskattskyldiga. Utvecklingenoch de att

vissamedieri växande omfattning förekommer ireklam typert.ex.somnya
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kabel- -sändningar, intern-TV och databaser. Den tekniska utvecklin-av
innebär metoder för framställning reklammeddelandenattgen nya av ser

dagens såvälljus. Utvecklingen medför tillämpningsproblemen deatt som
månredan i viss existerande konkurrensneutralitetsproblemen blir alltnu

En reformeringstörre. reklamskatten, för övrigt betydandeav som ger
framstårstatsintäkter, den bakgrunden angelägen.mot ytterstsom

Reklamskatten föremålhar nyligen varit för omfattande översyn.en
Översynen gjortshar reklamskatteutredningen 1988 lämnadeav som
betänkandet Rek1amskatt SOU 1988: 17. Syftet med har varitöversynen

komma till med de problem ocksåatt rätta angivits i övrigtsamtsom ovan
förenkla administrationenatt reklamskatten. Betänkandet remissbe-harav

handlats.
Med beaktande det omfattande sålundautredningsarbete utförtsav som

och inteännu regeringen,prövats har kommittén för indirektasom av
skatter inte funnit anledning ytterligare utreda reklamskattenatt ellernu

föreslå förändringar i denatt gällande reklamskattelagen.nu
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12 Reseskatten

12.1 Nuvarande ordning

Enligt lagen 1978:144 skatt vissa LSR, omtryckt 1984:160,om resor
ändrad 1986:293 skall skatt reseskattsenast för charterflygningtas ut
från svensk flygplats till utländsk Med charterflygning flygningort. avses
med i yrkesmässig, regelbunden luftfart, flygningenpassagerare utgörom
sällskapsreseflygning, föreningsflygning, flygning för bruk, studentflyg-eget
ning eller flygning Äveni samband med eller liknande.sportevenemang om
flygningen är regelbunden, s.k. reguljärflyg, skall den i detta sammanhang

charterflygning till den del sådananses den flygning.som motsvarar
Skattskyldiga de flygföretagär utför charterresor med isom start

Sverige. Skattskyldigheten inträder charterflygningennär börjar.
Reseskatt utgår för närvarande med 300 kr. utgårSkattper passagerare.

dock inte för års ålder.under 12passagerare
Skatteuppbörden för charterflygningar budgetåretunder 198788var

408 milj.kr. Antalet skattskyldiga 61.var

12.2 Bakgrund

Reseskatten motiverades den svenska turistnäringen. Iav omsorger om
lagens förarbeten konstaterades den indirekta beskattningenatt liggersom
i priset semestervistelser i Sverige är högreavsevärt vadän falletårsom
i de flesta andra länder. En skatt turistresor till utlandet kunde därför

minskasättett den konkurrensnackdelses attsom den inhemskasom
turistnäringen frågaihar svenskars val ansågsSkattensemesterort.om av
därigenom kunna komma bidra till vissatt uppbromsning denen av
försämring den svenska turistbalansen långunderav ägt tid.som rum

I förarbetena anmärktes Danmark redan hadeatt skatt charterresor
Ävenmed flyg till utlandet. Norge har sedermera sådaninfört skatt.en

Skattens begränsning till charterflygningar motiverades praktiska skäl.av

överväganden12.3

Det kan med visst fog hävdas reseskatten inteatt konkurrensneutralär i
det den endast träffaratt charterresor såledesmed flyg och inte andra
former till utrikes frånsemesterresor Det skulleav konkurrensneutrali-ort.
tetssynpunkt önskvärt samtliga former förattvara till utrikessemesterresor

behandlades iort beskattningshänseendeett likartat Dettasätt. kan i
och för sig ske reseskattenatt charterflyg slopas ellergenom attgenom
även andra utrikes påförssemesterresor reseskatt.

Reseskatten motiverades ursprungligen den svenskaav omsorger om
turistnäringen. fårSkatten också ha bidragit tillantas människoratt
förlägger sina semestervistelser i Sverige i utsträckningstörre vadän som
eljest skulle fallet. Kommitténs såvittförslagvara mervärdeskattenavser



1989:35346 SOUReseskatten

turistnäringen i konkur-kan medföra den svenska kommer än sämreatt ett
fallet. Deden utländska för närvaranderensläge vad ärängentemot som

får ocksåinförandet därmedskäl motiverade reseskatten störreensom av
från avskaffatyngd. Det den inte lämpligt reseskatten.synpunktenär att nu

förhållandetDet tillkommit i visst med Norge ochskatten samarbeteatt
Danmark i riktning.talar samma

Konkurrensneutraliteten olika resande stärkasmellan former skulleav
också medandra till utrikes charterresoräntyper semesterresor ortom av

flyg omfattades emellertid flera skälreseskatten. Det torde varaavav
omöjligt effektiva samtidigt inte alltför former förfinna och kostsammaatt

omfattar samtliga formeruppbörd och kontroll skattav en som av
resmål. sådan måhändaEn ordningtill utländskt ärsemesterresor ett

ocksåolämplig skattetekniska. En tänkbarandra orsaker deän rentav
åtgärd skatteplikten enligt LSR tillskulle dock kunna utöka attattvara

Åtgärdenockså konkur-omfatta charterresor med buss. skulle stärka
Fråganmedföra statsfmansiellt tillskott.rensneutraliteten och ett enom

De tekniskabusscharterskatt tidigare inom finansdepartementet.har utretts
svårigheter sådan ansågs dåmedföra fördelarna.skatt skulle övervägaen

några föranledaDet inte framkommit omständigheter skullehar ensom
bedömning tidigare.änannan nu

På föreslås förgrund det anförda ingen ändring grundernaavav
uttagande reseskatt.av
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13 Förutsättningarna för en

särskild indirekt beskattning
varaktiga kapitalvarorav

I någonkommitténs direktiv det i Sverige inte finns generellattanges
särskild beskattning kapitalvaror, vilket innebär den avkastningattav som

föremålanvändningen varaktiga kapitalvaror inte blirrepresenteras av av
för beskattning. Direktiven i denna del bygger därvid resonemanget att
varaktiga kapitalvaror under sin livstid avkastning kan betraktasger en som

fråganaturligt beskattningsunderlag. Denna behandlas iett närmaresom
kap. avsnitt 10. Kommittén awisar där införandet särskild indirektav en
beskattning varaktiga ändåkapitalvaror. Om skatt dessaav en varor
skulle komma införas stårbör den med hänsyn till de motiv bakomatt som
skatten, rimligen ståvärdebaserad. Den bör med andra ord i relationvara

Såsomtill pris. hållutvecklats medför värdebaseradeannatvarans
punktskatter allvarliga tillämpningsproblem. En särskild skatt de
ifrågavarande utgåbör därför i fall inte i form punktskatt.vartvarorna av

En särskild punktskatt varaktiga kapitalvaror fjärma denskulle
frånbeskattningensvenska den tillämpas eller tillämpas inomsom avses

såledesEG inte bidraoch till de harmoniseringssträvanden eljestsom anses
såvittönskvärda. Skatten såvälkan medföra problem legal illegalavser som

gränshandel.
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IV Energibeskattningen
och vägtrafik-
beskattningen

1 Sammanfattning kapitel IVav

Energiområdet beläggs med mervärdeskatt.-
Punktskatterna behålls skattesatserna sänks med 30men procent utom-
vad gäller skatten bensin och kol.
De särskilda skatterna elkraft produceras i Vattenkraftverk ochsom-
kärnkraftverk behålls oförändrade.
Effekterna för fjärrvärmesektorn skatteomläggning bör utredas iav en-
särskild ordning.
Undantaget från skatteplikt för allmän energiskatt för gasol ärsom-
butiksvara slopas.
Ett frånundantag skatteplikten för allmän energiskatt elkraft införs-
för reservkraft understiger 20 000 kilowattimmar år.kWhsom per
En bestämmelse yrkesmässig distribution in i lagenny allmäntasom om-
energiskatt.
Den särskilda skatten för oljeprodukter, kol och bensin slopas och—-
omvandlas till allmän energiskatt Någonbensinskatt. höjning skallresp.
inte ske med belopp motsvarande den särskilda skatten för motor-
alkoholer ingår i blandningar med minst 70 bensin.som procent
Skatten gasol för ändamål drift motorfordonannat än höjsav- -
räknat efter energiinnehållet nivåtill skattensamma naturgas.som-
Avdragsbestämmelserna för skatten bränsle och bensin för avprov--
ning i provbädd o.d.motorer slopas.av
Avdragsbestämmelserna for kraftvärme, kondenskraft industrielltoch-
mottryck ändras. Produktionen i kondenskraftverk skall beskattas

isätt kraftvärmeverk, vilket innebärsamma avdrag medgessom att
förendast den del bränslet elproduktionen. Förmotsvararav som

kraftvärmeproduktion används i industriell verksamhet skallsom egen
det finnas möjlighet välja mellan vad gäller iatt dag för kraftvärme-som
produktion för industriellt mottryck, dvs. avdrag kanresp. göras
antingen elsidan eller bränslesidan.
RSV:s möjlighet medge nedsättningatt allmän energiskatt enligtav-
lagen nedsättning allmän energiskatt slopas.om av
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bensin- ochregisterhållningsavgiften förslopasFordonsskatten och-
drassläpvagnarför lätta ochgasoldrivna fordon, tungasamt som av

höjning skattensådana medIntäktsbortfallet kompenserasfordon. av
Skattenmervärdeskatt.blir 46 inkl.37 örel, vilket örelbensin med

blir18 örelavrundathälften därav, dvs.höjs medmotoralkoholer som
förendastskallmervärdeskatt. Saluvagnsskatt ut22 örel inkl. tas

sådana efter reformen.fordonsskattepliktigafordon blirsom
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Utgångspunkter2 för

utredningsarbetet om

energibeskattningen

2.1 Direktiven

I kommitténs direktiv Dir 1987:30 följande utredningsuppdragetsägs om
beträffande energibeskattningen:

Som jag tidigare awiker detnämnt svenska mervärdeskattesystemet
från vad vanligt energiområdetutomlandsär ställtsattsom genom
utanför beskattningen. En viktig uppgift för kommittén blir därför att

detpröva finns bättre förutsättningar inordnaom attnumera ener-
giområdet under fråganmervärdeskatten än när prövadessenast av
energiskattekommittén.

Beskattningen ocksåenergi fungerar till del ettav nu en som ener-
gipolitiskt ocksåstyrmedel. Den bör i fortsättningen ha denna funktion.
Någon form styrande behållaspunktskatter energi torde därförav

energinäven omfattas mervärdeskatt. Särskilda punktskatterom av
ocksåtorde nödvändiga inom energiområdetvissa delar förvara attav

skatteomläggning inte påpekasskall leda till intäktsbortfall. Det bören
punktskatter olika energislagatt vanligen förekommer i länderäven
energiområdetdär föremål för mervärdebeskattning.är

Det väsentligtär förslag till punktskattesystem utformasatt ett ett nytt
så målgällande energipolitiska kan tillgodoses.att I utredningen bör

också ingådärför konkurrensförhållandenabelysa hur olikaatt mellan
påverkasenergislag kan alternativ med mervärdeskatt kombineratettav

med punktskatter.

Om energi förs in under mervårdeskatten torde behovet denav
särskilda nedsättningen energiskatt viss energiintensiv industri iav som

åtnjuterdag minska särskild skattäven energi införs.om en
Kommittén bör därför bedöma förutsättningarna för begränsa elleratt
helt slopa möjligheterna till nedsättning ioch övrigt begränsa deatt
undantag och avdragsmöjligheter sådanskall gälla för skatt.som en ny

såledesAv direktiven följer första arbetsuppgift för kommitténatt ären
energiområdetundersöka bör inordnas iatt mervärdeskattesystemet.om

En utgångspunktgrundläggande för kommitténs utredningsarbete därvidär
energibeskattningens funktionatt energipolitiskt styrmedel skallsom

behållas. utgångspunktEn reform beskattningen inteär attannan en av
bör leda till intäktsbortfall. ifrågasättasDet kanett den sistnämndaom
utgångspunkten energibeskattningen sådan eller mervärde-avser som
skattereformen i dess helhet. Kommittén har direktiventolkat i denna del
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så det önskvärt reform energibeskattningen inte leder tilläratt att en av
från energiområdet.lägre skatteintäkter

Vägtrafikbeskattningen behandlas i avsnitt 12.

2.2 Statens energiverks rapporter

Statens energiverk Stev har kommitténs uppdrag konsekvenser-utrett
införa mervärdeskatt energi. I Moms energiatt rapportenna av

198828 förordar Stev mervärdeskatt energi införs och allaatt att
punktskatter bensinskatten avskaffas. Konsekvenserna dettautom av
förslag redovisas i avsnitt 8.3.

ÅtgärderStev vidare i övergånghar i samband med tillrapport,en en
åtgärderenergi 1988-12-01, behandlat vilka skullestatenmoms som

övergångbehöva vidta vid till mervärdeskatt för undvikaatt etten
skattebortfall måloch negativa effekter de fastlagts för energi- ochsom

åtgärdermiljöpolitiken. Dessa behandlas i avsnitt 8.2.närmare

från2.3 Synpunkter branschorganisationer m.fl.

energiskattefrågorArbetsgruppen för i kommittén har haft kontakt med
energiområdetantal intressenter tillfälleett och berett demstort att

sig den framtida Någraenergibeskattningen.över dem hörtsyttra av som
Lantbrukarnas Riksförbund,är Svenska Bioenergiföreningen, Svenska

Elverksföreningen, Svenska Gasföreningen, Svenska Kraftverksföreningen,
Svenska Petroleum Institutet, Svenska Torvproducentföreningen, Svenska
frädbränsleföreningem Svenska Värmeverksföreningen, Sveriges Ener-
giföreningars Riksorganisation och Sveriges Industriförbund.

De synpunkter förts tvåfram kan i huvudsak delas isom upp grupper.
En positiv till mervärdeskatt energiär och kan i principgrupp acceptera
punktskatter i omfattning skattenivåoch med i EG.samma samma som
Denna företräds industrin i allmänhet. En attgrupp av annan grupp anser

måstepunktskatter finnas kvar i mervärdeskattesystem energi- ochett som
miljöpolitiska styrmedel. I sistnämnda finns företrädare förgrupp
producenter inhemska bränslen, Lantbrukarnasdvs. Riksförbund,av
Svenska Bioenergiföreningen, Svenska Torvproducentföreningen och
Svenska Trädbränsleföreningen.

2.4 Miljöavgiftsutredningen m.fl.

Regeringen har 1988 tillsatt utredning, miljöavgiftsutredningen MEen
1988:03, enligt direktiven Dir 1988:44 skall analysera förutsätt-som
ningarna för och lämna förslag till miljöavgifter och andra ekonomiska

miljöskyddsområdet.styrmedel inom Syftet miljöavgiftermed enligtär,
direktiven, de skall fungera styrinstrument för minskaatt ett attsom
utsläppen och användningen miljöfarliga produkter. I princip innebärav

fråndetta inkomsterna avgifterna förväntas minska iatt takt med syftetatt
uppnås och därmed inkomsterna inte bör användas för finansieraatt att
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bestående ökade utgifter.
En utgångspunkt för utredningens arbete bör tillståndsprövningattvara

och tillsyn enligt miljöskyddslagen 1969:387 regleringarsamt kemiskaav
produkter enligt kemikalielagstiftningen i fortsättningenäven skall vara
grundläggande styrmedel.

I utredningens uppgifter ingår bl.a. redovisa olikaatt alternativ för hur
avgifterna kan Utredningentas ut. bör vidare beräkna de förväntade
effekterna på utsläpp, andra miljöstörningar, de branscher berörs ochsom
för samhällsekonomin i dess helhet för olikasamt att typer utsläpp ochav
miljöfarliga verksamheter analysera förutsättningarna för och lämpligheten

införaatt ekonomiskaav styrmedel eller öka användningen dessa i syfteav
minskaatt utsläpp och andra miljöförstörningar.

Enligt direktiven bör utredningen följa det arbete pågår vårisom
kommitté. Miljöavgiftsutredningens sekretariat har haft flera kontakter

vårtmed sekretariat i syfte bådasamordnaatt de utredningarnas arbete.
Miljöavgiftsutredningen har därefter inkommit med skrivelse meden en
hemställan vårtill kommitté. Den har tagits in bilaga och behandlassom
närmare i avsnitt 6.3.

Utredningen har vårenunder 1989 lämnat delbetänkande,ett SOU
1989:21 Sätt påvärde miljön miljöavgifter svavel och klor, som-
behandlar miljöavgifter på isvavel olja och användning klor ochav
klorföreningar vid blekning Enligt tilläggsdirektivav papper. skall
miljöavgiftsutredningen lämna delbetänkandeett i oktober 1989 om
möjligheterna införa miljöavgifteratt inom energi- och trañkomrâdena. Ett
slutbetänkande kan förväntas den 1 julisenast 1990. Det kommer att
behandla bl.a. vissa kemikalier.

Regeringen har vidare tillsatt särskild utredareen utreda konkur-att
rensvillkoren för elintensiv industri ME 1988:05. Utredaren skall enligt
direktiven Dir 1988:75 undersöka hur konkurrensförhållandena för den
elintensiva industrin påverkas under kärnkraftsawecklingen redovisasamt
eventuella behov åtgärder för behållaav rimligaatt internationella
konkurrensvillkor för denna industri samtidigt kärnkraftsawecklingensom
genomförs. Dessutom bör behovet särskilda insatser inomav arbetsmark-
nads-, regional- eller industripolitiken i och regionerorter särskiltärsom
beroende elintensiv industriav kartläggas. Utredaren bör beakta de
överväganden vårbl.a. kommittésom Betydelsengör. el- och energi-av
kostnaden för den svenska elintensiva industrins internationella konkur-
renskraft skall bedömas. Förslag åtgärdertill leder till rimliga konkur-som
rensvillkor och långsiktigavärnar överlevnadsmöjligheterom för den
elintensiva industrin bör redovisas. Utredningen fåtthar tilläggsdirektiv i
maj 1989. Dessa redovisas i avsnitt 11.7. Ett slut-betänkande skall
redovisas i 1990.mars

23-KIS l
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ingåmåste iEnergiområdet2.5

skatteomläggningen

samordningmåste för attskatteutredning, enVår kommitté är somen -
medklarskatteutredningarpågåendeövriga varamedskeskall kunna -

samordningproblemvissaföljerdetta1989. Av attjuniiarbetet
Enmiljöavgiftsutredningen.framför alltuppstå medutredningsstadiet kan

denförslagframläggamed ett omkommittén attväntarlösning är att
förslagmiljöavgiftsutredningensi avvaktanenergibeskattningenframtida

såvittutredningsarbetetslutfördärefterförstkoldioxidavgifter ochbl.a.om
lämnatsförslagutgångspunkt i de avmed somenergibeskattningenavser

medsamordningentillledadock attskulleDettamiljöavgiftsutredningen.
miljöavgiftsutredningenGenomgår förlorad. attskatteutredningarövriga

ochenergi-helamiljöavgifterförslagsitttidigareläggaskall omnu
samordningsådanemellertidmöjliggörs1989trafikområdet oktobertill en

förslagsamlatkanDärigenom ettregeringskansliet.iförslagenolikadeav
våren 1990framenergiområdet läggasmiljöavgifterochskatterom

så denPå blirsättskatteomläggningen.planeradeför deninom ramen
fullständig.1991kraftträda iförutsesskattereform som
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3 Nuvarande ordning för

energibeskattningen

3.1 Kvalificerad frånskattefrihet mervärdeskatt

på energi

I kap. II avsnitt 2 har gällande bestämmelser mervärdeskatteområdet
i dess helhet redovisats. I det följande redovisas vadnärmare gäller försom
energiområdet.

Den yrkesmässigt tillhandahåller vissa i 8 § ML angivnasom varor,
däribland energi, inte någonskall redovisa utgående mervärdeskatt. Enligt
2 § första stycket 2 ML hanär emellertid fårskattskyldig och dra av
ingående mervärdeskatt hänför sig till förvärv eller införsel försom
verksamheten, utgående intetrots skattatt skall redovisas. Detta innebär

frånundantagetatt skatteplikt för energi s.k. kvalificeratär undantagett
och s.k. teknisk skattskyldighetatt föreligger energiområdet. Detsamma
gäller vid energi.export av

Enligt 8 § 4 ML råolja,gäller undantaget elkraft, ellervärme samt gas
bränsle för uppvärmningannat eller energialstring, dock inte T-sprit eller

fotogen flygfotogenän fotogenoch för snabbgåendedriftannan av
dieselmotorer s.k. lättdiesel.

Med annat bränsle träkol, stenkol, halmt.ex. och vedtorv,avses samt
produkter sågspån,dessa, träflis,t.ex. halm- och torvbriketter, pelletsav
m.m.

Många gränsdragningsproblem finns vid tillämpningen reglernaav om
skattefrihet för energi. Endast det uppenbartär skallattom varan
användas den slutlige konsumenten för energiändamål får säljasav varan

mervärdeskatt. Vidutan omsättning ändamål änannatsom avser
uppvärmning och energialstring föreligger däremot skatteplikt. Försäljning

sker direkt till energiföretag vissa tjänsterett avseendesom bränslesamt
för energiföretags räkning frånett normalt alltid friär mervärdeskatt. Vissa
bränslen kan användas för ändamålandra uppvärmningän och energial-
string. Ved flisoch kan användas för framställningt.ex. av pappersmassa,

spånplattorboard eller och kan användas jordförbättringsmedeltorv som
Avgörande vid bedömningen användningssättetosv. vilken verksam-ärav

Ärhet köparen bedriver. köparen tillverkare ellert.ex.av pappersmassa
spånplattor, veden eller tlisen skattepliktig.anses vara

Uttag frånbränsle fastighet för uppvärmning eller energialstringav egen
inte skattepliktigtär och interäknas heller yrkesmässigt enligt ML.som
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får skeawerkning,avsågade efter utanFörsäljning t.ex. enm.m.,grenarav
bränsle.användaskallköparenmervärdeskatt somgrenarnaom

ML gällertill 8 §anvisningarna attfjärde stycketEnligt vara somenav
förpackning karaktärharkvantitet ellerförsäljningsform,tillmed hänsyn

såtillämpatsbestämmelsenI praxis harskattepliktig.butiksvara ärav
butiksvara45 kghögstgasolförpackningar är att anse somsätt att om

mindre.liter ellerfemstandardförpackningarkarburatorsprit iliksom om
förpackningarsprinciperuttaladefinns ingaFör övriga bränslen om

säljs ibriketterFörpackad ved, kol,skatteplikten.inverkan somm.m.
skattepliktigadockbensinstationerbutiker,varuhus, varor.varaanses

skattepliktiga endastdärtjänster ärML följer10 § 1Av att som anges
kvalificerattjänstenskattepliktig. Avserde är ensomvaraom avser en

skattskyl-tekniskdock s.k.energi, föreliggerundantagen t.ex.somvara
utgåendeingående mervärdeskatt,dra atttrotsdighet, dvs. rätt att av

ML.stycket 2redovisas 2 § andraskallintemervärdeskatt
mervärdeskattskyldiga, dvs.ickeenergivaror hosförbrukningDirekt av

frånalltså frihushållen offentliga sektorn,den ärochhuvudsaki
Den indirektamed punktskatter.endastbelastasmervärdeskatt och

mervärde-inköpdessaenergi hosförbrukningen avgrupper genomav
mervärdeskattbelastad medtjänster däremotochskattepliktiga ärvaror

tillhandahållandetbelastarenergikostnaddendet sättet avatt som
mervärde-ingår förbeskattningsunderlagetsådana itjänsterochvaror

skatten.

på energiPunktskatter3.2

punktskatteområdets konstruktion ochenergi. HelaPunktskatter tas ut
följande2.2. I deti III avsnittbehandlats kap.harroll i skattesystemet

energiskatteområdet. Bestämmelser-nuvarandebehandlas punktskatter
avsnitt 11.ibehandlasoch avdragskatteplikt, skattesatser närmareomna

1957:262energiskatt erläggas enligt lagenelkraft skall allmänFör om
1964:351 energiskattallmänEL. I förordningenenergiskattallmän om

producerasElkraftEL kompletterande bestämmelser.finns vissa till som
1982: 1201 skattvattenkraftverk skattepliktig enligt lageni vissa är om

försärskild skatt erläggaskraft SEL. Dessutom skallviss elektrisk en
särskild1983:1104enligtframställs i kärnkraftverk lagenelkraft omsom

från kärnkraftverk LAB.elektrisk kraftförskatt
olika däremotEL för bränslen,energiskatt enligtAllmän äventas ut

eldningsolja ochmotorbrännolja,Förfasta bränslen.inte för inhemska
1973:1216enligtsärskild skatt lagendessutomkolbränslen uttas omen

LSO.oljeprodukter kolför ochsärskild skatt
fårenergiskatt1974:992 nedsättning allmänEnligt lagen avom
försådan användsmedges elkraft eller bränslenedsättning skatt närav

industriellvidväxthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling eller
tillverkning.

förför bensin och andra motorbränslenBensinskatt samttas ut
bensinskatt. Vissa komplet-enligt lagen 1961:372motoralkoholer om
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terande bestämmelser i förordningen 1981:432 bensinskatt.ges om
Dessutom särskild skatt för bensin intetas för motoralkoholeruten men
enligt LSO.

Vid införsel skattepliktig till landet skall skatten i vissa fallav vara
betalas till tullen.

3.3 Allmän påenergiskatt elkraft

Elkraft produceras inom landet och överförs till landet isom ärsom
princip skattepliktig enligt EL. Skatteplikt föreligger emellertid inte för
elkraft som

framställs inom landet producent inte yrkesmässig distributörärav som-
och förfogar installeradöver generatoreffekt mindre 100som änen av
kilowatt kW,
till lägre effekt 50 kW levereras någonän gratis till intres-utan att-
segemenskap föreligger med producenten distributören,eller
framställs förbrukasoch fartyg eller transportmedel,annat-
nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution elkraft, t.ex.av-
i form magnetiseringsström iav generatorer,
går bort till följd förluster vid överföring, transformering ellerav-
omformning hos producent eller distributör,
förbrukas i elektrisk för produktion varmluft, hetvattenen panna av-

ångaeller under vissa i EL uppställda förutsättningar, bl.a. ingenatt
oljebaserad elkraftproduktion förekommer inom landet av ener-
gibalansskäl under den tid utnyttjas.som pannan

Skatten för elkraft är

5 örekWh vid förbrukning i industriell verksamhet,-
6,2 örekWh vid övrig förbrukning i vissa kommuner i Sverige,norra-
7,2 örekWh vid förbrukning i övriga fall.-

skattskyldig denär som

inom landet yrkesmässigt distribuerar eller förbrukar egenproducerad-
skattepliktig elkraft,
inom landet yrkesmässigt distribuerar producerad skattepliktigav annan-
elkraft,
den förvärvar elkraft skatt eller med nedsatt skattsom utan mot-
försäkran elkraftens användning och försäljer eller förbrukarom som
elkraften ändamålför inte frånmedför frihet eller nedsättningsom av
skatt,

från utlandet överfördmottar skattepliktig elkraft,-
skattepliktig elkraftmottar avgift.erläggautan att-

Den producerar eller distribuerar elkraft, dvs. den skattskyldig,som ärsom
skyldigär registreradatt hos RSV.vara
Skattskyldigheten dåinträder den registrerade distribuerar elkraft till

förbrukare inte registrerad skattepliktigär distribution dåeller densom
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egenförbruk-elkraft i rörelse skattepliktignyttjarregistrerade själv egen
elkraft skattRSV kan köpainte registrerad hosning. Den är utansom

tillelkraften användasförsäkran skallmed nedsatt skatteller attmot en
anspråkändamål. förSäljs elkraften eller iavdragsgillasärskilt angivna tas

vidändamål inträder skattskyldighetenförsäkran,i strid dennamotett
ianspråktagandet. bensininköp bränsle ochAttleveransen eller även av

skattskyldighet3.8.behandlas i avsnitt 3.6 ochförsäkrankan ske mot
registrerade.föreligger däremot inte vid leverans mellan

Attdeklaration och betala skatten.Den registrerad skall lämnaärsom
3.7.i vissa fall behandlas i avsnittkan nedsättasskatten

får avdragelkraft vissa i EL uppräknadedeklaration för energiskattI
får elkraft,för skattAvdrag görasgöras. som

bandrift, dvs. järnvägar,till kommunikationsföretag förlevererats-
ändamål,spårvägar likartato.d., eller därmed

till land,överförts annat-
sålts ändamål energialstringför förbrukning förförbrukats eller änannat-

sådan förbrukning,i omedelbart samband medför användningeller
sålts vid framställning bensin ellerför förbrukningförbrukats eller av-

skattepliktigtenligt EL angivet bränsle,
sålts betalning,grund bristandemed förlust av-

industriellmottrycksanläggning förbrukats ii ochproducerats egen-
verksamhet.

får bränsle,för för bensin ellerskattAvdrag även göras annat som
skattepliktig elkraft.produktion vissförbrukats vid av

från uppgickelkraftden energiskattenSkatteuppbörden allmänna
skattskyldiga 5226 333 milj. Antaletunder 1988 till kr. är st.

på vattenkraftSkatt elektrisk kraft3.4 viss

installeradi Vattenkraftverk medinom landet framställsElkraft ett ensom
SEL. GenomkW skattepliktig kraft enligtgeneratoreffekt minst 1500 ärav
minikraftverkproduktionen itill 1500 kW har s.k.effektgränsensättaatt

från importerad elkraftSkatteplikten omfattar inteundantagits beskattning.
pumpkraftverk.elkraft framställs i s.k.används i Sverige eller somsom

denproduceras i Sverige skattepliktigelkraftDäremot ävenär omsom
överförs till land.annat

VattenkraftverkörekWh elkraften producerats iSkatten 2 harär om
1973 örekWh vattenkraftverket hartagits i drift före och 1har omsom

åren i1973-1977. Elkraft framställtsi drift undertagits ett vat-som
skattefri. Syftet medtenkraftverk tagits i drift 1978 ellerhar ärsenaresom

till deni Vattenkraftverk. Skäletbeskatta överskottenskatten är att
småvattenkraftverk hadifferentierade skatten harär ansettsatt nyare

kraftverken.ekonomiska överskott jämfört med de äldre
elkraft, dvs. producen-skattskyldig den framställer skattepliktigär som

inte vattenkraftverk.och ägarenten, ettav
från vattenkraftverket.Skattskyldigheten inträder vid leveransen



359för energibeskattningenNuvarande ordning1989:35SOU

då elkraften harLeverans ha skett stamnätet.matats utanses
får skattepliktiga kraftendenredovisningen den särskilda skattenVid av

årsavdrag beräknatavtrappningsregel medenligtreduceras ett peren
medelårs-uppgår %40till 6 000 000 kWhAvdragetvattenkraftverk. x-

kWh. Avdraget upphörskattepliktig kraft 6 000 000produktionen av -
uppgårsåledes medelårsproduktionen milj. kWhtill 21 ellernär mer.

fårUppgår kWh avdrag med helatill 6 milj.produktionen högst göras
Några inte enligt SEL.möjligheter till avdrag finnsandraproduktionen.

från enligtbefrielse skattRegeringen medge nedsättning ellerkan av
drivs denförbrukas i industriell verksamhetSEL för elkraft avsomsom en

närstående Dettaföretag.skattskyldige eller honom ärett en annanav
i avsnitt 3.7.nedsättning än nämnstyp somav

från 1988uppgick undervattenkraftskattenSkatteuppbörden den s.k.
86skattskyldigatill miljard kr. Antalet1 är st.ca

från kärnkraftverkSärskild för elkraft3.5 skatt

landetelkraft inomenligt LAE förSärskild skatt skall erläggas som
dvs. denreaktorinnehavaren,kärnkraftverk. Skattskyldigframställs i ärett

Skattskyl-tillstånd driva kärnkraftsreaktorer.inneha ochhar attsom
från kärnkraftverket. Skatten ärdigheten inträder elkraften levererasnär

0,2 örekWh.
134från uppgick under 1988 tillkärnkraftskattenSkatteuppbörden ca

skattskyldiga 4milj. kr. Antalet är st.

på särskildochenergiskatt bränslen3.6 Allmän

kololjeprodukter ochskatt för

kanskattepliktiga bränslenaolika bränslen. DeenergiskattAllmän tas ut
gasformigaflytande och bränslen.delas i fasta,upp

nedanståendeframgårskattepliktiga bränslen och skattesatser av
uppställning.
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Allmän energiskatt Särskild skatt

Fasta bränslen
Stenkol 400 krton 10 krton
Stenkolsstybb 400 -- 10 --
Briketter och liknande fast bränslen

stenkol eller brunkol 400 —— 10 —-av
Koks 400 —— 10 ——
Koksbriketter 400 —— 10 ——
Koksstybb 400 —— 10 ——
Flytande bränslen
Fotogen med tillsats möjliggörsom krmysnabbgåendedrift dieselmotorer 860av —krm3 krm3Motorbrânnolja och eldningsolja 860 118
Gasol används försom

motordrift 92 örel- -ändamål än motordrift 185annat krton- -
Gasformlga bränslen

kr1000m3Naturgas 308 -

krm3 krm3Anm. Skatten höjdes frånden 1 juni 1989 610 till 860

Inhemska fasta bränslen, ved, och Höganäs-kol, undantagnat.ex. torv är
från skatteplikt. Koks erhållits vid gasframställning i landet dockärsom
skattepliktig. För gasol med karaktär butiksvara mervärdeskatttas utav

inte allmän energiskatt. Energiskatt inte heller för stadsgas ellermen tas ut
gasol används för framställning stadsgas, eller för fotogenproduktersom av

slag än i uppställningen,annat lysfotogen. Inhemsktangettsav t.ex.som
framställd inte skattepliktig.är Intemetan heller beskattas naturgas som
går bort vid eller omformning hostransport producent eller distributör.

skattskyldig denär som

inom landet producerar skattepliktigt sådantbränsle eller förbrukar-
bränsle för framställning därmed likvärdigav vara,

återförsäljer,i omfattningstörre förbrukar eller lagrar skattepliktigt-
bränsle och efter registreratsansökan återförsäljarehos RSVsom som

sådanteller förbrukare bränsle,av
den har köpt bränsle skatt eller med nedsatt skattutansom mot-
försäkran bränslets användning, och försäljer eller förbrukarom som
bränslet ändamålför inte frånmedför frihet eller nedsättningsom av
skatt,
den förvärvat förgasol användning ändåmotordriftänsom annan men-
använder sådant ändamål.gasolen för

Skattskyldigheten inträder dennär skattskyldigär levererar bränslesom
till Oregistrerad köpare, eller levererar till försäljningsställe föreget
detaljförsäljning depåinte anspråkeller iär bränsle försom tar annat
ändamål försäljning.än Skattskyldigheten inträder denäven när som
lämnat försäkran bränslets användning använder bränslet i stridom mot
denna försäkran jfr avsnitt 3.3 3.8.och Detsamma gäller för den som
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förvärvat gasol för användning dåmotordrift,annan än bränslet itas
anspråk för motordrift. Vid avregistrering inträder skattskyldigheten för
kvarvarande obeskattat bränslelager.

Liksom vid beräkningen allmän energiskatt fårelkraftav vid beräk-
ningen allmän energiskatt bränsleav avdrag förgöras skatt bränsle

förbrukats såltsellersom för vissa i lagen angivna ändamål. fårAvdrag
för pågöras skatt bränsle som

förvärvats i beskattat återförsäljningskick för eller förbrukning i- egen
rörelse,
återtagits i återgångsamband med köp,av-
förbrukats såltseller till kommunikationsföretagav för bandrift eller-
därmed likartat ändamål,
förbrukats såltseller för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg,- när
farkosten inte används för fritidsändamål eller ändamål,privatannat

den skattskyldige eller förav hans räkning förts riket eller förtsut- ur
till svensk frihamn för ändamålannat förbrukasän att där,
förbrukats såltseller för förbrukning för ändamålannat än energialstring-
eller förbrukning, i samband med fabriksmässig tillverkning motorer,av
för avprovning i provbäddmotorer ellerav liknande anordningannan
utan att transportmedel därvid framförs,
förbrukats för framställning bensin eller skattepliktigt bränsleav enligt-
EL eller för produktion skattepliktig elkraftav annan än mottryckskraft
för industriell verksamhet.egen

fårAvdrag även förgöras skatt bränsle sålts med förlustsom
grund bristande betalning förav fasta bränslensamt förbrukats ellersom
sålts för förbrukning i metallurgiska inkl. den ochprocesser, värme-gas-
produktion sker till följd sådanasom av processer.

Skatteuppbörden uppgick under 1988 till 6 967 frånmilj. kr. den
allmänna energiskatten bränslen och 023l frånmilj. kr. den särskilda
skatten, dvs. totalt 7 990 milj. kr. Antalet skattskyldiga 386är st.

3.7 Särskilda bestämmelser nedsättningom

Särskilda bestämmelser nedsättning finns i lagenom 1974:992 om
nedsättning allmän energiskatt. Allmänav energiskatt elkraft och
bränsle, används för växthusuppvärmningsom vid yrkesmässig växthusod-
ling, enligttas dennaut lag efter skattesatsen 15motsvararsom procent

den skattesats enligtav EL gäller för elkraftsom ifrågavarandeeller
bränsle.

Förbrukas elkraft eller bränsle vid industriell tillverkning skatttas ut
sådantmed belopp, skatten inteatt överstiger tre de tillverkadeprocent av

produkternas försäljningsvärde fritt fabrik för företagen inom branschen
eller för företag med likartaden grupp tillverkning.av Det RSVär som
skall besluta denna nedsättning. Hittillsom har dock inte något sådant
beslut fattats.
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skälsärskildaregeringen,kanbeslutaRSV kanvad omUtöver om
för vissttillverkningindustriellförnedsättning skattmedgeföreligger, av

praktiken.ibetydelseharbestämmelsedennaDetföretag. är som
11.7.2.avsnitti1988 behandlasunderbeslutregeringensInnebörden av

nedsättningmedgefår regeringen ävenföreligger avsärskilda skälOm
driftvidförbrukaskolbränslenförenergiskatten avallmännaden som

tillämpats.hittills inteBestämmelsen harvärmeverk.

på bensinsärskild skattochBensinskatt3.8

nedanståendemedenlighetibensinsärskild skatt utBensinskatt och tas
graml0,013högstblyhaltenblyfri ärBensinuppställning. omanses som

15° c.vid

skattSärskildBensinskatt
krlkrl

motordrift och andraavsedd förBensin- innehåller minstmotorbränslen, som
bensin70 viktprocent

0,062,58blyfri bensin- 0,062,78bensinannan—
0,80motoralkoholers.k.och etanolMetanol --

etanol ochmetanol,Blandningar av—- % bensinminst 70motorbränslen
0,060,80etanolochmetanol- bestårdenövrigtblandningen i om- 0,062,58blyfri bensinav bestårdenövrigtblandningen i om- 0,062,78bensinannanav

skattskyldig denär som

bensin,tillverkarinom landet-
bensin,förbrukareåterförsäljare ellerregistrerats avhar som-

förbrukarändamål återförsäljer ellerändamål skattefrittför änannat-
skatt,med nedsattellerskattförvärvatsförsäkran utanbensin, motsom

ändamål,sådantmotordrift förföravseddintebensin ärförbrukar som-
eller

ändamål drift flygplan.för änflygbensinförbrukar annat av-
skattepliktigförskattskyldigden ärRegistreringsskyldig är som

denelleråterförsäljare, förbrukarefår somfallI vissa äventillverkning.
RSV.hosregistrerasansökanefterhåller bensinlager av
j desammainträdeskattskyldighetens är stort somBestämmelserna om

Skattskyldigheten3.6.avsnittjfrbränslenenergiskattförgäller
oregistreradskattskyldige tilldenbensinen levererasinträder när av

detaljförsäljningförförsäljningsställetill somlevereraseller egetköpare,
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depåinte anspråkeller i för ändamålär försäljning. Hartas änannat
någon köpt bensinen försäkran viss användning inträdermot skattskyl-om
digheten vid ianspråktagandetleveransen videller bensinen säljs ellerom

anspråk ändamåli för intetas avdragsgillt jfr avsnitt 3.3ett är ochsom
3.6. Vid avregistrering inträder skattskyldigheten för kvarvarande
obeskattat bensinlager.

fårAvdrag i deklaration för skatt bensin,göras harsom

återförsäljningförvärvats för eller förbrukning i förrörelse ochegen-
vilken skattskyldighet tidigare inträtt,
återtagits återgångvid köp,av-

såltsförbrukats eller för förbrukning för tågframdrivande eller andraav-
järnvägsfordon,
förbrukats såltseller för förbrukning i samband med fabriksmässig-
tillverkning för avprovning i provbäddmotorer, ellermotorerav av

sådan anordning,annan
eller förts till frihamn ändamålsvensk förexponerats ånannat att-

förbrukas där,
sålts påmed förlust grund bristande betalning,av-

såltsförbrukats eller för förbrukning vid produktion skattepliktigav-
elkraft.

Skatteuppbörden frånuppgick under 1988 15till 046 milj. kr. ben-
sinskatten frånoch 342 milj. kr. den särskilda skatten, dvs. sammanlagt
15 388 milj. kr. Antalet skattskyldiga 64är st.
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för vissaSkattesatser kilowattimmei3.9 öre per
energislag

energislag.vissa vanligaörekWh följande förskattesatserna i är

örekWhEnergislag

Motorbensin
29,2blyfri bensin- 31,5blyad bensin-

Motoralkoholer
18,2metanol— 13,6etanol-
5,6Kolbränslen

eldningsolja 9,9Dieselbrännolja och tunn
9,1Tjock eldningsolja

Fotogen möjliggörmed tillsats som
snabbgåendedrift dieselmotorerav

9,0‘lättdiesels.k.
2,9Naturgas

Gasol
för 14,0motordrift-— ändamål 1,4annat-

Elkraft
5,0industriell verksamhet- 6,2vissa kommuner- 7,2övrig-

nivå olja,till för‘ Fr.o.m den juni 1989 höjdes energiskattenAnm: 1 somsamma
någon inte blirför s.k. lättdiesel skatteneftersom särskild skatt tas utmen

något för för s.k.dieselbrännolja. Skattesatsenenergienhet lägre änper
kWh.lättdiesel tidigare 6,4 örevar
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4 Bakgrund

4.1 Allmänt

Energibeskattningen i Sverige har tillkommit i isedan huvudsaketapper
1950-talet. Redan 1929 infördes dock skatt bensin och motoralkoholer.
Skatt elkraft infördes först 1951. En allmän energiskatt infördes 1957

elkraft, fasta bränslen, eldningsolja, bensin, motoralkohol och motor-
brännolja. Energiskatteområdet utvidgades 1964 till omfatta gasol föratt
drift motorfordon. Inhemska bränslen har i huvudsak beskattats medav
mervärdeskatt har föremålaldrig varit för energibeskattning. Enmen
särskild avgift för oljeprodukter infördes 1974.

Nivån energiskatterna i oförändrad fram till 1980-talet.stort settvar
Därefter kraftigahar höjningar gjorts och skatter införts.har 1984 togsnya
emellertid mervärdeskatten inhemska bränslen bort. I syfte beskattaatt

frånöverskotten svensk vattenkraft infördes år skattsamma en
vattenkraft. 1984 infördes avgift kärnkraftsproducerad elkraft.en
Skatteplikt infördes 1985 inaturgas samband med naturgasintroduk-
tionen i Sverige jfr avsnitt 9.4. Dessförinnan ingen skatt Samtidigttogs ut.
blev för ändamålgasol motordriftän beskattad.annat Gasol för motordrift

tidigare bådebelagd med bensinskatt och energiskatt,var blev 1985men
enbart energiskattepliktig. årSamma arbetades energiskatten bensin och
motoralkoholer i bensinskatten. Samtidigt ändrades skatteplikten för
bensin såenligt LSO den kom omfattaatt endast bensin avsedd föratt
motordrift och inte tidigare all bensin. Avgifterna för kärnkraft-som- -
producerad och för oljeprodukter, kol och bensin ändrades 1986 till

årskatter. Samma infördes differentiering skatten blyfri bensinen av
och bensin. 1987 slopades skatten flygbensin och bensinannan för
stadsgastillverkning.

Särskilt4.2 energiskattekommitténsom
betänkande

När mervärdeskatt infördes undantogs energiområdethela fråninkl. värme
denna skatt kvalificerat undantag se avsnittett 3.1.genom

Energiskattekommittén tillsattes 1979 B 1979:06 med uppgift att
utreda förutsättningarna inordna energibeskattningenatt under mervärde-
skatten och införa energipolitiskaatt skäl och samhällsekonomiskten av
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påverkaavseddproducentledet,energiskatt i import- och attawägd
statsfinansiellt neutral,Omläggningen skulleenergiförbrukningen. vara

oförändrade inkomster.tillföradvs. staten
energi,16-17 Skatt1982:SOUi sitt betänkandeKommittén föreslog

mervärde-slopas ochenergiskatten skulle ersättasden allmännaatt av en
begränsningarVissaenergipolitisk styrmedelsskatt.energi ochskatt en

införaförEtt huvudargumenti mervärdeskattesystemet. attföreslogs
då skattemässigt kundeenergiområdetmervärdeskatt att manvar

bensin,konsumtion. Drivmedlenenergikonsumtion medjämställa annan
från Fjärr-mervärdeskatten.motoralkoholer skulle undantasgasol och

ingå 60-procentsregel.underoch stadsgas skullevärme en
omfattningfå statsfinansiellastyrmedelsskatten skulleDen sammanya

beskattningen skulleEftersom denenergiskatten.den allmänna nyasom
det ökade skatteuttaget,föreslogsstatsfinansiellt neutral att somvara

återföras till konsumenternaföranleda, skulleskulleförslaget genom en
förSkattenoch tjänster.alla ettsänkning mervärdeskatten varorav

oförändrad.genomsnittshushåll därigenom bli iskulle stort sett
för dendifferentierade skattesatserKommittén föreslog vidare nya

syften.miljöpolitiskaenergi- ochtillmed hänsynstyrmedelsskatten tagen
högremotorbrännolja föreslogs äneldningsolja,Skatten varam.m.

låg svavelhalteldningsolja medTjockenergiskatten.enligt den allmänna
den totala40erhålla motsvaradeskatterabatt procentskulle avcasomen
Inhemskaföreslogs.höjning kolskattenEn kraftigstyrmedelsskatten. av

välstyrmedelsskatten,träffasintefasta bränslen skulle avmenav
differentierasElkraft skulleskulle beskattas.Naturgasenmervärdeskatt.

påförasskullevattenkraftverkenKärnkraft- ochefter framställningssätt. en
utnyttjadövrig elkraft skullekWh. Förutlevererad2skatt öre per

fastainhemskabasisråvara framställsElkraftbeskattas. avsom
från ochstyrmedelsskattenfriadärmedvindkraft skullebränslen eller

bensin föreslogsBeträffandemervärdeskatt.medendast beskattas en
förändring i skatteuttagetbensin ingenblyfriskatterabatt annanmen

från energiskattbefrielsenedsättning ellerförbensin. Gällande regler
ändras.förslaget inteenligtskulle

skat-omfördelningkraftigleda tillförslag skulleKommitténs aven
frånhushållen. föranledde kritikDettafrån näringslivet till främsttebördan

utformningentekniskakritiska till denremissinstanserna, även avvarsom
då ienergi förbrukasfallgällde deProblemenbeskattningen. t.ex.

förredovisningsskyldighetdelvis medförendastverksamheter som
energiproducenternanäringslivet ochförFöreträdarnamervärdeskatt.

mervärdeskatten ochunderenergin inordnades attbetonade vikten attav
frånbensinundantaFörslagetinfördes.någon energiskatt inte attannan

ansågsdieselolja skapaomfattamedan skatten skullemervärdeskatt
nuvarandetransportområdet denmenadeförFöreträdare attproblem.
förändrasbensinbilar skulledieselbilar ochkonkurrenssituationen mellan

leda tillskulleförslagetremissinstansermenade vissakraftigt. Slutligen att
kostnader.skatteadministrativaökade
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energibeskattningen198384:28framhöll iDepartementschefen attprop.
målennå energipolitiska ochstyrmedel för deborde utnyttjas attettsom

energipunktskatterdifferentieradeordningen medden nuvarandeatt
således inte.bibehållas. energi infördesMervärdeskattdärför borde
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5 Energibeskattningen i andra
länder

5.1 En jämförelse med vad gäller i dag isom
andra länder

5.1.1 Allmänt

I det följande behandlas energibeskattningen i de länder i Västeuropa och
Nordamerika, viktigautgör svenskasom importländer,ochexport- med
utgångspunkt i nedanstående tabell 5:1. Redovisade skattesatser deär som
gällde den 1 april 1987. Detta datum har legat till grund för de över-
väganden framtidaom procentsatser tagits fram inom EG-kom-m.m. som
missionen. Harmoniseringssträvandena inom EG behandlas i avsnitt 5.2. I
detta sammanhang kan nämnas konsumtionsskattatt en mervärde-ny av
skattetyp har introducerats i Japan den 1 april 1989. Skatten omfattar bl.a.
energiområdet.

24-KlS l
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Danmark5.1.2

beskattningenEG den högstadet land inom harDanmark är avsom
22 ochi Europa,bland de högsta tasenergi. Mervärdeskatten procent,är

ochfasta och flytande bränslen, samtbl.a. el, naturgasut annan gas
energi. Avdragsrättallmotorfordon. Acciserdrivmedel för nästantas ut

industrin ochacciserför deinom mervärdeskattesystemetmedges som
olja, el,vid inköpmervärdeskattskyldiga har betalatflertalet andra gasav

förhållandevisdärförkumulativa verkningarna blirkol. Deoch svaga.

Finland5.1.3

1986sedanomsättningsskattenFinland omfattar den allmänna ävenI
och vissavid försäljningenergi. med 16Den ut procenttas varorav

behandlaspunktbeskattning. Somtjänster. Dessförinnan hade varorman en
tillhandahållandet i allmänhet,och energiprodukterbränsle t.ex.av

avdrag för denkumulativa effekter medgeseldningsolja. För undvikaatt
vidareförsäljas.skallenergivaror vid inköpet ochskatt belastat somsom

frågaomsättningsskatten ifungerarGenom dessa specialregler om-
omsättningsskatten finnsVid sidanenergivaror mervärdeskatt. avsom en-

råoljaskattefria. ImportInhemskaendast accis bensin. bränslen är av
inte.och beskattasnaturgas

Frankrike5.1.4

på denkomplicerad grundDen franska energibeskattningen är attav
innehåller många normaltMervärdeskattundantagsbestämmelser. tas ut

Även 5:1. Det finns18,6 andra finns se tabellmed skattesatserprocent.
regleradedepartement medspeciella lokala skatter i kommuner ochäven

maximigränser för bl.a. el med 8 4 procent.resp.
fall medges fullt avdrag,Avdragsreglerna splittrat intryck. I vissaettger

och petroleumprodukterför tjockolja används i industriföretagt.ex. som
råämne, finns begränsadanvänds medan det i andra fall endast ensom som

avdragsrätt ingen avdragsrätt alls.eller

5.1.5 Kanada

finns införa federalI Kanada finns ingen mervärdeskatt, planer att enmen
mångamervärdeskatt finns i västeuropeiska länder.typav samma som

energiområdet.Tanken mervärdeskatten skall omfattaär ävenatt
Både federala delstatliga acciser finns bensin och diesel. Vissaoch

någondelstater inte accis dessadocktar ut varor.
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5.1.6 Norge

I Norge är mervärdeskatten 20 För elkraft gällerprocent. mervärde-att
skatt beräknattas prisut kWh,ett i stället för det verkliga priset.per
Skälet prisernaär elkraftatt varierar istarkt olika delar landet. Syftetav
är utjämna skattebelastningenatt mellan olika landsändar. Mervärdeskatt

intetas elförbrukning i Nordnorge.ut
På elområdet särkildatas även elavgifter Vissa energiintensivaut.

industrier, ferrolegeringsindustrint.ex. och aluminiumindustrin, åtnjuter
nedsättning den avgiften. Sammanlagt beräknas 20av denprocentca av
totala industriförbrukningen el sådanberättigad till nedsatt avgift.av vara

Endast mervärdeskatt för andra bränslentas ut mineraloljor.än Skatt
bensin efter differentieradtas ut skattesats beroendeen bensinenom
blyfriär eller Någoninte. speciell accis dieselolja inte eftersomtas ut,
kilometerbeskattning tillämpas.en

5.1.7 Storbritannien

Mervärdeskatten 15är i Storbritannien.procent Man använder sig
emellertid s.k. O-skattesats för bl.a. de viktigasteav en energivarorna, t.ex.
el, och Endastvärme. de vanligastegas oljetyperna och drivmedel för
motorfordon belagdaär med acciser.

5.1.8 USA

I USA finns statlig omsättningsskatt 3-6en och statliga acciserprocent
bl.a. olja, kol och bensin. Delstaterna har möjlighetäven införaatt

allmän omsättningsskatt och specialskatter. Sådana skatter har införts i
många delstater på el och Det kannaturgas. konstateras beskattningenatt

oljeprodukter och energivarorav spelar betydligt mindre iroll USA änen
i Europa.

5.1.9 Västtyskland

Mervärdeskatten energivaror 14är i Västtyskland. Vidprocent sidan
mervärdeskatt acciserävenav tas framförut allt mineraloljor. Viss

användning mineraloljor dockär skattefri,av mineraloljat.ex. användssom
för än motorbränsle,annat smörjolja eller uppvärmning.

För el förutomtas -tvåut- mervärdeskatt särskilda punktskatter med
7,25 5,5-8,1procent Syftet medresp. procent. dessa skatter delsär att
stödja den tyska kolindustrin, dels utjämnaatt elpriserna inom olika
regioner.
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påEG5.2 Harmoniseringssträvanden inom

energiskatteområdet

direktivtillMervärdeskattedirektiven och förslag5.2.1 om
mervärdeskattesatser

EGbeskattningen inom harArbetet med harmonisera den indirektaatt
något förvad gällerredovisats i II avsnitt 4. Här skallkap. nämnas om som

energiskatteområdet. energimervärdeskattedirektiv skallEnligt EG:s sjätte
ingå i mervärdeskattebasen.

direktivförslag tillEnligt EG-kommissionen lämnat ettett omav
mervärdeskattenivån 14-20ligga mellanskall den normala skattesatsen

4-9 Den reduceradeoch reducerad skattesats mellan procent.procent en
uppvärmning ellerför energiprodukter förskattesatsen skall gälla bl.a.

tillhandahållandet övrigt skall den normalabelysning. Vid iav varor
skattesatsen gälla.

accisdirektivFörslag till5.2.2

EG-kommissionens till accisdirektiv skall acciser läggasEnligt förslag
intebensin, eldningsolja, fotogen metanol. Det kandiesel- och gasol, och

tillåtna EGinomuteslutas andra acciser skulle kunna ävenävenatt vara
accisdirektiven. Det förutsätterefter genomförande de föreslagnaett av

så Vilkautformas inte gränsformaliteter.dock acciserna de kräveratt att
framgår Avsiktenacciser 8:1 i avsnitt 8.5. skalldessa tabell ärär att manav

uppnå skallenhetligt i medlemsländerna. Mervärdeskattskatteuttagett
framgårtillåtas Somdäremot variera inom ganska breda intervall.att av

ovanstående 5:1 medför betydande justeringar i flera länder,tabell detta
bl.a. i Danmark.

5.2.3 Kritik EG:s skatteförslagmot

Om EG:s till acciser förverkligas tvingas Danmark sänkaförslag skulle t.ex. -
skatteintäkter.sina till bortfallacciser, vilket skulle leda betydandeett av

Någon möjligmervärdeskattehöjning skulle intekompenserande vara
Ävennivå. Frankrikeeftersom den till EG:s ochbehöver sänkasäven

Italien skulle drabbas minskade statsintäkter.av
DennaStorbritannien O-skattesats basvaror.har antalett storten

ifördelningspolitiskt motiverad. Starka krav har ställtsskattesats är
behållaStorbritannien denna skattesats.att

frånskatteförslagFlertalet inom EG kritiserat EG:smedlemsländer har
utgångspunkter. i mervärdebe-flera En kritiker skillnadendel attmenar

ibeskattningenskattningen inte snedvrider konkurrensen, eftersom görs
mervärdeskattkonsumentledet och inte i producentledet. Den ettsom

innehåller finnsproducerats. I ställetproduktpris oberoende denär av var
utgångspunkt motiv för harmoniseradet, med denna attmenar man,

Accisernadirekta skatter, arbetsgivaravgifter företagsskatter.och
påverkar länder. Detmineraloljor produktionskostnaderna i olikadock
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skulle möjligen kunna motivera harmonisering oljeacciserna.en av
Ett förslag till kompromiss har lämnats i den s.k. Metten-rapporten.en

Enligt denna skall det ordinarierapport skattebandet ligga inom intervallet
16-22 sådantEtt intervall minskarprocent. problemen för nuvarande
högskatteländer leder till lågskatteländer.problem för nuvarandemen Ett
reducerat föreslåsskatteband skall omfatta intervallet 0-6 ellersom procent

0-9eventuellt Enligt förslaget skallprocent. energibeskattningen i sin helhet
omfatta det ordinarie skattebandet.
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6 Alternativ för den framtida

energibeskattningen

6.1 Mervärdeskatt på energi

Kommitténs utgångspunkt energikonsumtionär skall jämställasatt med
privat konsumtion. Detta fördelaktigtannan är samhällsekonomiskmest ur

effektivitetssynpunkt, sådaneftersom generellt utformad mervärdeskatten
jämförelsevis liten snedvridande effekt.ger En likformigen mervärde-

beskattning överskådlig beskattning och underlättar rationellger en en
utformning skattesystemet förhållandei till önskemåldeav kansom
föreligga styrning. Kommittén därförom övervägande skälatt talaranser
för inordna energiområdetatt i mervärdeskattesystemet. Alla alternativ i
avsnitt innehåller6.4 därför förslag mervärdeskattett energi. Dettaom
innebär närmande tillatt sker föreslåsett vad gälla inom bl.a. EG.som

Även värmeleveranser bör beläggas med mervärdeskatt. Däri inkluderas
i princip leveranseräven fjärrvärme till bostäder. Hur fjärrvärme skallav
behandlas vid skatteomläggning behandlas i avsnitten närmare 9.3.
Mervärdeskatt energi innebär industrinatt mervärdeskatt-ärsom-
skyldig hållethelt och kan lyfta skatten energivarorna i likhet medav-
andra insatsvaror, medan hushållen intet.ex. mervärdeskatt-ärsom-
skyldiga får betala skatten fullt möjlighet till avlyftning.ut utan-

Utgångspunkten ocksåbör mervärdeskattatt allatasvara ut
energivaror efter skattesats. Kommittén har för övrigsamma konsumtion
valt mervärdeskattesats, 23,46 Utgångspunktenen gemensam procent. är

ocksåden skallatt gälla för energiområdet.
direktivenAv se avsnitt 2.1 framgår beskattningenatt energi ävenav

i fortsättningen bör fungera energipolitiskt styrmedel. Mervärdeskattensom
kan i föroch sig fungera styrmedel, förutsätterdetsom mervärde-ettmen
skattesystem med olika skattesatser eller med begränsningar avdrags-av

sådantEtträtten. skulle bli administrativtsystem Därtill kommertungrott.
mervärdeskattens förmågaatt den totalaatt styra samhällskonsumtionen

begränsad,är eftersom skatten endast träffar den slutlige konsumenten och
inte industrins konsumtion insatsvaror. En begränsning avdragsrättenav av

ocksåskulle leda till kumulativa effekter, i princip bör undvikas.som
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Att avdragsrätten skall avskuren i vissa fall för mervårdeskattvara
bensin har behandlats i kap. avsnitt 7.4.m.m.

6.2 påPunktskatter energi

Eftersom mervärdeskatt med enhetlig skattesats inte kan fungeraen som
måstestyrmedel andra skatter eller avgifter användas instrument försom

åstadkomma önskvärdatt styrning konsumtionen energi- ochen av ur
miljöpolitisk synpunkt.

Mot denna bakgrund det naturligtär börja med undersökaatt att om
dagens punktskatter utformadeär bl.a. miljö- och energipolitiskasom
styrmedel och de kan utgångspunktanvändas för energi-om som en ny
beskattning. Eftersom bundenhet föreligger till de för 1990-taleten
fastslagna energi- målenoch miljöpolitiska såskall i fall dagens punkt-
skatter i princip finnas ocksåkvar. Det kan tänkas dagens punktskatteratt
i huvudsak statsfinansielltär motiverade. I måstedetta fall i ett nyttman
energiskattesystem bygga frånpunktskatterna noll-läge medettupp
beaktande de energi- och miljöpolitiska mål slagits fast förav som
1990-talet.

Kritikerna dagens energiskattesystem hävdar dagens punktskatterav att
vuxit fram antal delbeslutett oftastort har motiveratsgenom som av
finansieringsbehov åtagandenför olika statliga energipolitiskaänsnarare av
skäl. De flesta dock punktskatterna bådemotiveradeatt ärsynes anse av
statsfinansiella och energipolitiska skäl. I energiskattekommitténst.ex.
betänkande SOU 1982:16-17 Skatt energi s. 90: Desägs skatter

finns energiområdetinom långunder tid motiveradesom andra skälvar av
energipolitiska. Underän tid har dock förändringar energiskattensenare av

i allt högre utsträckning genomförts för hushållningstimuleraatt med
energi. Stev har i Moms energi serapporten avsnitt 2.2 uttalat att
såväl energipolitiska fiskala skäl har motiverat skattehöjningarnarentsom

energiskatterna år.underav senare
Kommittén också dagens punktskatteratt utformadeäranser

grundval såvälblandning energi- miljöpolitiskaoch statsfinan-av en av som
siella skäl. Punktskatterna således såutformadeär styrning kan skeatt en

konsumtionen energi- miljöpolitiskoch synvinkel. Kommitténav ur anser
därför de riksdagen fastlagda energi-att och miljöpolitiska riktlinjernaav
måste utgångspunktgälla vid utformningen den framtida energibe-som av
skattningen, och dagens punktskattesystematt skall användas som
utgångspunkt vid skatteomläggning. frånTill skillnad mervärdeskattenen
träffar punktskatterna näringslivets förbrukning insatsvaror, ävenav om
punktskatterna för närvarande avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.är Efter

omläggning företagsbeskattningen med lägre skatteuttagen kanav ett
denna avdragsrätt förväntas få minskad betydelse. För konsumenten
förstärks styreffekten när mervärdeskattebelagd,är eftersomvaran

ingårpunktskatter i underlaget för beräkning mervärdeskattens storlek.av
frånDet hållhar vissa gjorts gällande miIjöavgifterskatteratt är ett

lämpligare styrinstrument energiområdet. Såsom redovisats i avsnitt 2.4
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arbetar miljöavgiftsutredningen för sådananärvarande med utformaatt
avgifterskatter. ingår således vårtDet föreslå sådanainte i uppdrag att
miljöavgifterskatter. Därtill kan läggas miljöaspekten endast äratt en av
många faktorer legat till grund för utformningen dagens punkt-som av

energiområdet.skatter nivåer utifrånAtt bestämma punktskatternas
endast dessa faktorer frånskulle innebära awiker de motivatten av man

ligger till grund för den nuvarande energibeskattningens utformning.som
ocksåDet skulle leda till energislagens inbördes relationer förändras.att

Detta i sinskulle ändra energislagens konkurrenskraft därmedtur och
energianvändningen sådani En skatteomläggning skulle krävastort.
omfattande effektberäkningar. utgångspunktenKommittén förattanser
kommitténs arbete -i sådanaavsaknad möjligheter effektberäk-göraattav
ningar bör de skatterelationer i dag gäller mellan de olikaattvara som-
energislagen i princip inte bör förändras vid skatteomläggning. Nären

förhållandensärskilda motiverar det bör dock mindre justeringar kunna
de ledergöras till ändradeäven skatterelationer.om

Punktskatterna har statsfinansielläven betydelse. Under 1988 uppgick
skatteintäkterna energiområdet till 30 miljarder kr. införaAtt ettca
mervärdeskattesystem punktskatter skulle kraftigt minskadeutan ge
skatteintäkter. Enligt direktiven utgångspunktgrundläggande förär en
kommitténs arbete beskattningsreform inte tillbör leda minskadeatt en
skatteintäkter. ocksåDetta behållatalar för någonpunktskatter i form.att
I dagens punktskattesystem fördelas skattetrycket ungefär lika mellan
hushåll industri.och Att enbart energiområdetmervärdeskattebelägga
skulle innebära de slutliga förbrukarna inteatt mervärdeskatt-ärsom
skyldiga, hushållen,dvs. offentlig fåverksamhet skulle betalam.m.,
mervärdeskatt sina inköp energivaror och energitjänster medan deav

mervärdeskattskyldiga,är dvs. delen näringslivet, intestörre skullesom av
sådanbehöva betala skatt. Det skulle leda till mycket kraftig omfördel-en

Ävenning frånskattebelastningen näringslivet hushållen.till främstav
detta talar för behållspunktskatterna energiområdet.att

från6.3 Hemställan miljöavgiftsutredningen

Miljöavgiftsutredningen har i skrivelse vårse bilaga 6 begärten att
kommitté vid utformningen energibeskattningen med hänsyn tillav -
inriktiningen miljöavgiftutredningens kommande förslag det gällernärav
koldioxidavgifter vid val alternativ innebär vissett generellav som en-
sänkning skattesatserna dagens frånpunktskatter exkluderar koletav -

sådan reduktion se avsnitt 2.4.ävenen

6.4 De olika alternativen

På grund vad anförts i innehålleravsnitt 6.1 6.2och alternativenav som
för skatteomläggning energiområdet mervärdeskatt i förening meden

någonpunktskatter i form.
frånAv de totala skatteintäkterna energiområdet 1988 15utgjorde ca
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miljarder kr. bensinskatt. Bensinskatten alltså frånhar bortsett skattenatt-
väl motiveradär miljöskäl statsñnansiell Påäven betydelse. grundstorav -

härav innebär nedanstående uppställda alternativ för skatteomläggningen
bensinskatten kvarståratt oförändrad skattenivå.

Ståndpunktstagandena i avsnitt 6.2, dagens punktskatter redanatt är
utformade såvälgrundval energi- och miljöpolitiska statsfinan-av som
siella skäl och dagens skatterelationer mellanatt energislagen i princip skall
behållas, utesluter övervägandet ytterligare alternativ, nämligenettav att
energiområdet beläggs med mervärdeskatt sådanaoch endast punkt-att
skatter införs energipolitiskt, miljöpolitisktär och statsfinansielltsom

sådantmotiverade. Ett alternativ innebär energiskattesystemet byggsatt
från noll-läge. Det skulle i principett fritt spelrum uppfyllaupp attge

alla de önskemålkrav och uppställs vid skatteomläggning jfrsom en
avsnitt 7.3. En sådantnärmare analys effekterna alternativett ärav av
inte möjlig göra övervägandenatt vilkautan att görs energislagom som
skall beskattas, vilka skattesatser skall gälla och vilka relationersom som
skall gälla för de olika energislagen energi- och miljöpolitisk synvinkel.ur
Kommittén emellertid detta alternativ endast kan aktualiserasattanser om

inte dagens punktskatter energi-att och miljöpolitisktman åranser
motiverade.

När det gäller alternativ utgångspunktenc och d bör attvara en
skattesänkning skall generell. I fall kan skatterelationernaannat mellanvara
de olika energislagen komma ändras. Mot bakgrundatt kommitténsattav
utgångspunkt för utredningsarbetet dagensär punktskatteratt är
energipolitiska styrmedel och motiverade statsfinansiellaäven skäl,av
förutsätter ändring skatterelationerna omprövning deen av en av
energipolitiska Någonriktlinjerna. sådan bedömning såsomhar kommittén,

påpekatsredan i avsnitt 6.2, inte möjlighet Medgöra. hänsyn tillatt
miljöavgiftsutredningens hemställan undantas frånskatten kol en
generell sänkning behållsoch oförändrad nivå. skattenivåDenna blir
således grund för pålagoreventuella ytterligare nivåkol. Vilkenen
vattenkraftskatten och kärnkraftskatten bör ligga efter skatteomlägg-en
ning behandlas i avsnitt 9.6 och 9.7.

Följande alternativ för utformningen framtidaden energibeskatt-av
ningen såledeskan inbördes rangordning utifrånutan ställas vadupp- -

sagtssom ovan.

I Mervärdeskatt införs och alla punktskatter bensin avskaffas.utom

Mervärdeskatt införs behållsoch punktskatter

a med skattenivå,nuvarande
b med till EG skattenivå,anpassaden
c med skattenivågenerellt sänkt bensin och kol,en utom
d med skattenivågenerellt sänkt bensin och kolen medutom samt

slopad skatt elkraft.
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7 De energipolitiska, miljöpoli-
tiska och statsfinansiella kraven

de grundläggande princi-samt

för energibeskattningenperna

7.1 Energi- och miljöpolitiska beslut riks-av
dagen under 1980-talet

Som i avsnitt 6.2 utgångspunktnämnts grundläggande vårtär fören
utredningsarbete dagens energibeskattningatt resultatetär hänsynattav

såvältagits till fastlagda målenergi- och miljöpolitiska statsfinanserna.som
Det därför intresseär studera vilka energi-närmare och miljöpoli-attav
tiska riktlinjer har lagts fast månunder 1980-talet. I den endastsom
uttalanden i propositioner har riksdagen någrainte gjort awikandeanges
eller kompletterande uttalanden.

Efter folkomröstningen kärnkraft 1980 årbeslöt riksdagenom samma
prop. 197980:170, NU 70, rskr. 410 den sista kärnkraftreaktorn iatt
Sverige skall 2010.stängas senastav

Riksdagen beslöt 1981 riktlinjer för energipolitiken prop.om
198081:90 bil. NU 60, rskr. 381. dessa framgårAv riktlinjer i huvudsak
följande. övergångEn till fasta bränslen skulle främjas. Energisystemet
skulle i huvudsak baserat varaktiga, helst förnybara inhemska,ochvara
energikällor med minsta miljöpåverkan.möjliga Oljeberoendet skulle
kraftigt hushållningminskas med energi och olja skullegenom attgenom

med andraersättas energislag.
I 198384:28 SkU rskr. 96, behandlade energi-bl.a.prop. som

skattekommittens betänkande SOU 1982: 16-17 Skatt energi, uttalades
differentierade behållaspunktskatter bordeatt och mervärdeskatt inteatt

skulle införas energiskatteområdet jfr avsnitt 4.2.
Det anfördes vidare fasta prisrelationer mellan kol oljaatt och

eftersträvades. För kol bränslekostnaden energienhet hälftenvar per ca
jämfört med bränslekostnaden för olja. Kolanvändning medförde behov av

omfattande investeringari förbränningsanläggningar m.m.,vilketmer ökade
sysselsättningen i Sverige. måsteHänsyn till risken för störningar itas att
tillförseln föroch drastiska prisförändringar betydligt mindre för kol änvar

ansågsför såledesolja. Kol från försörjningssynpunkt säkrareettvara
bränsle olja. Vidän sammanvägd bedömning kolets bytesbalanseffek-en av

försörjningseffekter förhållandeoch miljöeffekterter, i till olja och
inhemska bränslen borde skatten energienhet kol hälftenper vara ca av
skatten olja. Genom denna fasta relation mellan skatten kol och
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skatten olja skapades förutsägbarhet inför användarnas beslut om
investeringar i oljeersättande teknik.

Importkostnaden ansågs uppgåenergienhet för till 85-naturgasper ca
90 jämfört ansågsmed olja. Naturgasen miljöfördelarprocent ha vilket
borde beaktas vid beskattningen. Det energipolitiskt intresse attvar av
genomföra det s.k. Sydgasprojektet erhållaoch därigenom vissatt
erfarenhet naturgasanvändning i Sverige. Mot denna bakgrund bordeav
skatten energienhet fjärdedelar skattennaturgas treper vara ca av
olja.

Det energipolitiska syftet ansågsmed beskattning drivmedel främstav
beskattningen energihushållning.stimuleraskulle Tills vidare bordeattvara

vid eventuella skattehöjningar bensin gälla skatten motoralko-att
holer höjdes med påhälften skattehöjningen bensin.av

Såväl fördelningspolitiska energipolitiska skäl talade för att ettsom
samband borde finnas mellan skatten olja och skatten elkraft.

Riksdagen godkände 1984 riktlinjer för oljepolitiken prop. 198384:110,
NU 43, rskr. 391. måletDet uttalade för den statliga oljepolitiken attvar
inom för de övergripande energipolitiska riktlinjerna, bl.a.ramen som
innebar oljeberoendet skulle minska, försörjningatt landets medtrygga
råolja och petroleumprodukter till rimliga kostnader för samhället.

Riksdagen beslöt 1984 prop. 198384:lS8, NU 44, JoU 28, 389rskr.
och 390 riktlinjer för kolanvändningen fram till 1990. Riktlinjernaom
innebar bl.a. försiktig årligintroduktion kol till användnings-en av upp en
nivå 3-4 årmilj. omkring 1990.tonom per

1985 fastställde riksdagen riktlinjer för energipolitiken prop.nya
198485:120, NU 30, rskr 362. En strategi för oljeersättning och
kärnkraftsawecklin redovisades. En huvuduppgift för energipolitiken införg
1990-talet enligt propositionen skapa förutsättningar föratt attvar
övergången från olja till förnybara inhemskaoch energikällor kunde
fullföljas, samtidigt förutsättningarna förstärktes för kärnkraftenattsom
skulle kunna awecklas. Oljeberoendet skulle minskas och fortsatten
övergång till fasta bränslen skulle främjas. Kolanvändningen skulle föröka

sedan till år. Påbegränsas högst 3-4 milj. siktatt kort borde denton per
tillgångengoda el utnyttjas för olja främstoch kol, förersättaatt

uppvärmningsändamål. I längre perspektiv skulle denna ielett ersättas
första övergånghand sparande, till inhemska bränslen, solvärme,genom

måsteIndustrin tillgångi framtiden tillförsäkrasnaturgas denävenm.m.
till billig och säker energi nödvändig för den industriella utveck-som var
lingen.

Priset energi uppnåborde energihushållning.användas för godatt en
Statsmakternas viktigaste påverkainstrument för pådirekt priset energiatt
ansågs energibeskattningen. Strävandena effektiviseravara att ener-
gihushållningen i transportsektorn borde fortsätta.

Det hållanödvändigt möjligheter till teknik för utbyggnadattvar ny av
elproduktion Möjligheternaöppna. bygga mottryckskraft, vindkraftatt ut
och vattenkraft kunde visa sig otillräckliga. Inställningen till kraftvärmevara

positiv.var
Naturgas kunde bli intressant alternativ inför kärnkraftawecklingen.ett
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frågaI utvidgning medellångkort eller sikt måstegälldeom den skeatt
kommersiell grund.
I 198586:14O SkU 38 behandlas principernaprop. för energibeskatt-

ningen. Mot bakgrund energianvändningenatt kunnat nedbringasav
bedömdesavsevärt behovet kol bli väsentligt lägre i framtidenav än

tidigare Påvid handen. dågrundgett härav ochprognoser skäl saknades
ytterligare stimuleraatt kolanvändning borde såskatten kol höjas att

den motsvarade fjärdedelar skattentre olja, beräknat efterca av
energienhet. De tidigare riktlinjerna frågai gasol skulle följas, vilketom
innebar skatten energienhetatt blev fjärdedelar skatten olja.treper av
Skatten ocksåborde höjas.naturgas Skatteutskottet ansåg emellertid att
skatten integasol borde höjas till nivådenna 185 krtonutan stanna
och skatten tillsatt vidare intenaturgas borde höjas, vilket innebar att
naturgasskatten kom ungefär hälftenatt motsvara skatten olja medav
hänsyn till energiinnehållet.

I 198687:159 NU 56rskr. behandlades riktlinjer förprop. vissa
utgångspunkter för energisystemets omställning. Processen med utvecklaatt
alternativa energiformer och förbättra hushållningen med energi skulle

gång såisättas snabbt möjligt.som
I 198788:85 JoU 23, rskr. 373 presenterades inriktningenprop.

miljöpolitiken inför 1990-talet, såvälrad förslag till akutasamt en som
långsiktiga åtgärder.eller strukturella Till de problemfrågornamera akuta

hörde bl.a. försurningen, föroreningen haven och nedbrytningenav av
ozonskiktet. Till de frågornastrukturella hörde bl.a. omställningen av
energi-, jordbruks- trafikområdena.och

I den propositionen, 198788:90senaste NU 40, 375,rskr. sägsprop.
energipolitikens huvuduppgiftatt skapa de förutsättningarär att som

behövs för omställningenatt energisystemet skall kunna fullföljas.av
Kärnkraftsawecklingen har central betydelse i omställningsprocessen.en
Awecklingen skall genomföras landets elförsörjningutan att äventyras och

samhällsekonomiska,utan att sociala måloch miljöpolitiska riskeras.
I propositionen handlingsplan för kärnkraftsawecklingensanges en

inledning, vilken framgår bortfallande elproduktionskapacitetatt i förstaav
hand skall ersättas ökad effektivisering elanvändningen ochgenom av
ersättning el med andra energislag. Ett omfattande förav program
elhushållning aviseras.

Under övergångsperiod, tillgången lågtillnär el kostnaden god,är
utnyttjas förel oljaersätta och kol, främstatt för uppvärmning. Denna

måsteelanvändning i skede övergångett ersättas tillsenare genom en
inhemska bränslen, sol och tekniknaturgas, för uppvärmning ochannan ny
energihushållning. I propositionen kärnkraftsawecklingensägs innebäratt

del måsteeltillförselnatt medersättasen elproduktion. Dettaav annan
behov elproduktionskapacitet kommer medföraav ökade samhälls-ny att
ekonomiska kostnader. Det önskvärtär dessa tillåtsökade kostnaderatt
påverka prisnivån. Det förutsättningär för ekonomisk stimulansatten ge

hushållatill med elenergin.att
frågaI den framtida elanvändningens utformning lades gällandeom nu

riktlinjer fast i 198485:120. I 198788:90 28 f sadesprop. prop. att
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insatser energihushållningför liksom insatser för utnyttja inhemskaatt
energikällor och för energiområdetutveckla införa teknik inomochatt ny
kan i hög grad underlätta den omställning energisystemetav som nu
förestår. Vidare energihushållnings-uttalades det viktäratt största attav
arbetet drivs vidare.

Prishöjningar på påel längre sikt oundvikliga. Det leder tillär att
elvärme inte längre expanderar, samtidigt investeringar för elersättningsom

elanvändningoch för effektivisering De faktiskaökar. kostnaderna börav
dåavspegla sig i priset. Endast hushållaekonomisk stimulans medattges

energin.
I 198788:90 59 ff i huvudsak följande den framtidasägsprop. om

bränsleförsörjningen.
Det i dagsläget inte möjligtär fastställa vilken roll olikanärmareatt

ivårtbränslen skall ha framtida Utgångspunktenenergisystem. inomär att,
för de miljökrav ställs, efter samhällsekonomisktsträvaramen som en

effektiv försörjningsstruktur.
Naturgas kan bli intressant alternativ i svensk energiförsörjning.ett

Avgörande för roll konkurrenskraftennaturgasens är övrigagentemot
tillgängliga energisla Till detta kommer kraven försörjningstrygghetatt

måsteoch miljöhänsyn behållas.kunna
I propositionen strävandenasägs reducera oljeanvändningenatt att

måste fortsätta, ändåoljan kommer ståunder översiktlig tidatt attmen att
för betydande del energitillförseln. Förutom den direkta verkanen av som

förhållandedetta kan medföra kan effekter uppkomma indirekt attgenom
det internationella påverkaroljepriset prisnivån för andra bränslen.

I propositionen konstateras kolintroduktionen skett enligt uppställdaatt
riktlinjer. Dock behöver de totala utsläppen i landet de försurandeav

svavel- och kväveoxiderämnena reduceras kraftigt för skall kunnaatt man
nivåkomma till frånacceptabelär miljösynpunkt.en som

målsättningDen för den svenska kolförsörjningen slogs fast isom prop
198384:158, bl.a. inom för de övergripande energipolitiskaatt ramen

långsiktigariktlinjerna eftersträva med urvalettengagemang av ex-
portländer därigenomoch försörjningen från miljösynpunkttrygga ettav
lämpligt kol till rimliga priser, gäller alltjämt prop. 198788:90 64.s.

förhållandenaEftersom kan ändras det angeläget handlingsfrihetenär att
inför framtida hållsenergipolitik öppen.

De inhemska bränslenas konkurrenskraft bör stärkas sikt i och med
elpriserna stiger prop. 65. Föratt ytterligare stärka dessa bränslensatts.

konkurrenskraft det dessutom viktigtär med fortsatt forskning och
utveckling.

När det gäller elproduktion konstateras i propositionen det böratt
finnas goda möjligheter uppnå utbyggnadsmålgällande föratt vattenkraft.
Det vidare angeläget såvälär värmeunderlagen i fjärrvärmesystematt som
inom industri utnyttjas för kraftvärmeproduktion så långt det -ekono-är
miskt möjligt. I enlighet med de övergripande målenenergipolitiska bör i
första hand användas inhemska, varaktiga, förnybara och miljövänliga
energikällor. Naturgas kan intressantutgöra alternativ. Avgörande förett

roll konkurrenskraftenärnaturgasens övriga tillgängligagentemot
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energislag.
Med hänsyn långatill de projekterings- och byggtider gäller försom

uppförande kraftverk bör kraftindustrinav möjligtnya framsnarast ta en
projektreserv och vid behov uppföra demonstrationsanläggningar.

7.2 De grundläggande principerna för dagens
energibeskattning

Riksdagen beslöt 1983 de grundläggande principerna för energibeskatt-om
ningen prop. 198384:28, SkU 96.rskr. Som grundläggande principen
borde gälla skattesystemet bordeatt främja tillkomsten de energi-av
investeringar för oljeersättning energihushållningoch årsenligt 1981som
energipolitiska beslut borde genomföras under 1980-talet. Hänsyn borde

också till olikatas energikällors effekter miljön, bytesbalansen,
försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen.

Dessa grundläggande principer gäller i allt väsentligt i dag föräven
energibeskattningen. Detta innebär i praktiken högsta skattatt per
energienhet för bensintas ut och eldningsoljor, medan skatten kol och

lägre. För inhemskanaturgas är bränslen någonintetas skatt alls.ut

7.3 Restriktioner önskemåloch vid utformningen
den framtida energibeskattningenav

Mot bakgrund riksdagens beslut och uttalandena iav framför allt de
energipolitiska propositionerna under 1980-talet kan följande restriktioner

någon inbördesutan rangordning för utformningen den framtidaav- -
energibeskattningen ställas upp:

Oljeanvändningen bör minska.
Användningen inhemska bränslen skall främjas.av
Kolanvändningen bör inte öka väsentligt nivå.dagensöver
Naturgasens relativa konkurrensnivå behållas.skall
Hushållningen bör stimuleras.av
Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft skall
bibehållas under kärnkraftsawecklingen.

fårMiljön inte försämras.

Av direktiven Dir 1987:30 följer ytterligare restriktion.en

8. En skattereform bör leda till minst oförändrade skatteintäkter.

Härutöver någrafinns måldet kommittén i månmöjligastesom anser
bör beaktas vid utformningen energibeskattningen.av

Industrins konkurrenskraft bör jämfört med dagsläget.gynnas
10. En anpassning bör ske till EG.

Punkten 5 kräver kommentar. Den innebär i princip hushållningenen att
både cl och andra energislag bör stimuleras.av

.W KISI
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8 De olika alternativens effekter
beträffande de energipolitiska,
miljöpolitiska och statsfinan-

siella kraven

8.1 Allmänt

I det följande skall de övergripande effekterna de i avsnitt 6.4 uppställdaav
alternativen diskuteras utifrån de restriktioner önskemåloch för den
framtida energibeskattningen ställts i avsnitt 7.3. Effektensom upp av
miljöavgiftsutredningens hemställan kommittén inte föreslåskallatt att
skatten kol sänks vid val alternativ II c eller II också.d redovisasav

När det gäller de fördelningspolitiska effekterna det främstär de totala
effekterna samtliga de skattereformer planerasav träda i kraft 1991som

intresseär inteoch bara effekternasom energibeskattningenav enskilt.av
En frågacentral inom energiområdet fördelningseffekternaär driv-av

Ävenmedelsbeskattningen. måstedenna del dock i perspektivet helases av
skatteomläggningen. Fördelningseffekterna i samlat perspektivett
behandlas i kap. V avsnitt 1 och 2.

Något8.2 de miljöpolitiska kravenom

För många de i avsnitt 6.4 uppställda alternativenav gäller miljönatt
påverkas i negativ riktning förhållandei till vad gäller i dag. Dessasom
negativa miljömässiga effekter kan minskas någon formattgenom av
ytterligare styrmedel punktskatterutöver in, miljöavgifterskatter,sätts t.ex.
kompletterande åtgärder till miljövänliga energikällor o.d. Som inämnts
avsnitt 2.4 arbetar miljöavgiftsutredningen för närvarande med utformaatt
miljöavgifterskatter och andra ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken.

I detta sammanhang bör nämnas skatteomläggning någotatt enligten
alternativen i avsnitt 6.4 knappast kort åstadkommaav sikt någralär

dramatiska förändringar energianvändningen och därmed miljön. Detav
beror industrin ochatt andra energiförbrukare behöver längre tiden
sig ställa sitt energiförbrukningsmönster.att Det visar inte minst 1970-om
talets oljekriser. En skatteomläggning torde därför endast kunna leda till
förändringar siktkort i redan befintliga energisystem där valmöjligheten
finns mellan olika Påenergislag. längre sikt kan däremot förvänta sigman
vissa effekter produktionen följd skatteomläggningen.som en av

Utsläppen svaveldioxider, kväveoxider och koldioxid kanav bli högre
följd omfördelning och ökadsom användning miljöpåver-en av en en av

Åtgärderkande bränslen. Stev har i i sambandrapporten med en
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övergång någratill energi jfr avsnitt 2.2 redovisat möjlighetermoms
åtgärder,till kompletterande direkt användas förmiljörelaterade kansom

skatteomläggning. Denminska negativa miljömässiga effekter vidatt en
frånföljande framställningen i huvudsak hämtad denär rapporten.

uppstårUtsläppen svaveldioxid, vid förbränning olja och kol,av som av
åtgärderenligt Stevkan begränsas före, under och efter förbrän-genom

ning. Byte bränslekvalitet möjlig minskabränsle eller är väg attav en
liksom energibesparingar. En möjlighetutsläppen kompenseraattannan

Såsomökade svavelutsläpp enligt Stev gränsvärdetsänka utsläpp.är att
i avsnitt 2.4 har miljöavgiftsutredningen i sitt delbetänkande SOUnämnts

1989:21 föreslagit miljöavgift i olja.svavelen
Kväveoxider bildas i huvudsak vid förbränning. De utsläppenstörsta

från ocksåkommer bensin- och dieseldrivna fordon, utsläpp kommermen
från förbränning för energiproduktion och industriprocesser. De stora
ökningarna såledeskväveoxidutsläpp hör i huvudsak hemma inomav

Äventransportsektorn. ökningarna kväveoxidutsläppen kan enligt Stevav
kompenseras med sänkta gränsvärden eller beskattninggenom av
utsläppen.

Den tredje oxider, enligt Stev kan bli aktuell för utsläpps-gruppen som
beskattning, koldioxid. Koldioxidhalten i atmosfären har 25är ökat med

åren.under de hundra Denna ökning beror främstprocent senaste
förbränning fossilade bränslena oljakol, och naturgas.av

Generellt kan nackdel med punktskatter intedeatten anses vara ger
stimulansanvändaren sina utsläpp. När punktskatten väl betaldatt ärrena

för någotbränsle har användaren inte ekonomiskt motiv minskaett att
sina utsläpp. En nackdel kan dagens punktskatterattannan anses vara

energiinnehåll.belastar såledesbränslenas Användaren intehar heller
något ekonomiskt motiv fortlöpande såjustera förbränningenatt t.ex. att
utsläppen minimeras. Att höga punktskatter olika energislag minskar
användningen dessa energislag och därmed utsläppen torde allmäntav vara

En miljöavgiftskatt mångadäremotaccepterat. ettanses av vara
effektivare styrmedel vill energianvändningen miljösyn-styraom man ur

sådanipunkt, och med påverkaavgiftskatt kan användarenatt atten
ändra kvaliteten det använda bränslet eller vidta olika slagatt av
reningsåtgärder. Minskade utsläpp leder till minskad avgiftskatt. I etten
fall dock punktskatter likvärdigaär direkta Såmed miljöavgifterskatter. är
fallet det inte möjligt minskanär är utsläppen vid givenatt en ener-
gianvändning andra kvaliteten det används ellerattgenom som genom

reningsåtgärder.vidta olika såledesUtsläppen i dessa fallatt direktär
proportionella till användningen sådan påminnerbränslet. En punktskattav
därför mycket direkt miljöavgiftskatt. Avskiljning koldioxid vidom en av
förbränning i anläggningar mycket dyrbar Enstora är skatten process.
utsläpp koldioxid vid förbränning kol därför iskulle praktikent.ex.av av

fåkunna utformas alltså sådanskatt kolet och utgörasom en en
punktskatt.

Frågan blir miljöavgifterskatternärmast ovanpåskall läggasom
punktskatterna eller punktskatterna skall lyftas i takt medom attav
miljöavgifterskatter införs. Det sistnämnda alternativet innebär delaratt



SOU 1989:35 De olika alternativens 389effekter

skattebelastningen för energianvändarenersätts med kostnader förav
miljöskydd. Det faller miljöavgiftsutredningennärmast beakta dessaatt
frågeställningar.

Miljöavgifterskatter påverkar bedömningen nuvarande skattebefriel-av
sebestämmelser jfr avsnitt 11.

8.3 Alternativ I

Alternativ I innebär i huvudsak mervärdeskatt energi införsatt och att
punktskatten behålls.bensin De övriga punktskatterna slopas. Detta
alternativ följande utifråneffekter de energipolitiska, miljöpolitiska ochger
statsñnansiella önskemålrestriktioner och har redovisats i avsnitt 7.3.som

Oljeanvändningen dåökar skatten olja sänks.
Användningen inhemska bränslen minskar eftersom konkur-av
renskraften sjunker olja och kol.gentemot
Kolanvändningen dåökar skatten kol sänks.

4. Naturgasens relativa konkurrenskraft minskar i mervärdeskatte-ett
där alla bränslen beskattassystem lika.

5. Elanvändningen hushålleni blir oförändrad ökar för industrin.men
Den existerande elproduktionskapaciteten påverkas.
Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft kan
bibehållas.
Miljön försämras.

8. Skatteintäkterna minskar med 5,3 miljarder kr.
Industrins konkurrenskraft gynnas.

10. En partiell anpassning sker till EG:s förslag till energiskatteregler.

Alternativ I sammanfaller med vad Stev belyser i Momsrapporten
energi. Den följande framställningen i detta avsnitt i huvudsak hämtadär
från den I denna redogörelse frånrapporten. bortses de miljöstyrmedel och

Åtgärderden beskattning Stev i i samband medrapportensom en
övergång till på energi förutsätter skall komplettera mervärde-moms ett
skattesystem.

En skatteomläggning enligt alternativ I medför för bränslemarknaden
framför allt sänkta priser oljeprodukter förändradeoch konkurrensför-
hållanden mellan bränslen. Energikostnaderna faller främst för de i dag
hårdast beskattade bränslena kol och olja. Detta innebär dessaatt

fårenergislag ökad konkurrenskraft förhållandei till Enel. ökad ol-
jeanvändning kan förväntas. Oljan bekostnad kol,gynnas naturgasav
och inhemska bränslen. Inhemska bränslen i dag inte belagdaär med
mervärdeskatt eller övergångpunktskatter. En till enbart mervärdeskatt

såledesskulle väsentligt försämra konkurrenskraften för inhemska bränslen.
Även energislagens relativa priser för industrin hushållenoch förändras.
Gasol, i dag lågär gynnad med skattebelastning, riskerarsom en att
konkurreras områden där den inteut är processtekniskt nödvändig.

Distributörerna fåri Sverigesödranaturgas med detta alternativav
kort sikt svårigheterfinansiella i form minskade intäkter. På lång siktav
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försämras konkurrenskraft i mervärdeskattesystem därnaturgasens allaett
bränslen beskattas lika.

hushållenFör innebär detta alternativ prisersänkta eldningsolja men
Prisnivånhöjda priser bensin. hushållenelenergi för ändras däremot

inte. Dagens skatt elkraft iöverensstämmer med mervärdeskatten.stort
Den elintensiva industrin Elenergins relativa konkurrenskraftgynnas.

andra energislag ändras. Skatteminskningen blirgentemot för oljastörre
fåroch kol, därigenom ökad konkurrenskraft el.som gentemoten

Mervärdeskatt bidrakan till bättre utnyttjande den existerandeett av
elproduktionskapaciteten. Den frånförstärker till skillnad dagens-
punktskatter skillnaderna i tariffer vintersommarmellan och dagnatt.-

Under förutsättning mervärdeskatt räknas bensinpriset, inkl.att
punktskatter, ökar skattebelastningen för icke mervärdeskattskyldiga, dvs.

hushållen,främst med 3,8 miljarder kr. De mervärdeskattskyldiga, dvs.
fårnäringslivet, skattelättnad med 9,1 miljarder kr.en ca

Alternativ I innebär måstekompletterande styrmedel in föratt sättas att
miljön inte skall försämras. Ett renodlat mervärdeskattesystem kan

frånnämligen inte, till skillnad dagens punktskattesystem, styra ener-
gianvändningen och därmed utsläppen. Stev dock i Momsrapportenanser

energi punktskatterna trubbigt verkandeatt är styrmedel förett att
minska iutsläppen miljön föroch dra energianvändningen. Enatt ner
skatteomläggning därför möjlighet punktskatternaersätta medattger
effektivare styrmedel. Stev ocksåpunktskatterna har ytterligareattmenar

gårnackdelar det komma till med vidatt rätta skatteomläggningsom en
enligt alternativ

Statens skatteintäkter minskar 5,3totalt med miljarder kr. För detca
fall bensinpriset tillåtsinte stiga dagens pris, dvs. mervärdeskattöver
energi med oförändrat bensinpris, blir skattebortfallet 11ännu större,
miljarder jämförtkr, med frånvad intäkterna dagens punktskatter. Iär
sådant får bådefall hushållnäringsliv och skattelättnader. Effekten av
minskade skattintäkter kan mildras med övervinstskatt elkraftt.ex. en
jfr avsnitt 9.6.

Industrin behöver inte frånbetala mervärdeskatt och befrias den
nuvarande energiskatten. Det minskade kostnader med 4 miljarderger ca

år.kr. Det leder till industriproduktionökad inom framför denalltper
energiintensiva industrin. påtalarStev de nuvarande punktskatterna haratt

påverkansnedvridande industrin. Att bort punktskatterna skulleen ta
därför leda till Påpositiv långtillväxteffekt. sikt kan räkna meden man
tendenser till sänkta produktionspriser, framför allt energiintensivaav
produkter. Det kan innebära ökad ocheller minskad import. Denexport
totala produktionsökningen har Stev beräknats till 15 miljarder kr.av per
år. För industrin såledesskulle detta alternativ positivt med ökadvara
produktion och sysselsättning följd, i främst energiintensiva industrier.som

Mervärdeskatt energi innebär anpassning sker till vadatt en som
föreslås gälla inom EG ioch utlandet i övrigt, det gäller oljanärutom som
normalt beskattas i andra länder.

Det sagda visar renodlat alternativ I kompletterandeatt ett utan
styrmedel inte uppnåkan användas för fastställdade energi- ochatt
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miljöpolitiska riktlinjerna. Inte heller uppfyller detta alternativ det i
direktiven önskemåletuppställda förslaget inte bör leda till minskadeatt
skatteintäkter. Däremot innebär alternativet industrins konkurrenskraftatt

betydligt och anpassning sker till EG:s förslag tillatt energibe-gynnas en
skattning.

8.4 Alternativ II a
Alternativ a innebär i huvudsak mervärdeskatt införs energi ochatt

behållsdagens punktskatter nivå.att nuvarande Detta alternativ ger
följande effekter för de energipolitiska, miljöpolitiska och statsfinansiella

önskemålrestriktioner och redovisats i avsnitt 7.3.som

Oljeanvändningen ökar inte, eftersom skatterelationen mellan de olika
bränslena blir oförändrad.
Användningen inhemska bränslen förändras inte eftersom derasav
konkurrenskraft blir oförändrad.
Kolanvändningen dåökar inte pris- och skatterelationen mellan olika

blirbränslen oförändrad.
Naturgasens relativa konkurrensnivå bibehållas.kan

påverkasIndustrins elanvändning Hushållensinte. elanvändning
minskar grund ökade kostnader.av
Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft blir
oförändrad.

påverkasMiljön gynnsamt.
Skatteintäkterna ökar vid oförändrad konsumtionsnivå med 12ca
miljarder kr.

9. Industrins konkurrenskraft inte.gynnas
10. En partiell anpassning sker till EG:s förslag till energiskatteregler

övergången till mervärdeskatt.genom

övergångEn till påverkarmervärdeskatt enligt detta alternativ i princip
inte energislagens inbördes konkurrens. Detta innebär fjärrvärme,att
inhemska påverkasbränslen och inte särskilt.naturgas

Industrins kostnader blir oförändrade behålls,punktskatternaom
eftersom mervärdeskatten inte betalas industrin den slutligautanav av

hushållen.kunden, dvs. främst Om nedsättningsreglerna bort jfrtas
direktiven ökar dock skattebelastningen åtnjutitför de industrier som
nedsättning. En skatteomläggning enligt alternativ II innebär ingena
ekonomisk stimulans Någonför industrin. produktionsökning kan därför
inte heller förväntas.

När det gäller de i önskemålenavsnitt 7.3 frågan dettahuruppsatta är
påverkaralternativ miljön bl.a. beroende dagensattav om man anser

punktskatter fungerar tillfredsställande styrmedel för energi-de ochsom
miljöpolitiska riktlinjerna. Om dagens punktskatter kan fungeraanses
tillfredsställande energi- miljöpolitiskaoch styrmedel dessakansom

ocksåpunktskatter fortsättningsvis sådanaanvändas styrmedel,som
kombineradeeventuellt med särskilda miljöavgifterskatter. I dagens
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punktskattesystem de miljöpåverkandebränslen hårtär starktärsom
Likasåbeskattade. de bränslen, inhemska bränslen ochgynnas naturgas,

föredra Hushållensmiljösynpunkt. energianvändningattsom anses vara ur
torde minska vid val detta alternativ, eftersom den totala skattebelast-av
ningen Sammantaget såledesökar. minskar energianvändningen och den
ekonomiska aktiviteten, vilket har påeffekt miljön.en gynnsam

Alternativet innebär närmande föreslåssker till vadatt ett gällasom
inom EG och vad igäller utlandet i övrigt mervärdeskattattsom genom
införs energi.

Alternativ a väl uppfylla de i avsnitt 7.3 restriktioner-uppsattasynes
önskemålen.och Det finns variant dettaäven alternativ. Omna en man

miljömålen nåsbättre kan med miljöavgifterskatter,att kananser t.ex. ett
alternativ föreslå oförändradeatt punktskatter, enligt dagensvara system,

bort eller sänks och i takttas med miljöavgifterskatter införssom attom
jfr avsnitt 8.2.

8.5 Alternativ II b

Alternativ II innebärb i huvudsak mervärdeskatt införs ochatt att
punktskattesystemet till EG:s förslag till accisdirektiv jfr avsnittanpassas
5.2.2. Detta innebär bl.a. el inteoch kol beskattas och EG:satt förslagatt

skattenivåtill gäller för EG:sbensin. förslag till acciser energi och
nuvarande svenska framgårpunktskatter tabell 8:1.av

Tabell 8:1
EG:s förslag till acciser l jämförelse med motsvarande svenska punktskatter

Energislag EG Sverige

Bensin, blyfri 2,25 krl 2,64 krl
Bensin, 2,50 krl 2,84 krIannan
Dieselolja 1,29 krl 0,98 krIkrm3 krm3Eldningsolja 1 364 978krm3 krm3Eldningsolja 2-5 117 978
Gasol för motordrift 0,60 krl 0,92 krl
Metanol 0,60 krl 0,80 krl
Fotogen

för ändamålannat- krm3 kr1113än motordrift 355 860krm3 krm3för motordrift 2500 860—

Anm: skattesatserna är beräknade esterväxelkursen 1 Ecu 7,10 kr.
Skatten tidigare 610 kr.var .I Sverige tillkommer kilometerskatt för dieseldrivna fordon se avsnitt
12.2.3. De angivna skattesatserna denär totala skatten inkl. den
särskilda skatten se avsnitt 3.

Vid val detta alternativ skall bensinäven beskattas enligt EG:sav
acciser. Skattesatsen någotär lägre den Endastän svenska. metanol är
skattepliktig enligt EG:s däremot inte etanol. Motoralkoholersystem, har

mycket liten statsflnansiell betydelse och dettaen torde därför inte ha
någon inverkan de statsflnansiella effekterna.
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De framgårnuvarande svenska punktskatterna tabell 8:2.av

’I‘abell 8:2
Ovriga svenska punktskatter l jämförelse med EG:s föreslagna system

Energislag EG Sverige

El, industri 0 5 örekWh
hushållEl 0 6,2-7,2 örekWh

Kol 0 410 krton
Gasol ändamålför annat
än motordrift 0 185 krtonkr100m3Naturgas 0 308
Vattenkraft 0 1-2 örekWh
Kärnkraft 0 0,2 örekWh

Anm: De angivna skattesatserna den totalaär skattesatsen inkl. den särskilda
skatten enligt LSO.

I detta sammanhang beaktas inte möjligheterna efteratt, ett genom-
förande tillåtaförslaget andra punktskatter de EG-iänav angettssom
kommissionens förslag de inte kräver gränsformaliteter jfr avsnittom
5.2.2.

Alternativet utifrånföljande effekter de önskemålrestriktioner ochger
i frånuppställts avsnitt 7.3. I redogörelsen bortses kompletterandesom att

styrmedel kan in.sättas

Oljeanvändningen dåökar skatten blir lägre.
Användningen inhemska dåbränslen minskar deras konkur-av
renskraft försämras andra bränslen.gentemot

5’ Kolanvändningen dåökar skatten blir lägre.
4. Naturgasens relativa dåkonkurrenskraft försämras alternativ-

kostnaden för olja och kol sjunker.
Elanvändningen ökar för industrin, medan elanvändningen för hus-
hållen blir oförändrad.

6. Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft bibe-kan
hållas.

påverkasMiljön dånegativt bränslenas pris- och skatterelationer
förmånändras till miljöpåverkandeför de starkt bränslena olja och

kol.
Skatteintäkterna minskar med miljard kr.ca en
Industrins konkurrenskraft gynnas.

10. En anpassningtotal sker till EG:s förslag till skattebas.

Detta alternativ har i princip effekter alternativ Effekter-samma som
blir dock mindre, någraeftersom lågapunktskatter med skattesatserna

finns kvar. Prisrelationerna mellan de olika energislagen förmånändras till
för olja och kol. Konkurrenskraften för fjärrvärme, inhemska bränslen och

försämras. Detta såledesnaturgas alternativ kan inte användasensamt om
uppnåvill de i avsnitt 6.4 uppställda energi- miljöpolitiskaochman

restriktionerna. För detta någonskulle krävas form kompletterandeav
styrmedel. Alternativet har negativäven inverkan miljön inteen om
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kompletterande styrmedel i form miljöavgifterskatter in.t.ex. sättsav
Industrin närmande till EG med ökadett konkurrenskraft.gynnas av

Industriproduktionen stimuleras. ocksåDet det endaär alternativ som
önskemåletuppfyller total harmonisering såvittmed EG,om en avser

förslaget till skattebas.
såledesAlternativ II b inte uppfylla de restriktioner önskemålochsynes

Fråganuppställts i avsnitt 7.3. vid övervägandet effekterna dettasom av av
alternativ torde blinärmast harmonisering sådanttill EG harom en ett
egenvärde det motiverar omprövningatt fastlagda energi- ochen av
miljöpolitiska riktlinjer.

8.6 Alternativ II c
Alternativ II innebärc i huvudsak mervärdeskatt införs och dagensatt att

behållspunktskatter skattesatsen sänks generelltatt bensinmen utom
och med hänsyn till miljöavgiftsutredningens hemställan kol. Alter-- -
nativet följande utifråneffekter de restriktioner önskemålochger som

i avsnittuppställts 7.3. I framställningen frånbortses möjligheterna till
kompletterande styrmedel.

Oljeanvändningen ökar för industrin hushållen.minskar förmen
Användningen inhemska påverkas dåbränslen deras konkur-av
renskraft försämras förhållandei till olja blir oförändrad imen
förhållande till kol.
Kolanvändningen blir oförändrad.

4. Naturgasens relativa bibehållskonkurrenskraft olja ochgentemot
ökar kol.gentemot
Elanvändningen stimuleras inte hushållenför för industrin.men
Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft kan bibe-
hållas.

påverkasMiljön gynnsamt.
Skatteintäkterna ökar och ökningen beror vilken procentsats som
väljs för den generella sänkningen punktskattesatserna.av
Industrins konkurrenskraft gynnas.

10. En anpassning och närmande sker till EG:s energiskatteregler.ett

Möjligheterna uppnå de i avsnitt 7.3att uppställda restriktionerna sam-
manfaller främst med alternativ a. Alternativet möjlighet attger en
behålla energislagens inbördes konkurrenskraft. Alternativet medför dock
ändrade prisrelationer mellan obeskattade energislag, inhemskat.ex.
bränslen, och beskattade energislag, vilket försämrar framför allt de
inhemska bränslenas förhållandekonkurrenskraft i till olja. Däremot blir
konkurrenskraften kol oförändrad. Ett problemområdegentemot annat är
fjärrvärme. Naturgasens relativa konkurrenskraft behållaskan gentemot
olja förhållandeoch ökas i till kol. Alternativ c möjlighet attger en
behålla de skatteintäkter kan erforderliga statsfinansiella skäl.som anses av

frågaI de i avsnitt 7.3 önskemålenuppställda innebär alternativetom
miljön påverkasatt skattebelastningen Dettagynnsamt ökar.attgenom
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tillleder minskad förbrukning olja samtidigtoch kol,sammantageten av
den miljövänliga konkurrenskraft kolnaturgasens gentemotsom mer

förbättras. Denna miljöeffekt förstärkaskan ytterligaregynnsamma om
såmiljöavgifterskatter införs. Alternativet kan utformasäven sätt att

punktskatterna awecklas i takt med miljöavgifterskatter införs.att
något,Industrins konkurrenskraft eftersom mervärdeskattengynnas

endast belastar dem inte mervärdeskattskyldiga, dvs. främst hus-ärsom
hållen, då någotskattebelastningenoch sänks för industrin vid i huvud-en
sak generell sänkning skattesatsen för punktskatterna. De minskadeav
kostnaderna för industrin till 2,4kan beräknas miljarder kr.ca

En viss anpassning till EG:s förslag energibeskattning sker utan attom
de energi- miljöpolitiskaoch riktlinjerna behöver rubbas.

både önskemålAlternativ II c uppfyllaväl de restriktioner deochsynes
i avsnitt 7.3.ställtssom upp

Alternativ d8.7 II

Alternativ innebärd i huvudsak mervärdeskatt införs och dagensatt att
behållspunktskatter skattesatsen sänks generellt bensinatt utommen

till miljöavgiftsutredningens påoch med hänsyn hemställan kol. Alter-- -
nativet innebär vidare elkraftskatten slopas. Detta alternativatt ger

utifrånföljande effekter önskemålde restriktioner och uppställts isom
7.3,avsnitt hänsyn till kompletterande styrmedel kanutan att sättastas att

in.

hushållen.Oljeanvändningen förökar industrin minskar förmen
påverkas dåAnvändningen inhemska bränslen deras konkur-av

förhållandeförsämrasrenskraft i till olja blir oförändrad imen
förhållande till kol.
Kolanvändningen blir oförändrad.

bibehållsNaturgasens relativa konkurrenskraft olja ochgentemot
ökar kol.gentemot
Elanvändningen för industrin ökar skatten elkraft bort,när tas

hushållens påverkaselanvändning inte.men
Den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft kan bibe-
hållas.

påverkasMiljön gynnsamt.
Skatteintäkterna blir ilägre alternativ II c.än
Industrins konkurrenskraft införsmervärdeskatt ochnärgynnas

elkraftskatten bort.tas
10. En anpassning och EG:s förslag energibe-närmande sker till tillett

skattning.

Effekterna sammanfaller i huvudsak med alternativ a medmestmen
se avsnitt 8.6. I likhetc med alternativ c innebär detta alternativ

relationerna mellan obeskattade energislag, inhemska bränslena,att t.ex.
påverkas förhållande påverkari till beskattade Dettabränslen. bränslenas

således,inbördes konkurrenskraft. Inhemska missgynnasbränslen beroende
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skatten alternativkostnaden föratt olja sjunker. Om detta leder till
problem för fjärrvärmesektorn behandlas i avsnitt 9.3. Naturgasens relativa
konkurrenskraft behållsolja oförändrad och ökargentemot kol.gentemot
Elanvändningen för industrin ökar eftersom elkraften blir konkur-mer

förhållanderenskraftig i till övriga energislag, skattennär elkraft tas
Hushållensbort. elanvändning påverkasförväntas inte eftersom mervärde-

skatten ungefär dagens punktskattmotsvarar elkraft. Den elintensiva
industrins internationella konkurrenskraft bibehållas.kan

Alternativ d har -i likhet med alternativ c inverkanen gynnsam-
miljön, eftersom förbrukningen miljöpåverkandede bränslena oljaav

och kol minskar grund ökad skattebelastning. Densammantagetav en
positiva effekten kan förstärkas ytterligare fler eller andraattgenom
styrmedel in i formsätts miljöavgifterskatter ocht.ex. komplet-av genom

åtgärderterande olika förmånslag till för miljövänliga bränslen.av
Industrin med detta alternativ, framförallt den slopadegynnas genom

skatten elkraft. Det innebäraskulle minskad skattebelastning, vilketen
framför allt den elintensiva industrin.gynnar

Alternativet innebär närmande sker till EGatt ett mervärde-attgenom
skatt energi införs, punktskatterna generelltatt sänks skattensamt att

elkraft bort.tas
såledesAlternativ II d väl uppfylla de krav iuppställts avsnittsynes som

7.3.

Överväganden8.8 vilka alternativ börom som
utredas vidare

Kommittén ihar avsnitt 6.2 utgångspunktenslagit fast för utredningsar-att
betet dagensär punktskatter energiområdetatt fungerar styrmedelsom
för energi- miljöpolitikenoch och de statsfmansielltäven är motiverade.att
Med utgångspunktdenna ihar avsnitt 7.3 vissauppställts restriktioner och
önskemål kommittén bör beaktas vid utformningen densom anser av
framtida energibeskattningen. Den genomgång dessa restriktioner ochav
önskemål de olika i avsnitt 6.3 uppställdamot alternativen gjortssom nu
i avsnitt 8.3 8.7 visar bl.a. följande.-

Alternativ I uppfyller inte nämnda restriktioner. Det inte hellerger
några ökade statsintäkter. Detta alternativ därför ingenär bra lösning för

skatteomläggning. Det innebär återstår,alternativ dvs.en att införaatt
mervärdeskatt behållaoch någonpunktskatter i Fråganform. dåblir

vilkanärmast punktskatter behållasskall och vilken skattenivåsom som
skall gälla.

Att välja alternativ II a inteskulle innebära den reform energibe-av
skattningen enligt kommitténs måstemening ha varit avsiktensom när
direktiven utformades. Detta alternativ skulle dessutom innebära alltfören

skattebelastning framför hushållen.stor återståendeallt Av de alter
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båda någranativen b, c d uppfyller de sistnämnda fler restrik-och
tioner det förstnämnda. Dessa alternativ och deras effekter olikaan
områden skall avsnitti 9 innan överväganden och valnärmarepenetreras

alternativ i avsnitt 10.görsav





SOU 1989:35 399

9 Alternativens gemensamma
problemområden

Utgångspunkter9.1

Oavsett vilket alternativen II b, c eller d väljs finns det vissaav som
problemområden bör behandlas i sammanhang. Detgemensamma ettsom

gäller främst effekten de inhemska bränslena och fjärrvärmeverken av
sänkning dagens punktskatter prissättningen ochen samt naturgasav

elkraft följd frågaskatteomläggning. En börsom en av en annan som
diskuteras i någondetta sammanhang form övervinstbeskattningär om av

införas.bör
Utgångspunkten för diskussion problemområdenkring dessa förochen

de åtgärderförslag till kommittén lägger fram för det förstaär attsom
förslagen så småskall orsaka störningar möjligt i dagens energisystem.som
Det problem i dag befintliga uppstårär problemär och inte till följdsom

den skatteomläggning föreslås energiskatteområdet. I kommit-av som
téns uppdrag bör i första ingåhand sådanalösa endast problemattanses

har direkt samband med energibeskattningens ändrade utformning.som
För åtgärdsförslagendet andra bör såutformas de inte motverkar denatt
energiproduktion med hänsyn till riksdagens uttalanden önskvärdärsom

energi- och miljöpolitisk synvinkel jfr avsnitt 7.1. Förslagen i denna delur
får således inte innebära sådankonkurrenskraften för energiproduktionatt
försämras påtagligt eller slåsden produktionenatt ut.

9.2 Inhemska bränslen

9.2.1 Allmänt

Med inhemska bränslen brukar biobränslen och avfall. Medtorv,avses
biobränslen brukar trädbränslen, tång.lutar, halm, och Vass ochavses vass
tång förekommer inte i dagens svenska energisystem. Med trädbränslen

spånnormalt ved, flis, och bark. Inhemska bränslen särskiljasböravses
från övriga inhemska energikällor. Till de sistnämnda främstbrukar
hänföras spillvärme, solvärme, geotermisk och Detvärme värmepumpar.
förekommer för närvarande viss import flis trädavfall. Inter-ochtorv,av
nationella handelsregler och det nordiska in-samarbetet motiverar att
hemska importeradeoch bränslen behandlas lika. I det följande används
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beteckningen inhemska bränslen för de aktuella bränslena, deävennu om
importerade.är
Totalt användes 64 TWh inhemska bränslen 1987. Största delen av

bränslena, 44 TWh, användes inom industrin. I fjärrvärmeverken användes
9 TWh för värmeproduktion. Drygt 4 TWh utgjordes avfall, bränsleettav

destruktions-är eller deponeringsproblemett för kommunerna.som
Återstående delen, 5 TWh, utgjordes och trädbränslen. Förtorvav
närvarande planeras årligaökning den användningen deen av av nu
aktuella bränslena med TWh övergång1,4 till ochca torv-genom en
fliseldning i fjärrvärmeverk.störreett par

Enskild bostadsuppvärmning betydande användningsområdeär förett
ved. Veden frånvanligentas Underpannägarens 1987ägor. användesegna
12 TWh. Denna mängd bränslen någonemellertid inte egentligpasserar

påverkashandel och därför inte direkt energibeskattningens utformning.av

9.2.2 Problem vid beskattningen

Inhemska bränslen liksom övriga inhemskaär, energikällor, frånbefriade
punktskatter och sedan den 1januari 1984, förutom avfall, undantag-även

från mervärdeskatt. Denna skattebefrielse kontinuerligtna är stöd tillett
inhemskade bränslena. De någotstöds i dag inte sätt.annat
Problemet vid val alternativ II b, c eller d priset alter-ärav att

nativbränslena olja och kol sjunker i jämförelse inhemskamed bränslen.
Genomsnittspriset 1987 för trädbränsle 11 örekWh, 4,5stenkolvar
örekWh 5-10och olja örekWh. Medan punktskatterna olja och kol blir

fårlägre inte de inhemska bränslena motsvarande sänkning, eftersomm.m.
frånde redan friaär punktskatter. Skattenivån prisnivånoch därmed sänks

således för alla skattepliktiga energislag. Detta minskar de inhemska
bränslenas konkurrenskraft.

Även produktionskostnaderna kan minska grund tekniskom av
utveckling och strukturomvandling måste det osannolikt kost-attanses
naderna för inhemska bränslen överskådligunder tid skulle sjunka tillm.m.

nivå.kolets eller oljans Avståndet i pris till konkurrerande bränslen
förutses inte komma utjämnas inom rimligatt tid, inte prisetom
konkurrerande bränslen stiger.

9.2.3 åtgärderKompletterande

Som inledningsvis producerasnämnts och används delen in-största av
hemska bränslen inom industrin, främst inom och pappersindustrin.massa-
Större delen påverkasindustrin inte försämrad konkurrenskraftav av en
för de inhemska bränslena, eftersom användning andra bränslen inteav

någotutgör reellt alternativ. Kommittén någradärför inte attanser
åtgärderkompletterande bör in för inhemskasättas bränslen produce-som

och används internt inom nämnda industri.ras
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Behovet åtgärdereventuella kompletterande för användning in-av av
hemska bränslen i övrigt, främst inom fjärrvärmeverk, behandlas i avsnitt
9.3.

9.3 Fjärrvärme

9.3.1 Allmänt värmeproduktionom

Värme behövs för vissa industriella och för uppvärmningprocesser av
bostäder övrigaoch lokaler för uppvärmningsamt tappvarmvatten.av
Sådan uppvärmning sker fjärrvärme, individuella ochgenom pannor
elvärme. Fjärrvärme innebär olika fastigheter hopkopplas tillatt ett stort

uppvärmningssystem. Detgemensamt värmeproduktionengör kanatt
koncentreras till mindre antal effektiva enheter, hetvattencentraler.ett s.k.
I dessa produceras förbränning bränsle med 90varmvatten genom av ca

verkningsgrad. Därefter förloras 5-10procent den produceradeprocent av
värmen förluster i rörledningssystem.genom

I fjärrvärmenätstörre kan värmeproduktionen kombineras med elpro-
duktion i kraftvärmeverk.

Fjärrvärme förekommer huvudsakligen i stadskärnor och bebyg-tätare
gelse. Vid glesare bebyggelse investeringskostnadernaökar samt ener-
giförlusterna i kulvertsystemen vid distributionen.

Individuella bränslepannor förekommer främst i villor, i hyres-ävenmen
hus, affärslokaler och industrier. Verkningsgraden, iär sämre än ettsom
fjärrvärmeverk, varierar mellan 60 75och beroendeprocent pannans
ålder och skick. Pannorna olje-,är och vedeldade.gas-

Elvärme förekommer småhus.främst i Eluppvärmning sker antingen
direktverkande elradiatorer, kombinerade med elektriskgenom en varm-

vattenberedare, eller elpanna med vattenburet distributions-ettgenom en
system.

9.3.2 fjärrvärmeverkDagens

De svenska fjärrvärmeverken olikaär och använder olikastora typer av
produktionsanläggningar och energislag. Dessutom varierar distributions-

storlek och täthet.systemens
Under 1987 levererades fjärrvärme för 9,5 miljarder kr. Av leveranser-
gick 10 till industrin, 30 tillprocent lokaler och 60 tillna procent procent

bostäder, 5 till enfamiljshus. denAv totala leveransen gickprocentvarav
uppskattningsvis 25 till mervärdeskattskyldiga abonnenter. Mer-procent
värdeskatt fjärrvärme således 9,5 0,75 %23,46 1,7ger ca x x
miljarder kr. i skatteintäkter.

Fjärrvärmeproduktionen såbaserades tidigare uteslutandegott som
oljeeldning. Det innebar kostnadsstrukturen för fjärrvärmeatt likartadvar
med den för enskild uppvärmning, lågadvs. med relativt fasta kostnader
och höga rörliga kostnader. Under 1980-talet byggdes emellertid nya
produktionsanläggningar och gamla anläggningar byggdes Dettaom.
berodde utbyggnad fjärrvärmenätet och höjda oljepriserav samt

26-KlS l
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användningen inhemska fasta spillvärme,bränslen, och värmepumparatt av
energipolitiska skäl uppmuntrades. För närvarande olja och kolav svarar

för hälften den tillförda energin i fjärrvärmeverken. Resten utgörsav av
inhemska fasta inkl. avfall, ochbränslen, elpannorvärmepumpar,

frånspillvärme fjärrvärmeproduktionindustriella Andelen olja iprocesser.
från 1987.har minskat 90 under 1970-talet till 24procent procent

Nedanstående ivisar vilka olika energikällor användestabell som
svenska fjärrvärmeverk 1987.

Tabell 9:1
Energikällor l fjärrvärmeverk 1987

Energikälla %Tillförd energi Andel
TWh

Eldningsolja 12,0 24
Kol 14,0 28
Värmepumpar 6,6 13
Inhämska bränslen 9,1 18
Varav:

avfall 4,1- flis 3,4- 1,6torv-Avkopplingsbar el 3,6 7
Spillvärme 52,3
Naturgas 0,6 1
Annan 0,6 1gas
Diverse 1,0 3
Summa 49,8 100

Under 1987 levererades 37,8 TWh TWh elkraft.Anm: värme och 2,7

fåttFöljden denna förändring blivit fjärrvärmeverken harhar att enav
kostnadsstruktur de hade under 1970-talet. De fasta kostnadernaänannan

lågablivit fjärrvärmeproduktion.har höga och de rörliga kostnaderna för
då priset oljaInvesteringarna gjordes vid tidpunkt och kol varen

det i dag.högreavsevärt än är
jämförbarKostnaden för värmeproduktion med eldningsolja i dagär

värmeproduktionmed med kol, flis eller torv.
Fördelningen basproduktionmellan fjärrvärmeverkens kapacitet för

och spetspr0duktion optimeras med avseende konsumentens värme-
många sjukhusbehov. Det innebär verk med industrikonsumenter,att ett
året medananvänder mycket har baslast,värmeetc, runt, storsom

många hushållskonsumenter,fjärrvärmeverk med använder mestsom
vinterhalvåret,under har mycket spetslast.värme

Det finns 147 fjärrvärmeverk i dessa 128 värmeverk ochlandet. Av är
5019 kraftvärmeverk. De tio fjärrvärmeverken förstörsta översvarar

Dessafjärrvärmeleveranserna. De vanligen kraftvärmeverk.ärprocent av
jämförelsevistidigt,verk, normalt har etablerats har storstora som en

kapitalbas falla tillbaka stabil ekonomi. De 40 mellanstoraochatt caen
Det finnsför 30 fjärrvärmeleveranserna.verken procentsvarar ca av

små spillvärmedessutom 70 verk. Ca 25 dessa har värmepumpar, etc.ca av
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energikälla. De 45 minsta vanligenär fliseldadeochsom torv- ävenmen
el, olja förekommer. Fördelningen den producerade i olikam.m. värmenav
fjärrvärmeverk framgår tabell 9:2.av

Tabell 9:2
Andelen producerad värme l üårrvärmeverk 1987

Storlek fjärr- Producerad värme Andel Antal torv-
värmeverken TWh % flisverko.

5 största verken 5 13,9 37 -6- 10 5 5,3 14 —11- 43 33 11,9 32 14
44- 63 20 2,7 7 11
64-147 84 4,0 10 32

Anm: Inom antalet inomverk varjeparentes storleksgrupp.anges

De minsta fjärrvärmeverken ofta nyligenär etablerade inteoch har
få sådanhunnit anslutning det täcker de fasta kostnaderna. Deatten

kännetecknas dåligdärför lönsamhet, höga fjärrvärmetaxor och högaav
värmeproduktionskostnader.

Anslutning till fjärrvärme sker affärsmässiga villkor i konkurrens med
enskilda uppvärmningsalternativ. Det främst fastighetsägarnasär alter-
nativkostnad för enskild oljeeldning fjärrvärmensavgör konkur-som
rensförmåga. Om oljepriserna höga kan fiärrvärmeverkär med relativt
höga fasta Såkostnader ocksåetableras. skedde under framför allt 1983-
85. Dessa fåttverk har besvärlig ekonomisk situation, närnumera en
alternativkostnaden och därmed konkurrenskraften minskat grund av

lägre oljepriset. Detavsevärt kan sällan bli aktuellt byta kapitaltungaatt ut
anläggningar. Sedan fjärrvärmeanläggningen såledesväl byggd detgällerär

i såstället utnyttja anläggningen effektivtatt möjligt.som
Avgörande för fjärrvärmeverken kan konkurrera marknaden ärom

de fjärrvärmen bjuds till. Dessataxor inte alltidut utgörtaxorsom en
återspeglingdirekt produktionskostnaderna. ocksåDe varierar mellanav

årstiderolika och mellan olika konsumentkategorier. Priset fjärrvärme
uppgick under 1987 till i Pågenomsnitt 25 örekWh. skildagrund av
kostnadsmässiga förutsättningarna mellan olika fjärrvärmeverk varierar

mellan 19 35och örekWh. Detaxorna lägre finns i huvudsak hostaxorna
verk i kommunerstörre med etablerad verksamhet, medan de högre

återfinns i mindretaxorna kommuner och där basproduktionen värmeav
sker med inhemska bränslen och värmepumpar.

9.3.3 Problem vid beskattningen

Fjärrvärme i dag frånkvalificeratutgör undantag mervärdeskattepliktenett
konsumtionsvara, beskattas indirekt punktskatter desom men genom

skattepliktiga energivaror används vid produktion fjärrvärme.som av
Kommittén föreslagithar all energi skall beläggas med mervärde-att



1989:35SOU404 problemområdenAlternativens gemensamma

frånsig varandraskiljer näralternativ har ställtskatt. De olika uppsom
mervärdeskattenfrågan medkombinerasdet punktskatter skallgäller om

så utformade.skalloch fallet hur dessaär varaom
kombination med punkt-övergång imervärdeskattesystemEn till ett

blirenergiområdet således fjärrvärmeinnebärskatter för ävenatt mer-
mervärdeskattskyldigaDe intevärdeskattepliktigt. abonnenter ärsom

Mervärdeskattenfjärrvärme.mervärdeskatt sinkommer betalaatt
både fastafjärrvärmeavgiften, i principdirekt motsvarastas ut avsom

kapital-Detta innebär verkensrörliga produktionskostnader.och ävenatt
avgiften,i vissa fall deloch lönekostnader, utgör stor mer-en avsom

värdeskattebeläggs.
svår entydigt bestämma.priskänslighetFjärrvärmens generella är att

ochvilken bränsle används baslast, awäg-Avgörande är typ somav som
skattebelastningen ökarningen Denbaslast och spetslast. totalamellan
konkurrenskraftgenomsnittligt. Avgörande för fjärrvärmensdock är, som

föregående bjuds till och huri avsnitt, vilka dennämnts storuttaxor som
oljeeldning. intresse studeraalternativkostnaden för enskild Av ärär att

fård förenligt alternativ b, c ellervilken effekt skatteomläggningen
får två fjärrvärmeverk.fjärrvärmesektorn. Man därvid skilja typer av

Den med oljeprodukter och kol ochdet fjärrvärmeverk eldarär somena
inhemska bränslen.den andra det fjärrvärmeverk eldar medär som

fjärrvärmen innebär de fjärrvärmeverkAtt mervärdeskattebelägga att
måste höja sina ytterligare. Problemethar höga är atttaxor taxorsom

Nya fjärrvärmeverk medvarierar mellan olika fjärrvärmeverk.taxorna stort
fastbränsleanläggningar de Ju högreha högsta ärtaxantaxorna.synes

Detdesto högre blir efter skatteomläggning. berortaxan att mer-en
förstärker skillnadenvärdeskatt värdebaserad skatt, vilket denär gör atten

låga multipliceras medmellan höga och fjärrvärmetaxor när taxorna
mervärdeskattesatsen.

påverkar fjärr-Hur skatteomläggnin faktiskt storlek itaxans ettrenten g
eldar med oljeprodukter och beroende fleravärmeverk kol är avsom

sådanfaktorer. En faktor vilka till fjärr-abonnenter anslutnaär ärsom
gårSom uppskattningsvis 25 fjärr-värmenätet. nämnts procentca av

sådanatill Förvärmeleveranserna mervärdeskattskyldiga abonnenter.
abonnenter innebär mervärdeskatt fjärrvärmetaxan ingen ökad kostnad

får såledeseftersom mervärdeskatten För industrin intedras blir detav.
billigare till enskild oljeeldning eftergenerellt skat-överattsett en
Något uppstårteomläggning. försämrat konkurrensläge därför inte i detta

fall för fjärrvärmen grund mervärdeskattebeläggningen fjärrvärme.av av
Däremot försämras fjärrvärmens konkurrenskraft enskildgentemot
oljeeldning den grund verkningsgrad, iatt sämregenom senare, av
betydligt utsträckning tillgodogöra sig sänkningkan punktskat-större en av

olja. I avsnitt 8 inomkap. har behandlats mervärdeskatt denten
offentliga sektorn. Kommitténs förslag i innebärden delen detatt stora

fårflertalet de fjärrvärmeabonnenter tillhör den offentliga sektornav som
återbetalad.den mervärdeskatt erlagts Förslaget därförtorde ha densom

effekten mervärdeskatten i praktiken sakna betydelse förkommeratt att
kommunernas fjärrvärmeval mellan och enskild oljeeldning. Kommittén
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inte fåhar haft möjlighet fram erforderligt material för kunna exaktatt att
mångautreda hur fjärrvärmeverkens abonnenter hör till dessaav som

kategorier.
En påverkarfaktor bedömningen fjärrvärmens konkur-annan som av

renssituation efter skatteomläggning vilka avskrivningsmetoderären som
för kapitalkostnaderna.använts I oljeeldat fjärrvärmeverk kapital-ärett

kostnaderna går åthögre vid enskild oljeeldning. Däremot detän en
mindre del olja producerad värmeenhet i oljeeldat fjärrvärmeverkettper

vid enskildän oljeldning, eftersom verkningsgraden lägre i enskildär en
Även i koleldat fjärrvärmeverk kapitalkostnaden högre vidärett änpanna.

enskild oljeeldning. såledesI dessa fjärrvärmeverk har hög bränslekost-en
nad bytts hög kapitalkostnad. Ett fjärrvärmeverk eldar medut mot en som
inhemska bränslen har högre kapitalkostnader. Skattefrihetenännu av
sådana sådanabränslen dock fjärrvärmeverkgör med dagens skattesys-att

kan konkurrera med enskildtem uppvärmning.
Den normala avskrivningsmetoden nominell Detmetod.synes vara en

innebär relativt högre kostnadsbelastning för dagens nyttjare ochen
följaktligen förhållandevis påförsmindre kostnader morgondagensatt
nyttjare. En metod, mindre vanlig inom fjärrvärme-annan som synes vara
sektorn, årkapitalkostnadenär fördelas lika för varje under avskriv-att
ningsperioden. Denna metod förkallas den reala annuitetsmetoden. Det
innebär dagens och framtidens nyttjare likställs vad kostnadsbe-att avser
lastning i reala Avskrivningskomponenten i annuiteten ökartermer. över
tiden medan taxenivånräntekomponenten minskar. Dessutom torde
påverkas såsomytterligare faktorer, bolagsbildningar, företagsgruppe-av
ringar, ägarförhållanden fjärrvärmeverkenhos i allmänhet. För attm.m.
kunna bedöma vilka effekter dessa olika avskrivningsmetoder övrigaoch

faktorernämnda har för kostnadsbilden i olika fjärrvärmeverk ochtyper av
därmed för nivåfjärrvärmetaxans krävs grundlig utredning görsatt en om
dessa faktorer jfr avsnitt 9.3.4.

dEffekten skatteomläggning enligt alternativ b, c ellerav en
framstår något frågadäremot klarare i fjärrvärmeverk eldar medom som
inhemska bränslen. Dessa verk kan inte tillgodoräkna sig skattesänkningen
vid punktskattenivån.generell sänkning Som i avsnitt 9.3.2nämntsen av
innebär sänkning skattesatserna för dagens punktskatter, vilket bliren av
följden alternativ b, prisnivånc eller d, skatte- och försänksav att
alla skattepliktiga bränslen. Detta medför de inhemska bränslena bliratt
ännu dyrare olja Dåoch kol i framtiden.än alternativkostnaden sjunker
för olja och kol ökar konkurrenskraften for enskild oljeeldning och
benägenheten hos abonnenterna till enskild oljeldning,överatt som
generellt blir billigare fjärrvärme. Dettaän leder till fjärrvärmensett att
blir mindre attraktiv uppvärmningsform i jämförelse individuellmeden

svårareuppvärmning. Det blir ansluta abonnenter och etableraatt attnya
fjärrvärmesystem. De återgåabonnenter vill till enskild oljeeldningnya som

sinasäger abonnemang. Detta medför fjärrvärmeverkens fastaattupp
måstekostnader fördelas kvarvarande, färre abonnenter, vilket höjer

ytterligare.taxorna
De fjärrvärmeverk i dag använder andel eller flis i sinsom stor torven
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bränslemix tillkommer andra bränslen och det kommer inteöveratt att
någrafinnas ekonomiska motiv för marknaden bygga föratt pannornya

inhemska bränslen. Däremot det fortfarandekan lönsamt elda medattvara
inhemska i befintligabränslen En förutsättning dockär attpannor.
kostnaden blir förlägre den totala värmekostnaden, inkl. kapitalkost-än
nader, för oljepannor.nya

Om det inte lönar sig oljepannor i befintliga fjärrvärmeanlägg-byggaatt
ningar det möjligtskulle kunna använda de oljepannor finnsattvara som

någraför till baslasten. Mot dettaspetslasten talar dock de energi- ochav
miljöpolitiska kraven, redovisats i avsnitt 7.3, nämligen minskaattsom
oljeanvändningen och inhemska bränslen.att gynna

åtgärder9.3.4 Kompletterande

svårtDet sagda i avsnitt 9.3.3 visar det bedöma de ekonomiskaäratt att
effekterna för fjärrvärmesektorn skatteomläggning enligt alternativav en

b, c eller d för fjärrvärmeverk eldar med oljeprodukter och kolsom
utredning där nämnda faktorer. Först effekternagörsutan att nären om

framgår åtgärderklart det möjligt kompletterandeär börövervägaatt om
in.sättas

Något går effekternalättare skatteomläggning enligt alternativ IIav en
frågab, c eller d bedöma i fjärrvärmeverk eldar medatt om som

sådanainhemska Debränslen. slutliga effekterna för verk dock bero-är
ende vilka förslag miljöavgifterskatter miljöavgiftsutredningenav om som
lägger i sitt delbetänkande i oktober 1989 se avsnitt 2.4. Endast när
helhetsbilden för beskattningen olja och kol klar kan de inhemskaärav
bränslenas framtida konkurrenskraft fastställas därmedoch behovetäven

åtgärder.eventuella kompletterande En ytterligare osäkerhetsfaktor förav
den framtida konkurrenskraften oljeprisets utveckling.är

Kommittén fråganbakgrund anfördadetmot attanser av ovan om
effekterna skatteomläggning enligt det alternativ kommer attav en som
föreslås i avsnitt 10 för fjärrvärmesektorn, inkl. de fjärrvärmeverk som
eldar inhemskamed bränslen, bör utredas i särskild ordning. Därvid bör

genomgång fjärrvärmebranschens roll inom dengöras svenskaen av
energiförsörjningen branschens nuvarande struktur med avseendesamt

ägareförhållanden, konkurrensförhållanden,bl.a. kundstruktur, taxesätt-
ning, redovisningsmetoder, lönsamhet, produktion och val bränslen. Enav
analys bör de effektergöras med avseende bl.a. värmekonsumenter-av

situation, fjärrvärmeverkens företagsekonomiska lönsamhet ochnas
miljöpåverkanbränsleval, kan förväntas bli följden denm.m. som av

skatteomläggning föreslår.kommitténsom

9.4 Naturgas m.m.

9.4.1 Allmänt

Naturgas distribueras sedan 1985 till Sydsverige. 1988 utvidgades dis-
tributionen till Göteborg. Swedegas AB, till 60 Vatten-ägsprocentsom av
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fall, tecknar kontrakt med den danska gasleverantören och levererar vidare
till regionala naturgasföretag, Sydgas i sydligaste Sverige och Västgas

någratillvästkusten, kommuner och industrikunder. Sydgassamt ägsstora
till 76,5 Sydkraft till 23,5och kommunerna i Malmö,procent procentav av
Lund Helsingborg.och Västgas helt importören Swedegas. Detägs ärav
således i deregel kommunala energiverken eller de regionala gasföretagen

för den slutliga försäljningen till användarna.som svarar
fått svårSydgasprojektet gårhar ekonomisk och alltjämt totaltstarten

med förlust. Trots förlusterna det motiverat fortsättasett attanses
distributionen, eftersom försäljningsintäkterna överstiger rörligade

såledeskostnaderna och bidrar till minska de fasta kostnaderna.att
pågårFörhandlingar leverans tilläven Mellansverige.naturgasom av

1987 användes 3,5 TWh med ökning med 1 TWhnaturgasca en ca
1988.under Mer 60 används i industrinän 20och knapptprocent procent

i fjärrvärmeverken.

9.4.2 Problem vid beskattningen

m3,Allmän energiskatt Skatten i dag 308 kr1000tas ut ärnaturgas.
vilket 2,9 örekWh jfr avsnitt 3.9. I dag konkurrerarmotsvarar naturga-

med eldningsolja, gasol Skattenoch kol. dessa energislag 9,1-9,9,ärsen
Även1,4 5,6 örekWh. elkraft konkurrent tillär naturgasen.resp. en

Skatten 5-7,2el örekWh.är
På den svenska marknaden bestäms priset med tillhänsynnaturgas

alternativkostnaden, dvs. kundens kostnader inkl. punktskatter för det
bränsle Prissättningen tillersätts. industrier ochnaturgassom pann-

såcentraler sker förhandlar framsätt pris därefteratt ettman som
fördelas olika avgiftskomponenter. år.iAvtal tecknas regel fem

För bestårde industrierna avgifternastörre dels abonnemangsav-av en
gift och dels energiavgift. Abonnemangsavgiften visst belopputgör etten

år kalenderåroch regleras varje med den genomsnittliga förändringenper
konsumentprisindex föregående år.under Uttag dennärmast utöverav

abonnerade effekten betingar särskild avgift beroendeären som av
storlek.överuttagets

Energiavgiften med viss det vid kvartaltas ut procenten av resp.
framräknade oljepriset. Procenttalet individuellt förbestämt varje kund.är
Oljepriset frånberäknas för varje kvartal till genomsnittsvärdena närmast
föregående kvartal.

När priset med tillbestäms hänsyn alternativkostnadennaturgas
utgår från ifrågavarandedet grundpris plus ortstillägg minus rabattman
eldningsolja, inkl. skatter och avgifter, beräknas pris- ochstatenssom av
konkurrensverk. Konsumentpriset för iskall princip täckanaturgas
distributörens kostnader för importen, distributionen och skatter.

Alternativen II c och d innebär jämfört med vad igäller dag attsom
någotrelativa förhållandekonkurrenskraft försämras i till olja.naturgasens

Försämringen dock endast 2 örekWh. Naturgasens konkurrenskraftär
förhållandeförbättras i till eftersomkol, skatten kol inte samtidigtsänks

skatten Ettsänks. väsentligt problem docknaturgas ärsom naturgasens
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konkurrenssituation För dessa i alltgasol. närvarande beskattasgentemot
väsentligt likvärdiga bränslen olika. Det har motiverats gasolan-attav

nivå,höjdes drabbasvändarna, gasolskatten till naturgasskattens skulleom
övergåkostnadsökningar ha praktiska möjligheter tillutan att attav
omfattningInför den planerade introduktionen i stornaturgas. naturgasav

situation En beskattningkommer denna förändras. fortsatt lägreatt av
då allvarligt hindra fortsatta introduktionengasol kan den naturgas.av

ändamålpådärförKommittén skatten gasol för böratt annatanser
justeras vid skatteomläggning alternativ denligt c eller räknatenupp -

energiinnehåll nivåefter till jfr avsnittnaturgasskattensamma som-
11.5.2.

således någraVid alternativ II II d inte särskildaval c eller behöverav
stödåtgärder åtgärdenvidtas för justera skattenutövernaturgasen, att

nivåtill omständighetengasol skatten Dennaturgas. attsamma som
förhållanderedan i dag dras med kostnadsproblem ärnaturgasen stora ett

påverka påverkasinte förslag kommitténskall eller de läggersom av som
skatteomläggning.om en

uppståDäremot vid alternativ IItorde val b problem med natur-av
EG:skonkurrenskraft. accis olja endast tredjedel dagensärgasens en av

ÄvenEG ingensvenska punktskatt och har accis kol och naturgas. om
således beskattad förläget detsamma deär ärnaturgasen gynnsamt

importerade bränslena. Priset olja, sjunker, vilket minskargasol och kol
fårNaturgasdistributörenkonkurrenskraft. minskade intäkter.naturgasens

Distributören ingen möjlighethar kompensera de minskade intäkternaatt
med höjda priser, eftersom konsumenterna alltid möjlighethar överatt

således efterfrågantill olja, Detgasol eller kol. finns risk ochstor atten
därmed konkurrenskraften för minskar, inte kompletterandenaturgas om
åtgärder vidtas för stödja användning vid val dettaatt naturgasens av
alternativ.

åtgärderKompletterande9.4.3

framgår föregåendeSom avsnitt blir följden skatteomläggningav av en
enligt alternativ II b relativa konkurrenskraft försämrasatt naturgasens

olja kol. Bland energipolitiskaoch de restriktioner uppställtsgentemot som
i bibehållaavsnitt 7.3 finns den restriktionen sinböratt naturgasen
nuvarande konkurrenskraft i framtiden. Skälen för detta främst miljö-är

Vid bibehållamässiga. val alternativ b det därför viktigtär attav en
differens såi skatt mellan olja,och gasol kolnaturgas att natur-resp.
gasintroduktionen inte äventyras.

Vid val alternativ c eller d förbättras däremot naturgasensav
förhållanderelativa konkurrenskraft i förhållan-till ikol och oförändradär

till någotde olja. Vid val dessa alternativ för skatteomläggningav av en
således åtgärderbehöver inga kompletterande för relativaatt naturgasens

bibehållas,konkurrenskraft skall skatten gasol förutöver att annat
ändamål nivåmotordrift höjs tillän skatten naturgas.samma som

En del naturgasanvändningen kan komma beröras eventuellaattav av
miljöavgifterskatter åavseende främst kväveoxider. Om sidanandra de
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miljöpåverkande med miljöavgif-starkt olja beläggs högabränslena och kol
terskatter detkan motivera högre pris och öka lönsam-ett naturgas
heten för naturgasdistributören.

9.5 Den framtida elanvändningen

Den framtida elprisutvecklingen flera faktorer, kärnkraft-beror varav
awecklingen Elpriserna stiger elanvändningen ökar.är en. om

Stev har studerat utvecklingstendenserna elmarknaden i rapporten
utifrånElmarknadsrapport 1988 1988:R15 dagens Stevskattesystem.

den bedömningen eiförbrukningen fram till mittenkommer ökagör att att
1990-talet, dock i lägre takt varit fallet 1980-talet. Dettaänav som

beror dels elprishöjningar effektivitetssträvanden.och dels allmänna
Huvuddelen de ökningarna i elanvändningen i början 1980-storaav av

dåtalet stod service för, högasektorn bostäder och beroende de
åren ståttoljepriserna. De industrinhar för den delenstörstasenaste av

ökningen.
någonStev inte ytterligare utbyggnad kraftverk eller andraattanser av

åtgärder efterfrågankrävs för klara fram till 1995. Detta förutsätteratt
emellertid elprishöjningar 15-20 örekWh.reala

tvåNär det gäller klara elförsörjningen efter avvecklingenatt av
1995kärnkraftreaktorer 1996 krävs med sannolikhet utbyggnadoch stor en

anläggningar för jfr avsnittbasproduktion 11.6. Vidare krävsav en
såanpassning elpriserna priset höjs i takt med de marginellaatt attav

produktionskostnaderna En elanvändningökar. hög kan dämpas med
prisökningar.

efterfråganEnligt Stev ökad medföra kapacitetkan el behoven av ny
tillåts sådant1995,redan före inte elpriserna Ettöka. behovom av ny

svårtproduktionskapacitet tillgodose. Om elprisernakan ökar kanattvara
å uppståsidan för elintensiva industrin. Motandra problem den bl.a. den
bakgrunden regeringen tillsatt särskild utredare för utredahar denatten
elintensiva industrins konkurrensvillkor under kärnkraftawecklingen se
avsnitt 2.4

Frågan blir denna bakgrund elprisethur och därmednärmastmot
påverkaselkraftens konkurrenskraft användning alternativenoch i de olika

b, c och d.
Punktskatten elkraft 0 örekWh i alternativ b och d. Iär

skattenivånalternativ förhållandeII c sänks med viss i tillprocentsats
skattenivå.dagens

Vid val alternativ II b eller d sänks priset för industrin, eftersomav
industrin inte behöver betala sig mervärdeskatt eller punktskattvare

året dåelkraft. Under de perioder fasta liggerbränslen marginalenav
i kraftsystemet kommer punktskatterna dessa tillbränslen ledaatt en

ocksåhögre energiavgift, i föroch sig drabbar industrin. Detta ledersom
i efterfrågansin till reduktion elkraft, varför deltur en av av aven
punktskatterna kort sikt övervältras producenterna. I längreett
perspektiv övervältras ipunktskatterna deras helhet konsumenterna.
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Den ökning elanvändningen, blir följden skatten elkraftav som om
slopas, strider de energipolitiska restriktionerna redovisats imot som
avsnitt 7.3. Prissänkningen torde dock föreståendebakgrundmot av
kärnkraftaweckling endast ifrågasättaskortsiktig. Det därförkanvara om
det lämpligt slopaär skatten elkraft och därmed prisetatt sänka
elkraft sådan åtgärdföre prishöjning. En skulle tillbl.a. leda motstridigaen
signaler framtidaden elförsörjningen jfr avsnitt 10.om

Om kärnkraftverk efterfrågan pådrift ochellerett elenergitas ur
fortsätter kommer fossilbaseradväxa elproduktion liggaatt att
marginalen i kraftsystemet året.under allt del Det innebärstörre atten av

påverkar elprisnivånpunktskatterna i höjande riktning under allten- -
året.delstörre av

hushållensFör del innebär val alternativ II b eller d skattenett attav
elkraft i princip Hushållenblir oförändrad. skall betala mervärdeskatt
elkraften. Den skatten hushållen fårungefär vad betala imotsvarar

punktskatter i dag. Det innebär priset påverkaselkraft inte föratt
hushållen skatteomläggning.av en

Vid fårval alternativ II c industrin betala lägre punktskattav en
jämfört med dagens 5 örekWh, beroende hur sänkningenstor av

hushållensskattesatsen För innebärär. del alternativ c de skallatt
bådebetala mervärdeskatt och punktskatter. Kostnaden för elkraft höjs,

vilket minskar användningen elkraft.av
En såledesökad elanvändning kan förväntas i kortsiktigt perspektivett

vid val alternativ II b eller d. Vid val alternativ II c tordeav av
elanvändningen i kortsiktigt någotperspektiv stimuleras för industrinsett

hushållensdel minska föroch del. Vid val alternativ II b eller d börav
åtgärderdärför vidtas för minska användningen elkraft. Tänkbaraatt av

åtgärder behålla vattenkraftskatten påär och kärnkraftskattenatt dagens
nivå åtgärderoch eventuellt höja dem. Dessa behandlas i avsnitt 9.6 och

långsiktigt9.7. I perspektiv torde elproduktionen bli dyrare iett samband
med kärnkraftawecklingen. Detta torde minska elanvändningen oavsett
vilket alternativen väljs.av som

Övervinstbeskattning9.6

9.6.1 Allmänt

I Sverige har vattenkraften den lägsta rörliga produktionskostnaden.
Därefter kommer kärnkraften, kraftvärmen och det industriella mottrycket.
Dyrast oljekondens och gasturbiner.är För vattenkraft och kärnkraft
föreligger restriktioner för Kärnkraftenutbyggnad. skall aweckladen vara
år 2010. För vattenkraften gäller restriktioner för bl.a. fyra orörda älvar.
Den vattenkraftutbyggnad frågakan komma i har höga totalasom
kostnader. Kraftvärmen det industriellaoch mottrycket kan byggas ut men

iendast begränsad omfattning, eftersom dessa kraftslag för sin funktion
kräver fjärrvärme- eller processvärmeunderlag detett och begränsat.är
Olje- och kolkondens skulle däremot kunna byggas i obegränsadut

Ävenomfattning för basproduktion. i dessa fall dock de totalaär
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rörliga produktionskostnader.kostnaderna höga jämfört med dagens
uppstårsituationen sig baskapacitet,När den det lönar byggaatt att ny

på vattenkraft, kärnkraft,kostnader, stiger värdetmed höga totala
för beskattningkraftvärme industriellt mottryck. Detta grundenoch är av

dåde övervinster skulle dessa kraftslag.som genereras av
två frågeställningar Den förstaI avsnitt skall främst behandlas.detta är

skattenivåVattenkraftskatten kvar med oförändrad vid valbör avom vara
Den endast aktualiseras vidalternativ II b, c eller d. andra, tordesom

vattenkraftskatten höjasval alternativ II b eller d, skall ochär tasav om
form övervinstbeskattning.ut som en av

9.6.2 vattenkraftskatt och dess effekterDagens
produktionen elkraftav

Skatt vattenkraft infördes 1983 lagen viss elektriskskattgenom om
kraft. Lagens innebörd redovisats i avsnitt 3.4. Syftet medharnärmare
skatten beskatta övervinster i kraftföretagen.är att

från årIntäkterna vattenkraftskatten kring miljardhar legat kr.en per
sedan 1983 med intäkt 1986 900 milj. Närmare hälftenlägsta under kr.

Vattenfall.skatten betalasav av
påverkatsDriften produktionsanläggningarna förefaller inte ha iav

någon förstautsträckning skatten. Ett visst spill förekom understörre av
Dååret då både elanvändning kärnkraftsproduktion lägre idag.och änvar

frånbilligare för kraftverk importera elkraft Norgekunde det vissa attvara
i förstället producera el.att egen

svårtDet investeringarna i vattenkraftverkendra slutsatserär att av om
påverkats Skatten dock infört ihar skatten. har osäkerhetsmomentettav

kraftföretagens investeringsbedömningar det storlekgäller skattesatsensnär
för kraftverk i framtiden.och gamla ochgränserna nya

Det finns inga indikationer kraftföretagen har försökt attatt
kompensera skatten med prishöjningar.

Vattenkraftskatten i kortsiktigt perspektiv9.6.3 ett

frågeställningarnaEn i vattenkraftskat-avsnitt 9.6.1nämnts ärav som om
såfinnas vid alternativ b, den ibör kvar val c eller d, ochten omav

skattenivå.fall finnas kvar oförändradbör med
Alternativ c innebär elkraft Alternativenbl.a. skatten sänks.att

ledab och d innebär skatten elkraft slopas, vilket kan förväntasatt
framhållitstill priser elkraft. Som tidigare kan detta felaktigalägre ge

signaler perspektiv.inför kommande prishöjning elkraft i längreetten
ocksåSlopad elkraft tillsammans prishöjningareller sänkt skatt kan med

till för Vad anförtsandra skäl leda ökade vinster kraftbolagen. talarav nu
i inteför Vattenkraftskatten kortare perspektiv bör sänkas ellerettatt

slopas vid alternativ b, eller d.val cav
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9.6.4 långsiktigtVattenkraftskatten i perspektivett

Vattenfall prisledare den svenska elmarknaden. I 198788:87är prop.
s. 10 har Vattenfalls prissättningsprinciper sammanfattats följande
sätt:

Vattenfalls prissättning baseras enligt Vattenfall marginalkostnader.
åstadkommaFör samhällsekonomiskt effektivt utnyttjandeatt ett av

tillgänglig kapacitet tillämpas kortsiktig marginalkostnad, dvs. energiav-
gifterna principskall den förväntade genomsnittligamotsvara mar-
ginalkostnaden för elproduktion.

Tåriffnivån i skall dock möjliggöra avkastningskrav förstort att statens
verksamheten totalt alltid tillgodoses.kan Uppfyllandet kravetsett av

följaktligenutgör restriktion.en
framgårAv propositionen Vattenfalläven bör ha lönsamhet iatt en

nivå med industriproduktion med jämförbar affärsrisk. Lönsamhets-annan
kravet, fårinförs börjanmed 1989 fulloch genomslagskraft 1991, börsom

medmötas ökad effektivitet inom verksamheten. Detta torde emellertiden
inte räcka prishöjningar elkraft förväntaskan till följd detutan ökadeav
lönsamhetskravet.

Till följd bl.a. kärnkraftawecklingen kommer marginalkostnadenav att
öka under dåslutet 1990-talet. Först torde övervinstbeskattningav en av
produktionsöverskott inom kraftsektorn kunna aktualiseras.

Mot bakgrund det anförda föregåendeblev kommitténs slutsats iav
avsnitt i någotdet dag inte finns höjaatt skattenutrymme att
vattenkraft, vilket alternativ väljs. Till detta kommeroavsett ävensom
svårigheterna i dag överblicka konsekvenserna kärnkraftavvecklingenatt av
och flera utredningar har tillsatts för utreda bl.a. dessaatt konsekven-att

Det dessutomhar aviserats utredning kommeratt görasser. atten om
övervinstbeskattningen. såledesDet vårsaknas skäl för i skatteutredningatt
lägga fram frågaförslag i denna långsiktigt perspektiv.sett ettur

9.7 Andra styrmedel punktskatterän

föregåendeAv den framgårredovisningen skatteomläggning enligtatt en
alternativ fårb, c eller d områden,negativa konsekvenser vissa

strider de energi- miljöpolitiskaoch restriktionernamot redovisatssom som
i avsnitt 7.3. I avsnitt 9.1 9.6 diskuteratshar möjligheterna tillkommaatt-

någramed effekterna områden.rätta dessa frågaEn finnsdetårav om
några andra styrmedel punktskatter. fråganIän bl.a. avsnitt 8.2 har om
miljöavgifterskatter energiområdetstyrmedel Eftersomberörts.ettsom
det finns särskild utredning, miljöavgiftsutredningen, med uppgiften att

frågor,beakta dessa inteskall detta behandlas i detta sammanhang.
Det däremotkan övervägas kärnkraften bör beskattas ytterligare.om

Någon skatt inte jfr avsnitt 11.6. Däremottas ut särskildtasuran en
skatt med 0,2 frånörekWh elkraftut kärnkraftverk. Om villman
åstadkomma snabb förändring beskattningen kärnkraft denären av av

åtgärdenlämpligaste höja den särskilda skatten.att
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Av skäl gäller för inte höjas ivattenkraftskatten böratt ettsamma som
kortsiktigt perspektiv Skattenivånbör inte kärnkraftskatten höjas. bör dock,
i likhet behållas nivåmed vattenkraftskatten, dagens oavsett om
alternativ b, c deller väljs.

9.8 Administrativa effekter

Att belägga energin med mervärdeskatt kombinerat med punktskatter
någotenligt alternativen II b, d inte,c eller kommer enligt vadav

kommittén erfarit någravid kontakter RSV,med innebära admini-att
strativa problem. NågraAntalet skattskyldiga bedöms inte öka. särbe-
stämmelser behöver inte införas i ML. När undantaget i 8 § ML4 slopas

tillämpningen någotkommer förenklas eftersom energivara kommeratt en
beskattas hur den används. Detta kommer innebäraatt oavsett även att att

då återbetalasantalet fall återbetalningskatt behöver minskar. En kräver
jämfört inbetalningmed fler administrativa insatser.en- -
Från ocksåkontrollsynpunkt RSV den bedömningen ingetgör att av

alternativen några såvälII b, c eller d medför nackdelar. Detta gäller
icke skattskyldiga företag producerar energi skattskyldiga köpare.som som
Med enhetliga förskattesatser de skattskyldiga mindreoch möjligheter att
laborera med nollbeskattade, torde dessa alternativär havaror som en

påpositiv effekt frånmervärdeskattesystemet i allmänhet kontrollsynpunkt.
Effekterna i övrigt kommitténs förslag ibehandlas kap. V avsnitt lav

och 2.
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överväganden10 och val av

alternativ

En schematisk sammanfattning de i avsnitt 8 9 redovisadeochav
effekterna vid val alternativ II b, c d följande.ellerav ger

Effekt Alternativ

b c n d

Oljeanvändningen ökar nej nej
‘ Kolanvändningen ökar nej nej
‘ Inhämska bränslen nej nej nejgynnas
‘ Naturgasens relativa konkurrenskraft

bibehålls nej
‘ Elanvändningen stimuleras

hushållenför nej nej nej—— för industrin-
Den elintensiva industrins internationella

bibehållaskonkurrenskraft kan
‘ Miljön nejgynnas
‘ Statsintäkterna ökar nej
‘ Industrins konkurrenskraft gynnas

Harmonisering till EG
total nej nej- viss nej-

genomgången problemområdenAv i avsnitt 9 vissaav gemensamma
följer dessutom dessa alternativ ihar huvudsak effektatt samma

behållasfjärrvärmen, vattenkraftskatten och kärnkraftskatten böratt
nivåoförändrad övervinstbeskattningoch vattenkraft inte äratt en av

lämplig sikt. Inget alternativenkort leder till negativa effekter förav
administrationen.

Sammantaget visar detta alternativ b EG-anpassatmedatt ett
intepunktskattesystem lämpligt val. Alternativet uppfyller inte ideär ett

önskemålenavsnitt 7.3 uppställda restriktionerna och för utformningen av
energiskattesystem. En nackdelarna med alternativet den negativaett ärav

inverkan förslaget har miljön. Möjligen skulle detta alternativ kunna
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kombineras sådanmed miljöavgifterskatter. Förslag till avgifterskatter
i 1989läggs oktober miljöavgiftsutredningen. Härtill kommer dettaattav

alternativ skulle felaktiga signaler till energianvändarna, bl.a. medge
hänsyn föreståendetill den elprishöjning förväntas inför densom
kärnkraftawecklingen. Kommittén därför övervägande skäl talarattanser

val alternativ II b.mot ett av
båda önskemål.Alternativ c och d uppfyller restriktioner ochsamma

Båda påverkasinnebär bl.a. miljönatt gynnsamt, att naturgasens nuvaran-
behållasde konkurrenskraft kan och statsintäkterna Däremotökar.att

innebär alternativen inhemska bränslen fjärrvärmeoch missgynnas.att
Skillnaden mellan alternativen framför allt elanvändningenhuravser
stimuleras slopad skatt elkraft och hur mycket statsintäkternaav en
ökar.

Visserligen vissatalar principiella förskäl skatten elkraft böratt
slopas. Miljöskäl förtalar vattenkraften i beskattningshän-t.ex. att gynnas

dåseende, ocksåden energikälla. Industripolitiska förär skäl talaren ren
minskad skattebelastning för industrin. Den elintensiva industrin haren

emellertid fråntill del redan i dag nedsättning eller befrielse skattenstor
elkraft se avsnitt 3, varför detta inte särskiltskäl starkt. Detär som

talar slopande skatten bl.a. den elprishöjning förväntasmot ärett av som
föreståendevid den sådantkärnkraftawecklingen. iAtt läge skapaett en

prisnedgång slopa skatten elkraft tillleder elanvändarnaatt attgenom
får felaktiga signaler framtidens elförsörjning. Ett betydelsefulltannatom
skäl perspektiv, dvs.större bakgrund skatteom-sett ett mot attur av en
läggning inte energiområdetbara sker konsumtions-,ävenutan
inkomst- företagsbeskattningsområdena,och statsintäkterna. Skattenär
elkraft i dag 6,3 miljarder kr. Slopas förändrasskatten statsintäkter-ger ca

med mellan 0,1 3,8 miljarderoch kr., beroende vilken generell+na -
nedsättning framgårskattesatsen för punktskatterna väljs. Dettaav som av
tabell 10:2. Vid val alternativ II c kan med hänsyn till övriga förslagav
skatteområdet nåsönskvärda skatteintäkter nivåval lämpliggenom av
skattesånkningen punktskatterna se tabell 10:1.av

gårDen skatteintäkt förlorad vid slopande skatten elkraftettsom av
kan i och för sig kompenseras med höjningar eller flera punktskatterav en

energiområdet. Det återhämtaenda intressanta energislaget deatt
minskade skatteintäkterna emellertid skatten olja. Detta berorär

användningen förhållandeövriga energislag relativt liten i tillatt ärav
oljeanvändningen därföroch inte erforderligakan skatteintäkter.ge

svårighetEn med kompensera skatten elkraft med höjd skattatt
olja det kräver väsentligmycket ökning dagensär oljeskatt. Enatt en av
skattehöjning olja med 75 leder till oljeprishöjning medt.ex. procent en

50 efterfråganIndustrins dåolja kan beräknas sjunka medprocent.ca
m3 nivå.uppskattningsvis 350 000 jämfört med dagens Men inteca ens en

sådan skattehöjning räcker för skatteintäktsbortfallet.täcka Bristen kanatt
såledesberäknas till 600 milj. kr. Oljeskatten behöver höjas med änca mer

75 för dagens skatteintäkter bli oförändradeskall vidprocent att ett
slopande skatten elkraft.av

påverkarEn skattehöjning olja prisrelationerna mellan olja och
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elkraft. dåElkraft förmånligareblir bådeanvända, vilketatt ökar industrins
hushållensoch elanvändning. Det kan innebära behöver byggaatt man ny

produktionskapacitet för tillgodose detatt ökade elbehovet. dåMan bör
beakta två kärnkraftverkatt skall drift 1995tas och 1996. Det minskarur
elproduktionskapaciteten jämfört nivå.med dagens Att slopa skatten
elkraft såledesinnebär också med denna lösning fårindustrin felaktigaatt
signaler framtidens elförsörjning.om

Mot bakgrund det anförda kommitténav övervägande skälanser att
talar för alternativ II catt väljs för utformningen energibeskattningen.av
Endast detta alternativ tillgodoser både de restriktioner önskemåloch de

miljön och statsintäkternaom uppställts i avnitt 7.3. De ekonomiskasom
effekterna på fjärrvärmesektorn skatteomläggning enligt dettaav en
alternativ bör utredas i särskild ordning se avsnitt 9.3.4.

Vid generell sänkning skattenivån punktskatternaen enligtav
alternativ c kan laborera med olika skattesatser och väljaman den

statsfmansiellaprocentsats effektersom ger som avses.
Intäkterna från energiskatterna, exkl. bensinskatt, uppgick 1988 till ca

15 miljarder kr. Bensinskatten inbringade motsvarande belopp, dvs. 15ca
miljarder kr. Mervärdeskatt energi med oförändrad konsumtionsnivåger
totalt 12,2 miljarder kr. i skatteintäkter. Avca detta belopp 7,8utgör
miljarder kr. mervärdeskatt energi, elkraft 3 miljarder kr.,varav
bränslen 3 miljarder kr. och bensin 1,8 miljarder kr. 4,4 miljarder kr. av
beloppet utgör mervärdeskatt punktskatterna, elkraften förvarav svarar
0,85 miljarder kr., bränslen för 0,75 miljarder kr. och bensin för 2,8
miljarder kr. Eftersom ökad skattebelastning torde leda till minskaden
energianvändning kan intäkterna någotbli mindre härän nämnda.

Med oförändrad bensinskatt generell sänkning övrigager en av
punktskatters skattenivå enligt alternativ II c följande statsfmansiella
effekter. I dessa siffror har beaktatsäven vattenkraft- och kärnkraft-att
skatten påskatten kol behållassamt bör dagens skattenivå.

Tabell 10:1
Nelloutfallet generell sänkning skattenivån på punklskatter,av en exkl.avbensinskatt miljarder kr.

sänkning Minskade Nettoutfallet
% skatteintäkter

0 0 12,2
10 1,7 10,5
20 3,5 8,7
30 5,2 7,0
40 6,9 5,3
50 8,6 3 6

Anm: Beloppen är framräknade utgångspunktmed i den beräknade totala
skatteintäkten vid övergång till mervärdeskatt energi med oförändraden
bensinskatt och kilometerskatt, 12,2 miljarder varifrånkr., dragits summanminskad energiskatt och mervärdeskattav punktskatter.

27-KlS l
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generellkommittén i huvudsaksynvinkelUr statsñnansiell att enanser
sådan sänkningEnlämplig.punktskatterna med 30sänkning ärprocentav

6 inför dessse bilagamiljöavgiftsutredningens hemställantillgodoser även
koldioxidavgifter.förslagkommande om

lösningmed vad motsvarande10:1 kan jämförasBeräkningarna i tabell
10:2. Som förutsätt-se tabellelkraft skulle slopasinnebär skattenom
dagens punktskattermervärdeskattningar för beräkningarna gäller att

elkraftskattenmed 12,2 miljarder kr. ochökade skatteintäkter attger
i skatteintäkter.6 miljarder kr.ger

Tabell 10:2
påskattenlvånsänkningkonsekvenser generellStalsllnanslella avav en

på kr.el miljarderbensinskatl, och med slopad skallpunklskatter, exkl.

Ökade NettoresullatYtterligare minskningsänkning skatte- av
skatteintäkterna% intäkter genom

skatt elkraftenligt c slopad

4,80 12,2 7,4
3,810,5 6,710

5,9 2,820 8,7
1,85,230 7,0
0,95,3 4,440

-0,150 3,6 3,7

kärnkraft oförändrad.vattenkraftskatten och skattenAnm: Skatten kol, är
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Översyn11 påpunktskatternaav

energiområdet

11.1 Allmänt utgångspunkterna för översynenom

Utgångspunkten för den följande punktskatteförfattningarnaöversynen av
Ändringarnaskatteomläggningär enligt alternativ c. dels direktaen är

följdändringar i dessa författningar sådanvid skatteomläggning, delsen
ändringar andra skäl önskvärda eller nödvändigaär genomföra,som av att

sådanabl.a. regler i dag administrativa problem.av som ger
I detta avsnitt behandlas de materiella bestämmelserna ener-

giområdet skatteplikt, skattesatser och avdrag nedsättningom samt om av
allmän energiskatt. Bestämmelserna skattskyldighet, registreringsskyl-om
dighet och skattskyldighetens inträde berörs däremot inte. I denna del
hänvisas till vad har redovisats i avsnittsom

Utgångspunkten för översynen punktskatteförfattningarna allärav att
användning energi Någotskall beskattas. skattepolitiskt motiv förav
skattebefrielser finns i princip inte vid energibeskattningen. Så långt det är
möjligt oacceptabla effekterutan att uppkommer bör därför undantag,
avdragsregler och övriga skattebefrielsebestämmelser slopas. Vidare bör
tillämpningen och utformningen lagstiftningen måni möjligasteav
förenklas.

Översynens11.2 omfattning

En presentation punktskatterna och deras uppbyggnad i kap. IIIav ges
avsnitt De energiskatteområdetlagar behandlas följande:ärsom

Lagen 1957:262 allmän energiskatt EL, behandlar allmänom som-
påenergiskatt elkraft och andra bränslen bensin.än

Lagen 1974:992 nedsättning allmän energiskatt NEL,om av som-
behandlar nedsättning för yrkesmässig växthusodling industrielloch
tillverkning.
Lagen 1961:372 bensinskatt BL.om-
Lagen 1973:1216 särskild skatt för oljeprodukter och kol LSO,om-

omfattar, vissa oljeprodukterutöver och kol, bensin.som även

I förordningen 1964:351 allmän energiskatt och i förordningenom
1981:432 bensinskatt finns bestämmelser bl.a. registrering. Dessaom om
förordningar behandlas endast detnär gäller yrkesmässighetsbegreppet och
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försäkran viss användning elkraft, bensin se avsnittbränsle ellerom av
återbetalning11.3.1 11.10. I förordningen l985:93 i vissa falloch om av

skatt bensin, finns bestämmelser s.k. diplomatbensin sem.m. om
avsnitt 11.11.

problemområdengenomgångKommittén vid ihar en av gemensamma
låtaavsnitt 9 funnit skäl saknas vattenkraftskatten enligt lagenatt att

1982:1201 viss kraft SEL kärnkraftskattenskatt elektrisk ochom
frånenligt 1983:1104 för elektrisk kraftlagen särskild skattom

ingåkärnkraftverk i sänkning dessagenerell skattesatserna och atten av
nivå.skatter i stället ligga oförändrad Det finns inte heller skälbör kvar

i detta sammanhang ändringar i dessa lagar beträffande skatteplik-göraatt
Det SEL Denendast har avdragsbestämmelse. s.k.ärärten. som enen

frånavtrappningsregel sigskiljer helt övriga avdragbestämmelsersom
energiskatteområdet. Innebörden redovisats i avsnitt 3.4. Skälhar saknas

Påändra denna anförda behandlas inte SELregel. grund det elleratt av
frånlagen särskild skatt elektrisk kraft kärnkraftverk ytterligare iom

det följande.
När det finns delgäller avdragsbestämmelserna det avdrag ären som

inte bara för energiskatterna för Tillalla punktskatter.utangemensamma
sådana generella avdrag hör avdrag för avdrag förexport,gemensamma
skatt för vilken skattskyldighet inträtt tidigare, förhar avdrag skattvara

återtagits återgånghar i samband med köp och avdrag förvaror som av
fårkundförluster. I likhet med vad anförts i III avsnitt 2 dessakap.som

avdrag väl motiverade. Det saknas därför skäl ändra dem.attanses
ocksåKravet enhetlighet likformighetoch talar för dessa avdragsbe-att

energiskatteområdet. såledesstämmelser gäller Skäl saknas iäven att
den följande framställningen behandla dessa generella avdragsbe-närmare
stämmelser. I stället behandlas endast de specifika avdragsbestämmelserna.
För erforderlig överblick gällande bestämmelser skattefrihetöveratt om

kommunikationsområdet särskiltbehandlas dessa i avsnitt 11.9.

på11.3 Allmän energiskatt elkraft

11.3.1 Skatteplikt

sådanskattepliktig elkraft principi kraft produceras inom landetär som
frånoch överförs till landet. Fem undantag finns denna skatteplikt. Avsom

dessa fyrabehandlas i detta avsnitt. De funnits i EL sedanhar lagens
tillkomst. Det femte undantaget avkopplingsbar elpannekraft in itogsom
EL 1988. Det undantaget behandlas särskilt i avsnitt 11.3.2.

Till börja med inte förskatt elkraft, framställs inom riketatt tas ut som
producent, förfogar installerad generatoreffekt mindreöverav som en av
100 kW inteoch yrkesmässigt distribuerar kraften 2 § andraän som

stycket a EL. Bestämmelsen innebär bl.a. producent haratt enom en
yrkesmässig distribution blir hela produktionen skattepliktig även om
generatoreffekten mindre 100 kW.är än

Den frågandel bestämmelsen föranlett vissa tolkningsproblem ärav som
vad med förfoga installerad generatoreffekt.överattsom menas en
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Något klargörande uttalande finns inte i förarbetena prop. 1957:175. I
stället RSVhar utformat följande definition i RSV 1984:12 s. 2: Med

installerad generatoreffekt märkeffekten uttryckt i kWen elleravses
kilovoltampere kVA. Om producent förfogar fleraöveren generatorer

det enligtär RSV:s praxis den sammanlagda effekten avgörande.ärsom
Från branschhåll har det gjorts gällande dagens effektgräns 100att

kW skapar tröskeleffekt leder till Vattenkraftverk och vindkraft-atten som
verk småbyggs onödigt och effektiviteten i elproduktionenatt därigenom
hämmas. Detta särskilt besvärande för vindkraftverk bl.a. grundanses

vindkraftverk tekniskaatt ett skäl producerar betydligt mindreav av
elenergi än Vattenkraftverk medett generatoreffekt. Branschensamma

energipolitiska skäl talar föratt denna effektgränsmenar bordeatt ersättas
med skattefri energigräns för egenförbrukning 500 år.000 kWhen per
Det innebär endast elkraft producerasatt denna blirutöver gränssom
skattepliktig.

kraftverkDet har vidare gjorts gällande med andelsägareatt bör
beskattas andelsägarna ägde varsitt kraftverk med installeradsom om en
generatoreffekt varje andels del imotsvarar hela kraftverketssom
generatoreffekt.

Undantaget i 2 § andra stycket a EL har funnits sedan EL:s tillkomst.
En ändring dågjordes 1985 fråneffektgränsen höjdes 50 kW till nuvarande
100 kW. Effektgränsen motiveradär administrativa skäl. Omrentav
gränsen bort blir all elproduktiontas skattepliktig. Antalet skattskyldiga och
registreringsskyldiga skulle därmed öka markant, vilket leder till ad-
ministrativa problem. En höjning effektgränsen minskar antaletav
skattskyldiga innebär samtidigt skatteintäkterna minskar.attmen

Effektgränsen således inte någraär motiverad energi- eller miljöpoli-av
tiska hänsyn. Den bör därför inte ändras energipolitiska skäl varkenav —

höjning eller ändring till energigräns. Omgenom denen genom en en
nuvarande effektgränsen innebär små vattenkraftverk och vindkraftverkatt
missgynnas i strid de energi- miljöpolitiskaochmot beslut riksdagensom
har fattat bör i stället stöd in direktasättas subventioner och integenom

skattetekniska justeringar.genom
Enligt gällande bestämmelse utgår från100 kW-gränsen den installerade

generatoreffekten. Vid bedömningen vad denna effektär börav som man
enligt utgåkommitténs frånmening den faktiska generatoreffekten och

fråninte andelsägares andel i kraftverk. En ordningett skulleen annan
strida syftet med EL energibeskattamot all elproduktionatt och endastatt
undantagsvis, administrativa skäl, inte småbeskatta vissa kraftverk. Denav

ocksåskulle leda till ägandet bådekraftverk småatt och störreav - -
relativt lätt skulle kunna omvandlas till andelsägande sådanmedett en
anpassning till 100 kW-gränsen den producerade elkraftenatt skulle bli
skattefri. Konsekvensen skulle kunna bli skatteintäktsbortfall.ett stort

Kommittén skäl inte föreligger ändraatt bestämmelsen i 2att §anser
andra stycket a EL.

I detta sammanhang bör yrkesmässighetsbegreppetäven vid distribution
elkraft behandlas. Begreppet yrkesmässig distributionav definieras i 4 §

förordningen 1964:351 allmän energiskatt EF. Där intesägsom att om
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distribution elkraftRSV bestämmer skall yrkesmässigannat ansesav
distributionsnät med anslutningföreligga distributionen skernär över av

flera 10 förbrukare, eller den distribuerade kraftenän när utgör änmer
år. undantagsvis tillämpat denna20 000 kWh RSV har endastper

möjlighet bedömning yrkesmässighet i det enskilda fallet.till av
flerOm sin egenförbrukning distribuerar elkraft tillproducent utöveren

skattepliktig. Detsamma10 förbrukare blir hela elproduktionen gällerän
distribueradedistributionen till färre förbrukare tio densker än menom

år.000kraften 20 kWhutgör än permer
från branschhåll definitionen yrkesmässigMan vad äratt av sommenar
ålderdomlig.distribution När i § EF infördesbestämmelsen 4är var

år.normalförbrukningen 2 000 kWh Numera liggerabonnentper ca per
år.förbrukningen enligt 25 000 kWh abonnent ochbranschen ca per

år.Gränsen 250borde därför höjas till 000 kWh per
såledesYrkesmässighetsbegreppet definition vid beskattninghar en egen

Någonenligt EL. motsvarande definition detta begrepp finns inte iav
energiområdet. påövriga punktskatteförfattningar Det beror att

begreppet vid tillämpningen dessa saknar betydelse i skatteplikts-lagarav
punktskatteförfattningaroch skattskyldighetshänseende. I andra förekom-

Någon i författ-dock begreppet. definition emellertid inte dessamer ges
yrkesmässigningar. RSV i vissa fall i anvisningar uttalat verksamhethar att

föreligger skattepliktig intäkt enligtinkomsten därav rörelsenär utgör av
såledesKL. till KL. anvisningarna till 9 §RSV har anknutit begreppet I

lagen skatt och reklam har begreppet indirekt anknutitsom annonser
till ML hänvisning till KL:s yrkesmässighetsbegrepp. Enligt MLgenom en
föreligger enligtyrkesmässighet inkomsten verksamheten KLnär ärav
skattepliktig intäkt jordbruksfastighet, fastighet ellerav av annan av

Anknytningen till KL innebär bedömningrörelse. göratt man samma av
vid inkomst-, punktbeskattningen,yrkesmässigheten mervärde- och utom

frågai den allmänna energiskatten.om
energiområdetNär beläggs med mervärdeskatt talar övervägande skäl

yrkesmässighetsbegreppetför i princip definition skallatt samma av
ocksåanvändas mervärdeskatt punktskatt Dettaochnär ut.tas ger en

förhållande inkomstbeskattningen. Konsekvenser-likformig tillämpning i till
hårdaresådan ändring bli beskattning jämförttorde elkraftna en avav en

EF.med dagens bestämmelser enligt EL och Det bör emellertid noteras
definition används vid den direkta den indirektaochävenatt om samma

inte alltidbeskattningen torde bedömningen bli densamma grund av
frigränser för redovisningsskyldighet.

Kommittén emellertid övervägande skäl talar för yrkesmäs-att attanser
sighetsbegreppet i EF och med tillslopas begrepp anknyterersätts ett som
KL:s definition. Den inbestämmelsen bör konstitutionella skäl i EL.tasav

andra stycket bEnligt 2 § EL elkraft till effekt 50 kWlägreär änsom
någon,avgift till intelevereras har intressegemenskap medutan som

frånproducenten och distributören, undantagen skatteplikt. Bestämmelsen
innebär frikraft skattefri. Skulle däremots.k. leveransen skeäratt mot

avgift, det fasterläggande endast erläggande avgift,även om avser enav av
blir elkraften skattepliktig kammarrättens i Stockholm utslag den 24
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mål1966; B.D.november 6768-6770-1965.nr
Undantagsbestämmelsen någraintehar föranlett tillämpningsproblem

för distributörerna eller RSV. Kommittén bestämmelsen kanattanser
behållas.

Enligt andra stycket2 § c EL inte heller elkraft skattepliktigär som
framställs och förbrukas fartyg eller transportmedel. Till andraannat

tågtransportmedel spårvagnar.hör flygplan, och Om detta undantagt.ex.
slopas skulle under förutsättning skattepliktsbestämmelsen i 2 § andraatt-

behållsstycket a EL oförändrad elkraft framställs och förbrukassom-
transportmedel och har installerad generatoreffekt överstigersom en som

Ägarna100 kW bli skattepliktig. dessa transportmedel bliskulleav
skattskyldiga och registreringsskyldiga. Det följer § tredje EL.11 stycketav
Enligt 12 § EL1 inträder dåskattskyldigheten i förevarande fall den
skattskyldige använder kraften i den rörelsen, skattepliktigs.k.egna
egenförbrukning. Antalet registrerade såledesskattskyldiga skulle öka.
Dessutom vissa uppståskulle tolkningsproblem kunna vad gäller bedöm-
ningen skattskyldighet inträtt.när har En lämplig avgränsning skulle iav
så fall kunna skatteplikten omfattar transportmedel i inrikes trafik.attvara

sådanEn bestämmelse kan utformas motsvarande §2 lagensätt som
1988:1567 miljöskatt inrikes flygtrañk. Problemet blir dock attom

vad har produceratsavgöra och förbrukats inrikes utrikessom ort.resp.
De administrativa och kontrolltekniska problemen bli storasynes om

bestämmelserna slopas. Kommittén därför övervägande skäl talarattanser
för denna behålls. återkommerbestämmelse Kommitténatt till ytterligare
avgränsningsproblem för flyg och fartyg i avsnitt 11.9.

Elkraft nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distributionsom av
gårelkraft eller bort till följd förluster vid överföring, transformeringav

eller omformning hos producent eller distributör skattefri enligt 2 §är
andra stycket d EL. Vad med elkraft nyttiggörs har inteattsom menas
klargjorts i lagtext eller förarbeten. RSV har i RSV 1984:12 som

sådantexempel nyttiggörande kraft för driftnämnt ochav pumpar
fläktar i kraft- transformatorstationer,och kraft för belysning och
uppvärmning lokaler används för produktion eller distributionav som av
elkraft, kontor och lager. Elkraft förbrukas vidt.ex. verksamhetsom annan

däremot skattepliktig,är vid byggnadsverksamhet hos producentent.ex.
eller distributören. Exemplen från föregångarehärrör RSV:s kontrollstyrel-

tid. Till hjälp för beräkning hur del elkraftstor uppmättsens av av som
nyttiggörs för drift eller överförings- ellert.ex. utgörav pumpar som
transformeringsförluster har schablonregler ställts upp.

Enligt vad kommittén har erfarit vid kontakt med RSV föranleder denna
undantagsbestämmelse inga problem vid tillämpningen. Bestämmelsen bör
därför finnas kvar.

Vad gäller tillämpningen undantaget för överföringsförlusterav m.m.
kommitténgör följande bedömning. Beskattningen elkraft ärav en

konsumtionsbeskattning. Visserligen skall distributörerna elkraft betalaav
skatt, skatten i sina egenskaper förbrukare.tas ut mottagarnamen av av
Eftersom det inte någonfinns någonoch därmed inte hellermottagare
förbrukare gärden kraft tillbort följd förluster bör undantagetav som av
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för överföringsförluster finnas kvar.m.m.
Hos flertal industriföretag, sjukhus, militära anläggningar m.fl. finnsett

installerade avsedda framställa s.k. reservkraft, dvs.generatorer är attsom
elkraft vid avbrott i den ordinarie från utomståendekrafttillförseln
kraftdistributör. Generatoreffekten överstiger ofta 100 kW, varför den i en
sådan anläggning producerade elkraften skattepliktig. Kraftproduktionenär

emellertidär regel obetydlig omfattning, vilket leder tillsom av en
jämförelsevis mycket framställningskostnadhög kWh.per

Kontrollstyrelsen och sedermera RSV hade tidigare bemyn-genom
digande Kungl. Majzt medge skattebefrielse förrätt egenproduceradattav
kraft inte 20 000 beskattningsår.kWh föröversteg Bemyndigandetsom
tillämpades efter den regeringsformens tillkomst med stöd vissanya av
övergångsbestämmelser. Bemyndigandet upphörde dock igälla och medatt

RSV arbetade sina föreskrifter påatt allmän energiskatt elkraftom om
1982.

Ägarna, dvs. producenterna, reservkraftsaggregat enligt gällandeärav
regler skattskyldiga och därmed registreringsskyldiga. Enligt vad kommittén

frånerfarit RSV har de dock i praktiken undgårinte registrerat sig och
därmed beskattning för producerad elkraft. Det medför dock intedeatt
har möjlighet Någotavdrag förgöra bränsleskatten. reellt skattebortfallatt
blir frågadet därför aldrig I praktiken fungerar därför beskattningenom.

reservkraft tidigare skattebefrielse formellt gällde. RSVnärav som anser
det administrativa skäl inteatt motiverat leta dessaär rättav att

producenter. Lämpligare såi fall legaliseraär skattebefrielsen ochatt ta
in uttryckligt undantag i 2 § EL för reservkraftett inte överstigersom
20 000 beskattningsår.kWh föreslår sådanKommittén därförper att en
bestämmelse i 2tas

11.3.2 Särskilt avkopplingsbar elpannekraftom

Det frånfemte undantaget skatteplikt andrafinns i 2 § stycket e EL och
ändrades den 1 juli 1988. Enligt utgåbestämmelsen skall skatt intesenast
för elkraft förbrukas i avkopplingsbar elpanna, dvs. i elektrisksom en en

för produktion ångavarmluft, hetvatten eller kan driftpanna tasav som ur
med kort varsel, under vissa särskilt angivna förutsättningar. Dessa är att
den aktuella elpannan skall ha effekt överstiger megawatt, atten som en
ingen oljebaserad elproduktion förekommer inom landet energibalans-av

dåskäl elpannan utnyttjas, värmebehovet under de tider elpannan inteatt
utnyttjas kan tillgodoses mätaravläsning sker i börjansätt, ochannat att
slutet den period skattebefrielsen fråganav samt att ärsom avser, om-

inköpt elkraft leveransen skall löpa enligt särskilt avtalom som ger-
leverantören såavbrytarätt leveransen behövs kraftsystemskäl.att när av
Vad det sigrör kontraktsform. Leveranserär elpannekraftom en av
förekommer under dåperioder det finns billig produktionskapacitet i form

vattenkraft och kärnkraft inte utnyttjas för den prima elförbruk-av som
ningen. såledesElpannorna utnyttjas sådanainte vid höglasttillfällen. Vid
tillfällen sker värmeproduktionen i stället med olja och fasta bränslen.

1988 fanns 310det avkopplingsbara elpannor i landet med en samman-
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Två tredjedelarlagd installerad effekt drygt 3000 megawatt. av
panneffekten fanns i fjärrvärmenätet inom industrin. Ca 70och resten

oljeeldning fastbränsleeld-ochersatte resten ersatteprocent pannornaav
ning. Användningen avkopplingsbara har varieratelpannor avsevärtav

användningsnivåeråren rådande kraftsituation. Högaunder beroende
nåddes under 1984 1988 med totalt 6,1 7,6och leveranser ca resp.

återbetaladeTWh. De beloppen uppgick 1986 till 3 denprocentca av
196 milj.totala uppbörden energiskatt elkraft, vilket motsvarade kr.av
någonBestämmelser formavkopplingbara elpannor har funnits iom

1950-talet. Före § NELsedan lagändringen 1988 fanns bestämmelserna i 4
återbetalningi form Ditbestämmelser allmän energiskatt.av om av

frånflyttades de 1984 förordningen 1964:351 allmän energiskatt.om
återbetalningMotivet till medge allmän energiskattatt av ener-var

gipolitiskt, undanröja hinder energibeskatt-bestämt detnärmare att som
ansågs frånningen utgjorde för utnyttjande kraftöverskott. Detav

energipolitisk inom vattenkraftsynpunkt angeläget landet tillgänglig ochatt
låga sådankärnkraft med rörliga kostnader nyttiggjordes. använda kraftAtt

läsningari avkopplingsbara elpannor framtida tillvaratasättett att utanvar
sådan kraft.

Bestämmelsen i NEL RSV4 § innebar efter ansökan fick medgeatt
återbetalning energiskatt elkraft förbrukats i avkopplingsbaraav som
elpannor. Som förutsättning uppfyllda.gällde dock vissa villkoratt var
Dessa villkor i villkor i angivnaöverensstämde med de dag finnsstort som
i 2 § andra stycket e EL, med den skillnaden ytterligare villkor föratt som
återbetalning gällde oljebaserad elproduktion inte förekommit fematt
dygn dessförinnan. För sistnämnda villkor RSVkunna kontrollera fickatt

ifrånlöpande redovisning kraftbalanssituationen samkörnings-den s.k.om
återbetalningnämnden. Skälet för slopa ansökningsförfarandet för ochatt

fråni elpannekraften administrationenstället undanta skatteplikten attvar
därigenom förenklades. Slopandet den s.k. femdagarsregeln motiveradesav
bl.a. den medförde risker för felaktig optimering kraftsystemet.attav en av

Stev iutredde Användning avkopplingsbara elpannorrapport,en av
frågan1987-09-14, det samhällsekonomiskt motiverat haär attom

för avkopplingbar elpannekraft.särbestämmelser Stev menade i rapporten
beskattning elkraft till avkopplingsbara minskaelpannor skulleatt en av

sådanaleveranserna till de minskadeAv leveranserna skullepannor. ca
hälften resterande tilloch del leda nedreglering elproduk-exporteras en av
tionen. En skattebeläggning avkopplingsbara elpannor samtidigtav som-

skattefri skulle vidare innebära snedvridning konkur-ärexporten en av-
renssituationen mellan inhemskoch användning, och skulle innebäraexport
felaktiga incitament för kraftföretagen Oljeanvändningenökaatt exporten.

nedgångenskulle likaöka mycket i leveranserna till avkopp-nästan som
lingsbara Det skulle öka utsläppen svavel och kväveoxider.pannor. av
Sammantaget skulle skatt elkraft till avkopplingsbara leda tillelpannor

år.samhällsekonomiska förluster 50 milj. kr. TWh ochca per
Därtill kommer de avkopplingsbara viktigt inslagelpannorna utgöratt ett
i beredskapen störningar importeni fossila bränslen.mot av

I samband med den bestämmelsernaöversynensenaste omav
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elpannekraft övervägdes de huvud skulleöver kvar.tagetom vara
Departementschefen anförde bl.a. följande prop. 198788:163 7 Dets.

fortfarandeär energipolitiskt motiverat under vissa villkor medgeatt
skattebefrielse för elkraft används i avkopplingsbara elpannor. Ensom
fortsatt ocksåskattebefrielse är samhällsekonomiskt lönsam och inteär

någraförenad med egentliga nackdelar. Den framtida användningen av
avkopplingsbara elpannor torde komma minska i takt med den godaatt att
tillgången billig elkraft i kraftsystemet Det finns därför ingenavtar.
anledning tillkomsten ytterligare elpannor i kraftsys-att uppmuntranu av

frånBefrielsen energiskatt elkrafttemet. använd i befintliganu
fåravkopplingsbara finnas kvar och gälla tills vidare. Avslutningsvispannor

pågåendehänvisade han till utredning vårenergiskatter i kommitté.om
föreslårKommittén inget ändrat skattesystem energiskatteområdet.

En skatteomläggning enligt alternativ II c förändrar inte förutsättningarna
eller motiven för fortsatt skattebefrielse elpanne-sätt änannaten att
kraften blir relativt dyrare tidigare skattesatsernaän för konkurrerandenär
energislag Desänks. skäl Stev och departementschefen anförde försom att
behålla de särskilda bestämmelserna avkopplingsbaraom pannor anser
kommittén fortfarande gäller. Den samhällsekonomiska vinsten motiverar
således Påfortsatt skattebefrielse. grund härav bör bestämmelsen om
skattebefrielse för elpannekraft inte slopas.

En utvärdering tillämpningen bestämmelsen bör dock görasny av av
några årinom följande skäl. Om elbelastningen fortsätter ökaav att

kommer tidsperioden med skattebefrielse successivt minska. Efter detatt
kärnkraftawecklingen har inlettsatt kommer användningen avkopplings-av

bara elpannor bli ringa. Det beror dels nuvarandeatt överkapacitetatt
i elproduktionen minskar grund ökad elanvändning, delsav en

Någonkärnkraftawecklingen. ökning antalet avkopplingsbara elpannorav
förväntas därför inte ske. Tvärtom kommer de tillgängliga leveranserna till
befintliga elpannor troligen reduceras mycket kraftigt.att

Skattesatser11.3.3

Enligt 14 § EL skatten elkraft differentierad.är För förbrukning i
industriell verksamhet gäller skattesatsen 5 örekWh. För förbruk-annan
ning skatten 6,2 örekWhär vid förbrukning i följande kommuner i norra
Sverige:

Norrbottens län Västerbottens län
Samtliga kommuner Samtliga kommuner

Jämtlands län Västernorrlands län
Samtliga Sollefteåkommuner

Ånge
Örnsköldsvik

Gävleborgs län Kopparbergs län
Ljusdal Malung

Mora
Orsa
Älvdalen



Översyn 427energiområdetpdpunktskatternaSOU 1989:35 av

Värmlands län
Torsby

örekWh. DenVid förbrukning i övriga landet 7,2 lägreskattesatsenär
skattebortfallskattesatsen i Sverige beräknas medföra ettnorra

år.uppskattningsvis 50 milj. kr.ca per
Gränsen mellan industriell verksamhet och näringsverksamhet ärannan

svår i Lagtexten därför allmäntnaturliga skäl dra lagtext. ärattav en
utformad. I 197677:68 s. 13 sades gränsdragningen bör grundasattprop.

den näringsgrensindelning tillämpas i den officiella statistiken ochsom
för näringsgrensindelning SNI. Industrisek-benämns standard svensksom

mineral-omfattas enligt denna indelning 2 Gruvor ochtorn av grupperna
brott, 3 Tillverkningsindustri och 4 E1-, och vattenverk.värme-gas-,
Skatteutskottet framhöll SkU 197677:22 13 den svenska industri-atts.

internationellastatistiken del verksamhetsgrenar i denutesluter en som
anspråkspråkbrukstatistiken och enligt kan betraktasgängse göra att

sådanaI enligt industriellindustrier. fall bör, utskottet, begreppetsom
Riktpunkten därvid främstverksamhet tolkas börgeneröst. attvara man

därigenom undvika konkurrenssnedvridningar. SNI-standardenskall är
således industriellinte bindande vid avgörandet verksamhet ärav om en

tolkning se RKeller inte. Det finns exempel i praxis generös t.ex.en
80 RSVFB 1981:1.1:18 och förhandsbeskedet

huvudsakliga vidI 197677:68 13 sades den verksamhetenattprop.
avgörande vid bedömningen industriellföretag börresp. av omvara

föreligger. RSV anvisat RSV 1984:12 6 fleraverksamhet har att oms.
fårvid denslag verksamheter bedrivs och arbetsställeett sammaav

vilken skall tillämpas.huvudsakliga verksamheten skattesatsavgöra som
fårDen den kraftförbrukningen denverksamhet har störstasom anses som

ansåg14huvudsakliga. Det skatteutskottet i SkU 197677:22var som
det betydelse vid tillämpningens.k. arbetsstället skulle haatt av en

40 000 kWh-gräns.
från1975Den allmänna energiskatten elkraft lades värdeskattom en

till Omläggningen innebar skattebelastningen förstyckeskatt. att annanen
särskiltindustriell konsumtion i fördubblades, medan denän stort sett

energikrävande industrin nedsättningsregler fick i huvudsakgenom
hushållensoförändrad skattebelastning. I syfte lindra beskattningenatt av

uppvärmnings-förbrukning elkraft i de nordliga delarna landet, därav av
kostnaderna regelmässigt i landet i övrigt, infördes 1981högreär än en
lägre för denna förbrukning. Differentieringen med 40 000 kWh-skattesats

5slopades förenklingsskäl 1987, och skattesatsen örekWh komgränsen av
Ävenelkraftförbrukning vid tillverkning. eftergälla för all industriell detatt

denna försvunnit bedömningenlever begreppet kvar vid vadgränsatt av
jfr RSV 1984:12.industriell verksamhetärsom

När 3,5skattesatsen sänks med 30 blir skatten elkraftprocent
örekWh för industriell förbrukning, 4,3 örekWh förbrukning ivid annan
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kommuner i Sverige 5och örekWh vid förbrukning i Övriganorra annan
landet. Skillnaderna mellan de olika skattesatserna för skatt elkraft blir
således liten, mellan 0,7 och 1,5 dåörekWh. Det ifrågasättaskan om
differentieringen skatten elkraft behållas.börav

Normalförbrukningen el i uppgårVillafastighet i dag till 25 000av en ca
kWhår. Skillnaden i skattebelastning hushållsförbrukningmellan i norra
Sverige och övriga regioner därför medär dagens skattesatser 21ca
krmån, och skulle efter sänkning med 30 krmân.bli 15procenten ca
Någon avgörande ekonomisk betydelse därför den regionalasynes
differentieringen inte ha.

utgångspunktEn för kommitténs arbete måni möjligasteär slopaatt
speciella frånundantagsregler beskattning och förenkla lagstiftningen.att
I det syftet bör den regionala differentieringen skattensenare elkraftav
slopas.

I dag föranleder den differentierade skattesatsen för industriell
svårlöstaverksamhet del gränsdragningsproblem. Ett exempelen ett

sådant problem följande.är
En värmeleverantör århar sedan flera erbjudit i första hand industri-

kunder värmeleveranser, frånfrämst värmepumpar och elpannor.
Värmeleverantören håller utvidga verksamhetenatt förvärvgenom av
industrikundernas värmecentraler, varefter värmeleverantören levererar

färdigs.k. långsiktigt Fråganvärme avtal.ett blir försäljninggenom om av
s.k. färdig tillvärme abonnent bör jämställas med industriell verksam-en
het. Enligt nuvarande bestämmelser värmeförsäljningär till enstaka

inte industriell verksamhet.mottagare Skatten den vid värmeproduktio-
använda elkraften blir därför 7,2 eller 6,2 örekWh.nen Fjärrvärmedistri-

bution betraktas däremot industriell verksamhet dåoch skatten blirsom
5 örekWh. Med enhetlig skatt elkraft försvinner problemet.en

Även det kan finnas behållaskäl differentieradattom skatten
elkraft för åtgärderindustripolitiska kommittén övervägande skälattanser

för övergångtalar till enhetlig skattesats elkraft fören allaen använ-
dare.

Utgångspunkten för enhetlig skatt elkraft bör medelvärdeten vara
dagens skattesatser, dvs. avrundat 6 örekWh. Enav nedsättning med 30

då skattesats 4,2procent örekWh. En enhetlig skatt innebärger en att
dagens skatteskillnad 2,2 örekWh mellan hushållindustri och i övriga
landet försvinner. Med mervärdeskatt elpriset, inkl. skatten elkraft,
blir emellertid den sammanlagda skatteskillnaden mellan mervärdeskatt-
skyldiga, dvs. industrin, och de inte är mervärdeskattskyldiga, dvs.som
hushållen, betydligt större vad den iän dag. Omär exempelvis industrien
betalar 15 örekWh, exkl. skatt, hushålloch 30 örekwh, såexkl.ett skatt,
skulle skillnaden med skatt dessa uppgåelpriser totalt till 8 örekWh.ca

11.3.4 Avdragen

25 § första stycket förstaa ledet EL kommunikationsområdet ochavser
behandlas i avsnitt 11.9.

I 25 § första stycket b EL finns avdragsbestämmelser. Enligttre be-
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fårförsta ledstämmelsens avdrag för elkraft, förbrukatsskattgöras som
försålts ändamåleller för förbrukning för energialstring.änannat

RSV ändamålhar i RSV 1984:12 redovisat verket till änatt annat
energialstring räknar förbrukning vid tillverkning elektrolysförfa-genom
rande elektrokemisk intedock metallrafñnering ochärsom en process,
galvaniska förfaranden. Med galvaniska förfaranden förgyllning,t.ex.avses
försilvring, förkromning och förnickling. Exempel elektrolysförfarande

framställning klor-alkali, aluminiumär klorat, och Storavätgas.av
producenter klor-alkali Eka Nobel Bohus, Norsk Hydro Plast, Storaärav
Kemi och Diacell. Klor-alkali förekommer inom cellulosa- ocht.ex.
pappersindustrin. Klor används främst för blekning ellerav massa papper,

ingår råmaterialoch alkali i de lutar i vilka veden vidkokas framställ-som
ning kemisk Klorat tillverkas Ekabl.a. Nobel och Stora Kemi,av massa. av
och används för tillverkning tändstickor. Vätgas biprodukt vidutgörav en
framställning klor-alkali Deoch klorat. tillverkarnastörsta vätgas ärav av
således nämnda tillverkare klor-alkali och klorat. Vätgas användsnyss av
bl.a. för hydrera fetter vid tillverkning margarin.att av

Enligt måldom kammarrätten i Stockholm 1980-06-10, 660-en av nr
1978 viss del förbrukadäven elkraft vid tillverkning ferro-är en av av
volfram hänföra ändamåltill förbrukning för energialstring.att änannat

sådanEn framställning hänföra till s.k. elektrotermiskaär att processer.
RSV såhar tillämpattolkat och domen elkraftsätt ävenatt som
förbrukats vid framställning andra elektrotermiska är attgenom processer

ändamålförbrukning för energialstring för vilketänannatanse som
fårskatteavdrag tvåmed tredjedelar förbrukningen.göras av

Med förståselektrotermisk i allmänhet produktion där elkraftprocess
råvaror,används för erforderlig uppvärmning halvfabrikat och annatav

produktionmaterial i industriell verksamhet. Den kraftförbrukningenstörsta
ändamålför elektrotermiskt smältning vidmetaller framställningavser av

främst ferrolegeringar. Med ferrolegeringar regelmässigtav avses en grupp
legeringar mellan järn och eller flera grundämnen, kisel, krom.ett t.ex.
Ferrolegeringar stålindustrin stålanvänds inom för legera järn videlleratt
framställning specialkvalitet. Exempel elektrotermiska är,av processer
förutom framställning ferrolegeringar, framställning kisel ochav av
kalciumkarbid. Kisel främstanvänds inom elektronikindustrin. Kalciumkar-
bid föranvänds framställning acetylen. används inomAcetylenav
stålindustrin för svetsningarbeten. De tillverkarna ferrolegeringarstörsta av
och kalciumkarbid har nedsättning enligt NEL.

Enligt andra ledet första fårdet i 25 stycket b§ EL avdrag göras även
för såltsskatt elkraft förbrukats eller för användning i omedelbartsom

ändamålsamband med förbrukning för energialstring. RSV haränannat
i RSV 1984:12 belysningskraft, kraft för drift fläktar,angett att av

sådankompressorer 0.d. exempel kraft.traverser, utgörpumpar,
Praktiska sådanskäl förtalar kraft beskattas denatt sättsamma som
i produktionen förbrukade elkraften.

tredjeDet ledet i första får25 § stycket b EL innebär avdrag görasatt
för skatt såltselkraft förbrukats eller för användning vid framställ-som
ning bensin eller energiskattepliktiga bränslen. Denna avdragsbestäm-av
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frågamelse kan komma i för koksverk oljeraffinaderier.och I dagt.ex.
tillämpas normalt inte denna avdragsbestämmelse koksverken, iav som

förstället avdrag kolbränslen förbrukats i metallurgiskagör som processer
se 24 § EL.andra stycket

Förbrukningen och försäljningen för förbrukning elkraft för annatav
ändamål uppgåenergialstring årligen,beräknas till 2 TWhän vilket med
dagens skattesatser skatteavdrag 100 milj. kr. Avdragetmotsvarar ett ca
har främst betydelse för elektrolysförfarande, eftersom elektrotermiska

sådananvänds åtnjuternormalt elintensiv industriprocesser av som
nedsättning enligt NEL.

Avdragsbestämmelserna 25i § första stycket b EL infördes 1964. Syftet
med den bestämmelse första ledet förbrukning förmotsvarar annatsom -
ändamål energialstringän i vissa fall industriell förbrukningattvar av-
erhålla möjliga likställighetstörsta med energibeskattningen i dess helhet.
Flera framställningar hade gjorts skattefrihet för kraft förbrukasom som
för ändamål.elektrokemiska Beskattningssituationen den skat-attvar

råddetefrihet för fasta flytandeoch bränslen med motsvarande användning
och skatten, med hänsyn till prisutvecklingenatt elektrokemiskt
framställda ansågsprodukter, inte längre kunna bäras tillverkarna. Förav

få full överensstämmelse mellan bestämmelsernaatt förskatt elkraftom
och för bränsle och därmed undvika snedvridning konkurrensför-en av-
hållandena och för inte heller motverka önskvärda rationaliserings-att-
strävanden, utformades den avdragsbestämmelsen. Den utformadesnya

utgångspunktmed i motsvarande bestämmelse för bränslen se 24 § första
fstycket första ledet EL.

.Den del 25 § första stycket b EL föranletthar tillämpningspro-av som
blem första ledet förbrukning ändamålförär energialstring.änannatom
Såsom framgår genomgången innebörden bestämmelsenav av av anses
sådan förbrukning ske vid elektrolysförfaranden till vissoch del vid
elektrotermiska processer.

Avdragsbestämmelsen torde ha ekonomisk betydelse för de berördastor
företagen. Ett slopande denna avdragsbestämmelse förutsätter attav
kommittén till fårkänner vilka effekter detta för dessa företag och att en
bedömning kan dessa effektergöras önskvärda. Med hänsynär tillav om
den korta tid kommittén har haft till sitt förfogande har det visat sigsom
omöjligt fram erforderligt material föratt dessa bedömningar. Kom-
mittén därför behållas.avdragsbestämmelsen börattanser

ifrågasättasDet kan den aktuella avdragsbestämmelsen börom
förtydligas den generella beskrivningen vad avdrags-att ärgenom av som
gillt med specifikersätts uppräkning vilka medfören av processer som
avdragsrätt. Problemet sådanmed lagstiftningsteknik emellertid denären

pågåendesnabba tekniska utvecklingen. Nya utvecklas ständigtprocesser
frågan dåoch blir förbrukning sådanaelkraft i ärom attav processer

hänföra till förbrukning för ändamål energialstring. Riskenän medannat
specifik utformning bestämmelsen blir vissa kanen mer attav processer

komma falla utanför exempliñering och förbrukarnaatt därmed inteatten
blir berättigade till avdrag. Kommittén därför övervägande skälattanser

sådantalar ändring lagtexten.mot en av



Översyn 431påpunktskatterna energiområdetSOU 1989:35 av

Bestämmelsen 25i § första b andra ledet EL ihop medstycket hör nära
Behålls behållas.ocksåförsta ledet. första ledet bör andra ledet

Syftet tredje vid framställningmed bestämmelsens led avdrag av-
bensin eller skattepliktigt bränsle undvika dubbelbeskattningär att genom-

elkraften samtidigt skattepliktig. Skälbeskattas slutprodukten äratt som
ändra eller slopa detta led kommittén därför inte föreligga.att anser

I 25 första stycket d§ EL finns bestämmelser avdragsrätt för skattom
elkraft elkraften producerats i industriellhar s.k. mottrycksanlägg-när

ning. Dessa bestämmelser hör ihop med bestämmelserna i 24 § förstanära
stycket EL avdragsrätt för förbrukats förg skatt bränsleom som annan

sådanelproduktion produceras i industriell mottrycksanläggning.än som
Dessa bestämmelser behandlas i avsnitt 11.6.gemensamt

fårI 25 tredje stycket§ EL finns avdragbestämmelse görasatten om
för skatt bensin förbrukats vid produktioneller bränsle,annat som av

skattepliktig elkraft i industriell mottrycksanläggning,skeränannan som
inte avdrag redan gjorts enligt 24 § första EL 7 §stycket g eller 1om

första stycket g BL. Bestämmelsen innebär den ärattmom. som
påskattskyldig för skatt elkraft och förbrukar bensin eller bränsle försom

elproduktion inte behöver registrerad skattskyldig för dessavara som
energislag för tillgodogöra sig Detkunna avdragen. räcker han äratt att
registrerad skattskyldig för skatt elkraft. Dessa avdrag kan därförsom
alltid deklarationeni för skatt elkraft.göras

Avdragsbestämmelsen i 25 § tredje ELstycket infördes 1964 för att
uppnåundvika dubbelbeskattning och för samstämmighet mellanatt

skattereglerna för skattepliktiga bränslen bensin. En motsvarandeoch
avdragsbestämmelse infördes samtidigt i 7 § BL se avsnitt 11.8.3.

Avdraget motiverat i framtida skattesystem. Vissa justeringarär även ett
bör dock bestämmelsen med hänsyn till vad kommittén i avsnittgöras av

föreslår11.6 skall gälla för industriellt mottryck.

11.4 Den särskilda skatten för oljeprodukter, kol
och bensin

Enligt § lagen särskild för oljeprodukter LSO1 skatt och kol skallom en
särskild skatt för motorbrännoljor, eldningsoljor, kolbränslen ochtas ut
bensin. Enligt 2 § EL BLoch motsvarande tillämpning skatt enligtäger
LSO.

krm3Den särskilda skatten 10 krton för 118 förkolbränslen,är
motorbrännoljor eldningsoljor skattepliktigoch 6 örel för enligt BLsamt
bensin avsedd för motordrift Vadoch för vissa blandningar. dettaärsom
innebär för skattebelastningen enligt förden totala dagens skattesatser

framgårdessa bensin uppställningarna avsnitt 3.6 3.8.bränslen och i ochav
åtgärder områdetOmfattande genomförts energipolitiskahar det

åtgärderoljekrisensedan 1973. Dessa finansierades delvis dengenom
särskilda avgiften främst olja. Ursprungligen särskildabenämndes den

förskatten beredskapsavgift. Den finansiera kostnaden förskulle
råolja.beredskapslagring 1982 ändrades avgiften till särskildnamnetav
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avgift. avgiftsnivån.1983 höjdes Höjningen skulle finansiera in-ett
vesteringsprogram inom områdetdet energipolitiska åtgärderoch mot
försurning. Vissa avgiftsinkomsterna redovisades fram till 1986 överav
olika fonder för sedermera i sin helhet tillförasatt statsbudgeten. För att
skapa ökad klarhet bl.a. budgetsaldots utveckling, upphörde dettaom
redovisningssätt 1986 och avgifterna Innehålletomvandlades till skatter. i
övrigt i LSO behölls oförändrat med skattebelastning bränslenasamma
och bensinen och relationer mellan de olika energislagen.samma
Budgettekniskt denhar särskilda skatten därefter redovisats under särskilda

krm3inkomsttitlar. inkomstenAv denna skatt redovisas 9 avseendeav
oljeprodukter under inkomsttitel 1435 för särskild avgift försurningmot

krm310och avseende oljeprodukter till särskild fond, energiteknikfon-en
den tidigare bränslemiljöfonden. Resten skatten redovisas tillsammansav
med den särskilda kärnkraftskatten i budgeten under inkomsttitel 1431.

Den särskilda skatten kan ha förlorat sittsägas ursprungliganumera
syfte och i stället i huvudsakutgör Någrapunktskatt normalt slag.en av

behållaskäl för den särskild skatt finns inteatt längre. Kommitténsom en
föreslår Ävendärför den särskilda skattenatt slopas. administrativa
förenklingsskäl, bådekommer den skattskyldige och RSV till del, talarsom
för Skattenslopande. 1988 1,3ett miljarder Eftersomkr. skattengav ca
har statsfinansiell betydelse och bibehållahar betydelseäven för att
relationerna mellan de olika föreslårenergislagen, kommittén denatt
särskilda skatten omvandlas till allmän energiskatt och bensinskatt för
bränslen och bensin skattepliktigaär enligt LSO. Vilka skattesatsersom
detta leder till för energiskatten och bensinskatten behandlas i avsnitt
1l.5.2 och 12.10.

ingårBunkeroljor inte bland de oljor räknas skattepliktigasom upp som
oljor i 1 § LSO. ingårDäremot bunkeroljor i EL:s uppräkning av
skattepliktiga oljor. Eftersom bunkeroljor inte frånskiljer sig övriga

pånämnda oljor sätt användningssättetän fartygstrafikannat genom - -
har dock i praxis särskild skatt tagits för bunkeroljor. I flertalet fallut görs
emellertid avdrag för förbrukning i yrkesmässig trafik enligt 24 § första

Någonstycket d EL. förändring inträder förhållandedärför inte i till
dagens skattebelastning bunkeroljor höjer energiskatten allaav om man

krm3 krm3.oljor med 0,7 118 83 Den särskilda skatten kol läggsx
till energiskatten. dåSkattesatsen blir 410 krton.

Energiskatten fotogen med tillsats möjliggör drift snabb-som av
gående dieselmotorer, s.k. lättdiesel, höjdes fr.o.m. frånden 1 juni 1989

krm3 krm3,610 till 860 nivådvs. till energiskatten oljor.samma som
Någon särskild skatt inte för s.k. lättdiesel. Enligttas vadut uttaladessom
i 198889:98 5 kan miljöskäl motivera denna skattemässiga skillnadprop. s.
och bedömning detta bränsles miljöegenskaper tordeen noggrannare av
komma miljöavgiftsutredningen. Pågörasatt grund häravav anser

krm3kommittén skatten s.k. lättdiesel kvarståböratt 0,7 860x
krm3.avrundat 600

Bensinskatten höjs med 6 örel räknat efter dagens skattesatser.
Vilka skattesatser detta och övriga förslag leder till totalt efter en
skatteomläggning behandlas i avsnitt 12.10.
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Motoralkoholer, dvs. metanol och etanol, i dag inte belagda medär
särskild skatt. Kommittén ocksådetta bör i framtiden.gälla Deattanser
påverkas därför inte sådanaomvandling. Om alkoholer däremotav en
ingår i blandningar med motorbränslen med minst 70 viktprocent bensin
skall enligt dagens regler den särskilda skatten för den deläventas ut av
blandningen motoralkoholer.utgörs Av likformighetsskäl bör ävensom av

ingår sådanamotoralkoholer i blandningar beskattas med 80 örel, dvs.som
omvandlad särskild skatt.utan en

Som påverkastidigare inte dennämnts totala skattebelastningen för de
aktuella energislagen skattesatsernasätt än sänksannatnu attgenom

generellt med 30 kol. Dagens relationerprocent mellan energi-utom
såledesslagen behållaskan i princip vid omvandling den särskildaen av

skatten. En sådankonsekvens omvandling underlagetärannan attav en
för beräkning påverkas.nedsättning enligt NEL Detta berörs i avsnittav
11.7.

11.5 Allmän påenergiskatt bränslen

11.5.1 Skatteplikt

skattepliktiga bränslen kan delas i fasta, flytande och gasformigaupp
bränslen. Vilka bränslen skattepliktiga frånär undantagnasom resp.
skatteplikten har redovisats i avsnitt 3.6.

Undantagna från skatteplikt enligt första2 § stycketär EL inhemska
fasta bränslen. Det innebär övriga fasta bränslen skattepliktiga.att Koksär

erhållitshar vid gasframställning inom landet RSV intesom utgöraanser
inhemskt fast bränsle se RSV 1984:25 2.s.

Skatt inte heller enligt 2 § a EL för inhemskttas ut framställd metan.a
sådanExempel frånmetan är reningsverk,metan torvmossar, av-

fallsanläggningar och den petrokemiska industrin. Till undantagen hör även
går bort till följd förluster vidnaturgas, eller omformningsom transportav

hos producent eller distributör b2 § EL. Enligt 2 § ELc undantasa a
stadsgas eller gasol används för framställning stadsgas. Försom attav
undvika gasol, med hänsyn till försäljningform,att kvantitet ellersom
förpackning karaktärhar butiksvara, bådebeskattas enligt EL och MLav

sådanhar frångasol undantagits skatteplikt i 2 § d EL. Karaktära av
butiksvara hagasolen den förpackad iär flaskor med viktanses om en upp

Sådantill 45 kg. gasol i stället belagdär med mervärdeskatt.
Undantagen i 2 EL§ infördes 1985 i samband med energibeskatt-a att

ningen utvidgades till omfatta även och 1987att gasol. infördesnaturgas
undantaget för gasol används för framställning stadsgas. Skäletsom av var

denna produktion hade minskatatt kraftigt och skatteintäkternaatt var
obetydliga.

Skattepliktsbestämmelserna fungerar i huvudsak problem.störreutan
De tillämpningsproblem funnits har vanligen lösts i praxissom genom
framför allt RSV:s kompletterande uttalanden i publikationerna med
föreskrifter Vissa ändringar kan dock vidövervägas översynm.m.. en av
dessa bestämmelser.

28—KlSl
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eldningsoljorMotorbrännoljor, och bunkeroljor, hänförs tillsom
27.10,tulltaxenummer skattepliktiga enligt EL. Detta innebärär att

skatteplikten inte omfattar övriga oljor tillhör detta tulltaxenummer.som
Dessa bensin, lösningsmedel, fotogen detslagär än nämnsannatav som
i bilaga till EL smörjoljor.1 Bensin avsedd för motordrift beskattassamt
enligt BL inteoch skall beskattas enligt EL.

Kommittén lösningsmedel,har beskatta fotogenövervägt att annatav
lättdiesel smörjoljor, eftersom oljaslag all kommer mervärde-än samt att

sådanenlig alternativ II Ettskattebeläggas c. skäl för utvidgningen av
skattepliktsbestämmelserna smörjoljorna blirdel spilloljorär att storen av

bearbetningefter används bränslen. Konkurrensneutralitetsom som- -
Ävensåledestalar i princip för utvidgning. miljöaspekten förtalar det.en

Spillolja miljöproblem. Kommittén emellertid inte haftharär ett stort
åtgärdermöjlighet fram underlag för förslag till lämpliga dettaatt ta

område.
råolja,Kommittén har beskatta för närvarandeäven övervägt att som

råoljainte skattepliktig. Skälet för beskattning kan användasär är atten
eldningsolja.bränsle och därmed konkurrera med Att skattebeläggasom

råolja råoljainnebäraskulle bl.a. inhemsk gotländsk blir skattepliktig.att
skattepliktsfråganVid samlad bedömning har kommitténen av

inteemellertid funnit skäl ändra skattepliktsbestämmelserna. Nuvarandeatt
några sådanregler föranleder inte problem och effekternastörre av en

området svårutvidgning det skattepliktiga förutse. Beskattningensär attav
frågautformning i smörjoljeproblemet bör dock utredas i särskildom

ocksåKommitténordning. har erfarit det tekniskt möjligtäratt att
Ävenråolja energiändamål. råoljansanvända direkt för skattemässiga

därförbehandling bör i sammanhang.över ett annatses
Enligt alternativ II c kommer all gasol beläggas med mervärdeskatt,att

sådandvs. gasol butiksvara. Det saknas därför anledningäven är attsom
behålla föreslårundantaget i 2 § d EL. Kommittén det undantagetatta

Några föreslåsslopas. ändringar beträffande övriga avdragsbestämmelser
däremot inte.

Skattesatser11.5.2

framgårskattesatserna bilaga till EL tidigare redovisats1 och har iav
gångeravsnitt 3.6. skattesatserna har ändrats flertal 1980-talet.underett

såvälSkälen har varit energipolitiska statsñnansiella.som
någotKommittén inte det finns behovatt göraattanser av annan

följerändring skattesatserna sänkninggenerellänav som av en av
skattenivån, samordning med miljöavgiftsutredningen det gällernär atten
koldioxidanpassa skatten kol och höjning förgasolskatten annaten av
ändamål nivå.motordrift till naturgasskattens energislagAtt detta ochän

för motordrift fortsättningsvisgasol skall benämnas gasol för annnat
ändamål drift motorfordon gasol för drift motorfordonän av resp. av
behandlas i specialmotiveringen. Eftersom energienhetnaturgasskatten per

såungefär dubbelt hög gasolens bör den nuvarandeär skattensom
ändamålför drift fördubblasgasol motorfordon till 370 krton,änannat av
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vilket efter sänkningen med 30 blir avrundat 260 krton.procent
Kommittén ocksåhar förövervägt gasol drift motorfordon bordeom av

frånundantas generell skattesänkning. Detta bränsle drivmedelen utgör ett
och bör därför jämföras med bensin med skattepliktigaän bränslensnarare
enligt EL. Gasol för drift motorfordon, s.k. har miljöskälmotorgas,av av

långsedan tid förmånligaretillbaka beskattning bensin. Iän sambanden
med införandet katalytisk avgasrening har dock användningenav av

minskat mycket kraftigt samtidigtmotorgas oljebolagen tillämpatsom en
högre prissättning för Mot denna föreslårbakgrundmotorgas. kommittén

denna för ändamålatt gasoltyp drift får ingåän motorfordonannatav av
i den generella sänkningen skattesatserna.av

Sammanfattningsvis innebär kommitténs förslag för bränslenas del att
skattesatserna sänks med 30 för kol, skattenprocent gasol höjsutom att
till naturgasnivå och den särskilda skattenatt omvandlas till energiskatt.
skattesatserna dåblir följande.

Bränsle Nuvarande Sänkning Föreslagna
skattesatser % skattesatser

Kol 410 krton‘ 410 krton‘-—
Fotogen med tillsats som
möjliggör drift snabb-av krm3 krm3gående dieselmotorer 860 30 600
Motorbrännoljor och

krm3 krm3eldningsoljor 978 30 685
Gasol

för drift motorfordon 92 örel 30 65 örelav- för ändamål änannat- drift motorfordon 185 krton 30 260 krtonav
kr1000m3 kr1000m3Naturgas 308 30 215

Anm: ‘ skattesatserna inkluderar den omvandlade särskilda skatten.
Skatten blir 260 krton efter sänkning när gasolen först har höjtsen

räknat efter energiinnehåll nivåtill skatten naturgas.samma som- -

11.5.3 Avdragen

Avdragsbestämmelserna för skatt bränslen finns i 24 § EL. Anledning
saknas ändra de generella avdragsbestämmelsernaatt se avsnitt 11.2.
Sådana bestämmelser finns i §24 första stycket EL. Där behandlas i a
avdrag för skatt bränsle för vilket skattskyldighet tidigare inträtt, i b
återgång köp, i e och i h kundförlust. Avdragsbestämmelsen iexportav
g behandlas i avsnittet kraftvärme se avsnitt 11.6, ochom m.m.
avdragsbestämmelserna i c och d, kommunikationsområdet,som avser

Återståendebehandlas i avsnitt 11.9. bestämmelser behandlas i det
följande.

förstaI 24 § stycket f första ledet EL finns motsvarande bestämmelseen
till 25 § första fårstycket b EL. såledesAvdrag för skatt bränslegöras

förbrukats såltseller för förbrukning ändamålför energial-som änannat
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string.
1984:25 anvisat förbrukning förRSV RSVhar i annatatt som

ändamål vissa produkterenergialstring tillverkning utan attän avanses
således ingånågon kemisktBränslet skallförbränning bränslet ägerav rum.

sådana oljorSom bränslenoförändrat i produkten. exempel nämns som
Tankendammbindning, skumdämpning eller liknande.används för är

sådantsåledes inte direkt eldasmedges för bränsleavdrag skattatt som
något förAvdrag medges skattanvänds sätt. ävenannatutanupp som

för tillverkning produkter grañtelek-fasta bränslen används av somsom
används reduktionsmedel vidtroder elektrodmassa, ellereller som som

tillverkning kiselmetall, kiselkrom ochelektrotermiska t.ex.processer, av
jfr avsnitt 11.3.4. RSV medger avdrag för bränslekalciumkarbid även

förbrukats kemisk reaktion vid kemiska processindustrier,som genom en
vid krackning eldningsolja vid bensintillverkning.t.ex. av

uppgår till 60 milj. 35 milj.Avdragets värde kr., kr. belöperca varav
på25olja milj. kr. kol.och

elsidan 25I likhet med vad uttalats motsvarande avdrag §som om
första första EL kommittén intestycket b ledet gäller har kunnatatt

vilka avdragsrätten bränslesidan vilkautreda företag berörs ellersom av
får påpekateffekter avdrag för dessa företag. Som kommittén islopatett

fåavsnitt 11.3.4 det inte möjligt fram erforderligt material under denär att
korta tid kommittén har till sitt förfogande. Kommittén därförsom anser

behållas. i avsnittetavdraget bör Av skäl anförts det böratt samma som
behållas.utformningbestämmelsens generella

stycket andraI 24 § första f ledet EL finns bestämmelseen om
såltsavdragsrätt för förbrukats förbrukningskatt bränsle eller försom

vid avprovning provbädd liknande anordningellermotorer utanav en
transportmedel framförs, provningen i samband mednär görsatt

fabriksmässig tillverkning En motsvarande bestämmelse finnsmotorer.av
7 § första BLi 1 stycket d se avsnitt 11.8.3.mom.

I förslagitskap. III har avdragsrätten för skatt tagits iatt vara som
anspråk för provning skall slopas beträffande dryckesskatten och tobaks-

Skäletskatten. avdragsbestämmelserna därigenomär kan görasatt mera
punktskatteområdet.enhetliga Kravet enhetlighet omfattar även

energiskatteområdet.punktskatteförfattningarna Denna avdragsbestäm-
torde hamelse begränsad ekonomisk betydelse. Mot bakgrundäven härav
kommittén den skall slopas.attanser

24 första stycket första ledet fårEnligt § ELg avdrag för skattgöras
bränsle förbrukats för framställning bensin eller energiskattepliktigasom av
bränslen. Bestämmelsen sinhar motsvarighet elsidan i 25 § första
stycket b tredje ledet EL jfr 7 § 1 första BL.stycket gäven mom.

föreslår någonEftersom kommittén inte ändring beträffande den be-
kvarståstämmelsen bör motsvarande bestämmelse i 24 § EL oförändrad.

Bestämmelsen förstai 24 § stycket andra ledetg EL, avdragsrätt förom
förbrukatsskatt bränsle för elproduktion inte producerats isom som

industriell mottrycksanläggning ibehandlas avsnitt 11.6.
fårAvdrag enligt 24 § andra stycket månEL i den avdrag integöras,

gjortshar enligt 24 § första stycket f EL, för förbrukatskolbränslen som
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försåltseller för förbrukning ingåri metallurgiska vari denprocesser, gas-
och sådanavärmeproduktion tillsker följdsom av processer.

RSV till metallurgiska bör hänföras den delattanser processer av
stålindustrininom järn- och börjar med sintertillverkningprocessen som

och slutar med eller gjutgods RSV 1984:25göt, ämnen se 15. Dens.
fortsatta tillverkningen i värmnings- eller värmebehandlingsugnart.ex.
berättigar inte till avdrag. För andra metaller järnmetaller förochän
ferrolegeringar bör avdragsrätten, enligt RSV, omfatta de processteg som
innebär sintring, smältning eller reduktion. Bränning kalksten ochav
dolomit hör inte till den metallurgiska processen.

Avdraget infördes 1984 motiveradesoch med skatt kol och koksatt
används i metallurgisk helt saknar styreffekt, eftersomsom en process
råvarordessa råvarorinte kan med andra prop. 198384:28ersättas 27.s.

Värdet uppgåravdraget till 630 milj. kr.av ca
I likhet med vad kommittén funnit beträffande avdraget för annat

ändamål energialstring i 25 § förstaän stycket förstab ledet EL och
motsvarande bestämmelse bränslesidan i 24 § första stycket f första
ledet EL, kommittén den inte kan fram erforderligt underlagattanser
för kunna bedöma effekternaatt slopa avdraget för metallurgiskaattav

Kommittén behållas.därför avdragsbestämmelsen börattprocesser. anser

11.6 Särskilt kraftvärmeverk, industrielltom
mottrycksverk och kondenskraftverk

Med kraftvärmeverk bådekraftverk producerar elkraftett ettavses som
och vanligtvis sådanvärme, i mottrycksanläggning. I anläggningen en
omvandlas den kemiskt ånga. ånganlagrade energin till En del av

iomvandlas turbin till rörelseenergi i sin omvandlas till elektriskturen som
energi i ånganResten kondenseras vid höggenerator.en temperatur.av
Avloppsångans dåkvarvarande energi kan användas för bostädervärmaatt
och lokaler. I industriellt också bådemottrycksverk produceras elkraftett
och skillnaden avloppsånganmed denvärme, efter turbinen användsatt
direkt för uppvärmning lokaler och olika i industriellapparaterav egna en

I kondenskraftverk ånganyttiggörs endast elkraft. Denettprocess. som
återstår ångturbinenefter till ånganleds kondensor kyler meden som av
sjövatten eller luft. Ungefär 85 energiinnehållbränsletsprocent av
nyttiggörs i kraftvärmeverk, jämfört med endast 30-45 iett procent ett
kondenskraftverk.

I beskattningshänseende gäller enligt 24 § första g EL följandestycket
för kraftvärmeverk. Samma principiella avdragett kan alternativt enligtske
25 § tredje fårstycket EL. Avdrag för skatten detgöras bränsle som

Åanvänds för elproduktion. andra sidan beskattas elkraften. Schablonmäs-
sigt dock 3 den totala elproduktionen inteprocent skatteplik-anses av vara

dåtig, den användas för produktion fårelkraft i rörelsen. Avdraganses av
inte för skattengöras det bränsle används för värmeproduktionen.som

En särskild regel gäller enligt 25 första§ stycket d EL för elkraft som
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producerats i mottrycksanläggning och förbrukats i industriellegen
såverksamhet. I fall gäller i till vad gäller vid beskattningmotsats som-

kraftvärme fåravdrag elsidangöras och de bränslenattav att som-
används för elproduktion beskattas. I likhet med vad gäller försom
beskattning kraftvärme beskattas det bränsle används förav som
värmeproduktion.

Är inte förutsättningarna för tillämpning 25 § första ELstycket dav
uppfyllda igäller stället regeln i 24 § första stycket g EL, dvs. elkraften
beskattas medan skatten det bränsle används för elproduktionensom
får dras av.

framgårAv bestämmelserna beskattningen elproduktion iatt av egen
industriell verksamhet beroende vilkenär teknik används förav som
elproduktionen. Specialregeln kom till 1979 initiativ cellulosain-av

dådustrin, lågabränsleskatterna och skatten elkraft ihög, syftevar var
stimulera mottrycksproduktion. Denna situationatt har ändratsnumera

markant. Skatten olja sådubbelt högär nästan skatten elkraft.som
såledesDet ursprungliga syftet har ändrats och beskattningen har vissaav

ha blivit hinder stimulans för vidareansetts än utbyggnadettmer en en av
industriellt mottryck.

I fårkondenskraftverk i likhet med vad förett gäller kraftvärme-som-
verk avdrag för det bränslegöras används för elproduktion. Nästansom-

åtallt bränsle sådantill fårproduktion. Avdrag för skattengörasanses
95 bränsleförbrukningen. Detta innebärprocent avdragetca attav

omfattar den del åtgårbränsletäven för förluster i form värmeav som av
Övrigakyls bort. 5 dåbränslet skall beskattas detprocent hasom av anses

för producera åtgåranvänts den elkraft föratt den interna använd-som
ningen matarvattenpumpar, fläktar etc. Eftersom bränslet beskattas vid
den interna användningen elkraft intebeläggs motsvarandeav procentsats,
5 elkraften med skatt. övrigAll produceradprocent, elkraft,av utom
förluster i elnätet, beskattas den förbrukasnär hos abonnenten.

Gällande beskattningsregler för kraftvärmeverk, industriellt mottrycks-
verk och kondenskraftverk kan i huvudsak sammanfattas med följande
uppställning.
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Beskattning enligt gällande bestämmelser av
kraftvärmeverk

ingen bränsleskatt för elproduktion
ingen skatt till 3 % den totala produktionen elkraftupp av av
skatt levererad elkraft
skatt bränsle för värmeproduktion

industriellt mottryck

Förutsättningar: elproduktion i mottrycksanläggning och förbrukning i egen
industriell verksamhet

skatt bränsle för elproduktion
ingen påskatt egenförbrukad elkraft
skatt bränsle för värmeproduktion

kondenskraftverk

skatt elkraftlevererad
ingen skatt bränsle för värmeproduktion
ingen skatt bränsle för elproduktion

Den nuvarande energibeskattningen snedvrider konkurrensen mellan
kraftvärmeverk och kondenskraftverk, eftersom den beroendeär vilkenav
teknik används. Ett kondensverk kan köras i stället för kraftvärme-som ett
verk, det samhällsekonomisktrots att synpunkt billigareär produceraur att

i kraftvärmeverket. Den nuvarande beskattningen ocksåkan leda till att
bygger elproduktionen medut kondenskraftverk,man det itrots attnya

allmänhet samhällsekonomisktär fördelaktigare bygga kraftvärme-att ett
verk. Skillnaden i såledesbeskattning kan hindra införandet av nya ur
samhällsekonomisk synvinkel lämpli tekniker för kraftvärmeproduktiongare

frånde skattesynpunktän favoriserade. Detta olämplig ordningär ien en
dåtid kärnkraften under aweckling.är

utgångspunktEn för ändring dagens Skatteregler bören av attvara
dagens teknikbcroende beskattning såändras såbeskattningen bliratt
likformig och enhetlig åmöjligt för sidan kraftvärme ochsom ena

åkondenskraft och andra sidan industriellt mottryck och kraftvärme.annan
Vid utformningen beskattningen för kraftvärme och kondenskraft börav

beaktas det slutproduktenäratt skall beskattas, medan densom ener-
giförbrukning leder fram till denna produkt inte skall beskattas. Dettasom
innebär utgångspunktföljandeatt bör gälla. Det bränsle används försom
värmeproduktion skall beskattas. Det bränsle används för elproduktionsom
skall inte beskattas. Den levererade elkraften skall beskattas. Denna
beskattning i realiteten denmotsvarar redovisade regeln i 24 § förstaovan
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EL.stycket g
utgångspunkt beskattningför beskattningen innebär dagensDenna att

såkondensproduktion, det bränslekraftvärme tillämpas förbör även attav
produceradevärmeproduktion denför beskattas,används även omsom

sådan kondenskraften medförEn beskattningkyls bort.värmen attav
energiinnehåll,kraftvärmeproduktionens tillvaratagande bränsletsbättre av

bättreliksom skatteskillnaderna mellan bränslena, kan sättett
återspeglas produktionskostnaderna.i

kärnkraftsproduktionall svenskDet kan i sammanhanget ärnämnas att
anledningKommittén dock det inte finnskondensproduktion. attattanser

fånågon sådan åtgärdinföra bränsleskatt för kärnbränsle. En skulle ett
någon rimlig styreffekt valetelprisernastarkt genomslag utan att ge

måsteKärnkraften i detta sammanhangproduktionsanläggning. ses somav
direktaspecialfall styrning i stället sker beslut.där samhälletsett genom

uppnå beskattning industrielltFör enhetlig och likformigatt aven
elproduk-kraftvärme inom industrin bör kravetmottryck och attannan

Däremottionen i mottrycksanläggning bort. bör kravetskall ha skett tasen
industriell verksamhet finnas kvarelkraften skall ha förbrukats iatt egen

få för elkraft. För undvika framtidaför avdrag skall skattengörasatt att
beskattningsreglerna beroende ändrade skatte-krav förändringar av

kraftvärmeanläggningindustrielloch elprissituationer, bör somen
förbrukat producerad i industriell verksamhetoch värme gesegen

välja nuvarande beskattningsregel eller den beskatt-möjlighet mellanatt
kraftvärmeproduktion.ningsregel förgällersom

sådan förDen effekten skatteredovisning industrielltdirekta av en
skattebortfall. Skattebortfalletbli visstmottryck kan ett motsvarar

multiplicerat med denskillnaden skatten bränsle och elkraftmellan
lågai kWh. Med nuvarande relativt produktiontotala produktionen av

effekt blirmottryckskraft blir dock skattebortfallet ringa. En attannan
tillverkningsin-valmöjligheten företrädesvis endast kan tillämpas inom
Åelkraft för förbrukning. andra sidandustrin, eftersom den använder egen

inte med nuvarande bestämmel-kan bränslevalet sättstyras samma som
fortfarandeDock favoriseras obeskattade bränslen.se.

Enligt 3 § EL RSV medge, för bränsle och elkraftkan skattatt som
förbrukas vid produktion vid kraftvärmeverk skall redovisasvärmeav

Bestämmelsengrundval värmeförbrukning hos abonnenterna.uppmättav
således Dentillämpas inte och saknar praktisk betydelse. kannumera

därför slopas.

11.7 Nedsättning allmän energiskattav

Yrkesmässig11.7.1 växthusodling

Enligt § nedsättning energiskatt NEL1 lagen allmän allmäntasom av
elkraftenergiskatt och bränsle, används för växthusuppvärmningut som

vid 15yrkesmässig växthusodling, enligt skattesats moten som svarar
den skattesats gäller enligt EL. Den särskilda skatten enligtprocent av som

LSO däremot fullt Skälet till nedsättningsbestämmelsenbetalas ärut. att
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den svenskaträdgårdsodlare konkurrenssvenska har mötaansetts
får ekonomisktfrån i sina hemländermarknaden utländska odlare, som

inteNågot nedsättning harvärdet dennastöd i olika former. belopp av
gått få relativt litet.fram. Det torde dockatt vara

tillgodoräkna sig denväxthusodlarna börKommittén ävenattanser
i formvid val alternativ cskattesänkningen med 30generella procent av

förhållande börtill i dag. Bestämmelsenminskad skattebelastning iav
enligtkvarstå nedsättningregel kommerdärför oförändrad. Denna att

elintensiva industrin.utredningen dentilläggsdirektiv över omses av

tillverkningIndustriell11.7.2

tillverkning enligt 2 §vid industriellHar elkraft bränsle förbrukatseller tas
sådant inte överstigerskattenförsta NEL skatt med beloppstycket attut

fritt fabrik.försäljningsvärdede tillverkade produkternastre procent av
bedömningennedsättning. VidDet RSV skall besluta dennaär avsom om

genomsnittligatill denskattebelastningen enligt 3 § NEL hänsyn endasttas
förhållande för företagen inomtill försäljningsvärdetistorleken skattenav

tillverkning. Hittills harföretag med likartadbransch eller för grupp aven
något sådant fattats RSV.dock inte beslut av

förregeringen medge nedsättningEnligt andra NEL kan2 § stycket
finansde-RSV Ansökan hosvisst företag vad kan besluta görsutöver om.

särskilda skälförutsättning för nedsättning gällerSom attpartementet.
tvåsåutformade de gäller förföreligger. Besluten för närvarandeär att

kalenderår årlig nedsattaavräkning. I besluten deni medtaget angesen
berördatillämpas. RSV underrättar leverantörerskattesats skall omsom

denna skattesats.
1988 1989 inneburit den sammanlag-Regeringens beslut har för och att

detill 1,7da energiskatten för elkraft och bränslen begränsats procent av
försäljningsvärde frittfaktiska eller beräknadetillverkade produkternas

får elkraft, kolbränslen, gasolEnligt energiskattenfabrik. beslutet hela
krm3endast 291 skattenbeaktas. För olja gälleroch attnaturgas av

fârfår särskilda oljaHänsyn inte till den skatten ocholja beaktas. tas
tegelindustrin,omfattar främst kalk- ochkol. Nedsättningen cement-,

stålindustrin kemi-järn- ochpappersindustrin, ochoch samtmassa-
nedsättning.gruvindustrin. Regeringen beviljade 1988 104 industriföretag

får nedsättning denOm föreligger regeringen medgesärskilda skäl av
förbrukas vid driftenergiskatten för kolbränslenallmänna som av

§ NEL. Skälet till bestämmelsen skattenvärmeverk 2 är atta
problem för kommuner underkolbränslen skulle kunna orsaka som senare

år reningstek-investeringar i kolvärmeanläggningar med moderngjort stora
hittills inte tillämpats i praktiken.nik. Denna bestämmelse har

Nedsättning i framtiden11.7.3

30skattebelastningen för industrin medAlternativ II c innebär sänksatt
vårsänkning enligt mening inte tillräckligtkol. Denna ärprocent, utom
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för nedsättningenstor för industriellatt tillverkning skall kunna slopas. Om
så skedde skulle den energiintensiva industrin drabbas alltför högav en
energibeskattning, framför allt skulle leda till minskad konkurrenskraftsom
för den utlandskonkurrerande industrin. Detta blir effekten oavsett om
pålagorna kallas punktskatter, miljöskatter eller miljöavgifter. Avgörande

inte pålaganär benämningen skattenavgiftenutan inteattav är av-
lyftningsbar och därför belastar förbrukaren.

Utformningen nedsättningsregler efter skatteomläggningav ären
beroende bl.a. vilken väljs förprocentsats sänkningenav skattesat-som av

och vilka effekter slopandeserna nedsättningsbestämmelserettav som av
skulle leda till för den energiintensiva industrin.

Av de 104 företag, fick nedsättning 1988, skulle 87 nåföretagsom upp
till lj-procentgränsen och 17 hamna under skattenivångränsen om
generellt sänks med 30 och hela fårkolskattenprocent räknas i
underlaget. Ungefär 16 företagen får således inteprocent nedsättningav
efter sådan generell sänkning. Dessa företag finnsen inom sektorerna

stål.board och De företag nårpapper, tillmassa, 1,7-procent-som upp
således fårgränsen och nedsättning hör främst till sektorerna krom,gruvor,

grafitelektroder, tegel, kalk, och foder.cement, sten
Visserligen det regeringenär bestämmer vilka särskilda skälsom som

skall föreligga för nedsättning skallatt medges och i vilken utsträckning.
Kommitténs förslag skatteomläggning föranleder dock följandeom att
synpunkter lämnas tillämpningen nedsättningsreglerna efterav
skatteomläggningen.

Kommittén har bl.a. föreslagit skatten intekolatt skall sänkas med
hänsyn till inriktningen miljöavgiftsutredningens förestående förslag när
det gäller koldioxidavgifterskatter. Det kan därför frågaisättas det ärom
rimligt låta skatten ingåkolatt i underlaget för nedsättning i framtiden.
Av såskäl borde i fall inte heller oljeskatten någon fåsamma till ingådel
i underlaget. Detsamma gäller i princip skatten såoch Igasol.naturgas
fall skulle endast skatten elkraft räknas in i underlaget. låtainteAtt

påskatten kol, olja, ingåoch gasol inaturgas underlaget för nedsättning
skulle emellertid ekonomiska konsekvenserstora för de företag isom
dag förbrukareär dessastora bränslen åtnjuteroch nedsättning.av som
Exempel på företag påverkasskulle Cementa,är Billerud, Holmenssom
Bruk, Korsnäs m.fl. Det skulle kunna innebära någon formatt av

åtgärderkompletterande måstetroligen in.sättas
Enligt de förutsättningar förgäller nedsättning fåri dag inteattsom

den särskilda skatten för oljeprodukter och kol räknas i underlaget.
Kommittén ihar avsnitt 11.4 föreslagit den särskilda skattenatt slopas
oljeprodukter och kol och skatten omvandlas tillatt allmän energiskatt
dessa bränslen. Kommittén emellertid inte det grund häravattanser
finns skäl höja den nuvarandeatt spärregeln för skatten olja vid
beräkning underlaget för nedsättning.av

Sammanfattningsvisanser kommittén således attdagens nedsättningsreg-
i måsteler princip behållas i framtida energiskattesystem.ett Kommittén

förutsättningarna föratt medgemenar nedsättningatt bör överses av
regeringen dåoch särskilt böratt beaktas vilka skatter ingåskall isom
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Medunderlaget. anledning miljöavgiftsutredningens förslagav om
ocksåmiljöavgifter lämpligensvavel och klor bör övervägas om

ingåmiljöavgifter i nedsättningsunderlagetkan och vilka konsekvenser det
får låta sådana ingåfallaavgifter utanför nedsättningssystemet.att

svåraEffekterna för industrin vid nedsättningsreglernaslopande ärett av
Sådanabedöma i detta effektberäkningar nedsättnings-sammanhang.att av

reglernas betydelse för den elintensiva industrin enligt tilläggsdi-kommer
rektiv den särskilda utredning tillsatts förgöras göraatt attav som en

den elintensiva industrins konkurrensvillkor.översyn av
bibehållandeVid dagens nedsättningssystem debör dock be-ett av

reglerar RSV:s möjligheter nedsättning i 2 §stämmelser medgeattsom
första 3 § NEL Skäletstycket och slopas. dessa bestämmelser hittillsär att
aldrig tillämpatshar och därför synbarligen saknar praktisk betydelse.

11.8 Bensinskatt

Skatteplikt11.8.1

Gällande bestämmelser skatteplikt och skattesatser har behandlats iom
avsnitt 3.8. Skatteomläggningen föranleder i princip ingen ändring dessaav
bestämmelser. Inte heller i övrigt kommittén skäl föreligga ändraattanser
dessa Huruvidabestämmelser. flygbensin bör skattepliktig i framtidenvara
behandlas i avsnitt 11.9.

Skattesatser11.8.2

ingårBensinskatten inte i den skattesatssänkningen. När dengenerella
särskilda skatten omvandlas till bensinskatt till ändringar ileder det dock

Ändringar våraskattesatserna. följer förslag fordonsskatten.även omav
Den totala ändringen redovisas i avsnitt 12.10.skattesatsernaav

11.8.3 Avdragen

Avdragsbestämmelserna för bensin finns i 7 § BL. I likhet med vad
föreslagits för avdragsbestämmelserna för skatten elkraft och bränslen
saknas skäl ändra de avdragsbestämmelserna i nämndagenerellaatt
bestämmelse. I 7 § första BL finns följande1 stycket generellamom.

vilkenbestämmelser: a förvärv för skattskyldighet tidigare inträtt, b
återgång stycketkundförlust. förstaköp, e och f I 7 § 1exportav mom.

kommunikationsområdet,BL finnsc bestämmelse avdragen om som
Återståendei avsnittbehandlas 11.9. avdragsbestämmelser i 7 § BL

behandlas här.
fårEnligt 7 § första stycket d BL1 skatt dras bensinmom. av som

såltshar förbrukats eller för förbrukning i samband med fabriksmässig
tillverkning för avprovning i provbädd ellermotorer, motorerav av annan
sådan anordning transportmedel framförs.utan att

föreslåsI avsnitt 11.5.3 motsvarande i ELavdrag skall slopas.att ett
Kravet enhetlighet omständigheten begränsadoch den avdraget haratt



Översyn444 punktskatterna på energiområdet SOU 1989:35av

ekonomisk betydelse motiverar denna bestämmelse slopas.ävenatt
Enligt första får7 § 1 stycket BLg avdrag för skattgöras ävenmom.

bensin såltsförbrukats eller för förbrukning vid produktionsom av
skattepliktig elkraft. Motsvarande avdragsbestämmelser har tidigare

påredovisats el- och bränslesidan. Enligt får25 § ELtredje stycket avdrag
för bl.a.göras skatt bensin förbrukats vid skattepliktig elproduktionsom

produktionen inte har skett i industriell mottrycksanläggning underom
förutsättning avdrag inte har gjorts enligt nämnda bestämmelse i BL.att
Detta såledesinnebär avdrag för skatt bensin förbrukats vidatt som
sådan elproduktion kan antingen i eldeklarationen i bensindek-göras eller
larationen.

Kommittén intehar föreliggaskäl ändra i 25 §bestämmelsenansett att
tredje sådant förhållandeEL. Vidstycket bör för samstämmighetenatt
mellan skattereglerna energiskatteområdet behållasskall avdrags-
bestämmelsen behållas.i g

påSkattefrihet11.9 kommunikationsområdet

Utgångspunkten för kommitténs såsomarbete inledningsvisär inämnts-
avsnitt 11.1 i princip all elkraft, bränsle bensinoch skall beskattasatt och-

frånundantag skatteplikten frånelleratt avdrag beskattningen ska ske
endast sådantstarka skäl talar för det. Ett starkt skäl kanom vara
konkurrensskäl.

skattefriheten kommunikationsområdet består frånundantagav
skatteplikt och avdragsbestämmelser. Undantagbestämmelsen för elkraft

framställs förbrukaseller fartyg eller transportmedel i 2 §som annat
andra stycket ELc har behandlats i avsnitt 11.3.1, där kommittén inte
föreslår någon ändring denna undantagsbestämmelse. Avdragsbestäm-av
melserna finns i 25 § första stycket a EL, 24 § första stycket c d ELoch

i 7 § 1 första stycket c BL. Tillsamt detta kommer tlygfotogen,attmom.
det vanligaste tlygbränsletär och används ijetplan, inte skattepliktigärsom

enligt EL och flygbensin frånundantagen skattepliktär enligt § BL.att 1
Skälet till dessa undantag för kommunikationsområdet önskatär att man
befria frånden allmänna samfärdseln effekterna energiskatten.av

I det följande skall först behandlas avdragsbestämmelsernas innebörd.
Därefter skall diskuteras skattefriheten kan inskränkas eller slopas.om

fårAvdrag enligt 25 § första stycket första ledeta EL för skattgöras
elkraft, levererats till kommunikationsföretag för bandrift eller därmedsom

ändamål.likartat Ett fårmotsvarande avdrag enligt 24 första§ stycketgöras
skattEL förc bränsle förbrukats försåltseller till kommunika-som

tionsföretag för bandrift ändamål.eller därmed likartat Dessa avdragsbe-
stämmelser i förstaberör hand järnvägs- och lokaltrafikföretag. Motsva-
rande avdragsbestämmelse bensinsidan finns förstai 7§ 1 stycketmom.

BL. Enligtc fården bestämmelsen avdrag för skatt bensingöras som
såltsförbrukats eller för förbrukning tågför framdrivande eller andraav

järnvägsfordon. Dessa såledesbestämmelser spårbundeninnebär trafikatt
i landet, bedrivs kommunikationsföretag, inte någonbelastas medsom av
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på spårbundenskatt trafik, inteelkraft, bränsle eller bensin, och att som
tågbedrivs inte belastaskommunikationsföretag t.ex. torvmossarav

någonmed bensin.skatt
RSV i RSV 1984:12 elkraft anvisat till bandrifthar skatt attom

spårvägarräknas järnvägar, liknande. förbrukas vid driftoch Kraft som av
fårsignaler, växeluppvärmning säkerhetsanordningar utefter banlinjenoch

också till interäknas bandrift. Motsvarande exemplifiering däremot iges
RSV 1984:25 eftersomskatt bränslen, bränslen enbart användsom
för motordrift.

Leveranser elkraft till kommunikationsföretag för bandrift ellerav
uppgåliknande 198889beräknas för till 2,6 TWh, vilket motsvarar ett

skatteavdrag elsidan 187 milj. Statensmed kr. Störst förbrukare ärca
gårJärnvägar SJ När bränslesidan. det gäller värdet avdragsrättenav

det inte utläsa deklarationer eller statistik, eftersom avdragetatt ur
Åredovisas klumppost tillsammans med andra sidanandra avdrag.som en

små frågatorde det sig mycket belopp, eftersom det främströra ärom om
dieselolja småförbrukats i diesellok videller rälsbussar järnvägarsom som
inte elektrifierade.är

Frågan slopande behandlade avdragsbestämmelserettom av nu
övervägdes energiskattekommittén i betänkandet SOU 1982:16-17av
Skatt energi s. 135-137. Energiskattekommittén fann slopandeatt ett

skattebefrielsen för SJ skulle effekter biljettpriserna därmedochav ge
ansågtrafikvolymen. Energiskattekommittén det inte rimligt SJattvara

skulle bära den kostnaden energiskattmervärdeskatt och skullesom
medföra. SJ ekonomiska situation medgav därför inte skattebefrielsenatt:s

dåslopades. tillAv hänsyn konkurrensen mellan olika trafikgrenar borde
spårbundeninte heller trafik, sjöfart tlygtratikeller behöva bäraannan

kostnaden.
Järnvägstrafiken har sedan länge haft allvarliga ekonomiska problem.

För 1986 redovisade SJ underskott drygt 200 milj. kr. och totalett en
resultatbrist 430 milj. kr. Prognoserna visar fortsatt snabben
försämring prop. 198788:50resultatet bil.1 96. I syfte rekon-attav s.

SJ:s ekonomska situation förutsättningarochstruera tryggarge som en
konkurrenskraftig framtida utveckling för järnvägstrafiken ombildades SJ

års1988 tratikpolitiska i affärsverk förbeslut medettgenom ansvar-
tågtrafiken och myndighet för infrastruk-banverket meden ansvar- - -

Staten finansieringenbanverket huvudansvaret förturen. tar genom av
järnvägens infrastruktur, affärsverket avgifteroch betalar till banverket för

utnyttja bannätet.att
Värdet uppgårskattebefrielsen till 187 milj. SJkr., denärav ca varav

förbrukaren. Slopas detta avdrag belastas SJ, befinner sigstora ettsom
ekonomiskt läge, med ökade kostnader. Ett slopande avdrags-ansträngt av

bestämmelsen skulle dock i realiteten sannolikt komma sakna betydelse,att
eftersom det kan i stället skulle subventionera verksam-antas att staten

spårbundenDestoheten. betydelse har avdraget för övrigstörre trafik, dvs.
i huvudsak lokaltrafikföretagen i Stockholm, Göteborg Norrköping.och
Innan måstekommittén slutligt övervägande dock förstgör be-ett
stämmelserna skatteplikt och avdrag för övriga transportgrenarom
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återkommerundersökas. Kommittén därför till övervägandena beträffande
spårbunden trafik i slutet detta avsnitt.av

124 första§ stycket d EL finns bestämmelse fåravdrag görasatten om
för skatt försåltsbränsle förbrukats eller för förbrukning i luftfartygsom
eller fartyg, luftfartyget eller fartygetnär inte fritidsändamålanvänds för

ändamål.eller privatannat
Bestämmelsen innebär luftfartyg fåreller fartyg inte drivasatt med

obeskattade bränslen fritidsändamålde används för eller privatom annat
ändamål. Avdragsrätt föreligger inte för fartyg används för privatt.ex.som
bruk under semestertid eller fritid, fritidsñske, fråntill ochannan resor
arbetsplatsen. Avdragsrätt föreligger däremot för yrkesmässig sjöfart,t.ex.
yrkesmässigt fiske bogserbåtaroch användning eller skolfartyg.som som

Inskränkningen fritidsändamålavseende infördes såväl1983 av
energipolitiska administrativa skäl. Avdraget i energiskattedek-som
larationen förutsätter särskild försäkran lämnas användningenatt en om av
bränslet jfr avsnitt 11.10. Antalet förutsågsförsäkringar bli betydande
med fritidsbåtar.växande andel Med detta skulle följa kontroll-en stora
svårigheter. Fram till 1987 fanns avdragsbestämmelse i BL för skatten
bensin såltshade förbrukats eller för förbrukning i Iuftfartyg detnärsom
inte hade för fritidsändamål ändamål.använts eller privat Denannat togs
bort flygbensinen frånnär undantogs området.det skattepliktiga

Bestämmelsen främst tillämpbarär dieseldrivna fartyg. Värdet av
m3avdraget kan uppskattas till 1 000 000 860 kr. 860 milj. kr.,x ca

m3avseende skatten bunkerolja, 1 000och 000 118 kr. 118 milj.x
kr., avseende den särskilda skatten. Ett slopande denna regel skulleav
troligen mångamedföra fartyg i utrikestrafik skulleatt bunkra i utlandet.
Risken då ocksåskulle fartygen bunkrar miljömässigtstor att sämrevara
olja försäljsän här i landet. Med hänsyn härtill och till densom stora
ekonomiska betydelse avdraget i 24 § första stycket d EL förhar
sjöfarten, kommittén inte bestämmelsen bör bort eller dessattanser tas
tillämpning inskränkas. Att slopa bestämmelsen skulle troligen leda till att
sjöfarten skulle behöva någonsubventioneras i form. Kommitténannan

övervägande behållaskäl talar för dennaatt avdragsbestämmelse.anser att
Enligt nämnda bestämmelse föreligger avdragsrätt för skattäven

bränsle förbrukats försåltseller för förbrukning i luftfartyg,som men
denna avdragsbestämmelse har liten betydelse för flygplanen. Det
flygbränsle förekommandeär flygfotogen förbrukasmest ärsom som av
jetplan. Flygfotogen emellertid inteär skattepliktig enligt EL. Det finnsens

fåtalendast leverantörer flygfotogen. Leveransernaett uppgick underav
m3 m31988 till 920 000 och beräknas öka med 40 000 under 1989.ca

Flygbensin, används de 1 700 civila sportflygplan finnssom av ca som
registrerade i landet, frånundantagenär skatteplikt. Det sigrör om
förhållandevis små volymer flygbensin.

Kommitténs utgångspunkt för gällandeöversyn bestämmelseren av om
skatteplikt, skattesatser och avdrag i principär alla energislag skallatt
beskattas fullt Endast särskilda skälut. talar det, konkur-mot t.ex.om
rensskäl eller kontrollproblem, bör awikelser finnas. Flyget kan inte sägas

någonkonkurrera i utsträckning fartygstörre med konkurrerarutan
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mednärmast och järnvägstransporter. Vägtransporter såsomväg- betalar -
energiskatternämnts fullt Järnvägstransporter åtnjuter däremotut.-

skattebefrielse.
Skatt flygbränsle skulle dock leda till följande problem. Den trafik

skulle såsomkunna beskattas inrikestrafiken.är, nämnts, Att beskattasom
utrikestrafiken påuteslutet bl.a. grundär den s.k. Chicagokonventionenav
från 1944. Denna konvention reglerar bl.a. inrättandet Internationellaav
civila luftfartsorganisationen, ICAO International Civil Aviation Organiza-
tion. ICAO har bl.a. till uppgift fastställa och rekommen-att normer
dationer i form bihang annex till Chicagokonventionen förav att
säkerställa möjliga frågalikformighet istörsta författningar hosom m.m.
medlemsländerna. Medlemsländerna har förbundit sig följa dessaatt

På skatteomrâdetbihang. ICAO 1966har utfärdat ICAO’s Policies on
Taxation in the Field Internationalof Air Transport. Av detta följer att
nationell särbeskattning utrikesflyget övriga medlemsstatersutanav

fårmedgivande inte förekomma.
En beskattning endast inrikesflyget skulle leda till följande problem.av
Huvuddelen inrikesflyget i Sverige utförs i huvudsak Scandinavianav av

Airlines System SAS Linjeflyg.och De flygplan SAS använder försom
inrikesflyget i Sverige används för inrikesflygetäven i Danmark Norge.och
Flygplanen stationerade för kortareär eller längre perioder i förlandresp.
flygningar på inrikesnätet. Dessa någotflygplan skiljer frågasig i om
inredningsdetaljer i jämförelse med flygplan flyger utrikes isom
reguljärtrafik. Detta beror det finns olika servicekonceptatt som
används marknad. De flygplan används för utrikestrafiken kanresp. som
dock vid behov ändras till inrikesversion. I framtiden kan det bli möjligt att

bådeanvända version inom inrikes- och utrikesflyget. Nuvarandesamma
ordning med olika versioner flygplan för inrikes- och utrikes-av samma

såledesflyget inteär omständighet hinderutgör etten permanent motsom
möjligheterna flexibelt utnyttja flygplansflottaatt efter behov.mera en

SAS använder sina inrikesflygplan för utrikesäven chartertraflk
veckoslut påoch helger regelbunden basis. Dessutom förekommer även
regelbundna flygningar Sverigemellan SAS-basernaoch i Norge och
Danmark för omstationeringar och översyner m.m.

Linjeflygs flygplan används i endast för inrikestrafik. Vissastort sett
charterflygningar utomlands förekommer dock regelbunden basis vid
veckoslut och helger.

Flygplan normalt trafikerar inrikesnätet kan genomföra s.k.som
ekonomitankning för dra eventuella lägreatt bränsleprisernytta av
utomlands. Detta kan innebära flygplanen, så långt deras prestandaatt
medger det, tankar utomlands för undvika de högre kostnaderatt en
tankning i Sverige skulle kunna innebära. Dessa ekonomitankningar
innebär flygplanens miljöpåverkannegativaatt förstärks högregenom
flygvikter bränsleförbrukningstörre och ännu buller ochsom ger mera

vid flygplatserna.avgaser
Om de ekonomiska fördelarna ekonomitankning skulle bli storaav

grund beskattning flygbränsle i Sverige det möjligtärav en av att
schemalägga flygningarna så sådana ekonomitankningar blir möjligaatt att
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förutsättningarna för samutnyttjandegenomföra. Flygbolagen kan ökaäven
flygplan inrikesflyget för tankningarna skallmellan utrikes- och attav

kunna utomlands.ske
Flygtrafiken inom det regionalflyget betydelse för ochs.k. har stor norra

Sverige. Denna trafik särskilt kostnadskänsligsödra och skulle kunnaär
påverkas negativt punktbeskattning flygbränsle.av en av

Kommittén beskatta flygbräns-övervägande skäl talaratt mot attanser
len med punktskatt.en

återkommerVi till de avdrag behandlades inledningsvis i dettanu som
spårbundna föregåendeför trafiken. Iavsnitt, nämligen avdragen den det

kommunikationsområden,ställning tagits till avdragen övriga och
dåkommittén funnit det saknas skäl ändra gällande be-har att att

Från utgångspunktfartygs- flygplanstrañken. dennastämmelser för och
behållakommittén förkonkurrensskäl talar avdragsbe-ävenatt attanser

spårbundenför trafik.stämmelsen

11.10 Försäkran elkraftens, bränslets ochom
bensinens användning

fårEnligt 26 § EL 7 § EF den inte registrerad skattskyldigoch ärsom som
köpa bränsle eller elkraft skatt eller med nedsatt skatt försäkranutan mot

något ändamålbränslet eller kraften skall användas till deatt av som
i 24 § första stycket c, d eller 24 § andra stycket EL eller 25 §nämns

första EL.stycket a eller b
Enligt BL 57 § 2 och § förordningen 1981:432 bensinskattmom. om

BF får inte registrerad skattskyldig förden bensinskatt köpaärsom som
någotbensin försäkran bensinens användningssättskatt mot ärutan att av

ändamålen.de i 7 § 1 första stycket c, d BL angivnaeller gmom.
föregående någraKommittén inte ihar avsnitt föreslagit grundläggande

ändringar i härtillavdragsbestämmelserna. Med hänsyn saknas skäl att
ändra försäkransystemet. En viss justering blir dock nödvändig i 7 § BF.

Återbetalning11.11 skatt till utländskaav
beskickningar m.fl.

ELI 27 § i 6 § BL finns sedan 1985och bestämmelser regeringenattom
får återbetalningden myndighet regeringeneller bestämmer medge av

bensinskatt bränsle eller förvärvas utländsk beskickning ellersom av
sådandiplomatisk företrädare vid beskickning eller lönat konsulat ellerav

internationelllönad konsul eller organisation eller tillknutnaav personer
Återbetalningorganisationen. sker enligt dagens den särskildaregler av

LSO. Omvandlingenskatten 2 § den särskilda tillskatten allmänav
påverkar återbetalningmöjligheter.energiskatt bensinskattoch inte dessa

långDiplomater m.fl. har sedan tid tillbaka köpakunnat bränslen och
uppnås återbetalningbensin Sedan 1985skatt. skattefrihetenutan genom

fråni efterhand erlagd skatt efter förebild mervärdeskatten.av
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Wienkonventionerna reglerar beskicknings- och konsulatsper-som
rättsforhållandensonalens ställer inga krav skattefrihet område.detta

Departementschefen menade prop. 198485:64 19 dock eftersomatts.
sådan skattefrihet långmedgetts sedan tid tillbaka dåi Sverige och andra

i utsträckningstater medgerstor motsvarande frihet borde skattefriheten
inte slopas. Till detta kom slopad skattefrihet föratt bensin skulleen
innebära kilometerskatt bordeatt diplomaternas brännoljedrivnatas ut

sådanfordon. En beskattning skulle troligen leda svårigheter.till speciella
Kommittén det inte finns skälatt andra dessa bestämmelseranser att

i sak.

29—KlSI
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12 Vägtrafikbeskattningen

Utgångspunkter12.1 för utredningsarbetet
vägtrafikbeskattningenom

12.1.1 Direktiven

I direktiven Dir 1987:30 följandesägs kommitténs utredningsuppdragom
frågai vägtrafikbeskattningen:om

Kommitténs arbete bör omfatta förutom utgårde skatter som
omsättning och tjänster vägtrafikbeskattningen,även eftersomav varor
denna beskattning till viss del komplementutgör till energibeskatt-ett
ningen. I ingådenna bör denöversyn vägtrafikskatteutredningenäven av
tidigare fråganprövade fordonsskattenersätta vissaatt lättareom
fordon med höjd bensinskatt.en
En total vägtrafikbeskattningenöversyn torde inte avsedd.av vara

Kommittén har tolkat direktiven såi denna del arbetet isätt förstaatt
hand fråganbör begränsas till utreda fordonsskattenslopaatt attom
vissa fordon och i stället höja bensinskatten, varvid framföratt allt
administrativa och trafikpolitiska effekter skall beaktas. Ytterligare
ändringar i vägtrafikbeskattningen vidtasbör endast de direktautgörom
följdändringar föreslåsvad energiskatteområdet.av som

12.1.2 Arbetets uppläggning

Frågan slopa fordonsskatten och i höjastället bensinskattenatt harom
behandlats vägtrafikskatteutredningen i betänkandet Ds B 1980:13av
Översyn vägtrafikbeskattningen Del 2 Slopad fordonsskatt och höjdav -
bensinskatt. föremålBetänkandet blev för remissbehandling, förslagenmen
ledde inte till vårtlagstiftning. Vi i frågahar utgått frånarbete med samma
nämnda betänkande. De beräkningar skatteintäkter, storlekenav av en
bensinskattehöjning, körsträckor redovisades i frånbetänkandetm.m. som
1980 grundades frånuppgifter 1979. RSV har aktualiserat utredningens
beräkningar förhållandenamed hänsyn till 1987. Dessa beräkningarnya
redovisas För komplettera utredningens uppgifter regionalaattsenare. om
skillnader i körsträckor transportrådet vårhar för räkning gjort beräkningar

bl.a. medelkörsträckor i landet se avsnitt 12.8.2.av
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redovisas i avsnittvägtrafikbeskattningenhelhetsbildFör att avge en
kilometerskatt.både fordonsskatt ochför12.2 bestämmelserna

ordningNuvarande12.2

författningargällandeAllmänt12.2.1 om

anskaffningen, innehavetomfattar skattervägtrafikenBeskattningen av
anskaffningen fordon skerfordon. Skatternaanvändningenoch avav

Dessamotorfordon.försäljningsskatt1978:69enligt ML och lagen om
vägtrafikbeskattningen.egentligatilldock inte denskatter räknas

fordonsskatt,formfordon sker iinnehav tasBeskattningen somavav av
år,tidsperiod, vanligenvisst förfordon med belopp ettför varje ettut en

Under denunder perioden.användsutsträckning fordoneti vilkenoavsett
Å andra sidanfordonsskattingenfordon avställtperiod ut.är tasettsom

får inte användas.fordon normaltavställtett
körlängdsberoenderörligafordon beskattasAnvändningen genomav -

vissa fordon,därutöver, förochdrivmedelsskatteri formskatter av—
enligt lagenbeskattasmotoralkoholerBensin ochkilometerskatt. om

enligtdieselolja beskattasmotorbrännolja dvs.bensinskatt. Gasol och
motorbrännolja dessutombensin ochenergiskatt. Förallmän taslagen om

oljeprodukter och kol.försärskild skattenligt lagensärskild skattut omen
från energiskatten,från intebensinskatten, t.o.m.Inkomsterna varmen

vägtrafik- vägväsendet.till ochbudgetåret specialdestinerade197980
avsnitti bl.a. 11.behandlatsbränslebeskattning harför närmareReglerna
vägtrafik-består kilometerskatt.fordonsskatt ochVägtrafikskatten av

1988:327,två vägtrañkskattelagenDenenligt lagar.skatt tas ut ena,
Sverige. För utländskaregistrerade ifordonomfattar endastVSL, ärsom

enligtbeskattning lagenSverige skertillfälligt används ifordon som
BådaVSU. lagarnafordon,vägtrafikskatt utländska1988:328 om

års vägtrafikskattelag1973januari 1989 ochi kraft den 1trädde ersatte
på fordon,vägtrafikskatt vissa1976:3381973:601 lagen somomresp.

svenska ochbestämmelsernaSkälet tillregistrerade i riket.icke attär om
beskattningsförfarandetförfattningari olikafordon finns ärutländska att

vägtrafikskat-finns iTillämpningsbestämmelserolika.till delar ärstora
1988:1066 uppbördförordningen1988:1065 ochteförordningen om

fordon.utländskavägtrafikskattm.m. av
samordning skettförutomlagstiftningen harGenom den att en avnya -

beskattningsförfarandet och skatteprocessenförfattningartillämpliga -
indirektaför de skatterna.närvarande gällertill vad föranpassats som

vägtrafikskattmedmyndigheters arbeteOlika12.2.2

vägtrafikskattenadministrationendel i ärmyndigheterDe tar avsom
beskattningsmyndigheter och beslutarLänsstyrelsernafrämst följande. är

förvaltningsmyndig-efterbeskattning RSV centralskatt, ärbl.a. m.m.om
föreskrifter och rekommen-utfärdarvilket innebär verketbl.a.het, att
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dationer fastställer blanketter. Irañksäkerhetsverketsamt TSV försvarar
det centrala bilregistret. TSV beslutar och verkställer uppbörd skattom av
och avgifter automatisk databehandling med ledning de uppgiftergenom av

finns i bilregistret. sådantHar skattebeslut blivit uppenbart oriktigtsom ett
grund misstag vid fårdatabehandlingen, TSV besluta rättelse.av om

Uppkommer uppstårdet fel någoneller sådanoklarhet, och felet inteär av
åtgärdasdet kanart TSVatt fårnämnda rättelseinstitut,av genom

fordonsägaren sigvända till behörig länsstyrelse.
Den vägtrañkskatt för fordon inte registreradetas iut ärsom som

Sverige och brukas tillfälligt här uppbärs tullmyndighet.som av

12.2.3 Vägtrafikskatt på svenska fordon

Gemensamma bestämmelser för fordonsskatt och kilometerskatt
Beteckningar i VSL har betydelse i fordonskungörelsensamma som
1972:595 och i bilregisterkungörelsen 1972:599, inte sägs.annatom
Detta innebär fordonen beskattas efteratt hur de klassificeradeär och
registrerade enligt vägtrañkförfattningarna. Det innebär ändringaratt som

igörs fordonskungörelsen eller bilregisterkungörelsen påverkakan
beskattningsförhållandena för fordon eller fordon.ett en grupp av

Vägtrafikskattens storlek varierar efter fordonsslag, fordonets skattevikt
och konstruktion.

skattepliktiga till fordonsskatt är motorcyklar, personbilar, lastbilar,
bussar, traktorer, motorredskap och släpvagnar, de eller börärom vara

i bilregistret och inteupptagna avställda. Ett fårär avställt fordon i princip
inte användas. Undantag från skatteplikten påhängsvagnarförgörs med en
skattevikt 3 000över kg, de dras uteslutande personbilar, lastbilarom av
eller bussar inte bensin-är eller gasoldrivna. Utöver fordonsskattsom skall
kilometerskatt betalas för skattepliktiga personbilar, lastbilar eller bussar

drivs med dieselolja för skattepliktigasom släpvagnarsamt med en
skattevikt 3över 000 sådanakg, dras fordon.som av

Med fordons skatteviktett den vikt efter vilken vägtrafikskattavses
beräknas 5 § VSL. För vissa fordon, personbilar,t.ex. motsvaras
skattevikten tjänstevikten. För andra fordon, bussar och lastbilar,av t.ex.

detär normalt totalvikten skattevikten.ärsom
Undantagna från skatteplikt enligt 9 § VSLär motorcyklar, personbilar,

lastbilar eller bussar enligt bilregistret årsmodellbeteckninghar 1950som
eller äldre.

skattskyldig för fordonsskatt och kilometerskatt för visst fordon ärett
fordonet.ägaren Som denägare ellerav böräranses upptagensom vara

i bilregistret Somägare. ägare denävensom köpt fordonetanses som
avbetalning eller leasat det.som

Skatten skall betalas för varje fordon skatteårför eller skatteperiod. Ett
skatteår består kalendermånadertolv i följd och skatteperiod fyraav en av

varandra följande kalendermånader. Skatteåren och skatteperioderna
varierar praktiska skäl med slutsiffran i fordonets registreringsnummer.av
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jämnt underinnebär med skatteuppbörden kan fördelasDet arbetetatt
året.

bestämmelser fordonsskattSärskilda om
skatteår,för för skatteperiodFordonsskatt betalas normalt kan betalasmen

särskilt angivna fall 12-13 §§ VSL.i vissa
årtill del fordonsskatten förFordonsskatt skall betalas endast den

någoni384 kr. för personbil hemmaöverstiger hörräknat aven som
följande kommuner:

VästerbottensVärmlands län län
Torsby Bjurholm

Dorotea
Kopparbergs län Lycksele

MalåMalung
NorsjöVansbro

Älvdalen Sorsele
Storuman

Gävleborgs län Vilhelmina
VindelnLjusdal
Vännäs
Åsele

Västernorrlands län Norrbottens län
Sollefteå Arjeplog
Ånge Arvidsjaur

Gällivare
Jämtlands län Haparanda

JokkmokkBerg
KalixBräcke
KirunaHärjedalen
PajalaKrokom
ÄlvsbynRagunda
ÖverkalixStrömsund

Åre Övertorneå

skattskyldigeEn personbil höra hemma i den kommun där denanses
då skattskyldighetenenligt bilregistretsin adress vid den tidpunkthar

avgörs.
hade, 1980 i samband med ben-Nedsättningen den infördesnär en

intesinskattehöjning, till syfte de bodde i glesbygdsäkerställaatt att som
förhållande skattehöjningen,försämrad situation i till andrañck genomen

inte för andra i landet. Nedsätt-dvs. höjningen blev för demstörre änatt
Eftersomsedan 1988. de lättasteningsbeloppet har räknats senastupp,

900 inte högrepersonbilarna, har skattevikt kg, harhögst ensom en
sådana355 se innebär nedsättningenfordonsskatt kr. tabell 12:1,än att

frånfria fordonsskatt. Statsverketsbilar inom angivna kommuner är
år.uppgår 57 milj.för nedsättningen i dag till kr.kostnad per

år efterfordonsskattenI följande tabeller storleken senasteperanges av
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1985skattehöjningen i jämförelse med den Inomskatt 1980.togs utsom
i 12:1tabell den skatt erläggs nedsättningnärparentes anges som av

fordonsskatten görs.

Tabell 12:1
Fordonsskatt för vissa personbilar

ÅrsskattSkattevikts- Ex fordonsfabrikat kr.
intervall, kg i intervall

1980 1985-

0- 900 VW Polo 280 355 0
1201-1300 SAAB 900 580 715 331
1601-1700 Mersedes Benz 880 1075 691

Tabell 12:2
Fordonsskatten för lastbilar och bussar inrättade för drift endast med bensin
eller gasol

ÅrsskaltSkattevikts- kr.
intervall, kg

1980 1985-

0-1600 280 355
2201-2300 483 607
3001- 715 895

Tabell 12:3
Fordonsskatlen för motorcyklar

ÅrsskattSkattevikts- kr.
intervall,

1980 1985-

Tvålüullga motorcykel sldovagnutan
0- 75 75 100

76- 100 125
b Annan motorcykel

0- 150 200
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Tabell 12:4
Fordonsskatlen för lätta släpvagnar

Årsskatt ÅnsskattSkattevikts- kr. 1980 kr.
intervall, 1985-kg Annan släpvagn än

påhängsvagn

0-1000 120 150
2001- 2100 307 380
2901- 460 569

två1985Anm: Före den 1 januari fanns skattetabeller för släpvagnar med
avsåg påhängsvagnarskattevikt högst 3 000 kg. Tabellernaom resp.

1985andra släpvagnar. From. finns endast tabell för dessaen
släpvagnar.

Fordonsskatten i normalfallet i förskottskall betalas den ärav som
ingången kalendermånadför fordonet vidskattskyldig den under vilkenav

skatten skulleskall betalas eller ha betalats.
återbetalasUpphör skatteplikten den överskjutande skatten till den som

skatteplikten upphörde.skattskyldig närvar

Särskilda bestämmelser kilometerskattom
Kilometerskatt körlängdsberoende skatt betalas för skatteperiodär en som

dåför varje tiotal kilometerhelt fordonet, det varit skattepliktigt, harsom
tillryggalagt under skatteperioden.

Ett kilometerskattepliktigt fordon skall försett med särskild,vara en
godkänd räknare med tillhörande anordningar registrerar fordonetssom
körsträcka, kilometerräknarapparatur.s.k.en

Den skattskyldige skall för varje skatteperiod avstämpling igöra en
kilometerräknaren lämnaoch uppgift till ledning för beräkning skatten.av

Kilometerskatten betalas normalt i efterskott den skattskyldigärav som
ingången kalendermånadför fordonet vid den vilkenunder skatten skallav

betalas eller skulle ha betalats.

Vägtrafikskatt12.2.4 utländska fordon

Som i avsnitt 12.2.1 finns särskild vägtrañkskattnämnts lagen om
utländska fordon, VSU, tillämpas utländska fordon förts in tillsom som
Sverige för tillfälligt Medbrukande här. utländska fordon fordonavses som
inte registrerade i Sverige.är

Fordonsskatt kilometerskattoch skall förbetalas utländska lastbilar,
påhängsvagnar,bussar och andra släpvagnar dras lastbilarän ellersom av

Fordonbussar. med totalvikt 500högst 3 kg inte skattepliktiga.ären av
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12.3 Bakgrund

Redan motorfordonstra-1920-talet infördes särskild beskattningen av
såvältiken. fasta fordonsskattAlltsedan dess har skatter eller motsvaran-

årde rörliga främst sedan vissa tillbakaskatter bränsleskatter ochsom
kilometerskatt tagits i varierande omfattning för olika fordonsslag.ut

sin statsfinansiellaBeskattningen motorfordon har vid sidan avav —
Bådebetydelse utgjort del trafikpolitik. lagstiftningensamhälletsen av-

föremål 1950-och trafikpolitiken har varit för flera utredningar. Under
trafikutredning kostnadsansvarig-talet tillsattes lanserade s.k.en som en
innebarhetsprincip. Den varje trafikgren i princip helt borde bära deatt

årskostnader förorsakar Genom 1963 trafikpolitiskaden det allmänna.
också måletbeslut godtogs denna princip. Beslutet innebar för denatt nya

trafikpolitiken transportförsörj-skulle tillfredsställandeatt tryggavara en
ning olikaför landets delar till lägsta möjliga kostnader under formeroch

medgav företagsmässig effektivitet sund utvecklingochsom en av
1965 tillsattes bilskatteutredningen med uppdragtransportmedlen. bl.a.att

årsvägtrafikbeskattningen till 1963 trafikpolitiska beslut.anpassa
Bilskatteutredningen lade bl.a. fram förslag kilometerskatt dessochett om
slutbetänkande kom ligga till grund för vägtrafikskattelag,att en ny
varigenom genomfördesanpassningen bl.a. införandet kilometer-genom av
skatt.

tillsattes trafikpolitisk1972 utredning, slutbetänkande, SOUen vars
1978:31 Trafikpolitik kostnadsansvar avgifter, ioch huvudsak kom att-
ligga till grund för riksdagens trafikpolitiska 1979 prop. 197879:99,beslut
TU 197879:18, rskr. 419. Enligt beslutet skulle vägtrafikbeskattningen

utgångspunktfritt med i alternativa beskattningsmöjligheter, denprövas
marginella varje budgetutgift realekonomiskaoch det behovetnyttan av av

såledesbudgetbalans. Avgiftssytemet för vägtrafiken skulle bestämmas
grundval allmänpolitiska bedömningar inteoch efter samhälletsav
svårberäknade såutgifter för trafiken. Rörliga vägavgifter skulle tas ut att

någorlundade väl anslöt sig till de samhällsekonomiska marginalkostnader-
na.

Vägtrafikskatteutredningen tillsattes 1977 lämnade efter sjuoch del-
Översynbetänkanden sitt slutbetänkande 1986 Ds Fi 1986:23 av

vägtrafikbeskattningen Del 8 Författningsteknisk Betänkan-översyn m.m.-
vägtrañkskatteområdetdet har till lagstiftningenlett har samordnatsatt

två våreni lagar. Riksdagen fattade under 1988 trafikpolitisktett nyttnya
beslut se 198788:50 bil. 1 38 42 ff ioch aktuella delarprop. s. som nu

årsi huvudsak innebördhar 1979 trafikpolitiska beslut.samma som

Något12.4 vägtrafikbeskattningen i andraom
länder

I såvälde flesta europeiska länder fordonsskatt bränsleskatter.tas ut som
I vissa länder, däribland Frankrike, Italien Spanien,och dessutomtas ut
vägavgifter. Sverige Norgeoch de enda europeiska länderär tar utsom
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kilometerskatt. Inom EG-länderna genomsnittligt någottas sett ut en- -
högre skatt dieselolja bensin.än

12.5 Vägtrafikskatteutredningens delbetänkande
våra utgångspunkterDs B 1980:13 och

12.5.1 Allmänt

Som redovisats i avsnitt 12.1.1 våraskall kommittén enligt direktiv nytt
den vägtrafikskatteutredningen tidigare fråganta prövadeupp av attom

slopa fordonsskatten för i huvudsak Fråganbensindrivna fordon. be-
Översynhandlades i utredningens andra delbetänkande Ds B 1980:13 av

vägtrafikbeskattningen Del 2 Slopad fordonsskatt och höjd bensinskatt.-
I betänkandet föreslogs fordonsskatten registerhållningsavgiftochatt en
skulle vissaslopas för fordon, nämligen bensin- och gasoldrivna fordon

lätta och släpvagnar sådanadras fordon,samt tunga och attsom av
bensinskatten skulle höjas med 33 örel för kompensera skattebortfallet.att
De administrativa vinsterna beräknades år.till 40 milj. kr.ca per

12.5.2 Sammanfattning Ds B 1980:13av

I sammanfattningen till betänkandet sades bl.a. följande s. 11-13:

I detta andra delbetänkande vårahar valt redovisa övervägandenatt
beträffandena möjligheterna fordonsskattenslopa för vissa fordonatt
och skattebortfallet höjningersätta drivmedelsbeskattnin-genom en av
gen.

sådanVi funnithar reform skulle ha flera fördelar. Blatt skulleen a
omläggning medföra inte obetydliga administrativa vinster. Den skulleen

också innebära vissa fördelar för fordonsägarna. Vidare skulle den
kunna vissa energispareffekter.ge

Nackdelarna med reformen skulle främst intäkteratt statensvara av
bensinskatten inte kan förutses intäkternasättsamma som av
fordonsskatten och reformen kan vissa negativa regionalpolitiskaatt ge

våreffekter. Enligt mening dessa effekter sådanadock inteär de böratt
förhindra reformen. Beträffande de regionalpolitiska följderna av
reformen kan dessutom särskilda kompensationsåtgärder vidtas.

föreslår såledesVi fordonsskatten för vissaslopas fordonatt och att
drivmedelsbeskattningen förökas kompensera skattebortfallet.att

vårEnligt mening bör reform först främstoch omfatta allaen
bensindrivna fordon. Det finns 3,4 sådanamiljoner fordon, vilketca

%ungefär 80 det totala registrerademotsvarar antalet fordon.av
ocksåReformen omfatta fåbör de relativt gasoldrivna fordon som nu

finns i Flertaletlandet. dessa inrättade för drivasär medävenattav
bensin.

De lätta släpvagnarna dras oftast bensindrivna fordon. Vidav
användning släpvagn ökar dragfordonets bensinförbrukning. Dessaav

mångasläpvagnar relativt förhållandevisär och skatten för varje ärvagn
låg. Vi fordonsskatten bör slopas för de lättaatt släpvagnar-ävenanser
na.

våraVi ocksåhar enligt direktiv i uppdrag utvärdera kilometer-att
skattesystemet och samtidigt bedöma alternativa skattereformer. Med
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frågan förslopa fordonsskattenvi intehänsyn härtill atttar omupp
några kilometerskattepliktiga fordon.

redanadministrativa vinsterna reformen skulle,De nämnts,somav
någrareformen för länsstyrelsernas delbli Vi beräknarbetydande. att

års 78 tjänstertill besparing motsvarandeskulle kunna ledasikt caen
år januari 1980.i den 110,3 milj. kr. lönelägeteller perperca

våraenligt beräkningar minskakostnader skulleIrañksäkerhetsverkets
år.milj.med minst 28 kr. per

reformen medförakronofogdemyndigheternas del skulleFör att
årsarbetskrafter frigjordes för andra20motsvarande caresurser

fordonsskatt. Antaletarbetsuppgifter indrivningangelägna än av
fordonsskatt år 1979 88 000,indrivningärenden nära varavom av var

fordon omfattas den65 torde ha skatt för000 ärenden avsett som av
Kronofogdemyndigheternas kostnader för dessaföreslagna reformen.

år.till 2,5 milj.65 000 ärenden beräknas kr.kan ca per
åstadkommasvilka besparingar skulleVi inte kunnat beräknahar som

åklagarmyndigheter m.fl.för polis,
alltså 40 milj.vinsterna värderas tillDe administrativa kan änmer

år...kr. per

bensinskatten höjas med 33 l förVi behöverhar beräknat öreatt per
från höjningbilismen skall bli oförändrade. Av dennaintäkteratt statens

denden slopade fordonsskatten och 2 l31 l öreöremotsvarar perper
årregisterhållningsavgift i samband med23 kr. tas utom per som nu

debiteringen fordonsskatt.av
vårdelvis särskilt för räkning,undersökning, gjortsGenom en som

ifinns vissa regionala skillnaderhar vi konstatera detkunnat att
glesbygdsområdenför personbilar. Särskilt igenomsnittliga körsträckor

något i landet ii Sverige genomsnittskörsträckorna längre änärnorra
allra längst de drygtövrigt. I regioner där medelkörsträckornade är är

år riksgenomsnittet.200 mil längre änper
för personbilar lägre iFr.o.m juli 1980 fordonsskattenden 1 är

stödområdena 5 sänkningenoch 6 i övriga delar landet. ärän av en
bensinviss höjning skattenkompensation för del den somav av

1979. Vi antagit denna kompensationgenomfördes i december har att
kompensation skall för den merkost-skall finnas kvar och ävenatt ges

i till följd dennad för fordonsägare glesbygdkan uppkomma av nusom
höjningen bensinskatten.föreslagna av

nuvarande skat-Vi funnit det lämpligaste alternativet till denhar att
årligt bidrag tillutbetalning särskilttereduktionen är ett person-av

blir relativtAdministrationskostnaderna för bidragetbilsägare.
således årligtföreslår bidrag 200 kr. skallobetydliga. Vi att ett om

gasoldrivenbensin-till fysiska ellerbetalas ägerut personer som en
stödområde 5inom eller 6.personbil och borsom

innebärapersonbilsmodeller reformen inteFör de flesta kommer att
några bensindriv-kostnadsförändringar. Detsamma förbetydande gäller

terrängskotrarFör motorcyklar, mopeder ochlastbilar och bussar.na
fårskattereformen liten betydelse...bedömer vi att

övergångsvisskatteintäkter kommerVi konstaterar attatt statens
for-minska genomförs. Detta berorbetydligt reformennär att

medan bensinskatten debiteras ochdonsskatten i förskott,erläggs
åtgärder får vidtassärskildabetalas in i efterskott. Vi förutsätter att

med anledning härav.
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Någon tidpunkt föreslåsför ikraftträdandet inte. För möjlighetatt ge
till lämplig avtrappning fordonsskatten bör ikraftträdandeten av
förläggas åtminstonetill tidpunkt månader efter deten attsex
lagändringarna frånkommit trycket.ut

12.5.3 utgångspunkterKommitténs

De administrativa fördelarna uppnåsstörsta skulle fordonsskattenom
slopades för alla fordon. Olika skäl talar behållaemellertid för att
fordonsskatten för de dieseldrivna fordonen. Eftersom kilometerskatten
finns måstekvar administrationen för den behållas.skatten i fallvart
Merkostnaden för administrera fordonsskatten föratt kilometerskatteplik-
tiga fordon blir därför ocksåmarginell. Det kan övergånghävdas tillatt en
enbart rörliga skatter för den stålandsvägstrañken dåligskulletunga i

gällandeöverensstämmelse med trafikpolitiska beslut. Därtill kommer att
flertalet europeiska bådeländer har fasta och rörliga vägtrafikskatter. Att
slopa fordonsskatten såledeshelt skulle fråninnebära vadett avsteg som
gäller i dessa länder.

Kommittén därförhar -i likhet med vägtrafikskatteutredningen utgått-
från övervägandena skatteomläggningatt bör endast vissaom en avse
fordonsslag, nämligen bensin- och gasoldrivna fordon lätta ochsamt tunga
släpvagnar sådanadras fordon. Flertaletsom de fordon förav av som
närvarande fordonsskattepliktigaär bensindrivna. Eftersomär gasoldrivna
fordon ocksåoftast kan köras med bensin bör de omfattas eventuellav en
skatteomläggning. Flertalet de släpvagnar har skatteviktav som en om
högst 3 000 kg husvagnarär eller släpkärror till övervägande del drassom

bensindrivna fordon. Det talar för dessa fordon ingåävenav bör iatt en
sådan skatteomläggning.

Kommittén ocksåhar i likhet med vägtrañkskatteutredningen utgått- -
från fordonsskattslopad för vissaatt fordon skall kompenserasen med en
höjning bensinskatten.av

12.6 Kostnad för fordonsskatten

Den fråganförsta måste ställas vid bedömning fordonsskat-som en av om
bör vilkaslopas nackdelarten är skatten har och vilka fördelar slopandeett

skulle ge.
Antalet bensindrivna fordonsskattepliktiga fordon och lätta släpvagnar

uppgick 1987 till Nedanstående4 milj. uppställning mångavisar hurca
bensindrivna fordon och lätta släpvagnar i trafik i genomsnittsom var
under 1987 jämfört med 1979.
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Tabell 12:5
Antalet bensindrivna fordon och lätta släpvagnar

Fordonsslag Antal fordon Förändring
i %

1979 1987

Personbil 2 770 000 3 280 000 +18
Lastbil 86 000 129 000 +50
Buss 5001 600 60-Motorcykel 30 000 62 000 +107
Traktormotorredskap 33 000 37 000 +12
Släpvagn med skattevikt
högst 3 000 kg 330 000 500 000 +52

Summa 3 250 500 4 008 600

Anm: ‘ Varav 140 000 fordon i de kommuner bilagai 3 till VSL.som anges
Varav 150 000 fordon i de kommuner i bilaga 3 till VSL.som anges

En ytterligare ökning antalet fordon de slag behandlas iav av som
ovanstående Någratabell har underskett 1988. siffrorexakta finns för
närvarande inte, det torde sig hundratusen fordon.röra ettmen om par

Det antalet fordonsskattepliktiga fordon leder tillstora antaletatt
skattedebiteringar blir omfattande, liksom antalet restförda debiteringar.
Totalt fordras frånbetydande fåarbete olika myndigheters sida förett att
in fordonsskatten. Detta arbete kostsamt förär samhället.

årsarbetskrafterAntalet länsstyrelsernahos under 1988 har varitsom
sysselsatta med fordonsskatten för berörda fordon kan till 75.uppskattas
Det 12,2 milj. kr. i lönekostnader, Iönekostnadspålägg,inklmotsvarar
räknat efter lönelåget den 1 januari 1988. Till detta kommer kostnader för
lokaler, personaladministration Dessa kostnader kan i likhet medm.m. -
vägtrañkskatteutredningens beräkningar 45antas procentvara av-
lönekostnaderna, 5,5eller milj. kr. Den totala kostnaden för länsstyrelserna

administrera fordonsskatten uppgår såledesför berördaatt fordon till 17,7
år.milj. kr. per
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TSV sinaberäknade kostnader för fordonsskattesystemet i dess helhet
budgetåretunder 198687 till totalt 67,4 milj. fördeladekr., följande

poster:

Personalkostnader
Lokalkostnader
Ledning, administration
Systemutveckling
Utbildning och information
Blanketter
Datordrift
Eñerbehandüng
Dataregistrering
Portokostnader Ä

Summa 67,4

Hur del dessa kostnader belöper fordonsskatten för destor av som
svårareberörda fordonen beräkna. Vissaär kostnader,att t.ex. por-

tokostnader, direkt volymberoende,är medan andra kostnader, t.ex.
systemutvecklingskostnader, endast till liten del volymberoende, Enligtär

erhållitde frånuppgifter TSV kan kostnaden för administreraatt
fordonsskatten för berörda fordon, dvs. bensin- och gasoldrivna fordon

lätta och släpvagnar, år.beräknas till 50 milj.samt kr.tunga över per
RSV:s kostnader för löner, information, utbildning, blanketter m.m.

avseende fordonsskatt uppgick Såunder 1987 till 800 000 kr. länge
fordonsskatten finns kvar för kilometerskattepliktiga fordon kommer RSV:s
administrativa kostnader någoninte minska i utsträckning.störreatt

Antalet restförda fordonsskattedebiteringar uppgick tidenunder juli
1987 juni 1988 till avsåg sådana118 800. Av dessa 89 000 fordonca ca-

frånskulle bli fria fordonsskatt vid skatteomläggning. Kronofog-som en
demyndigheternas uppgårtotala resursinsats för fordonsskatt till 20
årsarbetskrafter, 15 ärenden omfattasskulle slopadvarav avser som av en

Årskostnadenfordonsskatt för vissa fordon. för dessa arbetstillfällen 2,5är
milj. kr.

Reformen någraskulle inte innebära direkta personalbesparingar för
kronofogdemyndigheterna, eftersom ärendevolymen mycket liten iär
förhållande till hela arbetsvolymen.

Sammantaget skulle slopande fordonsskatten för bl.a. bensindriv-ett av
fordon tillleda kostnadsbesparingar i storleksordningen 70 milj. kr.na per

år.
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12.7 Effekter fordonsskattenslopaattav

12.7.1 Allmänt

Kommittén förutsatthar det intäktsbortfall slopad fordonsskattatt som en
medför för statsverket skall täckas höjning bensinskatten. Detgenom en av

därför sådantintresseär hur intäktsbortfall skulle bliatt ochstort ettav se
vilken höjning bensinskatten skulle behövas.av som

12.7.2 Intäktsbortfall

frånEnligt uppgifter TSV uppgick den totala fordonsskatten för 1987 till
3 290 milj. kr. för svenskregistrerade fordon. Den totala debiterade
fordonsskatten under 1987 för bensindrivna fordon och lätta släpvagnar har
beräknats till 2552 milj. Fördelningenkr. skatteintäkterna för dessaca av

framgårfordon tabell 12:6, där vägtrafikskatteutredningens siffrorävenav
från 1979 jämförelse.anges som

Tabell 12:6 .frånFördelningen fordonsskattcintiiklerna vissa fordonav

Fordonsslag skatteintäkter milj. kr. Förändring
%i

1979 1987.

Personbil 1 340 2 065 54+
Lastbil 42 89 +112
Buss 0,9 0,5 45-Motorcykel 3 7,7 +157
Traktormotorredskap 7,54,4 70+
Släpvagn med skattevikt
högst 3 000 kg 43 85 98+

Summa 1 433,3 2 254,7

En effekt skatteomläggning, skatteintäkter inte likaär att statensav en
lätt skulle förutseskunna med nuvarande fasta fordonsskatt. Dettasom

såtorde dock betydelse praktikensakna i länge bensinförbrukningen inte
förändras kraftigt.

sådanYtterligare effekt skatteomläggning nedsättningenär atten av en
fordonsskatten glesbygdsområdeni vissa bortfaller jfr avsnitt 12.2.3.av
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12.7.3 Höjning bensinskattenav

En bensinskattehöjning kan lämpligen någonberäknas enligt följandeav
två metoder.

Den metoden innebär bortfallet fordonsskatt fördelas denattena av
totala mängden beskattad bensin. Bortfallet fordonsskatt motsvararav ca
2 255 milj. Omkr. detta belopp fördelas den totala mängden beskattad

m3bensin, uppgick till 5,5 milj. för 1987, skulle innebäradetsom en
höjning bensinskatten med 41 örel, inkl. mervärdeskatt. Detta beräk-av
ningssätt leder till minskad total skattebelastning för bensindrivnaen
fordon fordonsskattepliktiga. Statensär intäkter förblir med dennasom nu
metod oförändrade, under förutsättning någon kompensation föratt
bensinskattehöjningen inte lämnas.

Den andra metoden för beräkna erforderlig bensinskattehöjning,att en
innebär fordonsskatten fördelas endast denatt mängd bensin som
förbrukas de fordonsskattepliktiga bensindrivna fordonen. Dennaav nu
beräkningsmetod leder till bensinskatten inkl. mervärdeskattatt skulle

m3behöva höjas med 43 örel, inkl. mervärdeskatt. 0,3 milj. bensin denav
dåtotala volymen beskattad bensin har antagits förbrukning änavse annan

i fordonsskattepliktiga fordon. I Ds B 1980:13 beräknades denna
m3.förbrukning 0,26 milj. sådantill En höjning bensinskatten ökarav

intäkter, under förutsättningstatens kompensation inte föratt ges
skattehöjningen, eftersom skatten all skattepliktig bensin höjs. Den
totala skattebelastningen för bensindrivna fordonsskattepliktiga fordon blir
dock oförändrad.

tvåI såledesvalet mellan dessa metoder bör beaktasäven kompen-om
sation skall till fordonsägarelämnas i vissa regioner i landet. Ett kom-
penserandc stöd värdet dagensmotsvarar nedsättning for-som av av
donsskatten, 57 milj. kr., bensinskattehöjning inkl.motsvarar mervärde-en
skatt Eftersommed 1 örel. höjning med 43 vidörel, val denen av senare
beräkningsmetoden, ökade statsintäkter kan den ökningen lämpligenger
kvittas denna l-öring. Till detta kommer de höjningarmot kansom
behövas vid registerhållningsavgiftenslopande se avsnittett 12.7.4.av
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Registerhållningsavgift12.7.4

Den registerhållningsavgiften,s.k. i samband med debiteringentas utsom
fordonsskatt för registrerade fordon inteav avställda,är börsom av

administrativa skäl slopas för bensin- och gasoldrivna fordon församt
släpvagnar sådanadras fordon fordonsskatten slopas försom dessa.av om

uppgårAvgiften för närvarande till år42 kr. för varje fordon. Dennaper
avgift skall täcka myndigheternas kostnader i samband med bl.a. avställ-
ning. registerhållningsavgiftenAtt slopa innebär inkomstbortfall förett

168 milj. kr. Förstaten kompensera detta skulleom ca att bensinskatten
behöva höjas med ytterligare 3 örel jämfört med beräkningarna i avsnitt
12.7.3.

12.7.5 Minskade kostnader för administration och kontroll

De sammanlagda kostnadsbesparingarna kan, framgår avsnitt 12.6som av
beräknas till 74,1 milj. kr., 17,7 milj. kr. för länsstyrelserna, 53,9 milj.varav
kr. för TSV 2,5och milj. kr. för kronofogdemyndigheterna.

12.8 Effekter bensinskattehöjning påav en
olika personbilar

12.8.1 Allmänt

I betänkandet Ds B 1980:13 genomsnittlig körsträcka 4351angavs en
årmil för personbilar. Denna uppgift baseradesper undersökningen

årenavseende 1972, 1975, 1976 och 1977. 1985 enligt tillgängligavar
uppgifter körsträckan 1 470 mil.

I nedanstående tabell jämförelsegörs för olika personbilar mellanen
kostnaden för fordonsskatt registerhållningsavgiftoch och kostnaden till
följd höjd bensinskatt med 46 örel, inkl. mervärdeskattav varav 43 örel
för slopad fordonsskatt och 3 örel för slopad registerhållningsavgift vid

årlig körsträcka 1 455 mil. Uppgifterna bränsleförbrukningen av harom
tagits fram konsumentverket.av

30—KISl
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Tabell 12:7
Effekter personbilarbenslnskallehöjnlng för vissaav en

Ökad ÄndrFabrikat Ford.skatt Bränsle- bensin- total-av
reghållavg kostnår,förbrukn kostnad, kr kr

milper

24Peugeot 205XL 397 0,63 421 +
45Ford Fiesta CL 397 0,66 4421,1 +

VW Golf 0,80 535 48487 +
VW Golf 577 0,80 535 42CL -Nissan 577 0,80 535 42Sunny -0,75 502 75Opel Kadett 577Car 1,3 - 78Audi 80, 1,8 667 0,88 589s -Audi 80, 1,8 s

667 0,74 495 172katalysatorm -SAAB 757 1,01 676 81900 autc -Volvo 847 0,91 609 -238740 GL
-221Mercedes 230 E 937 1,07 716Benz

åtminstone lågTabellen vissa personbilar med bensinförbruk-visar att
få någotförhållandening i till tjänstevikten kan minskade kostnader vid

genomsnittlig Här dock personbilar körskörsträcka. bör attnoteras tyngre
årlängre genomsnittet, varför den faktiska skattebelastningen ävenänper

för dessa fordon kommer öka.normalt att

i körsträckor12.8.2 Regionala skillnader

I redovisades undersökning genomsnitt-betänkandet Ds B 1980:13 aven
årligaliga i olika Den bekräftade detkörsträckor delar landet. attav

På länsnivå ärligaförekom skillnader. utvisades skillnader ivissa regionala
körsträckor 200 mil mellan de hade de längsta dedrygt län som resp.

På A-regionnivågenomsnittliga körsträckorna. skillnadernakortaste blev
Från riksmedelvärdet 435 mil varierade regionernas genomsnitt-1större.

uppåt nedåt.liga körsträckor med drygt 200 mil eller
Vägtrafikskatteutredningen undersökningen, vissamenade att trots

osäkerhetsmoment, belägg för det existerade regionala skillnaderattgav
i bilanvändningen, de mindre Särskiltkanskeäven än väntat.om var

enligt utredningen, de genomsnittliga körsträckornamarkant attvar, var
längre i delarna landet i genomsnittde och körsträckornaattnorra av
också långaförhållandevis i storstadsregionerna.var

från transportrådet fått nedanståendeKommittén uppgifterhar om
medelkörsträckor för personbilar 1987 i Sverige.under
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Tabell 12:8
Medelkörslrâckor för personbilar 1987

T-region Mil fordon;eroch r

T1 Stockholm 1 515
T2 Göteborg 1 515
T3 Större tätorter

inkl Malmö 25 000 inv 1 400
T4 Mindre tätorter

5 000 25 000 inv 3801-
T5 Landsbygd i söder

Tätort 5 000 inv och landsbygd 5551
T6 Landsbygd i norr

Tätort 5 000 inv och landsbygd 5001

GENOMSNITT 1 455

Anm. T-regioner hänför sig till den tätortsindelning tillämpas vidsom
bearbetningen denna statistiskt material.typav av

framgårAv tabellen Stockholm och Göteborgatt landsbygden isamt
någotoch södra Sverige har längre körsträckor personbilnorra änper

övriga landet.
Bilinnehavet högst i landsbygdär i södra och framgårSverige. Detnorra
uppgifter, transportrådet återgeshar lämnat och i tabellav 12:9.som som

Tabell 12:9
Antal bilar hushåll 1987per

T-region Antal Antal Antal bilar
hushållbilar hushållper

T Stockholm1 436 672 0,65
T 2 Göteborg 189 249 0,76
T 3 Större tätorter inkl Malmö

25 000 inv 695 977 0,71.
T 4 Mindre tätorter

5 000 25 000 inv 604 716 0,84-
T 5 Landsbygd i söder

Tätort 5 000 inv och landsbygd 841 826 1,02
T 6 Landsbygd i norr

Tätort S 000 inv och landsbygd 357 358 1,0

Summa 3 122 3 798 0,82

Den disponibla inkomsten hushåll uppgick 1985 till 160 970 kr. iper
Stockholm, 142 910 kr. i Göteborg, 132 000 ikr. glesbygden i ochnorr
135 020 kr. i glesbygden i söder. Skillnaderna i disponibel inkomst torde
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år. visarUppgifternamellan regionerna fördesamma attsenarevara
såtillhushållen dubbeltsödra Sverige körglesbygden i ochi uppnorra

disponibellångt hushållen har lägrei storstäderna de dessutomoch attsom
hushåll.inkomst dessaän

några medelkörsträckorsåledes skillnader iinteDet finns större per
skillnad ifinns detregioner i landet. Däremotpersonbil mellan olika en

hushåll, i landsbygd ibiltäthetenbilutnyttjandet eftersom större änärper
Även regioner.olika Avanvändningssättet skiljer sig mellantätort.

framgårtransportrådet bilarna1984faktamaterial framställts attsom av
då serviceresorutsträckning för arbets- ochanvändes ilandsbygden större

ungefär hälfteni Därfalletvad tätorterna.än av resornavarsom var
service- och tjänste-fjärdedel Restenfritidsresor och arbetsresor. varen

storstäder tordeanvändningssätt landsbygd ochSkillnaden i mellanresor.
enligt dagensföri dag. Kostnaderna längre arbetsresordensamma ärvara

inkomstbeskattningen.regel avdragsgilla vidbestämmelser som

effekterEnergisparande12.8.3 m.m.

övergång drivmedelsbeskattning för bensindrivna fordonEn renodladtill en
långafordon körsträckor,till ökad skattebelastning för medleder t.ex.en

också ifaktiska utnyttjandet högretaxi. Den innebär det vägarnaatt av
påverka Vidare förefallerskattebelastningen. detgrad kommer att

åtgärden vissa energisparande effekter. När densannolikt skulle leda tillatt
rimligtvis användningenför bensinrörliga kostnaden ökar kommer av

samåkning, utnyttjande kollektivtrafikenfordon minska ökatatt avgenom
vissa inteoch görs.att resorgenom

Effekten konsumentprisindex12.8.4

med följerEffekten konsumentprisindex den höjning l krl som avav
uppgårbensinpris 4,10 krl till 0,8.mcrvärdcskatt räknat ett

ingår i konsumentprisindex. Den höjning bcnsinskattenFordonsskatten av
påverkarfordonsskatten därför inteblir följden slopandeettsom av av

konsumentprisindex.

Överväganden12.9

Den fördelen med fordonsskatten ligger det ad-slopastörsta att
ministrativa En skatteomläggning skulle leda till administrativaplanet. stora
vinster för framför allt länsstyrelserna TSV. En fördel medoch attannan
kompensera skatteintäktsbortfallet med höjd rörlig skatt i formen av
bensinskatt kostnaden därmed fordonsägaren i relationskulle belastaär att
till använderhur mycket han vägnätet.

För fordonsägarna omläggning innebära betydande förenk-skulle en
råkalingar. Behovet betaltider faller liksom riskenbort,att att utav passa

för brukandeförbud, straffsanktioner vid obetald skatt. Dessutometc.
uppstårskulle de problem i dag inte sällan vid ägarbyten försvinna.som
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Ytterligare fördel fordonsägare inte längre skatteskälär skulleatten en av
behöva uppehållställa bil vid i användningen, under vintern.t.ex.av en

Att kompensera intäktsbortfallet fordonsskattslopad medav en en
höjning bensinskatten kräver höjning med 37 örel, vilketav motsvararen
46 örel inkl. mervärdeskatt. Skatten ocksåmetanol och etanol bör
höjas. Därvid bör energiinnehålletbeaktas för metanol 4,4 kWhlär ochatt
för 5,9etanol kWhl. Det energiinehålletskall jämföras med för bensin som

9,0 kWhl. såledesär Detta innebär energiinnehållmotoralkoholernasatt
är ungefär hälften bensinens. Kommittén därför höjningenattav anser av

skatten metanol och etanol bör endast hälften höjningenav vara av
bensin, dvs. avrundat 18 örel, vilket avrundat 22 öreI inkl.motsvarar
mervärdeskatt. 1 örel höjningen registerhållningsavgif-ersättning förärav
ten.

Dessa höjningar innebär oförändrade statsintäkter. De jämförasbör med
den höjning skatten med 1 krl följer redan förslaget läggaav attca som av
mervärdeskatt Någonbensin. kompensation för denna höjning av
bensinskatten bör enligt kommittens mening inte betalas Effekternaut. av
den höjningen i slåbör stället igenom helt. Det beror kostnadernaatt
för bil, bostad och andra levnadskostnader varierar i olika delar landet.av
De bor i glesbygden har genomsnittligt högre kostnader försom sett

Åbilanvändning hushåll.än tätorterna grund högre bilinnehavav per
andra sidan boendekostnaden iär it.ex. genomsnitt betydligttätorterna
högre i glesbygden. Kommitténän därför det saknas skälatt attanser
särskilt kompensera högre kostnad för just bilanvändning. Dessutomen

kommittén det endast ankommer kommitténatt frammenar läggaatt
principiella förslag i denna föreslådel och inte eventuella kompensa-att
tionsâtgärder. Inte heller påbör den höjning 46 örel, inkl. mervärdeskatt,

följer slopande fordonsskattenett kompenseras. I det falletsom av rörav
det sig inte ökad skattebelastning för fordonsägarnaom en sammantaget

endast omfördelningutan skattebelastningen.om en av
Kommittén övervägande skäl talar föratt fordonsskatten ochanser att

registerhållningsavgiften slopas för bensin- och gasoldrivna fordon församt
lätta och släpvagnar sådanadrastunga fordon. Intäktsbortfalletsom av
måste kompenseras med höjning bensinskatten med 0,46 krl, inkl.en av
mervärdeskatt. Kommittén någoninte kompensation för dennaattanser
skattehöjning skall betalas ut.

Att saluvagnsskatten efter skattereform endast sådanaskall fören tas ut
fordon blir fordonsskattepliktiga behandlas i specialmotiveringen.som

12.10 Bensinskatten efter reformen

ingårBensinskatten inte i den genererella skattesänkningen punktskat-av
jfr avsnitt 10. När den särskildaterna skatten omvandlas till bensinskatt

leder det dock till vissa ändringar i skattesatserna jfr avsnitt 11.4.
Kommitténs förslag i avsnitt 12.9 leder till ökning den totalaen av
skattebelastningen för bensin och motoralkoholer. Skatten metanol och

påverkasetanol inte omvandling den särskilda dçtten se avsnittav en av
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kommitténs förslagskattebelastningen grund11.4. Däremot ökar av
påeffekten bensin och motoral-avsnitt 12.9. Den totala skattesatsernai

särskilda ochkommitténs förslag omvandla den skattenkoholer attattav
bensinskatt blir följande.omvandla fordonsskatten till

för motordrift och andraBensin avsedd motor-
innehåller minst 70 viktprocent bensinbränslen, som

3,01 krlblyfri bensin- 3,21 krlblyad bensin-
0,98 krIetanolMetanol och

metanol, etanol motorbränslenBlandningar ochav
innehåller minst 70 viktprocent bensinsom

blandningen metanol och etanol 0,98 krIden del utgörsav som av- 3,01 krlblandningen i övrigt den blyfri bensinutgörsom av- 3,21 krlblandningen i övrigt den blyad bensinutgörsom av-

den i avsnitt 12.9 höjningen med krlHärtill kommer nämnda 1ca som
blir följden bensinen mervärdeskattebeläggs.attav
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V EFFEKTER

1 Sammanfattning kapitel Vav

Skatteintäkterna beräknas öka 21,7 miljarder kr.ca-
Vissa branscher efterfrågankommer ökad vissaatt möta och minskad-
efterfrågan mervärdeskattennär neutralare.görs
Konsumentprisindex stiger tillfälligt relativt kraftigt.-
De fördelningspolitiska effekterna obetydliga.är-
De föreslagna förändringarna reducerar administrationskostnaderna för-
såväl näringsliv myndigheter.som
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föreslagna2 Effekter deav

ändringarna

kommitténsförutsesför olika effekter kanI detta avsnitt redogörs som av
olika branscher,i skatteintäkter, effekterförslag. De förändringargäller
effekter för denfördelningspolitiska effekteradministrativa effekter, samt

offentliga sektorn.

skatteintäkter2.1

energiMervärdeskatten exkl.2.1.1

utifrån oförändrade konsumtionsmöns-Intäktsförändrin beräknadeärgarna
olikanaturligtvis inte relativpriserna mellanDetta närstämmerter. varor

mervärdeskattebelägg-relativt kraftigt grundoch tjänster förändras av
områden. ändå eftersom deSlutresultatet blir korrektningen av nya

ocksåområden mervärdeskatte-konsumtionen kantill vilka äröverstyras
i regi dockutomlands ökat arbetebelagda. Ett visst svinn görsamt egen

ocksånågot statistiskaGivetvis finnsintäkterna kan överskattade.att vara
konsumtion olikaberäkningarna privati de användaosäkerheter av

årsområden. 1987 penningvärde.gjorda iBeräkningarna är
och landstingskommunernas ökadeDet primär-bör observeras att

uppgår till 3,8medräknade. Dessamervärdeskatteutgifter inte är ca
effekterna statskassan isolerat skallmiljarder adderaskr. och kan om

3,8 miljarder kr. orsakas de slopadeMerparten destuderas. avav
byggområdet.reduceringsreglerna

frånocksåPåpekas del de ökade intäkterna byggmom-bör att storen av
räntebidrag.ökadekommer ätasattsen upp av

Tabell 2:1
kr.Intäktsökningar i miljarder

Åtgärd Intäktsförändringar

på:Full mervårdeskalt införs
byggande- och 1hotell- restaurang-

på:Mcrvärdeskatl införs
dagstidningar 1,0- 1,8persontransporter- 0,5kultur och nöjen- TV 0,3radio och- 0,9teletjänster- skönhetsvård 0,3frisörer, m.m.- VA, sophämtning, fastighets-- förvaltning 1,4

0,3övrigt-
SUMMA 12,3
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2.1.2 Punktskatterna exkl. energi

Tabell 2:2
Intiiktsfiiriindringar l miljarder kr.

Åtgärd Intäktsförändringar

Följande punktskatter slopas:
Den särskilda varuskatten- Kemisk-tekniska -0,5preparat- Choklad och konfektyrer -0,5-Skatten läskedrycker -0,2- Skatten på videobandspelare -0,2- Kassettskatten -0,1-Breddad bas för bilaccisen 0,1

SUMMA -1,4

2.1.3 Mervärdeskatten och punktskatterna energi

Tabell 2:3
Intäktsförändrlngar l miljarder kr.

Åtgärd Intäktsförändringar

Mervärdeskatt införs 12
Energiskatterna %sänks 30 -5
utom kol och bensin
SUMMA 7

2.1.4 Sammanlagda intäktsökningar

Den föreslagna basbreddningen mervärdeskatten beräknas öka skat-av
teintäkterna med 12,3 miljarder åtgärdernakr, punktskatteområdetca
beräknas kosta 1,4 miljarder kr. och omläggningen energiskatternaca av
beräknas öka skatteintäkter-na med 7 miljarder kr.ca

Dessutom tillkommer 3,8 miljarder frånkr. primär- och landstings-ca
kommuner.

Statens inkomstförstärkning alltsåkan beräknas till totalt 21,7ca
miljarder årligen årskr. i 1987 penningvärde.

2.2 Effekter för näringslivet

2.2.1 Mervärdeskatten exkl. energi

I det följande redogörs för de effekter olika branschers produk-
tionsvolym kan förutses följa kommitténs förslag.som En kortav
diskussion de administrativa återfinnseffekterna i slutetav avsnittet.av

På uppdrag kommittén har docent Bengt Assarsson genomförtav en
studie effekter produktion, sysselsättning prisnivåochav av en
breddning mervärdeskattens Rapporten återfinnsbas. iav sin helhet som
bilaga 3.
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Bland kan följandeslutsatserna nämnas:

Priserna före mervärdeskatt, eller industrins kostnader, sjunker i hela-
industrisektorn.

inklusive mervärdeskatte-Priserna mervärdeskatt stiger i branscher som-
sjunker i samtliga där mervärdeskatten intebeläggs, sektorermen

ändras.
Konsumentprisindex ökar tillfälligt relativt kraftigt.-
Om ökade mervärdeskatt via sänktadet kompenseras,uttaget t.ex.av-

frånefterfråganinkomstskatter, innebär det förskjuts tjänster tillatt
Negativa sysselsättningseffekter i tjänstesektorerna uppvägsvaror. av

positiva effekter i varusektorerna.

exklusive mervärdeskatt sjunker för samtligaAtt priserna ochvaror
fråntjänster förklars de kumulativa effekterna i dag undantagnaattav

områden ocksåbasbreddningen.undanröjs vid Detta leder till prisernaatt
inklusive mervärdeskatt faller i samtliga där mervärdeskatten intesektorer
ändras. Prisfallet kan uppskattas till halv procentenhet.ca en

I kapitel II, avsnitt 14, finns utförligare redogörelse för basbredd-en
ningens inflationseffekter.

Som i kapitel II, avsnitt 6.8.2, enhetlig mervärde-börnämnts en mer
skatt tillsammans med sänkta inkomstskatter förbättra ekonomins
funktionssätt därmed landets produktionsvolym. Vissaoch totala branscher

dock minska medan andra se 2:4.kommer expanderar tabellatt
Volymförändringarna följandehar beräknats Inkomst- ochsätt.

efterfrågeelasticiteterna genomgåendehar antagits Dettaett.vara
Utgångspunktförenklade antagande motiveras i deAssarssons ärrapport.

gjorda beräkningarna priseffekterAssarsson grund denav av av
breddade för mervärdeskattcn. Vidare den ökning denbasen beaktas av
disponibla inkomsten blir följden inkomstskatteutredningens förslag.som av
Ökningen beräknats till 4 Därefter justering gjorts förhar harprocent. att
den del branschens omsättning hänföras till mervärdeskatte-kanav som
pliktiga inte skatteförändringarna,företag berörs eftersom dessa kunderav
får ingåendedra mervärdeskatt. omfattar inhemskaAnalysen endast denav
efterfrågan. påverkasExporten inte eftersom den alltid mervärdeskatte-är

efterfråganfri. Däremot turisterskan utlänska tjänster blirsom
mervärdeskattebelagda förväntas minska kraftigare den inhemskaän
efterfrågan får någonturistereftersom dessa inte del inkomstskat-av

framhållastesänkning. Det bör beräkningarna gjorda förenkladeatt är
antaganden olikaoch hänsyn till dynamiska effekter. När det gällerutan
transportområdet har den motverkande effekten de föreslagnaav
skattehöjningarna bensin inte medräknats.
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Tabell 2:4
Volymeffekter

Effekt av:

Inkomst-
Basbredd- skatte Andel före-

Bransch ningen sänkningen tagskunder SUMMA

Bygg 8,9 +4 3,8 %1,2+-- —Hotell- 8,7 +4 1,5 3,2 %resto +- ——Pcrsontransp —19,6 +4 flyg +14,0 1,6 %-tåg 2,3 %-13,3+
taxi +14,0 %1,6—lokal 0 —15,6%

Kultur och nöjen -21,0 +4 0 %-17,0
Teletjänster -21,4 +4 8,7 %8,7+ —Frisörer -21,0 +4 0 -17,0 %m.m.
SAMTLIGA BRANSCHER

FÅRSOM E] HOJD
MERVARDESKATI 0,5 +4 3,4 %+ 1,1+—

2.2.2 Punktskatterna exkl. energi

De effekter efterfråganförutseskan är och därmed produktionenattsom
de skattebefriade ökar. Det gäller bl.a. videobandspelare,av varorna

kassettband, läskedrycker, choklad och andra konfektyrer parfym,samt
läppstift, deodoranter och andra liknande produkter.

Försäljningen skåpkarosserilastbilar med s.k. vans och bussar medav
totalvikt 3 000mellan 3 500och kg kan förväntas minska bilaccisen när

skall för dessa ochäven mervärdeskattentas ut när inköp dessaav
fordon inte längre avdragsgill.är

2.2.3 Mervärdeskatten och punktskatterna energi

Omläggningen energibeskattningen förväntas de sänkta skatternaav genom
för industrin vissa fördelar. Den svenska ekonomin kommerge att
stimuleras med högre produktionsresultat följd, främst i de energiin-som
tensiva basnäringarna. Konkurrenskraften utlandet förbättrasgentemot
vilket kan ökad De ökade utsläppen föroreningarexport. förväntasge av
motverkas miljöavgifter och frånminskade utsläppgenom genom
hushållssektorn. Totalt förväntas utsläppen minska.

2.2.4 Administrativa effekter

Positivt administrativ synvinkel för näringslivet svårtillämpadedeärur att
reduceringsreglerna avskaffas de slopade punktskatterna. Vidaresamt
försvinner gränsdragningsproblem i s.k. blandad verksamhet basen förnär
mervärdeskatten breddas. Negativt fler företagär blir skattskyldigaatt
efter basbreddningen.

De föreslagna förändringarna redovisningsskyldigheten tordeav m.m.
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dock företagen eftersom de redovisaunderlätta för de mindre kommer att
mervärdeskatt i sin inkomstdeklaration.

redovisningsskyldigaDe minsta företagen i dag inte kommerallra ärsom
vårt fåmed förslag mervärdeskatt vilket förbättrar konkur-betalaatt

rensneutraliteten.

2.3 Effekter för myndigheterna

givetvis inbesparadeDe slopade punktskatterna innebär hosresurser
skattemyndigheterna. Vidare de slopade reduceringsreglernakommer -
speciellt innebära Den minskade omfattningenbyggmomsen lättnader.att-

också frånpositiv administrativs.k. blandad verksamhet synpunkt.ärav
Basbreddningen innebär emellertid antal skattskyldigaatt ett stort nya

tillkommer. Den ökade bealastningen administrationen till följd dettaav av
motverkas dock i väsentlig grad den föreslagna lösningen vad gällerav
redovisningsskyldigheten för mindre företag.

hushållen2.4 Effekter för

Fördelningspolitiska effekter nuvarande2.4.1 av
indirekta skatter

För fastställa vilka fördelningspolitiska konsekvenser ökatett uttagatt av
fåförväntas har omfattande empirisk studiemervärdeskatt kan en

ocksåStudien i bilaga Dettagenomförts. 4. material harpresenteras
såvälför undersöka de sammanlagda fördelningseffekternaanvänts att av

inkomstskattereformen förslaget det indirektaoch gäller de skatterna.när
Dessa beräkningar i avsnitt Här redogörs enbart för depresenteras

få.effekter förändringarna de indirekta skatterna kan förväntassom av
De indirekta fördelningseffekter kan olika Deskatternas mätas sätt.

hushållensbruttoinkomst, disponibel inkomst tillrelateras till ellerkan
utgifter.

Fördelar med använda bruttoinkomsten jämförelse medär attatt en
Omunderlättas. syftet däremot undersöka hurinkomstskatterna är att

indirekta mindre progressivde skatterna kan ellerstrukturen göras mer
hushållensjämföra utgifter.det bästär att mot

naturligaste effekterna till disponiblaDet emellertid relatera denär att
hushållensDet denna inkomst basen förinkomsten. är utgörsom

måttkonsumtionsmönster. Detta det i huvudsak används här.är som
Hushållen delats in i deciler, dvs. i tio lika I decilhar 1stora grupper.

två hushållenhushållen inkomst, i decilfinns med lägst med lägstnäst
gäler decilResultaten det 1 bör tolkas medinkomst när storosv.

ingår lågDär med inkomstförsiktighet. det högtrotsgrupper men
gåvlån, Företagarekonsumtion med hjälp och besparingar. ocht.ex. rav

överrepresenterade i decilen.bönder är t.ex.
framgårstudien, 2:5,Huvudresultatet tabell deär attav som av

mervärdeskatten och samtligaindirekta skatterna punktskatter är
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proportionella eller mycket regressiva disponibel inkomstmättsvagt mot
eller utgifter påpekasoch regressiva bruttoinkomst. Det börmått börmot

progressiv inkomstskatt automatiskt indirekta iskatteratt gör procenten
bruttoinkomst Ju hushållregressiv. mindre har kvara handla förett attav

efter inkomstskatt, mindre blir de indirekta skatterna i procent av
bruttoinkomst.

Tabell 2:5
Totala indirekta skatter i bruttoinkomst, disponibelprocent av
inkomst hushålloch totala utgifter samtliga-

Disponibel Totala
Bruttoinkomst inkomst utgifter

Decil 1 27,3 22,3 16,0
Decil 2 17,1 17,5 16,2
Decil 3 14,8 16,9 16,0
Decil 4 13,0 16,3 15,7
Decil 5 12,5 16,4 15,9
Decil 6 12,1 16,3 15,6
Decil 7 11,5 15,9 15,6
Decil 8 11,2 15,8 15,3
Decil 9 11,1 16,1 15,3
Decil 10 9,3 15,0 15,2
Genomsnitt 12,5 16,5 15,6

När det barnfamiljernasgäller situation finns det ingen tendens deatt
hushållskulle missgynnade de indirekta skatterna jämfört med utanvara av

Sebarn. tabell 2:6.

Tabell 2:6
Totala indirekta skatter i disponibel inkomstprocent av

Hushållstyper % disponibel inkomstav

hushållAlla 16,5
barn 16,8utan- med barn 16,8-

Ensamstående barn 17,3utan
Ensamstående med barn 17,2
Sammanboende barn 16,3utan
Sammanboende med barn 16,7

tvåSammanboende med barn 16,6

framgårAv den socioekonomiska uppdelningen varken pensiona-att
någoneller socioekonomisk speciellt missgynnadeärrerna annan grupp av

de indirekta Seskatterna. tabell 2:7.
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Tabell 2:7
Socloekonomisk uppdelning. Indirekta skatter l disponibelprocent avinkomst

Disponibel inkomst

Indirekta
skatter Moms Punkt-
totalt totalt Matmoms skatter

facklärda arbetare 16,6 11,2 4,3 5,4
Facklärda arbetare 17,2 11,3 4,0 5,9
Lägre tjm 17,1 11,9 3,8 5,3
Mellan tjm 16,3 11,4 3,8 4,9
Högre tjm 15,0 10,7 3,3 4,9
Lantbrukare 19,2 13,2 5,5 6,0
Företagare 19,2 13,4 4,9 5,9
Pensionärer 15,9 10,9 4,5 4,9
Summa inkl. övriga 16,1 11,4 4,1 5,2

Vid regional framgåruppdelning hushåll i Norrlands glesbygden att
förhållandevisanvänder del sin disponibla inkomststor till ben-en av

sinskatten. I övrigt de indirektaär skatterna neutrala regional synvinkel.ur
Se tabell 2:8.

Tabell 2:8
Regional uppdelning. Skatt l disponibelprocent inkomstav

% disponibel inkomstav

Indirekta
skatter Bensin- Energi-
totalt skatt skatt

Stockholm 16,2 1,5 1,1
Göteborg 16,1 1,9 1,2
Malmö 16,7 1,8 1,1
Större städer 16,5 2,1 1,3
Södra mellanbygden 16,5 2,2 1,2
Norra tätbygden 17,0 2,3 1,5
Norra glesbygden 17,4 2,7 1,4
Summa 16,5 2,0 21

hushållenHur belastas de olika indirekta framgårskatterna tabellav av
2:9.
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Tabell 2:9
hushålldisponibel inkomst samtligaOlika indirekta skatter i procent av -

% disponibel inkomstav

totalt 16,5Indirekta skatter
Moms 11,4totalt

4,1matmoms-
5,2Punktskatter totalt
2,0bensinskatt- 1,2energiskatt- 0,9alkoholskatt— 0 6tobaksskatt—

Fördelningspolitiska effekter basbreddningen.2.4.2 av

Kommittén indirekta fördelningspolitiskahar undersökt hur de skatternas
effekter förändras mervärdeskattens bas breddas dels till alla idagom
mervärdeskattefria tjänster, dels detta högre mervärdeskattplus

reduceringsregler tillkapitalvaror och slopade för byggbranschen allasamt
i dag mervärdeskattefria tjänster dessutomoch hotell- och restaurang-

framgår påverkas2:10 fördelningseffekternabranschen. Som tabellav
påverkas,Inte barnfamiljernas relativa situationendast marginellt. heller

tabell 2:11.se
påpekas långtgåendeDet kommitténs slutliga förslag inte likabör äratt

de undersökta alternativen.som

Tabell 2:10
Totala skatter i disponibel inkomst, efter olikaindirekta procent av

hushållbasbreddningar samtliga-

% disponibel inkomstav

Åltl AltzNuläge

22,3 27,1 28,5Decil 1
17,5Decil 2 21,3 22,4

Decil 16,9 20,6 21,73
16,3 19,8Decil 4 20,9

5 16,4 19,9Dccil 21,0
Decil 6 16,3 20,2 21,4

15,9Decil 7 19,6 20,7
Decil 15,8 19,98 21,0
Decil 16,1 19,8 21,19

15,0Decil 10 19,7 21,0
16,5 20,5Genomsnitt 21,6

1 Mervärdeskatt införs alla tjänster
påMervärdeskatt alla tjänster, högre mervärdeskatt kapitalvaror, slopade

reduceringsregler för byggbranchen hotell- ochsamt restaurang
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Tabell 2:11. Total indirekt skatt i disponibelprocent inkomst, efter olikaav
basbredduingar

% disponibel inkomstav

Nuläge Altl An

hushållAlla 16,5 20,5 21,6
barnutan 16,8 20,6 22,0- med barn 16,8 21,2 22,3-

Ensamstående barn 17,3utan 21,3 22,7
Ensamstående med barn 17,2 20,9 22,3
Sammanboende barn 16,3utan 20,1 21,3
Sammanboendemed barn 16,7 21,2 22,3
Sammanboende tvåmed barn 16,6 21,4 22,4

1 Mervärdeskatt införs alla tjänster
Mervärdesskatt alla tjänster, högre mervärdeskatt kapitalvaror, slopade
reduceringsregler för bygggbranschen hotell- ochsamt restaurang

Resultaten undersökningen visar de indirektaav att skatterna har liten
betydelse fördelningspolitisk variabel.som

2.5 Effekter för kommunerna

Den föreslagna lösningen detnär gäller kommunernas ingående mervärde-
skatt kan förväntas öka effektiviteten i den kommunala förvaltningen.

Den breddade basen för mervärdeskatten speciellt de slopade reduce--
ringsreglerna för mervärdeskatten byggentreprenader innebär ökatett-
statligt skatteuttag kommunerna. Kommunernas inkl.av landstingskom-
munernas ökning mervärdeskatteutgifterna uppgår tillav 3,8 miljarderca
kr.

3l—KISl
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3 Sammanlagda fördelningseffek-
kommitténster förslag ochav

förslaget reformeradom

inkomstskatt

3.1 Inledning

Med användande SCB:s undersökningar hushållensav inkomstfördel-om
ning HINK och undersökningen hushållens utgifter HUTom har
beräkningar gjorts för analysera effekternaatt vårt förslag ochav
inkomstskatteutredningens sådanaförslag de tedde årsskiftetsig vidsom
8889. Beräkningarna har utförts finansdepartementet.

3.2 Det analyserade förslaget

De förslag ingått i studien följande:ärsom

Intäkterna från de indirekta skatterna ökar 20 miljarder kr. beräknat-
mervärdeskattehöjningsom en

Högre värdering bilförmån.av-
Slopad skattefrihet mâltidssubventioner.för-
Skärpt beskattning aktier och konvertibler till anställda.av-
Avdrag för kostnader för till frånoch arbetet långaendast vidresor-
avstånd.
Skärpt traktamentsbeskattning.—
Skärpt reavinstbeskattning aktier.av-
Skärpt beskattning villor.av-—
Likformig beskattning pensionsfonder.av-
Positiva och negativa kapitalinkomster beskattas enbart med statlig skatt-

30 procent.
Ränteutgifter minus räntebidrag är avdragsgilla till 100 000 kr.- upp
Underskott näringsverksamhet har sänkts tillav tredjedel i och meden-

dessa underskottsavdragatt föreslås strykas och endast kan föras vidare
förlustavdrag.som

Statlig utgårskatt med 20 beskattningsbarprocent arbetsinkomst-
187 000över kr.

Barnbidraget höjs till 9 600 kr.-
Ett flertal förändringar inkomstskattesidan fördelningspo-smärreav-
litisk betydelse.



1989:35SOUförslagoch RINK-skommitténs484 Férdelningsefiekter av

fördelningseffekterSammantagna3.3

Beräkningsmetoder3.3.1

föralternativ. GemensamttvåenligtgjortsharBeräkningarna separata
bli finan-skattereformenförkostnaderna antasdeldessa är storatt aven
inkomstökningDennamervärdeskatten.ökningsierad ger enavengenom

också medtagetbåda finnsalternativenmiljarder kr. I20 entotalt ca
års1991uppgå 600 itill 9 krberäknasbarnbidraget. Dettahöjning av

prisnivå.
alternativ 1.följande fördetkallas iberäkningsalternativetDet första

% imed 2ökalönesummanhuvudalternativet. I dettaDet antasär
uttryckökning kanDennaförhållande nuvarande lönesumma.till somses

uppstå reformerade skatte-i deteffekter, kandynamiskaför de som
exempelvis sig uttryckeffekter kandynamiskaDessa ta ensomsystemet.

i fungerarekonominarbetskraftsutbud eller stortökning attgenomav
effekterna mycketdynamiskadeexakta storlekenGivetvis denbättre. är av

uppskatta. försiktigtantagitstvå harhär ärsvår De procentenatt som
beräknade.

i forminkomstervissa ökandemedförlönesummanEn ökning avav
mervärdeskatteintäkter.ökadearbetsgivaravgifter samt

inkomstfördelningsundersök-redovisas byggerDe resultat som
skrivits fram förinkomståret 1986. Materialet har attavseendeningarna

1989.avse
åren förändringar skett1989 del1986 och harRedan mellan somen

områdebesvärligtEtt särskilt ärfångas i beräkningarna.inte helt kan upp
medförhushållens tillgångar En skattereformskulder.ochiförändringar

beaktatssammansättning. Detta harförändras till storlek ochdessaatt
modellberäkningarna.i

också beteendeföränd-innebärskattesystemetdetInförandet av nya
heller detta har kunnatprivata ekonomin.planerandet denringar i av

beaktas.
jämförelsealternativberäkningsalternativet, görsI det andra aven
effektertill de dynamiskahänsyndisponibel inkomst att tasutan som

således statisk jämförelseuppstår skattereform. Dettavid är rent avenen
traditionellt slag.

Jämförelse efter inkomst3.3.2

Materialethuvudalternativet harenligt utläsas.3:1 resultatenAv tabell kan
ingårdecilenI den förstai decilgrupper.redovisningen indelats s.k.vid

konsumtionsenhet dynamiskhushållen exkl.bruttoinkomstmed lägst per
effekt. I andra de med lägstden näst osv.

den disponibla inkomstenbruttoinkomstennedan kanAv tabell 1 samt
tvågenomförs utläsas. Av deingen skattereformi nuläget dvs. om

framgår inkomstenden disponiblatill hurlängst högerkolumnerna per
förslagskattereform ienlighet med detförändraskonsumtionsenhet om en

fmansieraLFörgenomförs. Detta förslag emellertid heltskisseras ärsom
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totalfmansiering skulle ytterligare 2 miljarder kr. behövas.en

Tabell 3:1
Brutto- och disponibel inkomslkonsumtionsenhet i olika decilgrupper

Decil Brutto- Disponibel inkomst vid
inkomst genomförande skatte-av

reform alternativ 1

Före Efter Skillnad

1 39 800 33 100 34 700 600+1
2 78 000 60 000 60 000 0
3 98 900 73 400 73 600 +100
4 200114 82 100 82 500 +300
5 127 200 89 300 91 500 +2 200
6 139 100 96 700 99 300 +2 600
7 152 000 103 100 106 800 +3 700
8 167 300 112 600 116 400 +3 800
9 191 300 124 600 130 100 +5 500

10 268 500 160 000 160 300 +300
Samtliga 137 700 93 500 95 500 +2 000

Den genomsnittliga ökningen den disponibla inkomsten 2 000 kr.ärav
En sänkning enbart marginalskatten innebär sänkningarna skattenav att av
blir i de högstastörst inkomstklasserna. Genom de olika förslagen om
basbreddning i inkomstskattesystemet så modifieras fördelningseffekterna
kraftigt. De flesta basbreddningsförslagen låginkomsttagarnadrabbarav
mindre oförmånligt höginkomsttagarna.än Resultaten starkt beroendeår

realismen i den profil basbreddningarna har.som
Av tabellen kan hushållutläsas med hög bruttoinkomstattovan per

konsumtionsenhet ökar sin disponibla inkomst Undantag härifrånmest.
gäller hushållendock för med den högsta bruttoinkomsten konsum-per
tionsenhet.

Den genomsnittliga disponibla inkomsten någonminskar inte i grupp.
I fallsämsta den oförändrad.år Det betyder naturligtvis det finnsatt

hushållenstaka förlorar skattereform under de i beräknings-som en
alternativet givna förutsättningarna.

I tabell 4 finns detaljerad uppdelning den decilen.överstaen mer av
En beräkning ocksåhar gjorts enligt alternativ 2 där ingen dynamisk

effekt har antagits. Resultatet framgår tabell 3:2.av
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Tabell 3:2
Förändring dlsponlbel inkomst konsumtlonsenhelav per

Decil Disponibel inkomst vid
genomförande skatte-av
reform alternativ 1

Före Efter Skillnad

1 33 100 34 400 +1 300
2 60 000 59 300 -700
3 73 400 77 700 -800
4 82 100 81 400 -800
5 89 300 90 200 +900
6 96 700 97 800 +1 100
7 103 100 105 100 +2 000
8 112 600 114 600 +2 000
9 124 600 128 100 +3 600

10 160 000 157 900 -2 000
Samtliga 93 500 94 200 +700

I detta alternativ ökar den disponibla inkomsten konsumtionsenhetper
Hushållenmed 700 kronor. i decilerna 3 och 10 förlorar däremot.

En skattereform enligt förslagen ocksåinnebär sänkningen av
inkomstskatten. Det därför intresseär jämföra de skatteandelarattav som
hushåll olika bruttoinkomstmed betalar. Skatteandelen kan beräknas som
kvoten slutligmellan skatt och bruttoinkomst.

Tabell 3:3 nedan skatteandelar före reform och enligt alternativavser en
2.

påpekasDet bör ingårskattefria transfereringar i bruttoinkomsten.att
Detta påverkasskatteandelengör de höjda barnbidragen.att av

Tabell 3:3
Förändring skatteandelarav

Decil Skatteandel

Före Efter Skillnad

1 16,9 18,9 +2,0
2 23,1 23,4 +0,3
3 25,8 25,4 -0,4
4 28,0 27,2 —0,8
5 29,8 27,4 -2,4
6 30,5 27,9 -2,6
7 32,2 28,9 -3,3
8 32,7 29,5 -3,2
9 34,9 30,5 -4,4

10 40,4 39,1 -1,3
Samtliga 32,1 29,9 —2,2
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framgår hushållenAv tabellen med högst bruttoinkomstatt konsum-per
erhållertionsenhet den minskningenstörsta skatteandelen. Undantagav

decil 10.utgör

3.3.3 De percentilerna medöversta högst inkomst

Varje decil kan indelas i tio lika percentiler. I den förstastora grupper,
ingår hushållen med lägst bruttoinkomst konsumtionsenhet, i denper
andra de med lägst bruttoinkomstnäst etc.

3:4 framgårAv tabell nedan hushållen tvådet i deäratt översta per-
centilerna förlorar skattereformen enligtmest alternativsom
Storleken sådenna förlust lågtden leder tillär genomsnittstor att ett
för hela den tionde decilgruppen. En förklaring till detta delär att storen

den basbreddningen slår hårts.k. de högsta inkomsttagarna.av mot
En faktor måste beakta deär slumpmässiga felenannan attsom man

såvid redovisning småär fråganstora det är nedan.en av grupper som om
Urvalsstorleken 392, 237är 170 i de nedan redovisadetre percentil-resp.

Det ocksåkan förekomma enstaka observationergrupperna. med
avsevärda inkomster påverkaroch avdrag resultatet.som

Tabell 3:4
Brutto- och dlsponlbel inkomslkonsumtionsenhet l de högsta percentilerna

Percentil Brutto- Disponibel inkomst vid
inkomst genomförande skatte-av

reform alternativ 1

Före Efter Skillnad

91- 95 223 600 139 800 146 200 +6 400
96- 98 264 000 158 100 167 100 +9 000
99-100 385 800 212 600 185 200 -27 500

I 3:5tabell jämförelsegörs skatteandelarnas förändring. I denen av
percentilgruppenöversta ökar skatteandelen. Jämförelsen förhållan-avser

föredet skattereform och alternativen

Tabell 3:5
Förändring l skatteandelar

Percentil Brutto- Skatteandel
inkomst

Före Efter Skillnad

91- 95 223 600 37,5 33,1 4,4-96- 98 264 000 40,1 35,4 4,7-99-100 385 800 44,9 51,4 6,5+
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Socioekonomiska3.3.4 grupper

enligt definitionersocioekonomiska deiMaterialet indelats s.khar grupper
hushåll tilldelas socioekono-SCB. Det innebär varjeanvänds att ensom av

hushållsföreståndarens socioekonomiska Indel-eftermisk grupp.grupp
utbildningensi huvudsaksocioekonomiska byggerningen i olika grupper

långlågmånga medmed relativt lönbetyder yrkenlängd. Det att men
tjänstemän.högreutbildning räknas som

Tabell 3:6
socioekonomiskainkomstkonsumlionsenhel i olikadisponibelBrutto- och

grupper

Disponibel inkomst vidBrutto-Socio-
inkomst genomförande skatte-ekonomisk av

alternativ 1reformgrupp

Före Efter Skillnad

500 300300 92 200 93 +1132Arbetare
Tjänstemän:
Lägre+mellannivå 151 200 101 600 104 100 +2 400

100 131 000 132 200 +1 100Högre 212
500 95 500 000137 700 93 +2Samtliga

den disponibla inkomsten 2 000 kr.genomsnittliga ökningenDen ärav
skattereformenvinnerDen socioekonomiska årmestgrupp som

mellannivå. I den disponiblaeller denna ökartjänstemän lägre grupp
2 400 i genomsnitt.konsumtionsenhet med krinkomsten per

framgår skatteandelarna förändras. Skatteandelen3:7 hurAv tabell
mellannivå.lågtjänstemän ochför arbetare ochminskar mest

skattereformen alternativ 2.före ochJämförelsen lägetavser

Tabell 3:7
skatteandelFörändring av

SkatteandelSocio-
ekonomisk
BWPP

Efter SkillnadFöre

27,8 -2,530,3Arbetare
Tjänstemän:
Lägre+mellannivå -2,532,8 30,3

38,2 36,8 -1,4Högre
32,1 29,9 -2,2Samtliga
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Familjetyp3.3.5

också hushållstyper år.18Indelning gjorts i efter antal barn underhar
hushåll.ålder såledesHemmavarande barn denna bildaröver separata

ensamstående tvåframgår med flera barnAv tabellen ellerattovan
sin disponibla inkomstsammanboende med barn eller fler ökarsamt tre
höjt barnbidrag.Detta beror till del antagandetmest. ettomen

Tabell 3:8
Brutto- disponlbel lukomstkonsumtlonsenhet i olika familjetyperoch

Socio- Brutto- Disponibel inkomst vid
ekonomisk inkomst genomförande skatte-av

reform alternativ 1grupp

Före Efter Skillnad

Ensamstående
Utan barn 129 700 87 300 89 100 800+1
Ett barn 112 800 84 200 86 500 +2 300
Två barn el fler 89 300 71 400 75 200 +3 700
Samtliga 126 300 86 300 88 200 +1 900
sammanboende
Utan barn 178 100 116 500 119 500 +2 900
Ett barn 143 700 98 300 100 500 +2 200
Två barn 125 000 87 900 88 200 +300
Tre barn fler 106 200 75 600 78 900 +3 300
Samtliga 149 300 100 900 103 000 +2 100

framgår ensamstående två3.8 fleraAv tabell med eller barnatt samt
sammanboende med barn eller fler ökar sin disponibla inkomsttre mest.
Detta beror till del antagandet höjt barnbidrag.etten om





491SOU 1989:35 Effekter vid eventuell EG-anpassningen

4 Effekter vid eventuell EG-en

anpassning

I detta avsnitt belyses de statsfmansiella effekterna svensk anpassningenav
såvitttill EG de indirekta skatterna.avser

4.1 Statsfinansiella effekter

En anpassning EG:still skattebaser dc förslag tilloch skattesatser f.n.som
diskuteras inom EG jfr. kapitel II, avsnitt 4 skulle innebära avsevärtett
bortfall skatteintäkter för Sveriges vidkommande. En anpassning skulleav

frågordärför aktualisera andra skattehöjningar eller nedskärningsom av
de offentliga utgifterna.

framgårDe viktigaste effekterna Beräkningarnatabellen nedan.av
förhållandena utgår från1987 och följande EG-förslagavser

standardskattesats i mervärdeskatten inom intervallet 14-20en procent-
priset exkl. skattav
reducerad skattesats i mervärdeskatten inom intervallet 4-9en procent-
priset exkl. skatt. Den reducerade skattesatsen skall omfatta bl.a.av

bränsle för uppvärmning, böcker ochmatvaror, persontransporter samt
tidningar
harmonisering punktskatterna alkohol, tobak, bensin och olja.av-
I beräkningarna Sverige det gäller mervärdeskattennärantas att

tillåtnatillämpar högsta skattesats för varje Vidare antas attvarugrupp.
den svenska mervärdeskatten till vad i EGgäller enligt detanpassas som
sjätte mervårdeskattedirektivet och de reduceringsreglernasvenskaatt
slopas. Punktskatter fordrar gränskontroll avskaffas.som

Tabell Förändrade4:1 statslntäkter anpassning de indirekta skatternaav en av
till EG:s förslag

Förändring Effekt
miljarder kr.

Generell momssänkning till 20 % -11- Matmomsen sänkt till %9 -8- Avskaffande punktskatterav- -41fordrar gränskontroll -10 tillsom
Införande EG:s energi-av- skattesystem -2
Sänkt alkoholskatt -7,5- Basbreddningar +2,5- Slopade reduceringsregler +5,5—-

SUMMA -30,5 -24,5till

1 intervallet beror det är osäkert hur vägtrafikbeskattningen kommeratt
behandlas i EGatt
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Om motsvarande beräkningar med antagande forslaggörs kommitténsatt
har genomförts skulle EG-anpassning innebära skattebortfalletten
35-41 miljarder kr.
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KonstitutionellaVI

frågor

kapitelSammanfattning VI1 av

något regeringenKommittén inte fram förslaglägger rätt attsom ger-
RF medgeri utsträckning vadmeddela bestämmelser skatt större änom

i dag.
tillräckliga RSVKommittén finner inte det finns skäl rättatt att ge en-

följer möjligheter-bindande föreskrifter vadmeddela utöveratt avsom
låta verkställighetsföreskrifter.RSV utfärdaattna

med bemyndigande för regeringenDe i ML intagna bestämmelserna-
såvitt De med2 § tredje stycket ML, omformuleras.upphävs eller, avser

En del debemyndigandena meddelade besluten upphävs.stöd avav
inarbetas i ML.beslut har föreskrifterkaraktärsom av
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2 Möjlighet för regeringen att

besluta förändringar deom av

indirekta skatterna

2.1 Direktiven

Enligt direktiven skall kommittén utreda förutsättningarna för att ge
regeringen befogenhet besluta omedelbar tillfällig förändringatt om en

de indirekta skatterna. En förutsättning skall regeringens beslutav attvara
efter viss kortare tid underställs riksdagens prövning. Kommittén ocksåkan
föreslå andra lösningar tillfredsställer behovet snabba tillfälligasom av
ändringar omrâde.detta

2.2 Nuvarande ordning

Föreskrifter skatt skall enligt 8 kap. 3 § RF meddelas Medlag.om genom
föreskrifter skatt i princip regler varigenom det allmänna utkräverom avses
penningprestationer den enskilde, inte har straffrättslig karaktärav som
och för vilka inget specificerat utgår.vederlag Gränsen mellan avgifter och
skatter flytande. Somär föreskrifter skatt inte reglert.ex.om anses
varigenom penningprestationer i näringsreglerande syftetas ut och isom
sin helhet tillförs fråga.näringsgrenen i

Till föreskrifter skatt räknas exempelvis bestämmelserom om vem som
skattskyldig, utgåär vad skatten skall och skattesatsen prop. 1973:90
302.s.
Föreskrifter skatt tillhör vad brukar kallas det obligatoriskaom som

lagområdet. Detta innebär riksdagen inte kan delegera sinatt rätt att
meddela föreskrifter skatt till regeringen 8 kap. 7 § RF.om

Regeringen har enligt 8 kap. 13 § första stycket punkt RF1 befogen-
het besluta föreskrifteratt verkställighet lag. Denna omfattarrättom av

skattelag. Regeringenäven kan vidare enligt 8 kap. 13 § tredje stycket RF
överlåta sin befogenhet meddela verkställighetsföreskrifteratt en
underordnad myndighet. Med verkställighetsföreskrifter förstås i första
hand tillämpningsföreskrifter administrativ ocksåkaraktärrentav men
föreskrifter i materiellt hänseende fyller ut lag.som en

Problemen med gränsdragningen mellan lag tillämpningsföreskrif-och
har behandlats i förarbetena till RF. Grundlagberedningenter uttalade i

betänkandet SOU 1972:15 Ny regeringsform Ny riksdagsordning att
med nödvändighetgränsen flytande, det riksdagens sakattvar attvar

långtbedöma hur lagen skulle i detaljer och för regleringatt utrymmet
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tillämpningsföreskrifter blev mindre, detaljbetonad lagengenom mer var
s. 104. I grundlagpropositionen uttalades inte möjligtdet äratt att

så hållnaförfara riksdagen beslutar mycket allmänt lagregler sedanatt som
får innehållfylls och sitt reella regeringen beslutade verkstäl-ut genom av

lighetsföreskrifter. Den lagbestämmelse skall kompletteras medsom
måste så någotverkställighetsföreskrifter detaljerad inte väsentligtattvara

regleringentillförs den regeringen beslutade föreskriften. Inytt genom av
får någotverkställighetsföreskriftens form därför inte beslutas kansom

betraktas tidigare föreliggande ingrepp i enskilds personligaett ellersom
förhållandenekonomiska prop. 1973:90 Gränsdragningsfrågan211. hars.

föremålsedermera blivit för omfattande såväldiskussioner i litteraturen
i med olika lagstiftningsärenden. frågansamband En redogörelse försom

finns intagen iskatteförenklingskommitténs B 1982:03 delbetänkande Ds
skattefrågorFi 1987:1 Tolkningsbesked i 40-42.

Frågan någonför riksdagen vissarätt villkorän attom en annan
frågabegränsad beslutanderätt i ingåendeskatter diskuteradesen om

under årsarbetet med den regeringsformen. I 1809 regeringsformnya
fanns den kända bestämmelsen Svenska folkets urgamla sigrätt att

av riksdagenbeskatta allena.utövas
Grundlagberedningen i det nämnda betänkandet Ny regerings-som nyss

form Ny riksdagsordning lade fram förslaget till den författningennya
anförde 110 ff. någondet inte tvekan skatteratt iävenattvar om
framtiden i princip borde beslutas riksdagen. Effektivitetsskäl kundeav

någondock i vissa fall tala för riksdagen skulle besluta,att änannan
åtminstone frånprovisoriskt. Det konjunkturpolitisk synpunkt mycketvar

vissaönskvärt skatter kunde användas stabiliseringspolitisktatt som
instrument. Det gällde i främsta den statliga inkomstskattenrummet samt
mervärdeskatten och vissa punktskatter. Man borde därför enligt

underlåtagrundlagberedningen inte vid utformningen modernatt av en
mångrundlag undersöka, i vad de nämnda stabiliseringspolitiska önskemå-

len kunde tillgodoses.
ansågBeredningen därför regeringen borde vissa handlingsmar-att

ginaler gällde indirektadetnär skatter. Att dra helt klar mellangränsen
direkta indirektaoch skatter lät sig emellertid enligt beredningen knappast

Man skilde därförgöras. skatt inkomst, förmögenhet, gåvaochut arv
frågaicke delegeringsbar I övriga skatter, sig desom en grupp. om vare

betecknades direkta eller indirekta skatter, borde däremot riksdagensom
kunna regeringen viss rörelsefrihet.ge en

Beredningen föreslog därför frånundantag skulle finnasatt huvudre-ett
geln föreskrifter skatt till skulleatt meddelas lag. Enligtstatenom genom
detta kunde riksdagen bemyndiga regeringen bestämma eller ändraatt
vissa skattesatser eller besluta lagen skulle börja eller upphöraatt gälla.att

sådantEtt skullebeslut underställas riksdagen inom viss tid.
I den proposition prop. 1973:90 lades fram grundvalsom av

grundlagberedningens förslag uttalade föredraganden s. 215 ff. hanatt
förståelsehade för den många hålltvekan hyste inför tankensom man

regeringen skulle kunna skatteområdet.beslutaatt normer
Å andra sidan fanns det menade departementschefen i ekonomisktett
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högt utvecklat samhälle det svenska behov beslutsbefogenheterettsom av
skatteområdet knappast hade sin motsvarighet i äldre tid. Hansom

då påsyftade beslut har till syfte hindra rubbningar i denattsom
samhällsekonomiska balansen. ocksåMen handelspolitiska och alkohol-
politiska skäl talade för möjlighet få ståndtill skattebeslut iatten annan
ordning efter sedvanligän riksdagbehandling. ansågHan därför liksom
beredningen måste väljaatt medelväg där de skilda intressenaman en
vägdes så långtvaranda övervägande-ochmot möjligt jämkades samman.

hade lett till lösning i olika frånavseendenna awek beredningens.en som
Denna lösning innebar dåunder tid riksmöte pågickatt inte skulle

ñnans- och skatteutskottet efter bemyndigande i lag skatt änom annan
påskatt inkomst, förmögenhet, gåva,eller förslag regeringenarv av

kunna bestämma skattesatsen eller besluta avsågsskatt iom att lagensom
skulle börja eller utgå.upphöra Bemyndigandet innefattadeatt rätt att

skillnadgöra mellan olika slag verksamhet och olika delar riket.av av
Finans- och skatteutskotten skulle sinutöva beslutanderätt vid ett

sammanträde. Beslutgemensamt skulle fattas riksdagens vägnar genom
sådanlag. En lag skulle regeringen underställas riksdagen inomav en

månad från början följandenärmast riksmöte. Riksdagen skulleav pröva
månadlagen inom efter detta.en

Riksdagen anslöt sig till förslaget KU 1973:26, 265,rskr. KU 1974:8,
rskr. 19. Bestämmelsen finns intagen i 8 6kap. § RF.

Riksdagen årbeslutade sådana1975 skattefullmakter i flertalet författ-
ningar avseende indirekt skatt prop. 197576:29, SkU 15, rskr. 68.

Skattefullmakterna har aldrig Frågantillämpats. diskuterades sommaren
1980 då regeringen önskade höja mervärdeskatten. Den valde i stället att
inkalla urtima riksmöte.ett Se U 1980:1t.ex. 1 ff..prot. s.

Förhållanden2.3 i andra länder

2.3.1 Danmark

Enligt den danska grundlagen kan endast folketinget påförandebesluta om
Dettaskatt. sker lag. Det inte möjligtav är för regeringengenom att

påförainterimistiskt skatt bekräftas folketinget. Enligten som senare av
den danska grundlagen träder lag i dåkraft först den kungjorts. Deten
finns emellertid inga författningsmässiga hinder låta lag vissmot att en
tillbakaverkande giltighet. Det finns exempel lagar i och medsom
kungörandet fåttdem frånverkan den dag lagförslagetav lades fram för
folketinget.

2.3.2 Norge

Enligt den norska grundlagen det endastär stortinget har behörighetsom
ålägga skatter avgifter.och Regeringenatt såledeshar inte möjlighet att

tillfälliga beslut införat.ex. skattergenom och avgifter eller ändranya
dåskattesatser stortinget inte samlat.är

Beslut indirekta skatter antingen i formtasom lag eller i formav av

32-KIS l
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måstestortingetEn lagstortinget in plenum.beslut antas menavav
inte god-Stortingsbeslut behöverregeringen.Konungengodkännas av

skatteplikten och skattesat-beslutas självaNumeraKonungen.kännas av
gällerStortingsbeslutenstortingsbeslut.uteslutande i formstorlek avsens

31januari denbudgetår i den 1föremellertid endast tagetett -
årligen.måste således förnyasbeslutdecember. Dessa

sigskatter,indirektamateriella reglernadeGemensamt för vareom
införas,uteslutande kandeskattelag,stortingsbeslut eller ärdet gäller att

emellertidFinansdepartementet harstortinget.upphävasändras eller av
ochavgränsningutfylllnad,föreskrifter förutfärdabemyndigande att
kanDepartementetoch skattelagar.stortingsbeslutverkställighet av

skatteplik-inskränkerutvidgar ellerföreskrifterutfärdaemellertid inte som
stortinget.beslutadeförhållande bestämmelsertill de äri avten som

lag kanförhållandet stortingsbeslut ochinnehållsmässiga mellanDet
såsom mervärdeskat-några indirekta skatter,enstakaBeträffandevariera.

skattesat-bestämmelserinnehåller enbartstortingsbeslutet nästan omten,
reglering beskatt-medreglernamateriella närmarestorlek. De avsens

Verk-mervärdeskattelagen.intagna iningsområdet skattepliktenoch är
föreskrifterolikai 70intagnaavgränsningsregler änställighets- och är mer

däri-skatter,indirektaFör andrafinansdepartementet.utfärdats avsom
också materiellainnehåller stortingsbeslutetpunktskatter,bland flertalet

från skatteplik-avgränsning undantagenformbl.a. iregler, närmare avav
dåÖvriga intagnaverkställighetsbestämmelser ärmateriella regler ochten.

föreskrifter.finansdepartementetsi lag eller
inormaltfastställsindirekt skattikraftträdandetförTidpunkten enav

ñnansdepartemen-tilldock delegeraStortinget kansjälva stortingsbeslutet.
Depar-skatt.förikraftträdandetidpunktenfastställa antagentet att en

utgång. Påbudgetåretsdåmåste företräda i kraftbesluttementets -
åtbemyndigandeantagandet skattelagkan det vidmotsvarande sätt gesav

i kraft.trädaskalllagenRegeringen bestämma närKonungen att
ocksådet kangodtagit skattelagenKonungendettaNormalt sker när men

ske senare.

Finland2.3.3

tullbeskattning,inklusiveregeringsformen skall skatt,finskaEnligt den
stadfästasochriksdagenLag skalllag.bestämmas antas avavgenom

måste in plenum.riksdagenLagförslagpresident.republikens antas av
undersåledes t.ex.riksdagsutskottintekanBeslut skatt göras avom

alltså någon tillmotsvarighetsommaruppehåll. inteDet finnsriksdagens
bestämmelse därom.regeringsformensden svenska

Ipresidenten.stadfästasriksdagen skallantagitsLagar avavsom
ikraftträdandet.förtidpunktenfastställer hansamband med detta

regeringsformenhävdlagstiftningspraxis harfinsk attI ansettsav
innehålla skattskyldighetbl.a.föreskrifterskattelag börförutsätter, att om

tillemellertid delegerasskatteberäkningsgrunderna. Det kanoch en myn-
båda förhållan-angående dessaföreskrifterdighet besluta närmareatt om

imåste bestämmelser lag.emellertidSådana baserasföreskrifterden.
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Myndigheten intehar möjlighet fritt bestämma innehåll.beslutetsatt
Det finns dock vissa statsrådetmöjligheter för riksdagensatt utan

medverkan förordna skattskyldighet och skatteberäkningsgrunder.om
tvåDessa möjligheter finns i fall.

frågaI vissa konjunkturpolitiska lagar har det särskilt viktigtom ansetts
statsrådet har tillräckligt vidsträcktaatt befogenheter för snabba kon-

åtgärder.junkturpolitiska Om inte möjligheter åtgärdertill snabba medgavs
skulle det kunna inträffa konjunkturläget hunnitatt ändras innan lagen

åtgärdergodkänts. De lagen föreskriver då fåskulle inte önskadsom
verkan.

De viktigaste lagarna konjunkturdepositionslagen,är investeringsskat-
telagen, lagen förhindrande stegring i kostnadsnivån i vissa fall,om av
exportavgiftslagen och exportdepositionsavgiftslagen.

Utöver de konjunkturpolitiskt motiverade fullmaktslagarna finns det
lagar förhindra marknadsstörningar. Genomatt dessa lagarsom avser
påförs olika tullar.

I allmänhet det föreskrivet statsrådetär skyldighet för omedelbartatt
delge talmannen beslut meddelats med stöd fullmaktslagarna.som av
Beslutet upphävs riksdagen beslutar det.om

Vidare finns i vissa punktskattelagar inte i omsättningsskattelagenmen-
statsrådetförrätt ändra statsrådetskatten efter detatt överlämnaten att-

proposition till riksdagen ändring den aktuella lagen. Med stöden om av
sådana bestämmelser statsrådethar befogenhet beslutaav temporärtatt

skattskyldighetens och skattens storlek till dess den lagom att som
propositionen Statsrådetshar i kraft.trätt fullmakt bestämmaavser att om

såledesskatt ansluter sig helt till propositionen och beslutets verkningar
upphör dåomedelbart den lag riksdagen har godkänt i harämnet trättsom
i kraft.

2.3.4 EG

EG:s direktiv eller förslag frågandärtill berör inte bestämmerom vem som
beskattningen i medlemsland eller hur bestämmandetett skall till.
Direktiven italar regel vadendast skall bestämmas, dvs. beslutensom som

innehåll.materiella

Skatteändringar2.4 stabiliseringspolitisksom en
åtgärd

Möjligheterna med säkerhet förutse konjunkturutvecklingenatt begrän-är
Det finnssade. därför behov in snabba stabiliseringspolitiskasättaett attav

åtgärder konjunkturläget sådan åtgärdnär kräver Endetta. kan vara en
förändring de indirekta skatterna. Vid förändring de direktaav en av
skatterna, främst inkomstskatten, uppstår inga negativa effekter om
genomförandet dröjer. Det betydande omedelbara resultatet torde blimest

vid väntad skattehöjning konsumtionen minskaratt och sparandet ökar.en
Vid förvarning åskattesänkning det andra sidan troligtärom en att
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båda detta önskadeI fallenkonsumtionen sparandet minskar. ärökar och
effekter.

uppstår i allmänhetdäremotVid förändringar de indirekta skatternaav
Omdestabiliserande.vilketeller tidigareläggningar köp, ärsenare- av

efterfrågan låg sänkning mervärdeskattenalltför ocht.ex. avanses vara en
sänkningentill dessdärför rad köp senareläggasbeslutas, kommer atten

efterfrågan ytterligare ochsikti kraft. Därmed sjunker kortträtt
sådanaframförtsförvärrar detsituationen. I debatten har attt.o.m.

skatteändringeneffekter fördelarnai vissa fall kan de allmänauppväga
åstadkomma.avses

går åt skatteändringDen tidrymd innan önskad effekt ensom en av
inträder indelas i olika stadier.kan

Observationsfördröjning händelse,tidrymden mellanär t.ex. enen
dåförsämring betalningsbalansen, tidpunkten den observeras.ochav

Beslutsfördröjning tidrymden observationstidpunkten ochmellanär
dåtidpunkten fattas, höja för motverkabeslut räntan attett t.ex. att

ytterligare försämring betalningsbalansen.av
Genomförandefördröjning tidrymden beslutsdatummellan ochär

beslutets förverkligande. Denna fördröjning speciellt allvarlig detär när
ändringar och olikagäller i konsumtionsskatterna mervärdeskatt

eftersompunktskatter den tidigare- eller senareläggning köp kanav som
bli följden förändring förvärrar detkommande känd regelnär ären som

åtgärden. Sådanaproblem vill lösa med tendenser observerats vidharman
flera ändringar mervärdeskatten olikaoch punktskatter.av

Ejfektfördröjning tidrymden mellan beslutets förverkligande och denär
önskade effektens inträdande.

Ett snabbt integenomförande beslut skatteändring löserettav om
problemen med observationsfördröjning effektfördröjning. Huroch stor

uppnåsförbättring kan inom stabiliseringspolitikentotalt settsom genom
åtgärder svårtolika därför fastställa.är att

Vid varje höjning mervärdeskatten ökning konsumtionenkanav en av
före höjningen och sänkning efter.noteras strax straxen

I genomsnitt förskjuts privat varukonsumtion till värde omkringett av
frånmiljard kr. mervärdeskattehöjning efterkvartalet tillprocentsen per

kvartalet före höjningen. Denna förskjutning konsumtionen dock inteärav
jämt fördelad. stårBilar, fyra privat konsumtion, förutgör procentsom av

35 stårförskjutningen totalt varaktiga för 50ochprocentca av varor ca
förskjutningen. Varaktiga 10 privatprocent utgör procentav varor avca

påverkaskonsumtion. Poster livsmedel inte allst.ex. nästansom av en
kommande mervärdeskattehöjning.

När det gäller alkoholskatten de tydligaoch hamstringmönstren av
inför annonserade skattehöjningar finns det andra deänargument
stabiliseringspolitiska för snabbt kunna höja skatten. Skatten vin,att
sprit uppnå måloch öl används i första hand inte för ekonomiskaatt utan

hållaför nivå.konsumtionen för Desamhället acceptabelatt en
negativa effekterna hamstring socialalkohol främstär natur.av av av

Kommittén har bett konjunkturinstitutet sig vilka de samhälls-överyttra
ekonomiska konsekvenserna skulle bli förändringar mervärdeskattenom av
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och bilaccisen kunde genomföras tidsfördröjning offentliggö-mellanutan
rande och ikraftträdande.

Institutet konstaterar beräkningsresultaten inte stöd föratt ger
hypotesen förannonsering skatteändringar och därav följandeatt av
tidigare- någraeller påfallandesenareläggning köp skulle ha medförtav
negativa frånkonsekvenser samhällsekonomisk Det finnssynpunkt. dock
enligt institutet anledning peka förändringar i den svenskaett par
ekonomin år,under Förkan öka problemets betydelse. detsenare som
första hushållenshar avregleringen kreditmarknaden starkt ökat
möjligheter omfördela konsumtionsutgifter och särskilt inköpatt av
varaktiga tiden,varor vilket kan momsrushernas Föröver öka storlek.
det andra har ilagerstockarna det svenska näringslivet dragits kraftigt,ner
vilket försämrar lagrens buffertfunktion och ekonomin känslig förgör mer
fluktuationer efterfrågan. åtgärderi Värdet in försnabbt kunna sättaattav

konsumtionsefterfrågankraftiga ändringar iatt möta torde därför enligt
konjunkturinstitutet ha ökat under tid.senare

överväganden2.5

Enighet rådatorde riksdagendet i princip skall detärattom som vara
sådanbeslutar Skattereglernaskatter. har vikt för fördelningenorgan som

samhällets och för inkomstfördelningen mellan olika medbor-av resurser
börreglerna beslutas efter offentlig debatt ochattgare ett statsorganav

där alla politiska meningsriktningar betydelse har möjlighet göraatt ettav
inflytande gällande.

åDet ifrånkan andra sidan inte bortses det kan finnas behovatt ett
fatta skatteområdet.snabbt Sådanabeslut beslut kan krävas förattav

hindra rubbningar i den samhällsekonomiskaatt balansen.
frånKlart det konjunkturpolitiskär synpunkt mycket önskvärtatt är

vissa kanskatter användas stabiliseringspolitisktatt instrument. Jusom
fler adekvata instrument stårformellt till buds, desto bättre det.ärsom

frågaSärskilt i de indirekta skatterna har det betydelse beslutenom att
kan fattas såsnabbt hamstringseffekter liknande effekterochatt som

åtgärdenmotverkar syftet med kan undvikas.
Kommittén har kunnat genomsnittkonstatera i förskjutsnämnts attsom

privat konsumtion till årsvärde omkring 1987miljard kr. i priserett av en
frånhöjning mervärdeskatten kvartalet efter till kvartaletprocentsper av

före höjningen. Detta skall dock jämföras med den totala privataatt
konsumtionen år 1987kvartal 131 miljarder kr.per var

Vidare från ocksådet handelspolitiskaär synpunkter betydelse attav
kunna ändra tullarskatter snabbt. Detta tillgodosettbehov i RFär

den möjlighet finns för regeringen efter bemyndigandegenom attsom av
riksdagen kunna besluta tullar 8 kap. 9 § första RF.stycket, Det kanom
också finnas alkoholpolitiska skäl för höja skatt dryckesskatten.att en
Även här krävs snabbheten för undvika hamstring.att

Erfarenheten pågåendevisar det under riksmöte med iakttagandeatt -
de konstitutionella gårspelreglerna genomföra skatteändringav att en-
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årtio dagar. Den dryckesskattehöjning genomfördes 1979 är ettsom
Regeringenexempel detta. beslutade proposition den 18 oktober.en

innehållPropositionens offentliggjordes först den överlämnades tillnär
riksdagen den 24 oktober. Motionstiden begränsades till dag. Lagänd-en
ringen trädde i kraft den 27 oktober. Anledningen till bestämmelsenatt

så tvåkunde träda i kraft snabbt givetvis det endast statligaattvar var
bolag skulle effektuera beslutet. För krävdesdetta dock attsom
systembutikerna förvarning hade dag för sig tillstängtutan atten anpassa
ändringen.

I det ärendet utnyttjades möjligheter till handläggningalla snabb maxi-
malt. Vanligtvis ärende betydligt tid. Denlängre normala be-tar ett
slutstiden för tekniskt okomplicerat lagstiftningsärende torde minstett vara
två månader. Dessutom kräver ändring mervärdeskatten viss tidatten av
förflyter såmellan utfärdandet ikrafträdandet,lagen och handeln harattav
möjlighet förbereda ändringen.att

Svårigheten snabbt fram beslut skatteändring givetvisäratt ett om en
då pågår.under tid riksmöte inte Som tidigare redovisats finns dockstörre

under denna period möjlighet finans-för och fattaskatteutskotten atten
stårbeslut skatteändringar. Det i dag tillden möjlighet budsärom som

från alltsåbörjan juni till början oktober under tredjedelav av en av—
året. så gårMöjligheten aldrighar utnyttjats det inte uttala sigklartatt om

tidsåtgångvilken krävs. Det väl dock realistiskt medär räknaatt attsom
någonytterligare vecka skulle förkrävas sammankalla ledamöterna.att

Kommittén har erfarit de berörda viss beredskaputskotten haratt en
under sommaren.

De direkta skatterna intehar betydelse övriga skattersamma som som
stabiliseringsinstrument. De därför inte lika i dettaär angelägna samman-

ocksåhang. Praktiska skäl det genomföraomöjligtgör närmast att ett
beslut ändring den statliga inkomstskatten med kort varsel.t.ex.om av
Kommitténs uppdrag omfattar inte heller dessa skatter.

sådant frågaDäremot torde behov finnas i indirekta skatternadeett om
och punktskatterna.

Kommittén konstaterar dock Konjunkturinstitutet funnit intedetatt att
finns stöd för förannonsering skatteändringar någrahar medförtatt en av
påfallande frånnegativa konsekvenser samhällsekonomisk synpunkt.

måste ocksåI sammanhanget beaktas de praktiska möjligheterna att
snabbt verkställa ändrad skattesats indirektaavseende de skatterna.en
Det hävdas stundom det vid ändringproblemetstörstaatt en mer-av
värdeskatten handelns möjligheter ställa sig. Omär praktiska skälatt om

det omöjligt snabbt ändra indirekt degör skatt saknar konstitu-att en
tionella möjligheterna intresse.

En föregåendesammanfattning vad i det vid handensagtsav som ger
någotdet inte finns starkt uttalat behov konjunkturpolitiska skälatt att av

under riksdagens ferier kunna höja de indirekta och vissaskatterna punkt-
tillåter.skatter snabbare vad nuvarande konstitutionella huvudregelän

ocksåMan kan konstatera inkallande finans-med ochatt systemet av
någon gång,skatteutskotten inte vilket bekräftar denna hypotes.använts

Till någondetta Sverigekommer vid EG-anslutning i form kanatt en
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få det gällermycket begränsatkomma manöverutrymme när attatt ett
från EG beslutadeawika de skattesatserna.av

höjaSom tidigare finns det behov kunna dryckesskattenett attsagts av
Beträffande tordeundvika hamstringseffekter. denna skattsnabbt för att

så höjafinns starka under snabbtdock knappast skäl att t.ex. sommaren
från konstitutionella huvudre-den anledning till undantag dendetatt ger

geln.
någotfram förslagKommittén finner därför inte anledning läggaatt

imöjligheter för regeringen meddela bestämmelser skatt störreattom om
såEn principiellt genomgripandeutsträckning vad RF medger.än nu

förestavas starkareförändring det konstitutionella regelsystemet bör avav
Kommitténfinna föreligger i detta fall.skäl de kommittén kunnatän

återkommer frågan sådan RSV.i avsnitt till förnästa rättom en





505SOU 1989:35

3 riksskatteverketMöjlighet för

bindandemeddelaatt

föreskrifter

3.1 Direktiven

Enligt RSVdirektiven skall kommittén utreda förutsättningarna för att ge
bindande föreskrifter skatteplikt för viss ellermeddelarätt atten om vara

förhållanden.tjänst, beskattningsvärdets bestämmande och andra liknande
I dag finns institutet bindande förklaring utnyttjas idock mycketsom

såfall. Förslagen utformade förutsättningarskall de haratt attvara
ingår föreslå erforderligakomma till praktisk användning. I uppdraget att

grundlagsändringar.

3.2 Nuvarande ordning

En redogörelse för tillämpliga bestämmelser i RF lämnats i avsnitt 2.2har
RSV kan ansökan den bedriver eller bedriva verksam-ämnarav som

förhandsbe-het medför skyldighet meddelaerlägga mervärdeskattattsom
sked frågor fåri sökandens skattskyldighet. Förhandsbeskedsom avser
meddelas det vikt med till sökandens intresse ellerhänsynom anses vara av
för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning 63 § ML. Beslut fattasen

RSV nämnden för rättsärenden. Besluten kan överklagas tillav genom
regeringsrätten enskildeden eller det allmänna.av av

Enligt 62 § ML RSV för främja riktig enhetlig tillämp-kan ochatt en
ning ML bindande förklaringmeddela huruvida tjänstellerav en en vara

också frågorBindandeskattepliktig. förklaringar iär kan meddelas andra
Äventillämpningen ML. i dessa ärenden det nämnden förrör ärsom av

rättsärenden RSV:s förklaringarbeslutar bindande 64vägnarsom om
§ ML. Besluten inte överklagbara.är

Departementschefen uttalade i samband med institutet bindandeatt
förklaringar infördes 1959:162prop. 316 det förhandsbe-atts. genom
sked endast kunde hur enskilt fall skulle bedömas, och detavgöras ett att

någon sådantdröjde tid innan besked laga kraft. Om det uppkomett vann
fråga berörde antal skattskyldiga i olika delar landet,ett storten som av

viss standardvara skattepliktig eller ej, erfordradest.ex. om en var
alltsåuppenbarligen beskedet kunde i andra former,att utan attges

initiativawakta enskild skattskyldig och med omedelbar verkan.av en
I 197576:112 kungörande författningarlagar och andraprop. om av

såuttalas s. 63 de bindande förklaringarna generell karaktäratt är av
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de bör hänföras till författningar. Med författning lag, förordningatt avses
eller föreskrift i 8 kap. RF.annan som avses

såledesDe bindande förklaringarna föreskrifterär skatt enligt RF.om
Detta måninnebär endast i den bindande förklaringatt är atten anse som

Ävenverkställighetsföreskrift den förenlig med RF.ären nya om en
förklaring inte betrakta verkställighetsföreskrifterär kan denatt docksom
meddelas övergångsbestämmelsernamed stöd ipunkt 6 till RF. Enligtav

fården punkten bemyndigande beslutats Konungen riksdagenochsom av
eller riksdagen utnyttjas tills riksdagengemensamt bestämmerav ensam

annorlunda.
Möjligheten meddela bindande förklaringar har utnyttjatsatt mycket

frånenligt uppgift gånger,RSV årendast fyra 1970.sparsamt, senast
Förklaringarna har gällt skattskyldighet för kommisionärsbolag, förtydligan-
de vad skall frånmed medlemsblad, undantag skattskyldighetav som avses
för ingåendestuveriföretag och avdrag för mervärdeskatt vid garanti-
reparationer begagnade bilar.av

Skatteförenklingskommittén har i sitt slutbetänkande SOU 1988:21
och 22 Ny taxeringslag reformerad skatteprocess föreslagit institutetatt-
bindande förklaring avskaffas. Motivet härför rättsnämndenattanges vara,
enligt kommitténs förslag friståendeskall bli funktionellt förhållandei till
RSV och fatta beslut i det tveksamteget ärsamt attnamn om en
överföring förklaringsbehörigheten från RSV till nämnden möjligärav
enligt RF:s bestämmelser. Vidare hävdar kommittén institutet spelatatt ut
sin Kommitténsroll. förslag bör bakgrundäven kommitténmot attses av-
i sitt delbetänkande Tolkningsbesked skattefrågori Ds Fi 1987:1
föreslagit det allmänna RSV skallatt möjlighet hosgenom attges
rättsnämnden ansöka tolkningsbesked skattefrågori allmäntom av mera
prejudikatintresse.

En tolkningsbeskedansökan bli prövad rättsnämnden ochom avses av
därefter obligatoriskt bli underställd regeringsrättens prövning. Tolknings-
beskeden skall inte bindandeha fåverkan endast prejudicerandeutan

Någonbetydelse. till det allmänna inteskall finnas. Syftetmotpart med den
föreslagna ordningen Såvittsnabbt fram prejudikat.är att deavser
indirekta skatterna omfattas dock endast mervärdeskatten förslaget.av
Punktskatterna alltsåhar lämnats sidan. Förslaget har remissbehandlats
och bereds för inomnärvarande regeringskansliet.

Verkställighetsföreskrifter såvittfinns, här direkt intresse, i förord-av
1968:431ningen mervärdeskatt och förordningen 1984:247om om

punktskatter och prisregleringsavgifter. I dessa förordningar har regeringen
RSV vissa bemyndiganden, dock integett berör i direktivendensom

frågan.upptagna
Allmänna råd frånregler skiljerär sig föreskrifter deattsom genom

inte bindande förär sig myndigheter eller enskilda. De har karaktä-vare
generella rekommendationer tillämpningen författningren av om av en

någonoch hur kan eller bör handla i visst hänseende 1 §anger ett
författningssamlingsförordningen 1976:725 omtryckt 1984:212. Det
behövs inget särskilt bemyndigande för myndighet skall beslutaatt en

råd områdeallmänna sitt prop. 198384:119 s.7.
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Ävenråd utsträckning. de inteRSV utfärdar allmänna i ärstor om
beskattningen. Intelikformigheten ibetydelse förbindande dehar storen

förinte tillräckligatid dock hävdats deminst under har är attattsenare
åstadkomma likformighet.

då mervärde-i synnerhetbeskattningen, ochBeträffande den indirekta
också råd rekommendationer omfattningoch ilämnasskatten, stor av

branschorganisationer. De sistnämnda utarbetatlänsskattemyndigheter och
samrådråd med RSV. Dessa branschan-rekommendationer iofta ochsina

såvitt tillämpningeninte minsthaft betydelsevisningar har avser av
i ML.reduceringsreglerna

överväganden3.3

så institut skall dedetKommittén direktiven ersättatolkar att som
också måste falla in under begreppetkommabindande förklaringarna att

direktiven förslaget skallnämligen iföreskrifter. Detgenerella sägs att
föreskrifter skatteplikt förmeddela bindandeRSV skallinnebära att om

bestämmande och andra liknandebeskattningsvärdetstjänst,viss ellervara
Sådana föreskrifter skatt.förhållanden. föreskrifter innebär tveklöst om

framgått föreskrifter skatt,redogörelsen hartidigareAv den att om
verkställighetsföreskrifter, skall meddelasinte betraktaskan somsom

intedirektiven bör RSV tordebefogenhet enligtDenlag. gessomgenom
verkställighetsföre-bemyndigande meddelatillgodose attettatt genom

skrifter.
vilket RFdet grund detanmärkas ärDet bör här sättatt av

myndighetmöjligheter direkt i grundlagenuppbyggd saknas rättatt ge en
ansågsvia DetDelegationen skall regeringen.föreskrifter.meddelaatt

förvaltningsmyndigheter-funktionsfördelningenrationelladen attmestvara
1973:90 319. Detregeringen prop.sina uppdrag ärfick s.avna

bemyndigandebestämmelse tilliemellertid vanligt riksdagenatt angeren
får överlåtas Petren,jfr. dockRSV, kompetensenvilken myndighet, t.ex.

1985 135.Svensk skattetidning s.
verkställig-meddela föreskrifter skattRSV utöverAtt rätt att omge en
föreslåsåledes grundlagsändring. Atthetsföreskrifter krävaskulle enen

subdelegation tillmöjlighet tillregeringen medändring innebärande att
få meddelabemyndigande§ skall generelltRSV, RF 8 kap. 11 attettse

realistiskt. Som kommitténkommittén inteföreskrifter skatt anserom
råda i princip skallenighet dettidigare redogjort för torde attstor varaom
förutsättning regeringenEn förriksdagen beslutar skatter. att gesom om
tillfällig förändring de indirektaomedelbarbefogenhet beslutaatt avom en

regeringens beslut skulleenligt direktiven se avsnitt 2.1skatterna attvar
dåtid. Det knappastprövning efter viss kortare kanunderställas riksdagens

såöppningen i grundlag skulle mycket.varit avsiktenha att vara mer
föreslår därför intebefogenheter. Kommitténomfattande vad gäller RSV:s

sådan bestämmelse.en
bemyn-i grundlagen begränsatEtt alternativ skulle ettatt mervara ge

skatteområdet subdelegation.med möjlighet tilldigande just
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Detta skulle innebära skatteområdetdet skulle finnasatt föreskrif-
nivåer,konstitutionellater föreskriftertre skatter i allmänhetom som

skulle i lag, bemyndigande avseendeett begränsade befogenheterges mer
skulle delegeringsbara slutligen verkställighetsföreskriftersom samtvara
regeringen kan meddela direkt med stöd RF.som av

Det bör här anmärkas de befogenheter till delegationatt inom andra
ämnesområden skatt i dag finnsän i 8 7kap. § RF inte begränsadeärsom
vad gäller omfattningen. Inom de ämnesområdenaangivna kan man
delegera fullt dvs. regeringens föreskrifter kan lika omfattandeut, ochvara
lika betungande de i Enlag. sak bemyndigan-ärsom som attges annan
dena ofta utnyttjas det vissa grundläggandesättet föreskrifter iatt ges
lagen medan meddela ytterligare föreskrifterrätten någotatt delegeras

i föroch sig förutsatt i motiven.är Men i kommitténs fall skullesom man
nödgas i grundlagen i vilka avseenden föreskrifter skulle meddelas,ange
något svårttorde genomföra med tillräcklig gradatt precision.som vara av
Det måste finnas åklar till sidangräns föreskrifteren ena som
fortfarande åskall i lag och andra sidan till verkställighetsföreskrifter.ges

sådanEn ocksåbestämmelse skulle författningstekniskt komma i högatt
frångrad skilja sig övriga i ganska allmänna beskrivna bestämmel-termer

Över huvud bör undvika alltför detaljerade bestämmelser iser. man en
grundlag.

Kommittén inte behovet såändringaratt angelägetär detanser av att
motiverar det principgenombrott frågadet här skulle bli särskilt inteom -
med tanke råderden ovisshet vilka förbättringar det skullesom om
medföra.

Till detta kommer kommittén det behovatt finnsatt attanser som ge
RSV meddela föreskrifterrätt i viss usträckningatt torde kunna tillgodoses

verkställighetsföreskrifter.genom
Med åsyftasverkställighetsföreskrifter kommittén tidigare redogjortsom

för bl.a. föreskrifter i materiellt hänseende fyller lag. Det harsom ut en
sådanbehovet utfyllnadsmöjlighetansetts påtagligtatt särskiltärav en

skatteområdet, där det ofta nödvändigtär komplettera hållnaallmäntatt
lagbestämmelser med synnerligen detaljerade regler.

Riksdagen har anslutit sig till tanken det i utsträckning meddelasatt stor
verkställighetsföreskrifter skatteområdet.bl.a. inom Riksdagsförfarandet

såär omständligt det inte i praktikenatt möjligtär användapass detatt
i relativtän begränsatannat antal fall. Liksom måsteett tidigare därför

regeringen och myndigheter under regeringen för del denstorsvara en av
detaljinriktade normgivningen det offentligrättsliga området, vilket är
möjligt institutet verkställighetsföreskrifter se KU 198081:25genom s.
13.

Av de bindande förklaringar RSV meddelat torde vissa ha kunnat
utfärdas efter bemyndigande regeringenett med stöd 8 kap. 13 §av av
tredje stycket RF. Det bör dock observeras det verkställighets-att genom
föreskrifter gårinte fylla behov auktoritativaatt beskedett i rätts-av
tillämpningsfrågor. Om skatteförenklingskommitténs förslag möjlighetom

tolkningsbeskedatt genomförs kommer dettage sannolikt iatt stor
utsträckning tillgodose sådanabehovet avgöranden.av
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någraDetta till finnsleder kommittén slutsatsen det knappast tungtatt
vägande skäl ändra det gällande för kunna tillgodoseregelsystemetatt att

gårde behov direktiven Redan dettalar med gällande regler attsom om.
RSV möjlighet besluta föreskrifter preciserar riksdagenattge avsom en

Fråganbeslutad lag. grundlagsändringar restriktivt.bör prövasom
föreslår några område.Kommittén pådärför inte ändrade regler detta
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4 Mervärdeskattelagens
bemyndiganden

4.1 Direktiven

Översynen ocksåmervärdeskattelagen skall enligt direktiven omfattaav
genomgång och bedömning behoven, lämpligheten och de konsti-en en av

tutionella förutsättningarna finns iför de bemyndiganden som nu
mervärdeskattelagen. Med vidgad för mervärdeskatten medbas ochen en

tjänsteområdetteknik enligteventuell för det skattepliktiga börattny ange
direktiven införtsförutsättningarna förbättras för slopa de särregleratt som
med stöd bemyndigandena. Kommittén skall särregler-prövaav omannars

direkt inarbetaskan i lagstiftningen.na

4.2 Nuvarande ordning

Allmänt4.2.1

åRF skiljer mellan föreskrifter sidan rättskipnings-normbeslut ochena
åeller förvaltningsavgöranden Föreskrif-förvaltningsbeslut andra sidan.

kännetecknas i myndigheterde princip bindande för ochter ärattav
enskilda inteoch de bara konkret fall har generellatt ett utanavser
tillämpbarhet prop. 1973:90 s.203.

En föreskrift uppfyller kravet generell tillämpbarhet denom
exempelvis situationer visst vissa handlingssättslag eller typeravser av av
eller den riktar sig till ieller berör allmännasättannat termerom en
bestämd krets a.a. 204.av personer s.

påKravet offentliggrundlagsstöd för maktutövning olika innebördhar
frågabeträffande normgivning och i konkreta beslut. En befogenhetom

fatta förvaltningsbeslut visserligenkräver stöd i lag eller förordningatt men
riksdagens regeringens anförtrooch lag eller förordningrätt att genom

åtbeslutanderätten i enskilda fall myndigheter inget grundlagsstöd.kräver
sådanaAtt bemyndiganden förutsätts i RF fullständigt normalges vara en

fårföreteelse. Delegation normgivningsmakt däremot inte i andraskeav
fall de i RF angivna. Det därför viktigt kunna dra mellanän är gränsatt en
bemyndiganden ibesluta och bemyndiganden beslutaatt attnormer
enskilda fall. ML:s RF.bemyndiganden samtliga tillkommit förehar nya

framgår åsyftasDet inte alltid vilkenklart bemyndiganden ochtyp av som
bådede ihar vissa fall stöd för utfärda generellaanvänts attsom
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föreskrifter föroch meddela förvaltningsbeslut.att

4.2.2 Bestämmelser med bemyndiganden

1 § och 18 § femte stycket

Mervärdeskatt erläggs enligt 1 § ML till vid omsättning inom landetstaten
utförsel.vidoch införsel regeringen förordnarnär därom, vidsamt,

Regeringen kan enligt 18 § femte stycket förordna frånundantagom
ingåendeavdragsrätt för skatt belöper utförsel för vilken skattsom

skall sådanterläggas enligt förordnande iett 1som avses
Bestämmelserna infördes vid ML:s tillkomst förslag bevillningsut-av

skottet BeU 1968:45 91 Syftet med bemyndigandet i ML1 §s. attvar
regeringen Kungl. Majzt möjlighet inskränka den i ML inskrivnage att

skattefriheten för Bestämmelsen sikteexport. utförseltaangavs som
avsåginte direkt försäljning till köpare i utlandet. Bemyndigandet skulle

underlätta få ståndmöjligheterna till avtal mellan de nordiskaatt länderna
begränsningar i provlanteringen fartyg och flygplan i internordiskom av

trafik. Bemyndigandet borde enligt utskottet givetvis inte användas ensidigt.
Bestämmelsen angåendei 18 § möjlighet till inskränkning avdrags-av

infördes,rätten utskottets förslag, följdändring.som en
Regeringen har med stöd bemyndigandet utfärdat förordningenav

1968:591 mervärdeskatt i vissa fall vid utförsel. I denna förordningom
har reglerats kioskförsäljning fartyg linjer mellan Sverige och
Danmark, Finland eller Norge.

2 § tredje stycket

Regeringen kan enligt 2 § tredje MLstycket efter ansökan förordna om
skattskyldighet tills vidare för omsättning sådanaandra tjänster änav som

i 10 § första stycket eller 11 § ML.anges
Även denna bestämmelse infördes vid ML:s tillkomst förslag av

bevillningsutskottet BeU 1968:45 85 f.. Bestämmelsen infördes för atts.
möjliggöra inträde i sådanaskattesystemet för verksamheter bedömdessom

särskild ekonomisk betydelse och skullevara av högsom annars en
ingående skattebelastning avdragsmöjlighet. Möjlighetenutan borde enligt
utskottet inte kunna utnyttjas inteochtemporärt heller enstaka företagav

i princip hela verksamhetsområden.utan Inträdet borde inte tillledaav
konkurrenssnedvridningar eller till väsentligt ökad beskattningen av
konsumtionen.

I förtydligande årsyfte infördes 1972 bestämmelse i 10 § andraen
stycket ML prop. 1972:119, SkU 60, rskr. 258, SFS 1972:558. Där anges

förordnande skattskyldighetatt förenatett är med skatteplikt för tjänstom
omfattas förordnandet måni den regeringen förordnar Omsom det.av om

skatteplikt inte såföreligger, medför förordnandet skattskyldighetom
endast ingåendeavdragsrätt för skatt alltså någonoch utgåendeinte
mervärdeskatt omsättningen.
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Bemyndigandet har utnyttjats dels i förordningen 1986:616 om
skattskyldighet till mervärdeskatt för hamn- och flygplatsverksamhet
omtryckt 1976:674, dels i antal förvaltningsbeslutett stort regeringen.av

De förvaltningsbeslut meddelats främst flygföretag, rederiersom avser
och speditörer. Härutöver finns förordnanden skattskyldighet förom
diverse andra subjekt. Skattskyldigheten i regel förenadär med skatteplikt
för de aktuella tjänsterna jrf. 10 § andra någrastycket ML. I fall detär
dock i själva fråganverket införande kvalificerade frånundantagom av
skatteplikten.

Punkt niondel stycket anvisnigarna till 2 § MLav
Om särskilda föreliggerskäl kan regeringen enligt punkt 1 nionde stycket
i anvisningarna till 2 § ML förordna statlig verksamhet,att egetsom avser
behov och inte enligt särskilda bestämmelser i anvisningarna sjundesom

åttondeoch styckena är yrkesmässig, tills vidareatt skallanse som anses
yrkesmässigutgöra verksamhet.

Som huvudregel gäller verksamhet statligatt myndighet bedriversom en
för tillgodose sittatt eller statligeget myndighets behov inteen annan
medför skattskyldighet. Staten betraktas subjekt i mervärdeskatte-ettsom
hänseende. För säkerställa konkurrensneutralitetenatt med det privata
näringslivet infördes dock redan vid ML:s tillkomst generell skattskyldighet
för vissa myndigheters skattepliktiga befordran Skattskyldighetenav varor.

sågenerell ifrågavarandeär sätt befordran alltsåatt alltid, vidäven
befordran för behov, skallstatens eget yrkesmässig och därmedanses som
medföra skattskyldighet. Detta gäller järnvägars befordranstatens av varor,
postverkets befordran i diligensrörelsen postverketsav varor samt
befordran postpaket och gruppkorsband. Kort efter ML:s tillkomstav
infördes dessutom den här aktuella bemyndiganderegeln. De denna
regel grundade besluten har den innebörden viss statlig myndighetatt en
skall skattskyldig inte blott vid omsättning utomståendetillvara ävenutan
vid omsättning till statlig myndighet. Denna då alltsåbliren annan
debiterad mervärdeskatt. Skälet för denna ordning attangavs vara man
ville dels undanröja redovisningstekniska ingåendeproblem med den
mervärdeskatten, dels bättre tillgodose kravet konkurrensneutralitet.

Statens vägverk, vattenfallsverk,statens televerket, kriminalvårdsstyrel-
försvaretsoch fabriksverk har särskildasen regeringsbeslut fåttgenom

förordnanden yrkesmässighet och därmed skattskyldighet.om

12§

Regeringen kan enligt 12 § ML förordna ytterligare frånundantagom
skatteplikt.

Bestämmelsen infördes efter från års1959mönster förordning om
allmän varuskatt 10 § 2 och 11 § 2 mom.. Motivetmom. närmastvar

skapa sådanamöjlighet tillatt jämkningar i skatteplikten kundesom
påkallas erfarenheterna från tillämpningen.av

Bemyndigandet har förvaltningsbeslut utnyttjats i antalgenom ett stort

33- KISl
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frågafall, bl.a. i datatjänster, tvätteritjänster, vissa tjänster somom
tillhandahållerSveriges Radio AB sina dotterbolag, luftkuddefarkoster

m.m.
angåendeI 198586:47 följande datatjäns-uttalades beslutenprop. om

ter.

Sedan 1970-talet datatjänster särskilda databolagbörjan har somav
tillhandahåller åt från särskildaundantagits skattepliktägarna genom

mån säljer tjänsterregeringsbeslut i enskilda fall. I den bolagsamma
Sådanaåt utomstående medgivandendessa i vanlig ordning.beskattas

AB, Lantbruksdata ABhar till SPADAB, Kommundatalämnats bla.
påverkarfram inteoch Norrdata AB. De förslag utredningen lagtnu

Påförhållande. medgivanden gälla. sikt bördetta Dessa gamla bör t.v.
också regeringende gälla, eftersom befogenheten fördock upphöra att

sådana utgå mervärdeskattelagstiftningen.medge undantag böratt ur
förhållandenfår dåDet utsträckning skalli vilken nuvarandeavgöras

mån förhållandena likartadelagfästas. I den bör undantag kunnaär
försäkringsbolag fastighetsförvaltande företagmedges elleräven t.ex.om

åtbildar särskilt utför datatjänterbolag ägarna.ägtett gemensamt som
ocksåDenna möjlighet användas i de fall där föreningbör kunna en

tillhandhåller tjänster.eller förbund anslutna föreningar motsvarandeett
frånutomståendeDäremot tjänster dessakommer köper bolag ellersom

föreningar mervärdeskatt tjänsten.betalaatt

78§

regeringen bestämmelserEnligt 78 § ML har meddelarätt närmareatt
tillämpningen ML. Bestämmelsen sedvanligt bemyndigandeför är ettav

tillämpningsföreskrifter, vilket före RF särskiltmeddela denatt nya angavs
i varje lag.

överväganden4.3

Bemyndigandena i § 18 § femte stycket ML generella före-1 och avser
RFskrifter skattskyldighet och avdragsrätt. De inte förenliga medärom

såledeseftersom inte torde bemyndigandende kunna attanses som
meddela verkställighetsföreskrifter. Bestämmelserna i den förordning som

tagits in i 18 §§med stöd bemyndigandena har 2 ochhar beslutats aav
ML.

såBemyndigandet i 2 § tredje stycket har formulerats detattom
framgår specialmotiveringen i delförvaltningsbeslut seendastatt avses

bemyndigande utfärdade2. Bestämmelserna i den med stöd dettaav
förförordningen skattskyldighet till mervärdeskatt hamn- ochom

föreslåsmateriellaflygplatsverksamhet blir med tanke de regler som
överflödiga.

Även MLmed stöd 2 § tredje stycketövriga beslut meddelatssom av
efter ansökningsförfarandenHärigenom kommerbör upphävas. nya

bakgrund de materiellabehovet särskilda beslut prövasatt mot avav
efter genomförandetbestämmelser i ML kommer gällaattsom av

mervärdeskattereformen.
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Bemyndigandet i punkt 1 nionde stycket anvisningarna till 2 § MLav
bör medersättas regel innebörd varje statlig myndighetatten utgörav

subjekt i mervärdeskattehänseendeett se kapitel II, avsnitt 8.
Kommittén föreslår vidare bemyndigandebestämmelsen i 12 § MLatt

upphävs liksom de beslut har meddelats med stöd bestämmelsen.som av
Kommitténs förslag innebär generell mervärdeskatt tjänster.en
Kommittén då inte behålladet finns skäl den skattefrihetatt attanser som
besluten inneburit med avseende vissa subjekt. Besluten tvättjänsterom
har behandlats särskilt i kapitel II avsnitt 7.8.

Bemyndigandet i 78 § ML bör upphävas. Rätten meddela verkställig-att
hetsföreskrifter framgår direkt RF.av
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Reservationer

Gunnar Björkav

Förslagen från utredningen reformerad inkomstbeskattning RINK,om
utredningen reformerad företagsbeskattning URF kommitténom samt
för indirekta skatter KIS innebär tillsammans mycket genomgripande
förändringar i det svenska skattesystemet. När det gäller den personliga
beskattningen fullföljs och tankegångar lågutvecklas bl.a. de till grundsom
för inkomstskattereformen 198182. Skatten arbetsinkomster sänks
under det kapitalbeskattningenatt och konsumtionsbeskattningen ökar.
Företagsbeskattningen utgångspunkthar frånmedomprövats kravnya
näringslivet.

översynen den indirekta beskattningen i KIS har bl.a. tagit sikteav
breddning målmervärdeskatten. Ett har därvid variten störreav att

överensstämmelse med vad gäller eller igälla EG-länderna.som avses
Samtidigt kommittén slutredovisar sitt betänkande har förslagsom ett nytt
angående harmoniseringen tagits EG-kommissionen. intressant är attav
ingen övre skall längre finnas.gräns Det lägre bandet 4 till 9 procent
kvarstår oförändrat. Dessutom öpnnas möjlighet ha vissaatten varor
obeskattade. Huvuduppgiften för KIS kan dock i första hand, hasägas,

fåblivit fram 15-20 miljarder kronor iatt skatteinkomster bidragnya som
till finanseringen skattereformen i övrigt.av

Clearinghousesystemet spelat roll för kommitténsstor övervägan-som
den beträffande harmonisering avskaffas och enkeltersätts ett systemav
baserat vanlig handelsstatistik.

Bakgrund utgångspunkteroch allmänna

råderDet enighet behovetstor skattesystem. Inflations-,ett nyttom av
kostnads- och tillväxtproblemen bottnar i betydande utsträckning i
förhållandena skatteområdet. Skatteplaneringen ofta tillgränsen-
det nåttolagliga har tidigare oanad omfattning. Klippekonomin och olika-
inlåsningseffekter andraär tecken brister i dagens Densystem.
offentliga verksamhetens tillväxt och det höga totala skattetrycket reser
ytterligare problem.

Sverige kan samtidigt inte i utsträckning fråntidigare awikasamma som
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skatteförhâllandena i världen det kapitalflykt,leder tillute utan att
företagstlykt och utflyttning till andra länder vetenskapsmän ochav
specialister. Internationaliseringen förutsätter bl.a. sammanjämkningen av
skattesystemen i olika länder. Betydande delar förslagetdet samladeav
till svensk skattereform liknar redan genomförda eller planeradeen
reformer i andra länder.

De utredningarnas förslagsamlade har det övergripande syftettre att
få den svenska ekonomin fungera bättre. Dessa förändringar förbehövsatt

säkerställa välfärden hårdnandeoch sysselsättningen i denatt trygga
Äveninternationella konkurrensen. den fördelningspolitiska träffsäkerheten

kommer öka.att
Det samtidigt nödvändigt folkgrupper blirär alla delaktiga iatt en

skattereform denna omfattning. Fördelningspolitiska och andraav
rättviseaspekter blir särskilt viktiga skall förslagennär vägaman samman

frånoch effekterna alla de berörda utredningarna. Fördelningsproblemen
åtkan emellertid inte heller lämnas sidan inom respektive delutredning.

såEn kraftig ökning konsumtionsbeskattningen majoriteten iav som
föreslårKIS leder mindre låginkomstgruppernaeller oundvikligt till attmer

får bära ökad del skattebördan. Det det viktigaste skälet till jagär attav
såbl.a. mig kraftig breddningmotsätter mervärdeskattenen av som

föreslår.majoriteten Den begränsade ökningen konsumtionsbe-mer av
skattningen moms och punktskatter följer med mina förslag i sinärsom

anpassad till de förslag i RINK har lagt framtur centerns representantsom
i denna utredning det gäller skatteskalanär m.m.

Ändringarna måste ocksåi skattesystemet harmonisera med andra
samhällsmål:viktiga

ördelningspolitikenF

Utöver rättvis fördelning låg-skattebördan mellan högin-ochen av
komsttagare finns slårdet skäl tillhänsyn hur beskattningenatt ta
olika delar konsumtionen. Framför allt bör till nödvändighets-av man se

bostad, kultur fortfarande tillkan konsumerasmat, vatten,varor som
rimlig kostnad.

Regionalpolitiken

De undantag energiskatteområdetoch nedsättningar finns isom
skogslänen finnasbör kvar regionalpolitiska skäl gäller främstm.m. av
delar fordons- och elskatten. Turismen missgynnas fleraav av av
förslagen, bl.a. hotell och delaratt restaurang samt transport-genom av

fårnäringen ökad beskattning.en
Glesbygden kommer missgynnas, inte minst höga bensinpriser.att av

Genom slåsinhemska bränslen drabbas regioner.redanatt ut utsatta

Energipolitiken

områdeBeskattningen detta bör fullfölja de riksdagen antagnaav
målen stödja inhemska bränslen beskatta energinatt samt ettom
sådant det stimulerar till energibesparing. införasätt Attatt moms

gårenergi majoriteten målsättningvill därför helt denemotsom som
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riksdagen tagit för den framtida energipolitiken. Energiskatterna bör
enligt min mening i form punktskatter. Kommittén bordevara av
dessutom först ha inväntat frånslutbetänkandet Miljöavgiftsutredningen
MIA innan beslut tagits i KIS.
Beskattningen fåttenergi har inte den grundliga prövningav som man
borde kräva statlig utredning. Skälet till detta har varit tids-av en
pressen.

Miljöpolitiken

Beskattningen miljöområdet såbör utformat det stimulerarattvara
god miljö och stimulerar till minskade miljöskadliga utsläpp.en

Beskattningen på vägbeskattningsområdetoch därförtransport är av
särskild betydelse.

Kulturpolitiken

Man bör inte utforma beskattningen områdetdet kulturpolitiska så
tvingas frånöka anslagenatt kommuner landsting.ochstat,man

Livsmedelspolitiken

En dryg kostnad för de flesta familjer matkostnaderna. Statenär har
årunder följd lägre matkostnader livsmedelssub-tryggaten av genom

ventioner. När sådessa minskas fårdet viktigtär lägreattnu en
Detta väl med vadstämmer de flesta EGmat. länder har.moms

Transportpolitiken

Att lägga felaktig politik. Främstpersontransporter ärmoms en
missgynnar i form trafik järnvägpersontransporter ochmoms av
lokaltrafik. I stället borde påskattcpolitiken områdedetta stimulera
kollektivt resande. Dessutom bör hänsyn till förtransportbehovstor tas
de saknar kollektivtransporter.som

Bostadspolitiken

årenUnder de har boendekostnaderna ökatsenaste andra kost-änmer
nader. En ökad byggmoms ökar kostnaden i boendet allt för mycket.
Detta kan i sin leda till ökade transfereringar i form bostadsbi-tur av
drag räntebidrag. sådanSker ingen överföring svårsamt leder det till en
ekonomisk situation främst för villaboendet.

Mervärdeskattesystemet

När det gäller ocksåmervärdeskattesystemet vill jag erinra dennaattom
frånskatt början oms ursprungligen utpräglad varuskatt.var en

Skatteplikten har därefter tjänsteområdet.utvidgats till delar KIS harav
haft riktpunkt Detgöra generell. innebäratt den i principsom attmomsen

bådeskall omfatta utgåoch tjänster och med enhetlig skattesats.varor
dåMomsen har neutrala verkningar i konkurrens- fördel-ansetts och

ningshänseende.
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Detta betraktelsesätt inte hänsyn till exempelvis arbetsgivarav-tar att
hårdaregifterna tjänsterbelastar varuproduktionen. KIS majoritetän har

enligt min uppfattning kraftigt underskattat den risk för urholkning av
konkurrenskraften och utslagning företag och verksamheter, utred-av som
ningsförslaget ikommer leda till sektorer turismen, kollek-att som
tivtrafiken, vissa mindre restaurangrörelser och kulturlivet.

Man bör särskilt beakta den inflationsdrivande effekt basbredd-som
ningen medför.

Frågan införande speciella miljöavgifter utreds i särskild ordning.om av
också påverkaResultatet detta arbete kommer energibeskattningen.attav

Även förhållandedetta jag ytterligare skäl för inteett attser som
energiområdet.genomföra KIS förslag

Jag KIS borde med beslut energibeskatt-väntaatt att tamenar om
ningen i Miljöavgiftsutredningensavvaktan arbete.

I varje fall momsbasen breddas och det totala ochuttagetom av moms
föreslårpunktskatter i den omfattningökar majoriteten i KIS jagsom ser

det helt nödvändigt mervärdeskatten samtidigt sänks. Detatt matsom
fördelningspolitiska resultatet blir helt oacceptabelt.annars

Mina förslag

Mervärdeskattenx

Fastighetsområdet

Jag mig KIS förslag införa full byggmoms. Jagmotsätter att accepterar
inte skatteplikten utvidgas till omfatta och avlopp, sophämt-att att vatten-
ning Utvidgningen bör andast fastighetsförvaltning ochm.m. avse
bevakning.

När det gäller anläggningsmomsen förordar jag höjning tillen samma
nivå byggmomsen.som

Den föreslagna höjningen byggmomsen och den utvidgade skatteplik-av
det olikagäller fastighetstjänsternär skulle tillsammans med höjdaten

fastighetsskatter enligt RINKs förslag medföra kraftigt höjda bygg- och
boendekostnader. Olika kalkyler pekar kostnadshöjningar för boendet

till 20-25 i nyproduktionen. Det kan jag inte godta,procentupp
eftersom detta enbart leder till ökade insatser för bostadstilläggen,
räntebidrag m.m.

Massmedier

På områdedetta jag skatteplikten utvidgas till omfattaaccepterar att att
radio- TV-verksamhet.och

Däremot jag mig dagstidningarmotsätter beläggs med Detatt moms.
skulle ställa ändåkrav ökat presstöd samtidigt riskerna skulle ökasom
för tidningsdöd.en ny
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Kommunikationer

tåg, båt. sådanJag med och Enmig skatteplikt bussmotsätter resor
kollektivtrafiken, vilketutvidgning framför allt drabbaskulleav momsen

står målsättningar.trañkpolitiskai direkt strid med samhällets
utsträckning i med andraTeleverket i konkurrensarbetar stornumera

låtaföretag. jag det försvarligt televerketsMot den bakgrunden attanser
tjänster omfattas momssystemet.av

Kultur och nöjen m.m.
Även område tvinga fram ökadskulle införandedetta av moms en

från Det debidragsgivning landsting och kommuner. gäller trots attstat,
Något bidrag tillideella organisationernas verksamhet inte berörs. större

den föreslagna utvidgningen intestatskassan kommer att ge.

Finansiella törsäkringstjänstertjänster och

Bl.a. specialskatterden s.k. valpskatten har visat dennaatt typ av
fårtjänster jag mignegativa verkningar. Därför vänder tankensnabbt mot

på område.fram införa dettalängreatt moms

Personliga tjänster

På område KIS förslag till utvidgaddetta biträder jag i allt väsentligt
vårdorimligt den lämnas i formmomsplikt. Det dockär att som av

alternatiwård föremål exempelvisbli för momsbeskattning. Det kanskall
fråga naprapatvård.zonterapi, och Förslaget innebärakupunkturvara om

också fotvård tordeprivat skall Pensionärernas hemtjänstbeskattas.att
månskattefri i tillhanda-enligt utredningsmajoritetens förslag bli den den

hålles mån tillhandahållesI den privatkommunen. denav genom en
vårdgivare torde den i vissa fall momsbeskattas.

Serverings- och hotelltjänster

I ställningstaganden det gäller livsmedel ochkonsekvens med mina när
fastighetsområdetmomsplikten jag mig mervärdeskattenmotsätter att

höjs serverings- hotelltjänster.och

Övriga områden

När det gäller momsplikten i övrigt exklusive energi och livsmedel
biträder jag i väsentligt utredningens förslag.allt

påMervärdeskatt import

Enligt nuvarande ordning importörenerlägger mervärdeskatt till tullverket
i samband med import Denna direkt avdragsgillskatt utlöserav varor. en
ingående mervärdeskatt importören. Det till inbetaladehos tullen beloppet
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såledesutlöser automatiskt krav hos skattemyndigheten.ett
I enlighet med vad framkommit i föreslårutredningen jagsom att

införselbeskattnin omgående slopas för hos skatteförvaltnin momsregi-g gen
strerade skattskyldiga registreradeär kreditimportörer hossom som
tullverket.

En betydande åstadkommassamhällsekonomisk vinst kan genom en
sådan åtgärd. Tullverket kan använda del sin personal betydligtetten av
effektivare och näringslivetsätt skulle mycket administrativagöra stora
vinster. De ofta förekommande bekymren med tulltillägg skulle elimineras.

Energix

Den målsättningengrundläggande för den riksdagen beslutadeav
energipolitiken En successivär utveckling energisystem i huvudsakmot ett

påbaserat varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med
minsta miljöpåverkan.möjliga

En målsättningviktig effektivareär energianvändning och minskatannan
oljeberoende.

De förslag kommitténs majoritet förordar övergång tillsom nu om en
energi motverkar de riksdagen målsättningarnabeslutade förmoms av

energipolitiken.
Övergången till energi har tillväxtfrämjande.angettsmoms som
Som jag framhållitredan någonhar bör omläggning till mervärdeskatt
energi inte Iske. konsekvens därmed bör heller ingen generell sänkning
punktskatterna energi företas. Jag mig vidare förslagetav motsätter att

delvis slopa fordonsskatten och lägga motsvarande påskattebörda
bensinen. Den reducering fordonsskatten i dag finns skulle därmedav som
upphöra för skogslänen. Det kan jag inte acceptera.

För klara ñnansieringsbehoven föratt skattereformen föreslåri jagstort
höjning följande punktskatter:en av

krm3olja med 300-
lika skatt el-värmeproduktion-

med 2 örekWh det tillförda bränsleturan-

Livsmedel Vattenx -

När regeringen 1988 beslöt tilläggsdirektiv för utreda differen-attom en
tierad detta löfte billigaretogs Det därförettmoms, är medsom mat.om

besvikelse jag konstaterarstor majoriteten vill fortsätta ha världensatt att
högsta matskatt.

De flesta länder inom EG har differentierad livsmedel,en moms
lägresamt och serveringstjänster.momssats Jagen vatten attanser

områdendessa bör ligga 60 % Jag förordar sänkningmomssats. en av
mervärdeskatten till nivåmat byggande dvs.samma som momsen -

nivå.60 %
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Punktskatter i övrigtx

jagNär punktskatterna andra energi biträderdet gäller änvaror
videoap-majoritetens förslag choklad, läskedrycker ochvad gällerutom

undvikaDet enligt min uppfattning angeläget konsum-ärparater. att en
områden.tionsstimulans nuvarandedessa Därför bör de punktskatterna

behållas.

Statsfinansiella konsekvenserx

statsinkoms-Kommittén räknar med dess förslag ökadekommer attatt ge
mina17,9 miljarder kr. Med beräkningsteknik innebärter samma

8,5förslag ökade statsinkomster med miljarder kr.
förhållandet förslagen innebärJag vill samtidigt peka det fleraatt av

Detta ligger inte i linjeeller förutsätter ökade transfereringar. jag,menar
målsättningmålsättningen för skattereform bordemed attvaraen vars

minska transfereringar.behovet av
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Åsa Gunnarssonav

Inledning

Utredningens majoritet utgångspunkthar för översynen mervärde-som av
sskattesystemet haft den samhällsekonomiska effektiviteten övergri-som

mål. målsättningpande Denna har demlett till slutsatsen basbreddningatt
mervärdesskatten bör utgångspunktergenomföras. Andraav har varit:

utforma såmervärdesskattenatt den fördelningspolitisktatt år-
acceptabel,

utformningen leder tillatt de administrativa kostnadernaatt minimeras-
och de internationella såsomatt aspekterna beaktas anpassning tillatt
EG underlättas och konkurrensneutralitet mellan import och inhemsk

uppnås.produktion
frånintäkter indirektaatt destatens skatterna bör öka.-

Min uppfattning den sistnämnda utgångspunktenär att i slutskedet kommit
framstå den målsättningen.övergripandeatt Med detta jagsom attmenar

utredningens arbete under det halvåret huvudsakligen har inriktatsenaste
påsig basbreddningenatt mervärdesskatten finansiera in-genom av

komstskatteutredningens förslag slopad progressiv statsskatt förom ca
90 % löntagarna. Följaktligen utgångspunkterhar andra fått stå åtav
sidan, särskilt de fördelningspolitiska effekterna skattereformen.av

Vad den såledeshär utredningen bidrar till öka den indirektaär att
proportionella beskattningen för finansieraatt övergeratt ettman
skattesystem byggtär grundprincipen skatt efter bärkraft. Motivetsom
till sådantövergeatt skattesystemett har jag påuppfattat bero att
statsledningen teorierna höga inkomstskatteranammat att ärom ett
problem för den samhällsekonomiska effektiviteten, ocksåvilket kommer
till uttryck i det här betänkandet. Genom detöverge progressivaatt
skattesystemet hoppas dynamiska effekter för samhällsekonomin.man

Utredningen utgått frånhar det framförallt tvåfinns motivatt till att en
statsledning beskattas sina medborgare. Det finansieraär deattena
offentliga utgifterna och det andra omfördelaår inkomsteratt och
konsumtionsmöjligheter mellan individer. Till grund för betänkandet har
legat tanken omfördelningsmotivetatt inte berör konsumtionsskatten
eftersom dessa proportionellaär alla konsumerar lika del sinastorom av
inkomster och regressiva höginkomsttagare sin inkomst.om spar mer av
Motivet för mervärdesskatten därförär enbart statsfinansiellt. Det har
dessutom bedömts bra in delett sätt de skatte-att tavara storaen av
intäkterna fordras i Sverige.som

Mervärdesskatten uppfattas samhällsekonomiskt effektivtettm a o som
finansierasätt de offentligaatt utgifterna. Min grundläggande kritik till

slutresultatet den här utredningen tvåkan sammanfattas i punkter:av

Det fördelningssynpunkt felaktiga i öka konsumtionsbeskattningenur att
bibehållenmed enhetligt skattesats områdenför alla i syfte slopa denatt

progressiva statliga inkomstbeskattningen.
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2. Att den samhällsekonmiska effektiviteten tillsammans med de statsfinan-
fåttsiella motiven övervägandena bekostnad energi-, miljö-styra av

fördelnings och regionalpolitisk hänsyn.

utgångspunkt frånMed denna grundläggande kritik reservationenär
pådisponerad utifrånföljande Inledningsvis beskriver jag teorinsätt. om

optimal beskattning utformningen mervärdesskattesystemet i principatt av
få låterkan helt uppbyggnad beroende effektivitets-motsatt om man

aspekten fördelningsaspekteneller skattesystemets utformning. Därförstyra
jaganalyserar vilka fördelningspolitiska effekter den samlade skatterefor-

få. områdenkan Efter detta jag de privatväntas konsum-tarmen upp av
tion jag frånantingen skall undantas mervärdesskatten ellersom anser
omfattas lägre skattesats. Slutligen jag kommitténs förslagtarav en upp

energi- vägtrafikbeskattningen.ochom

Ett optimalt skattesystem

Valet mellan effektivitet fördelningoch

Under 1970-talet har inom nationalekonomin teorin optimal beskatt-om
ning vuxit fram. Analys vad denna frånteori beskriver jaghar hämtatav

artikel nationalekonomen mångaPeter Brundell, jag i styckenen av som
återger ganska ordagrant. Skatternas optimalitet kan definieras med tre
olika kriterier.
Dessa är:

1Att skattesystemet minimerar de kostnader förknippade medär attsom
kontrollera, insamla och betala skatterna KOSTNADSASPEKTEN-
2 Att skattesystemet såfördelat skattebördan rättvist möjligtsom -

FÖRDELNINGSASPEKTEN
3 Att skattesystemet minimerar ofrånkomligade i för sigoch störningar

skatterna förorsakar i ekonomin EFFEKTIVITETSASPEKTENsom -
så mångaSom tidigare skatteutredningar visar den här utredningenäven

gårdet inte i teorin konstrueraatt skattesystem uppfylleratt ettens som
alla kriterier. Vad också framstårdessvärretre uppenbart i densom som
här utredningen framgått andra utredningarsätt är attsamma som av
uppfyllelse effektivitetsaspekten kommer i konflikt med fördelnings-av
aspekten

Som jag inledningsvis sig utredningensnämnt majoritet densäger ha
samhällsekonomiska effektiviteten mål.övergripande det följerAv attsom
den i princip generellt tillämpbargörs med enhetlig skattesats. Vilketen
betyder efter såutformningatt strävar skatten den blirattman en av

ineutral konsumtions- och konkurrenshänseende. frånEtt denavsteg
enhetliga beskattningen uppfattas utredningens majoritet attav som

1 Brundell, Peter, Ekonomisk debatt 4 1983.nr
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minskar Ärskattesystemets effektivitet dådet såverkligen enhetligaatt
skatter neutralaär

Samhällsekonomisk effektivitet

En grundtanke i utredningens överväganden har varit alla skatteratt
påverkar resursallokeringen i samhället. Allokeringseffekterna oftastär
oönskad och innebär samhällsekonomisk välfärdsförlust. Med dettaen

hushållens val mellan arbeteatt och fritid eller mellanavses konsumtion
bästapåverkasoch sparande frånoch awiker det samhällsekonomiskt

Om vi vi har jämviktssituation Dåantar att skatter. grundasutanen
konsumenternas beslut priser avspeglar produktionskostnaderna.som
Varje konsument har viss given mängd tid han fördelar mellanen som
arbete fritid.och Fritid betraktas och dess pris den lönärsom en vara man
avstår inte arbeta. Eftersom komsumenteratt och producentergenom

uppnåsmöter realpriser avseende effektivitet optimalsamma en
allokering faktorer.och Om vi inför slårvaruskatter heltav varor som
igenom konsumentpriserna kan skatterna tvåupphov till effekter.ge
För det första reduceras konsumenternas köpkraft leder till attsom
efterfrågan minskar. Påverkas dessutom relativpriserna förvaror
konsumenterna uppstår också substitutionseffekt. Konsumenternaen
förändrar sitt konsumtionsmönster öka konsumtionenattgenom av varor

blivit relativt billigare och minska konsumtionsettsom prisav varor vars
stigit. Priserna avspeglar inte längre produktionskostnaderna och detta ger
upphov till effektivitetsförluster så det rationella fördelningensätt att

och arbetskraft inte längre optimal.av ärvaror
Detta kan motverkas med alla konsumentpriseratt ökas proportionellt

alla inklusive fritidatt beskattas medgenom skattesats. Detvaror samma
går dock inte konstruera sådanatt enhetlig neutral varuskatt eftersomen
det i gårprincip inte beskatta fritid. Varubeskattningen alltsåatt medför
alltid relativprisförandringar allaäven exklusive fritid beskattasom varor
med enhetlig skattesats.

utgångspunktMed från effektivitetsaspekten gäller det väljaatt
skattesatserna för de såbeskattas störningarna minimerasvaror attsom
samtidigt samhällets intäktsbehov tillgodoses eftersom relativprisför-som
ändringar ofrånkomliga.är Det finns teoretisk regel benämnsen som
Ramseys vilkenregel, kan uttryckas följande sätt:

skattesatserna såväljasskall den minskning efterfrågadatt kvantitetav
upphov till blir procentuellt lika försom ger alla Detsett stora varor.

generella dennamönstret regel efterfråganär relativtatt ärav varor vars
okänslig för prisförändringar skall belastas med relativt högre skatter.sett
Det frågakan oumbärliga skor och kläder. Skäletvara tillom mat,varor
detta helt enkeltär konsumtionen påverkasatt viss inteom av en vara

2 Kap. avsnitt 6.

3 Kap. avsnitt 6.
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prishöjningnämnvärt kommer inte heller den högre justskattenav en
någonden orsaka nämnvärd förändring i konsumtionsmönstren.varan

Störningseffekterna blir därmed obetydliga. Med denna teori kan man
alltså konstatera baraäven hänsyn till effektivitetsaspektenatt tarom man
så de optimalaär skattesatserna differentierade.

För bedömma hur skattesatserna i optimal skattestrukturatt skallen
differentieras krävs vissa antaganden individernas beteende eftersomom
den optimala påskattesatsen efterfråganberoende känsligär hur varan

för inkomstförändringar,är dvs inkomstelasticiteten. Detta tillleder att
lågmed inkomstelasticitet, vilket karaktäristiskt för nödvändighets-ärvaror

hårdareskall beskattas med hög inkomstelasticitet, dvsänvaror varor
alltsålyxvaror. Här finns konflikt mellan fördelning effektivitet.ochen

Sammanfattningsvis såledesgäller teorin för optimal beskattning inteatt
stöd för tanken enhetlig beskattning skulle neutral i denattger en vara

meningen de skulle minimera effektivitetsförlusterna. Tvärtom visaratt
teorin differentierade skatter minimerar störningarna i ekonomin.att

hårtAvgörande för efterfråganhur skall beskattas hur känsligären vara
prisförändringarfförärvaran

Fördelningen välfärdenav

Om samhället vill uppnåanvända varubeskattning medel förett attsom en
jämnare fördelninga välfärden, förefaller det naturligt de vilkasattav varor
andel konsumtionen låginkomsttagareför höginkomsttagareär större änav

hårdare.beskattas låginkomsttagarnasOm samhället fäster vikt vidstörst
såvälfärd den optimala skattesatsen högreär koncentreradmer

konsumtionen stårtill höginkomsttagare. Detta tidigareärav varan som
effektivitet;i motsättning till optimalnämnts beskattning med tillhänsyn

När det gäller de fördelningspolitiksa effekterna utredningenssäger
majoritet indirektade skatterna har liten betydelse fördelningspoli-att som
tisk variabel. I princip har utredningen mervärdeskatten ärmenat att
neutral fördelningspolitisk synvinkel.ur

Det klartär kan detuttrycka skatt med enhetligatt attman som en
skattesats neutral med hänsyn till fördelningsaspekten. Möjlighetenär att
omfördela inkomster och konsumtionsmöjligheter individer finnsmellan
inte vid propotionell beskattning. Men mervärdesskattesystemet behöveren
inte bygga endast skattesats. Om syftet fördela välfärden detär äratten
inte möjligt använda mervärdesskatten fördelningsinstrument.att ettsom
Detta kan exempelvis ha lägre beskattninggöra deattman geom en av

vilkas lâginkomsttagarnaandel konsumtionen blandär större änvaror av
hos höginkomsttagarna.

Att använda olika skattesatser för olika konsumtion förekom-typer av
också många håll i Europa. ocksåI betänkandet erkänns fleraattmer

4 Brundell a a.

5 Brundell a a.
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skattesatser möjlighet till åtgärderfördelningspolitiska att tger genom ex
tillämpa lägre Skattesatser för låginkomst-har andelstorvaror som en av

budget. Det vidare de utredningarnatagarnas sägs svenska kring sänktatt
har entydigt hävdat de fördelningspolitiskamatmoms att ärargumenten

mycket och bl den anledning awisat sänkt Undersvaga matmoms.av a
gångutredningens har det dock kunnat konstaterats flestadeatt euro-

slutsatsenpeiska länderna har dragit den motsatta
Vänsterpartiet kommunisterna har länge eftersträvat begränsa elleratt

differentiera omfattningen utgårde skatter med enhetligav som en
eftersomskattesats inkomst vill skattesystemetoavsett skall bidra tillatt

fördela inkomster och konsumtionsmöjligheteratt mellan människor.
Därför har vi i olika sammanhang väckt förslag begränsningar ellerom

sådanadifferentieringar skatter. Redan 1977 konstaterade vi deav att
skattesystemet.7proportionella skatterna givit kraftigt ökad tyngd i Denen

utvecklingen fortsatt.har Under 1986 uppgick exempelvis den statliga
direkta skatten till 11,7 den offentliga sektorns finansieringprocent av som
då omfattade 591 miljarder kronor. I ingår ocksåden andelen frånskatter
juridiska vilka har propotionell frånskattesats. Intäkterna denpersoner en
progressiva beskattningen såledesuppgick till mindre 11 Denän procent.
kommunala direkta skatterna åruppgick till 23,4 och deprocentsamma
statliga indirekta skatterna uppgick till 26,4 offenliga sektornsprocent av
finansiering

Våran skattesystemets gåruppbyggnad onekligen stick i medsyn stän
den utformning skatteformen få.kommer I stället för minskaattsom att
den progressiva beskattningen vill minska den kommunalasnarare
skatten och skärpa progresiviteten för den statliga skatten. Skall en
breddad bas för mervärdesskatten huvudtagetöver aktuell förvara oss
måste skattesatserna för olika konsumtion differensieras. Och med
differentiering vi inte höjning sänkning för framföralltutanmenar en en
den konsumtion har låg-andel och normalinkomsttagarnasstorsom en av
budget. Hur det återkommerhär skall utformas vi till kannär se
helheten skattereformen.av

Tröskeleffekter istället för marginaleffekter

Jag nämnde inledningsvis utgångspunktofficiell föratt utredningen haren
varit utforma såmervärdesskattenatt samhällets fördelningspolitiskaatt
mål uppfylls. I utredningens effektavsnitt finns beskrivningen av samman-

fördelningseffekterna inkomstskatteutredningenstagna och den härav
utredningens förslag.

Effektberäkningen talar sitt språk.tydliga Det blir sannerligen, detsom
stod ledarsidan i Aftonbladet, skatterevolution rättvisa. Detutan ären

6 Kap. avsnitt

7 sou 1977:91 303s

8 Prop 198687:150, reviderad nationalbudget
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hushåll fårmed högst bruttoinkomst den minskningenstörstasom av
skatteandelen och höjningen disponibel inkomst.största Den endaav
kompensation för de ökade levnadskostnaderna uppkommer grundsom

basbreddningen lågin-mervärdesskatten föroch framföralltav av som
komsttagare riskerar överstiga inkomstskattesänkningen barnbidragetär att
skall höjas till 9 600 lågakr. De har inkomster saknar barnsom men
behöver också någonuppenbarligen form kompensation. Inga förslagav
har i den här utredningen och mig veterligt inte heller i inkomstskatte-
utredningen förutom förslaget initialt bortfall fastighetsskattenom av
framlagts hur de ökade bostadskostnaderna skall kompenceras. Ingetom
har heller hur de bor i den norrlänska glesbygdensagts skallom som
kompenceras för de slår hårdastdelar skattereformen förav som norr-
länningarna exempelvis höjt bensinpris, minskade möjligheter tillsom
reseavdrag och dyrare uppvärmningskostnader. Detta anmärkningsvärtär
särskilt med hänsyn till i den norrlänska glesbyggden har den lägstaatt man
disponibla inkomsten i landet.

Det tycks den enda kompensationen förutom höjt barnbidrag skallsom
bestå inkomsthöjningar förmodade dynamiska effekten. Av detav geom
utkast till analys gjorts denna framgåreffekt i inkomstutredningensom av
i korthet följande. Teorin bygger sänkning marginalskattenatt en av
leder till högre disponibel timlön höjer lönsamheten arbete ochen som av

framtiden dyraregör vilket medför människor väljer arbetaatt att mer.
Konsekvensen blir arbetskraftsutbudet ökaratt och den totalaatt
produktionsvolymen kommer iöka omfattning arbets-att samma som
kraftsutbudet. En produktionsvolymstörre i sin högre inkomster,turger

såskattebasen påblir Det framföralltsätt större. tillväxtenär arbets-av
inkomsterna och därmed skattebaserna relevant för den statsfinan-ärsom
siella mätningen långsiktigaskattereformens effekter. Med det skallav
också leda till höjda åtminstnearbetsinkomster med 2 procent som man
räknat med i effektavsnittet. Det kan leda till höjningaräven arbets-av
inkomsterna 6mellan till 7 enligt frågaanalysen. Men viktig blirprocent en
då hur denna höjninga kan tänkas fördelas. I analysen arbetskraftsägs att
i de högre marginalskatteskikten kommer utnyttjas i de lägreatt änmer
skikten vilket leder till denna fårarbetskraft tillväxtatt störreen av
arbetsinkomsterna. Detta betyder höginkomsttagarna kommer tjänsatt att

den Sådynamiska effekten. de skulle imest behovstörstsom vara av
kompensation för de sänkningar disponibel inkomstav som
skattereformen fårkommer orsaka minst de höjda inkomsteratt ut av

den tänkta dynamiska effekten skulle kunna medföra. Dessutomsom
förutsätter ökat utbud arbetskraft innebärresonemanget att ett av en
motsvarad långtökning ifrånsysselsättningen, vilket realistisktär ettav

regionermångai branshersynsätt och
Den här analys arbetskraftutbudettypen oerhört konjunkturan-ärav av

Särsklit blir jagoroad marginalskatternaspassat. när betydlesetarman upp
för kvinnornas ökade arbetskraftsdeltagande under 1970-talet. Här säger

9 frånPM RINK utkast nu analys.-
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skillnaden mellan kvinnors och marginalskatter ledde tillatt mäns attman
kvinnor gick arbetsmarknaden medan minskade sin arbetstid.männenut
Eftersom skattereformen medför mariginalskatter reducerasmännensatt

såkvinnornas kan kvinnors arbetskraftsdeltagandeän komma attmer
minska. Socialdemokraterna har teori marginaleffek-anammat samma om

såledesoch önskar ökat arbetskraftsutbud. De bereddaterna ett är att
genomföra reform de kommer tillleda ökar sintror männenatt atten som
arbetstid kvinnorna minskaroch sin, vilket i sin leder tillatt tur att
inkomstklyftorna mellan och kvinnor ökarmän mer.

Min de effekternaslutsats här skattereformen kommerär att attav
fråntillgodose ocksådet gamla kravet höginkomsttagarna, kommit attsom

mellanskiktet, sänkta marignalskatter. Detta kommer attanammas av
ske bekostnad fler i dag fastnar i den k bidragsfäl-änattav grupper s
lan. Med jagdet blir beroende inkomstrelaterade bidragattmenar man av
för Höjdklara sitt uppehälle. arbetsinkomst ökad arbetstid kanatt genom
då tröskeleffekter, dvs bidragen minskar vad inkomsterna ökar,änge mer

såledesden disponibla inkomsten blir lägre arbetar Entrots att man mer.
del tröskeleffekterna de inkomstrelaterade avgifter ökarärannan av som

inkomsten ökar och Slutligen det meningennär tyckstvärtom. attvara
kvinnor i utsträckning tidigare skall beroendestörre än männenvara av
för sin försörjning.

Inkonsekvenser i basbreddningen

Jag har under avsnittet samhällsekonomisk effektivitet försökt beskriva att
teorin för optimal beskattning inte stöd för tanken beskattningattger en
skulle neutral i den mening den skullle minimera effektivitetsför-attvara
lusterna. Detta olikahänger med skattesatser skall väljasattsamman
utifrån Målsättningenhur känslig olika för prisförändringar. medärvaror

dåeffektivitetsaspekten störningar i ekonominmotverka och börär att
efterfråganminskningen bli lika för olikaprocentuellt storav varor.

Basbreddningen resultat majoritetens till effektivitets-hänsynär ett av
fåttaspekten. Ser till vilken omfattning basbreddningen i detnärmare

många områdenslutliga förslaget upptäcker vi fortfarande undantag-äratt
från mervärdesskatt. Att inte kan omfatta konsumtion fritid medna av

svårt förstå.mervärdesskatt inte Indirekt kan vissa komplement tillär att
såsomfritiden biobesök,beskattas fritidsartiklar, liknande,ochresor men

också områdetdet Utvidgningenallt. det mervärdesskattepliktigaär av
kommer att avse:

dagstidningar-
inhemsk personbefordran-
kultur, nöjen, idrottochsport-
teletjänster-

tillhandahållspersonliga tjänster frisörer, skönhetsinstitut ochsom av-
badinrättningar tjänster juridiskalla och administrativärsamt som av
art,
informationstjänster-
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personalserveringar-
VA, sophämtning, fastighetsförvaltning-
radio- och televisionsverksamhet-
energi,-
krigsmateriel-
fartyg luftfartygoch-
kontrollbesiktning utförd AB Svensk bilprovningav-
skötsel samebys försorgav renar genom-
frimärken, sedlar och mynt-
alla immateriella rättigheter i dag undantagna,är exempelvissom-
mönsterrätt, visningsrätt tillnamnrätt, film, video varumärkesrätt,samt

Dessutom kommer reduceringreglerna för byggande och hotell- och
den speciellarestaurang reduktionsregelnsamt för tvätttjänster slopas.att

Det betyder områdenföljande fortsättningsvisatt även kommer att vara
undantagna:

hyra bostadav-
sjukvård, tandvård, omvårdnadsocial och utbildning-
finansiella tjänster-
försäkringstjänster-
viss del ideella föreningars verksamhetav-
läkemedel-
internationell personbefordran-
frimärken, sedlar tillhandahållsoch nominellamynt värden.motsom-

En basbreddning i enlighet med majoritetens förslag såledesinnebär inte
mervärdesskattenatt kommer bli generellt tillämpbaratt all konsum-

tion. Den anmärkningsvärda inkonsekvensenmest i babreddningen är
undantagandet finansiella tjänster och försäkringstjänster. Ställerav man
detta i relation till kultur idrottoch blir mervärdesskattepliktigtatt infaller

frågansig vad det för samhällsekonomiskär effektivitet utredningenssom
majoritet uppnå.försöker

Differentierad skattesats

De tilläggsdirektiv den 9 juni 1988 kommittén möjlighetsom gavs attgav
överväga sänkt mervärdesskatt viss konsumtion. Enligt dessa direktiv
skulle kommittén lägrepröva mervärdesskatt viss konsumtion harom en

hushållümpåtagliga positiva fördelningseffekter mellan olika
I betänkandet konstateras den konsumtion har lägreatt mervärdes-som

skatt i EG:s förslag samtligaär alkoholhaltiga drycker,matvaror utom
energi för uppvärmning och belysning, medicin, böcker, tidningarvatten,

Detsamt vidare diskussionernapersontransporter. sägs i Sverige dockatt
enbart har handlat ocksåoch utgångspunk-dettamatmomsen varitattom

1° Dir 1988:34
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kommittén.förten
matkonsumtionenSverige framförallt berört ärdiskussionen här iAtt
föreslåsområden lägrehade övriganaturligt eftersomganska ensom

från tidigare omfattatsböcker inteEG bortsettmervärdesskatt inom av--
majoritetutredningensDet den häri Sverige.mervärdesskatt är genom

få energi,mervärdesskattebeläggaförslagvi kommer attatt ett omsom
tidningar.ochvattenpersontransporter,

och boendeBeskattning byggandeav

Reduceringsreglerna

innebär ioch anläggningsarbetenReduceringsreglerna för byggnads-
byggande. Detdifferentierad mervärdesskattprincip vi i dag haratt en

dvs.beskrivas halv byggmoms,i vardagligt tal harbrukar attattsom en
utgår mervärdesskat med hälften den skattesatsdet vid byggande i snitt av

reduceringsreglerna vidövrig konsumtion. slopagäller för Attsom
9,4 Regelnskulle höja byggnadskostnaderna medbostadsbyggande procent.

tillkombeskattningsvärde till 60 för byggnadsarbetenreducerat procentom
såockså skillnaderna iför subventionera bostadsbyggande attatt

begränsades.hyresnivå mellan och gamla husnya
många20-procentregeln orsakar fortfarande tillämpningsproblem som

gränsdragningsfrågorbestår vid anläggningsentreprenader.framförallt i
oftaDessutom regeln konkurrenssnedvridningar denorsakar att gergenom

kostnadsfördel egenregiproduktion medentreprenörerna gentemoten en
kostnadsstruktur. I betänkandet 20-procentrregelnmotsvarande sägs att

Dentillämpas i huvudsak enbart vid kommunal och statliga upphandling.
någrareduceringsregeln, dvs. 60-procentsregeln, orsakar inte längreandra

bådetillämpningsproblem, däremot har den tidigare mervärdesskat-större
teutredningen och olika branschorganisationer hävdat den orsakaratt

ocksåkonkurrenssnedvridningar. I betänkandet regeln subven-sägs att
sådanboende, inte medförtionerar dvs. verksamhetävenänannat som

skattskyldighet. Med detta exempelvis försäkringsbolags- ochmenas
byggande.bankers

Som jag inledningsvis motiven till lägre mervärdes-nämnt ettvar av en
mellanbyggande reducera hyresskillnaderna ochskatt gamlaatt nya

Effekterna byggandet med full mervärdesskattbostäder. belastaattav
framgårleder, betänkandet, till ordentlig kostnadsökning försom av en

nyproduktion. I betänkandet finns det beskrivning den kostnadsök-en av
år.genomgåttning byggproduktionskostnaderna under Bygg-som senare

u Kap. avsnitt 11.

12 Kap. avsnitt 7.

13 Kap. avsnitt 7.

14 Kap. avsnitt
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frånbranschen i dag kraftigt monopoliserad, priserna därförkan frittär
måstekonkurrens trissas Denna situation förmycketupp. vara ogynsam

Dåsamhällsekonomin. riksdagens majoritet ambitionertycks sakna att
reglera byggnadsbranschens åtminstonemonopolbildning i syfte att
åstadkomma avstå frånprisstopp, jag i allafall börett att attanser man
ytterligare bidra till kostnadsutvecklingen öka skattetrycket. Jagattgenom
finner det framförallt stadsfinansiella skäl leder utredningensatt är som
majoritet till bedömningen avskaffa reduceringsreglerna. Motverkanatt av
konkurrenssnedvridande effekter orsakas reduceringsreglerna samtsom av
redovisnings- och kontrollproblem kring framförallt 20-procentregeln är
inte tillräckligt starka skäl för utredningens majoritet skall kunnaatt anse

det Såbefogat höjaär skattesatsen för byggande. länge inteatt att som
kan bostadspriserna det bäst vi inte hadesättannatner vore om
någon mervärdesskatt alls byggande bostäder och full mervärdesskattav

övrigt byggande.

påverkarBasbreddningar boendekostnadernasom

Den s.k. dolda mervärdesskatten vid uthyrning till boende i dagsom
uppgår till 5,5 boendekostnaderna kommer till följdprocentca av av
basbreddningen I angåendeöka. betänkandet har beräkningar gjortsatt
de kostnadsökningar utifrånkommitténs förslag kommer leda tillattsom
följade antaganden:

reduceringsreglerna för byggtjånster slopas,-
påmervärdesskatt införs och avlopp sophämtning,vatten samt-

mervärdesskatt införs energi samtidigt punktskatterna medsänkssom-
30 procent.

Kostnadsökningarna, med genomsnittlig räntesubventionering och
fjärrvärme blir efter denna basbreddning:

a 5,5 för bostäder byggda före 1991, ochprocentca
b 9,2 för byproducerade bostäder efter 1990,procentca samt
c 9,4 lång bostadsbetåndetsikt hela byggts.procent närca

En boendekostnad månaden3 000 i dåkr. skulle stiga 165till 3 kr.,om ca
3 275 kr. 3 280 kr. Motsvarande ungefärliga kostnadsökningarresp. utan
räntesubventionering blir 5,5 23,3 respektive 11,2procent, procentca

Det månatligskulle innebära boendekostnadprocent. 3 000 kr.att en om
kr.skulle stiga till 3 165kr. 3 700 kr. 3 335ca resp,

Kostnadshöjningarna den här storleksordningen inte acceptabla.ärav
Bostadspolitiskt fåroch fördelningspolitiskt det här allvarliga konsekvenser.
Jag har efterlyst förslag hur de här effekterna kan motverkas genom
kompensation antingen ökningar inom för dagens bo-genom ramen
stadsñnansieringssystem eller I utredningen behovetsätt. sägsannat att

15 Kap. avsnitt
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stödåtgärder mästesärskilda bedömas bakgrund de samladeav mot av
förslag.effekterna kommitténs och inkomstskatteutredningensav

Eftersom inkomstskatteutredningens utformning bostadsbeskattnin ochav g
beräkningar effekter inte varit klart vid kommitténs slutsammanträdenav

någonhar samlad bedömning effekterna inte gjorts. Trots de kostnads-av
effekter basbreddningen såledesmedför har utredningens majoritetsom
inte några stödåtgärder.föreslagit

Inkomstskatteutredningens förslag

PM framgårAv 100 del basbreddningen föratt kapitalinkomsterstoren av
olika former skärpt beskattning bostäder. Inkomstskatteutred-avser av av

ningens förslag innebär ocksådärför ökningar boendekostnaden. Vilkaav
dåförslag lämnar inkomstskatteutredningen kompensation för denna

ökning Enligt min kännedom den enda kompensation föreslåsär som en
nedsättning fastighetsskatten för nyproducerade fastigheter under deav

åren.första
Inkomstskatteutredningen har gjort beräkningar förändringarav av

bostadsutgifter baserade följande antaganden regeländringar:om

Schablonavdraget småhusavskaffas för med äganderätt och medersätts
fastighetsskatt 1,5 taxeringsvärdet. Skattelättnadenprocent fören av

frånränteavdrag reduceras 47 till 30 procent.
2. Räntebidragen reduceras för hyres- och bostadsrätt med hänsyn till att

skattelättnaden för ränteavdrag för äganderätt frånreduceras normalt
47 till 30 procent.

3. Full mervärdesskatt införs underhåll,byggande, reparationer, vatten,
avlopp, sopavgifter, förvaltningstjänster och energi medan nuvarande
punktskatter energi sänks 30med procent.

Den här tabellen visar vilka ökningar bostadsutgifterna det kan bliav som
fråga vid skärpt inkomstbeskattning boende och basbreddningar.om en av
Tabellen hyresrätter i allmännyttiga bostadsföretag detoch föreslagnaavser
initiala bortfallet fastighetsskatten för nyproduktion beaktat. Jagär villav

sådetpoängtera här sågberäkningarna vid tidpunktenatt för minvar ut
reservation.

16 Kap. avsnitt
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Tabell 8:3
Förändringar hyresrätt i allmännyttanbostadsulgift för med och inom parentesav

nedsättningutan fastighetsskatt. Förutom l den sista kolumnenav anges
resultaten åri kr. kvadratmeter årsoch i 1989 pennlngvärde.per

Ålders- ÖkningFastig- Ränte Breddad Summa Urspr.
hetsskatt bidrag utgift %grupp moms

före 1940 9 30 21 60 386 15,5
1941- 1960 9 20 22 51 365 14,0
1961- 1974 12 12 20 44 370 11,9
1975- 1984 8 19 59 19 86 97 450 19,1
1985- 1988 -33 32 79 18 64 130 483 13,3
Nyproduktion -36 34 77 16+23 80 145 530 15,1
Genomsnitt 8 14 24 20+1 53 59 388 13,7

framgårAv tabellen den genomsnittliga kostnadsökningen uppgåskulleatt
till 13,7 och kostnadsökningen för nyproduktion till 15,1procentca. ca.
procent.

De här effekterna visar tydligt boendet deoch boende skall medatt vara
finansieraoch del inkomstskattereformen. fårVistor lägreen av en

inkomstskatt bekostnad dyrare boende. Vi har redan i dagav en
omfattande bostadsñnansiering för subventionera boendet i formatt av
bidrag och avdragsrätten i skattesystemet. Ett initialt bortfallgenom av
fastighetsskatten för nyproduktin räcker inte för kompensera de ökadeatt
boendekostnaderna. Höginkomsttagarna får skattesänkningstorsom en
klarar dyraresäkert boende, med vad händer med deett grupper som

svårtiredan dag har klara sitt boende bidrag och inteatt trots som
kommer tjäna fråganskattereformen Den lämnar skatteutred-att
ningarna obesvarad.

framstårDet skattereformen kräver bostadspolitikenatt attsom
underordnas de skattepolitiska hänsyn för motverka marginal-tas attsom
effekter. Vänsterpartiet kommunisterna kan inte sigställa bakom ett
skattesystem bidrar till de effekternahär boendekostnaderna.som

BESKATTNING AV MATKONSUMTION

Matpriser och matkvalité

Sverige ligger 23 % under USA %och 20 EG i livsmedels-undernästan
konsumtion. såDetta beror inte mycket mindre folk iäter änatt
andra länder såvi Egentligen detutan äter sämre. läggeratt är att
ned fårandraän till kvaliteten billigaremat, settmer pengar men en
matkasse. Vi såköper räknat ungefär hälften mycket kött, frukt ochgrovt
grönsaker genomsnittet i övriga Europa. De här siffrorna kommersom
från undersökning OECD gjort ihar samarbete med EG:sen som

17 PM 104 inkomstskatteutredningen
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byråstatistiska Eurostat, vilken visar Sverige dyrt landäratt ett extremt
inte ocksåbara det gäller mängd tjänsternär ochmat utan en varor som

kommer i dagligen.kontakt medman
årenDe tio dehar svenska matpriserna 140 %.ökat medsenaste

Löneutvecklingen har inte varit lika %.dynamisk, knappt 100 Det därförär
inte konstigt gårallt del inkomsten till Värststörreatt maten.av nu

lågavlönadedrabbas flerbarnsfamiljer.och Konsumentverket har räknat
bådatrebarnsfamilj, går månad.där jobbar, back varje Deut att en vuxna

Ändålägger tredjedel rådinkomstenöver har de sällanmat. atten av
kött. Priset såkött, charkvaror och nämligenäta har ökat dubbeltost

Få såmycket andra länder har rationell livsmedelsproduktionsom varor.
Ändå våraSverige. ocksåmatpriser de i Europa.högsta Viär ärsom

ha likanästan hög övrigaatt matensamma om moms som varor.
konsumtion.Dessutom vihar den högsta skattesatsen i världennästan

Matmomsens fördelningseffekter

Utredningen har SCB i uppdrag fördelningsstudie allagett göraatt en av
hushållensindirekta skatter. Studien bygger utgifter 1985 HUT 1985.

ingårI undersökningen hushållstatistiskt urval 6 000 i fyraett ca som
veckor förde kassabok sinaalla utgifter. Dessa uppgifteröver komplet-

årsenkät angåendeterades med med vissa dyrare ochen en varor
tjänster. denna framgårAv undersökning procentuellamatmomsens
andel bruttoinkomst pårespektive disponibel inkomst följande sätt:av

Deciler Summa
genomsnitt

21 3 4 5 6 7 8 10

hushållAlla grupperade efter disponibel inkomst konsumtionsenhetper
Medelvärde inkomst, tkr 65 81 93 100 99 108 115 116 159133 107

Matmoms l disponibelprocent inkomstav
hushållAlla 6,5 5,4 4,8 4 4 3,94 1 3,9 3,5 3,5

barn 6,5 4,4 4,2 3,8 4,1 3,4 3,4 3,5utan 3,2- med barn 7,0 5,5 5,1 4 8 4 4—
Ensamstående

barn 6,9 4,5 3,51 3,5 3,8 3,1utan 3,0 3,4- med barn 7,8 5,7 5 4,4 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2-
Sammanboende

barn 6,0 4,7 43utan 4,1 3,3 3,7 3,5 3,1 3,1- med barn 6,9 5,4 51- ,två-med barn 6,7 5,3 4,9 4,8 4,6 4,6 4,2 3,8 3,8
hushåll årAlla 35 55 5,26,4 48 .4,4 4,1 4,0 3,8 3,7 3,4-

13 Aftonbladet den 20 februari 1989.

19 Bilaga 4 till betänkandet
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Deciler Summa
genomsnitt

2 3 4 5 6 7 8 9 101

hushållAlla grupperade efter bruttoinkomst konsumtlonsenhetper
Medelvärde 47 87 113 136 140 145 157 165 181 248 142inkomst, tkr

Matmoms bruttolnkomstl procent av
hushåll 8,3 5,1 3,6 3,2 2,9 2,8 2,5 2,3 1,8 3,1Alla 4,1

8,5 3,4 2,9 2,6 2,7 2,5 2,2 2,2 1,6 2,6barn 4,4utan— 56,6 3,7med barn 9,2 4,6 4,1 3,6 3,3 2,9 2,8 2,3 3,6—
Ensamstående

5,4 3,0 2,7 2,4barn 10,2 3,3 2,4 2,2 2,1 1,5 2,6utan- 5,9 4,9 4,3 2,5med barn 22,6 9,0 6,4 3,7 3,9 3,2 4,8—
sammanboende

3,0 2,9 2,5 2,3 1,6 2,6barn 5,8 3,9 2,9 2,4 2,0utan- 7,3 5,0 4,4 3,8 3,6 3,4 3,1 3,0 2,6 2,3 3,4med barn-— två 6,7 4,5 4,4 4,0 3,6 3,5 3,1 3,1 2,8 2,2 3,4med barn-
hushåll år 3,5Alla 35 55 7,1 4,8 3,8 3,1 3,1 2,7 2 6 2,3 1,7 3,1-

förhållandeProcentsatserna visar barnfamiljer i ibetalaratt matmomsmer
hushålltill sin inkomst barn. Matmomsens procentuella andelän utan av

frånbruttoinkomsten decil 4 regressiv effekt förvisar den har ävenatt en
hushåll.andra

Jämförelse inkomst transfereringarna tillbakamed disponibel visar att
hushållentill fördelningseffekt. Det bäst jämförger en ser man om man

lågden försörjningsbörda, dvshar inkomst ochgrupp som ensam
ensamstående med med har hög inkomst och ingenbarn, en grupp som en
försörjningsbörda, Matmomsensdvs sammanboende barn.utan procent av

uppgår ensamståendebruttoinkomsten tillför med barn i decil 2 9 procent.
uppgårFör sammanboende barn i decil 9 den till 2 Sammautan procent.

förhållande uppgårjämförelse i till disponibel inkomst visar att matmomsen
ensamståendetill 5,2 för till förmed barn och 3,1procent procent

sammanboende barn.utan
Ett slopande har framförts i debattenargument mot matmomsav som

och i den här utredningen det snedvridningenbättre motverkaär äratt att
fördelningseffekteri för barnfamiljer via barnbi-kompenseraattgenom

årdragen. I betänkandet barnfamiljerna 3 000 krsägs att ge per genom en
matmomssänkning, dvs halvering 8,5kostar mdr kr. Atten ca sammage
belopp höja barnbidragen miljarderkostar 3 kr. Utredningensattgenom ca
majoritet drar därför barnfamiljernasslutsaten situation effektivare ochatt

barnbidrag.till lägre kostnad kan förbättras höjdagenom
Min SCB:sslutsats undersökning regressiv.är äratt matmomsenav

Detta tydligt jämföra med bruttoinkomsten. Genom attser man genom
relatera till bruttoinkomsten blir den jämförbar med andramatmomsen

2° Kap. avsnitt 11.
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dåskatter, främst inkomstskatten, vilken alltid relateras till
bruttoinkomsten. framgårDet också tydligt denna effekt kan mildrasatt
med hjälp tansfereringar. Dock kompenserar inte transfereringarna fulltav

eftersom kvarstårdetut procentuella skillnader vid jämförelseräven med
disponibel inkomst. Detta kan åtgärdasvisserligen med exempelvis höjning

barnbidraget jag detta trubbigt instrumentav eftersomettmen ser som
barnbidraget aldrig har använts följsam kompensation till desom en
ständigt ökade priserna livsmedel. Barnbidraget ocksåär avsett att
kompensera andra omkostnader och inteän heller inkomstrelaterat.ärmat
Dessutom fortsätter barn bo hemma år.att dom fyllt 16trots att

Finansiering matmomssänkningav

Frågan lägre eller slopad mervärdesskattom matkonsumtionen har
påtagliga positiva fördelningseffekter mellan hushållolika kan inte
frånkopplas finansiering sådan skattesäkning.en av en

Vänsterpartiet kommunisterna har länge krävt slopad mervärdeskatten
Det kan imatvaror. drag omfattasägas samtligagrova varugrupper

konfektyrer och alkoholfriautom drycker. Mervärdesskatten på dessa
kronor.uppgick 1987 till 14,6 miljarder Vi ocksågrupper har länge

hävdat finansieringen sådanatt reform skall ske utanför mervärdes-av en
skattesystemet, exempelvis skärpt kapitalbeskattning. årsI 1983genom en
mervärdeskatteutredning anförde vpkzs ledamot i sin reservation följande:

Kommitténs slutsats inga betydande förbättringar låginkomstta-att för
och barnfamiljers ekonomi uppnås beroendegares är attav man

föreslagit finansiering uteslutande höjdgenom moms.
På grund detta ställningstagande sker inte heller denav önskvärde

omfördelningen skattetrycket från skatt nödvändighetsvarorav till
kapitalinkomster.22ökad beskattning kapital ochav

Utredningens majoritet har bestämt ñnansieringsalternativatt utanför
svåramervärdesskatten är bedöma idagatt eftersom hela skattesystemet

under åär utredning. Jag har min sida hävdat det möjligtäratt att
använda sig den modell till skärpt kapitalbeskattning hållerav attsom
framarbetas inkomstskatteutredningen. Ettav annat argument mot en
sådan fördelningsstudie majoriteten framfört kommitténsärsom att
uppdrag ökadeär skatteintäkteratt sitt förslag ochge det därförgenom att

rimligtär eventuellt sänktatt finansieras inommatmoms mervärdesskat-en
ram.tens

Majoriten har efter detta ställningstagande valt utreda sänkningatt en
basmat definierat lågförädladeav momsen matvarorsom samt en

generell sänkning livsmedel. Finansieringsalternativenav harmomsen

21 Kap. avsnitt 11.

22 sou 1983:54 108.s.

23 Kap. avsnitt 11.
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varaktiga höjd Studienvarit dels höjd dels generelltmoms varor, moms.
såvälmajoritetenleder till slutsatsen generelltatt matmomsen som

regressiv i proportionell ibasmat är mättmätt procentmomsen men
framgår framgårkronor, vilket tabell 3 5 till 10och 4. Av tabell attav en

finansiering inom mervärdesskattesystemet det sätt som anges ovan
från låginkomsttagare.leder till omfördelning höginkomsttagare tillen

Effekten vid finansiering via höjd kapital-markantär mest en moms
varor. -

krår uppnårDen vinsten 600 barnfamiljer disponibelstörsta mätt mot
kronorårinkomst den förlusten 1 100och samboendestörsta gör utan

barn bruttoinkomsten. Effekterna i övrigt dock i absolua talmätt ärmot
små.i regel

Utgår från ivi kronor räknat ganska proportionelläratt matmomsen
hushållstyp framgårmellan inkomstgrupper det sättsammaav som av

Dåtabell 3. vi konstatera slopad ungefärkan att matmomsen ger samma
hushåll. fårskattelättnad för Skattelättnaden framtypersamma av man

dubblera de belopp finns i tabellen. Om detta skulleattgenom som vara
framståreffekten slopad jag det rättvistyckermatmoms attav en som en

till skillnad inkomstskattereformskattereform där höginkomsttagar-mot en
får ocksåden skattelättnaden. Beloppen i 3absolut tabell styrkerstörstana

kommunisternavad Vänsterpartiet länge har hävdat mervärdeskattatt
har regressiv verkan, dvs. dess relativa tyngd för lägreär störstmat en

inkomsttagare eftersom de med eller använder delbarn störreutan en av
sina disponibla inkomster för livsmedelsinköp. Om alla betalar ungefär lika

måstei det innebära med inkomstbelopp de lägrestora matmoms att
använder andel sin inkomst tillstörre mat.en av

Som jag inledningsvis finansieringenhar sänkt eller slopadnämnt av en
betydelse för fördelningseffekterna. Jag hänvisat tillharmatmoms

finansieramöjligheten detta utanför mervärdeskattesystemet exempelvisatt
föreslåskapitalbeskattningskärpt det inkomst-sättgenom en som av

skatteutredningen. I slutskedet utredningens arbete har finansdepar-av
sekretariat framarbetat promemoria beräknar effekternatementets en som

avskaffad i kombination med basbreddningmatmomsav en aven
kapitalinkomster. Promemorian bifogas reservationen. Decil inte1 bör

ingår lågbeaktas eftersom där inkomst medmed mycket höggrupper men
lån, gåvor,hjälpkonsumtion med besparingar. Företagare ocht.ex.av

möjligheterbönder överrepresenterade i decilen vilket derasberorär
låga ändåredovisa inkomster hög konsumtion. Medelvärde-haatt men en

framgåri de olika decilerna de tabeller jag redovisade underna av
rubriken fördelningseffekter.matmomsens

slårIabellerna visar basbreddning inkomstslaget kapitalatt en av
hårdare låginkomsttagare.höginkomsttagare Att matmomseffektenänmot

något hushållstypför höginkomsttagare jämför varje förär större om man
hushåll hushållsig. vinnarna i de decilerna och med barn,Att lägstaär

då hushållen ensamståendesärskilt med När det basbreddningbarn. gäller

24 Kap. avsnitt 11.
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måstekapitalinkomster ihågdock komma kapitalbeskattningenav attman
föreslås bli proportionell fleraoch skärpningar beskattningatt avser av
boende.

Kultur och idrott

Utredningens majoritet föredrar generell beskattning kultur- ochen av
nöjesområdet framför beskattning med mindreeller omfattandeen mer

frånundantag skatteplikten motiverade kulturpolitiska hänsynstagandeav
och med omtanke den del idrotten inte elitidrott. Utred-ärav av som
ningen förlitar sig människor fårfortsättningsvisäven avnjuta liteatt

underhållningskattefri tack det ideella i föreningslivet.arbetetvare
Visserligen många,kan det för särskilt utredningens majoritet, verka

stötande exempelvis kommersiella inteatt rockgalor träffasstora av
mervärdeskatt. För mig det dock stötandeär kultur- och idrotts-attmer
livet beläggs med Vårtmervärdeskatt. behov kultur idrottoch brukarav

någonsällan ha hög ekonomisk prioritering. Det kultur- ochmesta av
idrottsverksamheten inte självbärandeär kan bara överleva med hjälputan

subventioner. Jag tycker det stötande införaär mervärdeskattattav att
område såi hög gradett subventionerat.ärsom

Personbefordran

I utredningen det principiellsägs inte någotsynpunkt kan anförasatt ur
vägande skäl för undanta fråntungt resetjänsteratt skatteplikt. För

Vänsterpartiet kommunisterna gynnande kollektivtrafikenär ett tungtav
vägande skäl.

Energibeskattning och vägtrafikbeskattningen

Energipolitiken

Vänsterpartiet kommunisterna energibeskattningen skall utformasattanser
så användning miljövänlig förnybaratt energi stimuleras bekostnadav

miljöförstörande såsombränslen olja, ocksåkol och Viav atturan. anser
energiskatter skall användas energipolitiskt såstyrmedel dennaattsom
målsättning uppnås. Vi har detta tidigareskäl nej till energimoms.sagtav

Frågan inordna energibeskattningenatt under mervärdeskatten harom
föremålvarit för utredning tidigare och awisats. I betänkandet finns en

redovisning energiskattekommitténs förslag. Av redovisningen framgårav
detta förslag bl.a. skulleatt leda till omfördelning frånskattebördanen av

näringslivet hushållen,till främst vilket föranledde kritik remissinstanser-av
na.

Riktlinjer för energipolitiken riksdagen 1981. I dessatogs sägs attav en
övergång till fasta bränslen skulle främjas. Energisystemet skulle i
huvudsak baserat varaktiga, helst förnybara och inhemskavara
energikällor med minsta miljöpåverkan.möjliga Oljeberoendet skulle
kraftigt minskas hushållning med energi och oljagenom attgenom
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Utifrån riktlinjer ladesuccessivt energislag. dessamed andraersätts
riksdagen gick1983 principerna för energibeskattningen ut attsom

oljeersättningskattesystemet borde främja tillkomsten investeringar förav
energihushållning.och

Majoritetens förslag

Utredningens majoritet direktiven dethar tolkat önskvärtär attattsom en
frånreform skatteintäkterenergibeskattningen inte leder till lägreav

energiområdet. gåttMajoriteten har dock längre och lägger förslagett som
uppnårinnebär ökade skatteintäkter 7 miljarder Dettakronor. manca

behållsdagens punktskatter sänks generelltskatternaatt attgenom men
på bensin Eftersom energipriseroch kol. mervärdeskattenutom uttas

uppnåsinklusive ökade skatteintäkter. Hela skatteökningenpunktskatter
hushållen.kommer Den i sänkningenbäras huvudsak generellaatt av av

skattesatsen för punktskatterna industrin beräknaskommer att gynna som
miljarder. såledesminska sina kostnader till 2,4 Förslaget innebär attca

hushållenenergibeskattningen minskas för industrin.ökarav men

Fjärrvärmen inhemskaoch bränslen

Kommunerna har viktig roll för de energipolitiska riktlinjeratten som
funnits sedan början 1980-talet uppfyllas. Kommunala energiplanerskallav
och satsningar energislag har varit betydelsefull förutsättning förnya en
målsättningen energi minska miljönoch trycketatt spara genom
satsning miljövänliga och förnybara energislag.nya

såFjärrvärmen i kommunerna baserades under slutet 1970-talet gottav
på oljeeldninguteslutande vilket medförde kostnadsstrukturernaattsom

för fjärrvärme likartad med den för enskild oljeeldning, dvs. relativtvar
låga fasta Dekostnader och motsvarande högre rörliga kostnader.

frånenergipolitiska riktlinjer 1981 ändrauppmuntrade kommunerna att
inriktning ioch stället fjärrvärme baserad förnybara inhemskasatsa

frånbränslen. I dag har andelen olja i fjärrvärmeproduktion minskat 90
1970-talet tillunder 24 1987.procent procent

Följden blivithar kostnadsstrukturen för fjärrvärmeverken haratt
förändrats. De fasta kostnaderna blivit rörliga kostnadernahar höga och de
låga. mångafasta fjärrvärmetaxanAndelen kostnader i fallmotsvararav
hälften eller Kapitalkostnaderna för fjärrvärmeverk eldade medmer.

bådeinhemska bränslen olje- fjärrvärmeverk.och koleldadeär större än
förståsKapitalkostnaderna för enskild oljeeldning Tackde lägsta.är vare

ändåinhemska frånde bränslena varit befriade punktskatter haratt
sådanafjärrvärmeverk baserade medbränslen klarat konkurreraattav

enskild uppvärmning.

25 Kapitel lV

2‘ Kapitel IV
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Konkurrenskraften för inhemska bränslen och fjärrvärmcverk eldarsom
såledesmed dessa beroendeär dagens punktskattenivå behålls förattav

konkurrerande bränslen. En generell sänkning med 30 dagensprocent av
punktskattenivå förutom kol och bensin medför alternativ-att- -
kostnaderna sjunker konkurrerande bränslen och inhemskade bränslena
blir dyrare. Detta ocksåbeskrivs i betänkandet. Vad däremotsom
utelämnats i betänkandet beskrivningär kostnadsförändringen fören av
fjärrvärmen. Vissa beräkningar visar konkurrenskraften kan kommaatt att
förändras följande sätt.

Fjärrvärmetaxan i genomsnitt 25 örekWh 1988. Med mervärdeskattvar
och med påpunktskatter dagens skattenivå stiger till 30,9 örekWh.taxan
Fjärrvärmetaxan för och fliseldade verk torde itorv- genomsnitt i dag ligga
högre, 30 örekWh. Med mervärdeskatt stiger den till 37 örekWh.ca taxan
Detta fördyring med 6 örekWh för fjärrvärmeverken i allmänhetger en
och med 7 örekWh för flis- och torveldade Enskildverk. oljeeldningca
kostar i dag 28 örekWh. Med kommitténs huvudalternativ ökarca
kostnaden med 1 örekWh. Det innebär konkurrenskraften föratt
fjärrvärmeverken i allmänhet försämras med 5 örekWh för fjärrvärme-och
verk med flisoch blir försämringentorv 6 örekWh. Alternativkostnaden
för olja såledesoch kol blir relativt lägre. Detsätt ökar benägenheten hos
konsumenterna till enskildöver oljeeldning,att generellt blirsettsom
billigare fjärrvärme.än

Enligt beräkningar Svenska kommunförbundet sågjort skulle densom
försämrade konkurrenskraften i den storleksordning inämntssom
utredningen leda till totalt underskott iett kommunerna 1,8ca
miljarder kronor kommunerna skulle bära kostnadshöjningarna självaom

taxehöjningar för klarautan konkurrensen. Utredningensatt sekretariat
trodde till början stödåtgärdtillräcklig föratt klara konkur-en en att
renskraften subventionera fjärrvärmeverkatt baserade inhemskavar
bränslen med totalt 250-300 miljoner kronor. När informeradesman om
beräkningarnafrån Svenskakommunförbundetoch fjärrvärmeverksrörelsen
insåg utredningen problemetatt förststörre än Medanat.var man
hänvisning till den knappa tidsramen har därför utredningens majoritet

åtuppdragit Statens energiverk utreda effekterna skatteomlägg-att av en
ning för fjärrvärmesektorn.

Energiskatter skall styrandevara

Jag har hela tiden ställt mig kritisk till energiområdet skall mervärde-att
skattebeläggas. Möjligheten använda punktskatter föratt att styra

såenergikonsumtionen den blir miljövänligare minskar. Denatt ökade
energibeskattningen hushållen leder till ökade boendekostnaderav som
säkerligen behöver kompenseras olikamed transfereringar. Utrymmet för

energikonsumtionatt med hjälp måstestyra punktskatter därför minska.av
Jag ocksådessutomär kritisk till utformningen energibeskattningenatt av
har kravet finansieringstyrts inkomstskattereformen. Denav av
försämrade konkurrenskraften för inhemska bränslen och fjärrvärmen visar

också tydligt utredningen haft utgångspunktfelaktigatt inte ären som
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föreslårkonsekvent med tidigare energipolitik. Utredningens majoritet
förändringar i energibeskattningen ha klart för sig vilka effekterutan att

fårdetta för den sektor varit de viktigare, inte den viktigastesom en av om
delen, energipolitiken. Förslaget kan leda till fjärrvärmen denochattav
bransch producerar inhemska Kommunernabränslen awecklas.som
riskerar förluster de fjärrvärmesatsningargöra gjortatt stora man
utifrån statsmakternas energipolitik. Detta inte bara inkonsekventär mot

ocksåtidigare energipolitik leder till sneda regionalpolitiska effekterutan
kommer fördelas olika landet. Investeringarna gjortsöver ärattsom som

ojämnt fördelade ocksåmellan kommunerna har skillnader istorasom
ekonomisk bärkraft.

Mervärdeskatt energin jag visat bara den effekten attger som ovan
frånden lyfter skattebördan industrin och lägger den direkt de

inhemska På miljöområdetslutkonsumenterna. energi- och detger en
felaktig rollfördclning. Industrin har sin koncentration störregenom

bådemöjligheter tekniskt och ekonomiskt sina energisystemställaatt om
till miljövänligare teknik vad slutkonsumenterna har. Det därför felän är

frånlägga den ekonomiska energibeskattningen i första handatt pressen
konsumenterna. Deras val bränsle för uppvärmning beroendeärav av
alternativpriser. Det inom industrin har förutsättningarär överattman
till miljövänlig iteknik den energianvändningen. De ekonomiskaegna
incitamenten för industrin till satsning miljövänlig energianvändning
minskar övergångvid sänkning punktskatter tilloch mervärdeskatt. Högav

ocksåmervärdeskatt kan innebära fördelningsned energikostnaderen av
mellan inhemska utländskaoch konsumenter de svensktillverkadeav
produkterna.

frånAtt skattebördan hushållen gårlyfts industrin och läggs stick
istäv med linjevpkzs trappstegstariffer där industrin betalar normalaom

för den del elförbrukningen nödvändig teknisktaxor ochärav som ur
ekonomisk synpunkt vad överstiger denna normförbrukningattmen som

hårdare.skall beskattas fårbetydligt Härigenom industrin starka sparmotiv
alltför genomsnittliga elprishöjningar.utan

återigenJag vill demarkera här negativa effekterna för miljö- ochatt
energipolitiken mervärdeskatt energi enligt min uppfattning försom
med sig visar låtadet i grunden felaktigt finansiering inkomstskatte-att av
reformen utformningen energibeskattningen. Jag har tillsammansstyra av
med andra i kommittén hävdat energibeskattningsavsnittet skall brytasatt

i pågåendeawaktan den miljöavgiftsutredningens förslag. Jagut anser
deras övervägande framför miljöpolitiskaatt allt hänsyn intestyrssom av

skall riskeras kringskäras förslag Förmervärdeskatt energi.att ettav om
Vänsterpartiet råderkommunisterna det ingen tvekan det förattom
samhället miljöpolitiken prioriterad inte finansieringenär ochärsom av en
inkomstskattereform. Eftersom i kommitténdet aldrig varit meningen att
utveckla energiskattesystemet med beaktande energi- miljöpolitikochav
har det inte varit aktuellt för mig framföra förändringar punktskat-att av

energiområdet. Förslagenterna lämnas utredningen kräver docksom av
några kommentarer.

När det gäller skatt elkraft produceras i kärnkraftverk ochsom
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påminnaVattenkraftverk vill jag vad Vänsterpartiet kommunisternaom
framfört i sin motion energiskatter. Beträffande beskattningom av
kärnkraften har vi föreslåruranskatt införasskall vi till 2sagt att en som

kWh tillfördöre energimängd Detta skulle 4 miljarder.per uran. ge ca
Dessutom ocksåkärnkraften bör belastas betydligt vadatt änanser mer

fallet för de framtidaär kostnaderna för avfallshantering ochsom nu
förvaring. Där avgifter 1,9 0,1 2,0 örekWh för bränsle-uttas +nu
respektive frånreaktoravfall. Vpk har början begärt belopp ochstörre mot
bakgrund det kostnadsökningar för slutförvaring ärav nu ser av en
tredubbling avgiften befogad. Detta bl.a. med anledning det redanattav av

råder underskott skuld 10 miljarder kronor. Vpkett ställer därförnu om
kravet ytterligare avgift ändamål4 för dettaöre och endastom en om som
bör belasta industrins totala skattepliktiga elkonsumtion.

Beträffande övervinstskatten har Vpk ända sedan skatten infördes 1983
hävdat den skall högre. Därför vill vi frånden skall höjasatt 2att örevara

producerad kWh till 6 kWh. Dettaöre skulle medföra ökadeper per
skatteinkomster, efter avräkning minskad inleverans vinstmedelsom av av
från Vattenfall, skulle placeras i fonder nyttjas för satsningar i deatt
regioner där de berörda kraftverken finns. Netto skulle detta bli emotupp

årligen.2 miljarder kronor

Kondenskraftverk

I betänkandet finns förslag avdragsbestämmelsernaett förattom
kraftvärme, kondenskraft och industriellt mottryck slopas. Produktionen i
kondenskraftverk skall beskattas i kraftvärmeverk,sättsamma som
vilket innebär avdrag medges endast för den delatt bränsletav som

elproduktionen. Vänsterpartietmotsvarar kommunisterna har i sin
energiskattemotion kondenskraftprocessen i praktikenreagerat att
endast belastas med liten del skatt jämfört med tillfördmängden samma
energi i kraftvärmeprocessen. Kondenskraftverk producerar enbart elkraft

får då ingåendeoch avräkna energiskatt helt medan kraftvärmeverk endast
får dennaavräkna skatt för den del produktion elkraft.utgörsom av
Spillvärme i kondenskraftverken, undgårkastas bort beskattningsom
medan i kraftvärmeverk träffasvärme beskattningsamma trots attav
denna kommer till nyttig användning i ställer för kastas bort. Vpk haratt
därför kondenskraften borde straffbeskattasansett att för spillet. Utred-

går såledesningens förslag i linje med de skärpningar beträffande
spillvärmen Vpk har eftersträvat.som

Vägtrafikbeskattningen

administrativaAv villskäl utredningens majoritet slopa fordonsskatten och
finansiera det med bensinskattehöjning. Vägtrafikbeskattningen belastaren

så fortsättningsvis desätt rörliga kostnaderna. Den kör mestsom

27 198889: VPK 370
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betalar vilket miljöpolitiskt motiverat. Det finnsär dockmest hake. Ien
betänkandet hushållenredovisas i glesbygden i Sverigeatt och södranorra
kör så långttill dubbelt hushållen i storstäderna och deupp attsom
dessutom har 30 000 ikr. lägre disponibel hushåll.inkomst dessa Iänca
dag fordonsskatten nedsatt i 36 Såär glesbygdskommuner. sent som
vintern 1988 fördes hetsig debatt bensinskattehöjning 25 öre.en om en
Den starkaste och i mina befogade kritikenögon höjningen kommest mot
från glesbygdslänen. För måsteigenom höjninen till slut kopplaatt man
ihop den med kompensation till glesbygdsbilisterna i form ytterligareen av
sänkning fordonsskatten. Trots årdet endast förflutit drygt sedanattav ett
bensinskattedebatten föreslårebbade utredningen ingen kompensationut
till dåglesbygdsbilisterna. Och innebär det här förslaget försämringar för
glesbygdsbilisterna vida överstiger vad de drabbades grundsom av av
ZS-öringen.

En slopad fordonsskatt finansierad med höjd bensinskatt 46 öreen
liter kan motiverat miljöskäl för Vänsterpartietärper vara av men

kommunisterna såotänkbart länge glesbygden inte kompenseras.som

Sammanfattning

Som jag inledningsvis avstånd frånjagnämnt den basbreddningtar för
föreslåsmervärdeskatt utredningens majoritet. Detta awisandesom av

bygger kritik motiven bakom utredningens arbete kanen av som
tvåsammanfattas i punkter:

Det fördelningssynpunkt felaktiga iatt öka konsumtionsbeskattningenur
bibehållenmed enhetlig områdenskattesats för alla i syfte slopa denatt

progressiva statliga inkomstbeskattningen.
2. Att den samhällsekonomiska effektiviteten tillsammans med de

statsñnansiella fåttmotiven övervägandena bekostnad energi-styra av
miljö-, fördelnings- och regionalpolitiska hänsyn.,

De fördelningseffekter hushållmellan inkomstgrupper och basbredd-som
ningen tillsammans med inkomstskatteutredningens förslag leder till talar

språk.sitt tydliga Med det jag sökandet efter den samhällsekono-attmenar
miska effektiviteten från målsättningenleder bort fördela välfärden.att

Hela skattereformen påtycks bygga den konservativa och nyliberalaav
sånationalekonomer länge framförda politiska minska marginal-tesen att

effekter stimulerar arbetskraftsutbudet. Att socialdemokratisk regeringen
marknadsanpassat skattereform det här formatet rådandetill deten av

måstekonjunkturklimatet jackpot för marknadsekonomin. De partiervara
ivrigast värnar marknadsekonomin borde därför känna sig nöjda.som om

Men jag inte så.det Detär här reformtror att är moderaterna ochen som
folkpartiet ståhade velat ansvariga för, särskilt den inneburit sänktom en
skattekvot. Sanningen detär upplevs liteattnog snarare snopet attsom en
socialdemokratisk reform tvåudden de partiernas kritiskatar skatte-av
politik. Inte minst för folkpartiet fick hur socialdemokraterna någrasom se

35-KIS l
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månader efter valet deras grundidéer skillnadenmed den endaövertog att
vågadesocialdemokraterna längre.

De indirekta direktaoch skatterna vi har i dag olika formerutgörsom
beskattning individen. Den skatten baserad individensav av ena

Såkonsumtion och den andra baserad individens inkomst. länge som
vårdetta skattebas det den bredautgör lönearbetareär massan som

finansierar den offentliga utgifter. Vi därför intesektorns skall göra oss
några illusioner inkomst-rättvist och konsumtionsfördelandeettom

låg-skattesystem. Men det betyder inte normalinkomsttagarnaochatt som
framför allt arbetarklassens kvinnor och skall sluta kämpautgörs män,av

såför rättvist möjligt. skattesystemetskattesystem kan delvis haett som
På såproduktionen för individerna.bas i stället kan vi kanskesättsom

finansiera sänkning och utjämning de proportionella kommunalskat-en av
och avlasta lönearbetarna del skattebördan. Vi skall inte hellerterna en av

principen skatt efter bärkraft. Det inte progressiv beskattningärge upp en
i sig skatteplanering det skattereglernaärutansom genererar som
möjliggör skattesubventioner och skattekrediter. Skulle exempelvis inte
tillåta lågunderskottsavdrag i den omfattning ihar dag eller en

hålbeskattning realisationsvinster skulle vissa för skatteplanering tätasav
igen.

måsteEn konsumtionsskatt fördelningspolitiska differen-skälav vara
tierad, vilket viktigare förbasen mervärdeskatt breddas för iär än attom
princip omfatta all privat konsumtion. Särskilt med tanke vi i Sverigeatt

såhar hög Oavsett syftetskattesats. med basbreddning jag atten en anser
områdenförst främstoch följande skall undantas eller beläggas med en

lägre skattesats:

1 boendet,
2 energin,
3 maten,
4 kulturen, idrotten och
5 kollektivtrafiken.

När det Vänsterpartiet kommunisternasgäller gamla krav slopaden
jag mig äntligen ha funnit socialdemokraternasimatmoms äventror en

hållbar finansiering. Jag tagit hjälp inkomstskatteutredningensharögon av
förslag i den PM 100s.k. breddad bas för kapitalinkomster. Deom en

föreslåsregeländringar där skall medföra skärpt reavinstbeskattningsom en
aktierbl.a. och andelar och likformig beskattning pensionsfonder,av en av

vilket tillsammans ökade skatteintäkter pensionsfonder vilketger
tillsammans ökade skatteintäkter 13,4 miljarder Ikronor. dragger grova
kan de Vpk vill omfattasäga med slopadattman varugrupper som en

år 1987 uppgick till 14,6 miljarder Detkronor. saknas visserligenmatmoms
några miljarder i finansiering eftersom säkerligen har ökatmatmomsen

så bibehållersvårasedan 1987, de intekan skrapa ihopattmen vara om
och basbreddningar förstärker den progressiva statliga inkomstskat-genom
ten.
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Kjell Johanssonav

Utredningsarbetet

Utredningen bedrivitshar under besvärande tidspress. Granskning ochen
justering och motiveringar har därför inte kunnat sketexterav
sedvanligt Det innebär jag, oaktat jag isätt. princip stöder vissaatt att
förslag, inte till delaralla ställer den motivering anförs iupp som
betänkandet.

På grund den korta tiden mellan slutjustering och anmälanav av
reservationer har det inte varit möjligt i undantagsfall anföraånatt annat
skiljaktigheter i motiv i denna reservation.

Erforderlig tid för granskning lagtexter har inteheller funnits.av

EG-anpassning

Under utredningens genomförande frågahar jag tillmätt denna en
betydande vikt. Oklarheten utvecklingen inom EG har därvid berettom

svårigheter.vissa målsättningEG:s lägre och högre band förett ettom
skatteuttaget fråntolkar jag någotEG:s sida isträvan längreatt ettsom en
tidsperspektiv övergå till enhetliga skattesatser inom respektive med:
lemsländer. Det finns någondärför enligt min mening inte anledning iatt

frångåanpassningssyfte målsättningdirektivens enhetlig skattesatsom en
i Sverige.

Effekter

I kapitel V avsnitt 1 och 2 redovisas vissa uppskattningar effekternaav av
de föreslagna efterfråganändringarna, dels för och produktion, dels för
olika hushåll.grupper av

Det framgår beskrivningen i avsnitt vissa1 starkt förenkladeattav
måstantaganden Inkomst- efterfrågeelasticiteternahar ochgöras. har

genomgående antagits Förslagen i RINK har antagits medföraett.vara en
ökning den disponibla Någoninkomsten 4med tillhänsynprocent.av
olika dynamiska effekter har inte tagits. Enligt min uppfattning innebär
dessa förenklade måsteantaganden beräkningarna tolkas med mycketatt

försiktighet. Jag siffrorna i tabellerna falskt intryckstor att ettanser ger av
precision. Därtill kommer jag har anvisat lösning föratt en annan
energibeskattningen, vilket naturligt inteskäl beaktat i betänkandet.ärav
Slutligen har folkpartiets i RINK flera punkter awikanderepresentant
förslag, varför tabellerna inte heller detta skäl beskriver effekternaav av
de förslag folkpartiets förordar.representanter

I avsnitt 2 redovisas fördelningspolitisk studie de sammanlagdaen av
effekterna RlNKzs KIS’och förslag. De anförda invändningarnaav ovan
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ocksågäller därför dessa resultat. I detta avsnitt antagitsäven har deatt
uppgårdynamiskas.k. effekterna vilkettill blygsamma 2 jagprocent, anser

underskattning.vara en grov
De fråneffekterna folkpartietsförslagensammantagna representanterav

i KIS och RINK kommer beskrivas i reservation till RINK:satt en
betänkande.

Egenregifrågor7.2.7

föreslårKommittén införs för vissauttagsbeskattning arbetenatt som
fastighetsförvaltande företag utför sina fastigheter. Skattskyldigheten

dåbegränsas till fallde nedlagda lönekostnader, inklusive sociala avgifter,
beskattningsårunder 500överstiger 000 kr. Uttagsbeskattningenett

föreslås byggnads- eller anläggningsarbeten, bygghantverkartjänsteravse
tjänster innefattar ritning, projektering, konstruktionsamt ellersom

därmed jämförlig tjänst.
Jag ansluter mig till förslaget uttagsbeskattning ävenattom men anser

fastighetsadministration, renhållninglokalstädning, fönsterputsning, och
sedvanlig fastighetsförvaltning skall uttagsbeskattas.annan

Skattskyldigheten bör dåbegränsas till de fall de nedlagda lönekostna-
derna, inklusive sociala avgifter beskattningsårunder ochett samma
överstiger 300 000 kr. sammantaget.

7.3.3 Tidningar

Kommittén förordar den nuvarande skatteplikten för försäljningatt av
tidningar utsträcks till gälla allmänna nyhetstidningar.att även

Jag delar inte denna bedömning.
Dagstidningskommittén har i sitt betänkande, SOU 1988:48 Reformerat

Presstöd, awisat skatteplikten tillutsträcks dagstidningarna. Iatt kom-
mitténs betänkande, sid 69, heter det:

Både i Sverige och internationellt har dagstidningarna sedan länge haft
förmånlig skattebehandling jämfört med andra och tjänster. Skäleten varor
genomgående dagspressensär viktiga roll i den demokratiska iprocessen

fråga information, åsiktsbildning och granskning samhällsutveck-om av
lingen. En livaktig mångfacetteradoch dagspress betraktas storsom en

tillgång.samhällelig
Kommittén dessa motiv alltjämt full giltighet. Det liggeratt ägeranser

i och medborgarnas mångfald,intressestatens fortlevnad och utvecklingatt
inom dagspressen befrämjas. Tidningarnas framskjutna iroll den demokra-
tiska och den starka ställningen i det allmänna medvetandet börprocessen

i skattepolitiskaäven sammanhang före förståeligi för sigsättas ochen
efter likabehandlingsträvan i olika skattesystem.

Även ekonomiska skäl talar förrent skattebehandlingen gynnsam av
dagspressen. Dagspressen i skarp konkurrens mediamarkna-opererar

ården. Under har det skett snabb utveckling informa-senare en av nya
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tions- och långtgåendenyhetstjänster. Inom utvecklas alltmerpressen en
Påspecialisering. reklammarknaden frånökar konkurrensen direktreklam

och reklammedier. tillåtasOm TV påverkareklam i skulle kan dettanya
konkurrensförhållandena ytterligare.

Trots olika statligt årstöd ochtyper av en senare gynnsam annons-
konjunktur mångahar svårigheter.dagstidningar ekonomiska Om
mervärdeskatt skulle införas dagstidningarnas upplageintäkter skulle
detta svårigheterskapa för dagspressen och presstödet.stora

Riksdagen därtillhar vid flera tillfällen slagit fast dagstidningarnasatt
befrielse från mervärdeskatt väsentligt inslag i den statligautgör ett
presspolitiken.

Dagstidningskommittén kom sedan fram till dagstidningarna ävenatt
fortsättningsvis frånbör befriade mervärdeskatt.vara

Frågan andratidningarnas ställning har inte hellerom utretts ett
nöjaktigt Det finns skälsätt. betydande antal dagstid-att anta att ett av
ningarna skulle drabbas hårtmycket vid skattebeläggning. Speciellten
skulle detta sig lågkonjunkturer.gällande undergöra kommande

ovanståendeAv skäl awisar jag förslaget införa mervärdeskattattom
dagstidningarnas upplageintäkter.

I händelse den kvalificerade skattskyldighetenatt avskaffas börav
dagstidningsföretagen dock skattskyldiga för i likhet med vadattvara som

gäller ha fullständig avdragsrätt. Skattesatsen dagstidningarnanu bören
0 procent.vara

7.4.3 Personbefordran

Kommittén föreslår i princip generellt avdragsförbud ingåendeett för
mervärdeskatt såvälbelöper sig anskaffningsvärde driftskostna-som som
der för personbilar och motorcyklar anläggningstillgång iutgör rörelse.som
Vissa undantag för fordongörs används i verksamhetsom som avser

återförsäljning,yrkesmässig uthyrning eller personbefordran.
För personbilar används för normala personal- ellersom varutransporter

kommer mervärdeskatten någoninte till del avdragsgill föratt vara
driftskostnader. föreslåsDetta bli fallet någonfordonet ioavsett om
utsträckning används privat eller enbart i rörelsen.

Skälet för avskaffa denna avdragsrättatt bensinenattuppges vara
kommer Frånsettmomsbeläggas.att RINK enligt uppgift kommeratt att
föreslå skärpning förmånsbeskattningen det totalt omöjligten ärav att
begripa varför inte normala principer för företagsbeskattning skall gälla för
personbilar helt eller delvis används i rörelse.som

Lika obegripligt det kommitténär sina direktiv införatt tvärt emot en
sådan kumulativ beskattning i systemet.

Jag awisar självfallet detta förslag.
Avdragsrätt för mervärdeskatt bör gälla enligt Någranuvarande regler.

åtgärdersärskilda RINK:s förslagutöver erfordras fråninte kommitténs
sida.
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7.6 Finansiella tjänster och försäkringstjänster

föreslår fråganKommittén mervärdeskatt rubricerade tjänsteratt om
föremåltill för utredninggörs i särskild ordning. Det utredningsarbeteen

frågagjorts kommittén visar denna förenad med betydandeärattsom av
problem inte minst i internationellt perspektiv.ett

Oaktat jag det sådantväl tidigt initiera utred-att att ett nyttanser
ningsarbete fråganvill jag inte mig utreds förutsättnings-motsatta heltatt
löst.

12.4.2 Förslag till reformerat redovisningsförfarandeett

föreslårKommittén fyllnadsinbetalning mervärdeskatt, till den delatt av
totalt belopp betala måsteöverstiger 20 000 kr., ske den 18att senast

åretjanuari beskattningsåret.efter Till den del totalt belopp betalaatt
måsteöverstiger 20 000 kr. fyllnadsinbetalning åretske den 30 aprilsenast

beskattningsåret.efter
Sker inte betalning enligt denna ordning kommer den skattskyldige att

påföras kvarskatteavgift beräknad resterande belopp.
Jag delar inte kommitténs bedömningar i detta avseende. Den föreslag-
ordningen helt i krånglig.onödan alldeles förär Den intekan hellerna

motiveras med dåundvika ränteförluster försträvan dessaatt statenen
så små står någontorde bli krångelde i rimlig proportion till det deatt

föreslagna reglerna förorsakar.
Sista dag för fyllnadsinbetalning kvarskatteavgift för mervärdeskattutan

redovisas i deklarationen åretbör därför den 30 april eftersom vara
beskattningsåret.
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IV Energibeskattningen och vägtrafik-
beskattningen

Som framhållitsinledningsvis har utredningsarbetet bedrivits under stor
tidspress. påSpeciellt områdeenergibeskattningens har detta varit till stor
skada.

Vissa försök har gjorts samordna utredningsarbetet med miljöavgifts-att
utredningen. Av flera orsaker har detta i huvudsak misslyckats.

Resultatet blivit föreslårhar kommittén åtgärderflertalatt ettnu
energiområdet, bl.a. införandet mervärdeskatt. Netto beräknas dessaav
åtgärder finansieringsbidrag totalt 7 miljarderett kronor. Jag vill intege
awisa finansieringsbidrag ñnansieringsskälett har olyckligtett sättmen
tillåtits överskugga energi- miljöpolitiskaoch hänsynstaganden.

Enligt måstemin mening energibeskattningen med konsekvens och
målmedvetenhet utformas i syfte rädda måstemiljön. Principenatt attvara
avgifts- eller skattebelägga utsläpp skadliga för miljönär i stället försom

beskatta energiinnehållet.att Av bl.a. detta få ståndskäl har jag velat till
ordentlig belysning konsekvenserna Någonslopad elskatt.en av av en

genomgripande utredning detta förslag har dock inte gjorts.av
Såsom arbetet har varit upplagt med delat tvåmellan utredningaransvar

har alternativet dagensersätta punktskatteratt med miljöavgifter inte
kunnat genomlysas. Jag har därför under gångutredningens föreslagit att
utredningsarbetet på energisektorn i sin helhet borde läggas över
miljöavgiftsutredningen MIA. KIS avståskulle fråndärvid läggaatt
förslag. Härigenom skulle åstadkommakunna riktig strukturman en
energibeskattningen bestående miljöavgifter och mervärdeskatt.av

Som resultat denna framställningett har arbetet inom MIA snabbatsav
Betydligt har tillförtsstörre utredningen. Dettaupp. bra.ärresurser

Mindre bra avståttdock KIS frånär inte lägga förslag.att Detta kanatt
enligt min mening bara skapa förvirring område.detta viktiga

Följer först KIS frågaförslag tvåkan det bli omläggningarman storaom
energiskatten inom år.tidsrymd Detta skulle innebäraav etten av en

Oacceptabel ryckighet.
Jag ställer mig därför inte åtgärdbakom kommitténs lägga förslagatt nu

till ändrad energi- och vägtrafikbeskattning. En samlad bedömning bör
MIA enligtgöras vad jag anfört.av ovan

Särskilda yttranden

påMervärdeskatt import

Kommittén föreslår inte mervärdeskatt slopas importattnu av varor
frågan hållasuttrycker bör levandeatt bakgrundmen utvecklingenmot av

inom EG med den inre marknaden.
Jag kommittén fäst föratt avseende vid behovetanser stort utbyggdaav

kontrollmöjligheter vid slopande importmomsen. Motett bakgrundav av
den råderosäkerhet f.n. utformningen framtida clearingssys-som ettom av
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avstår omedelbartEG jag dock ställa yrkandeinom att etttem omnu
importmomsen.slopande av

frågan fårutgår från tillsnabb handläggning med hänsynJag att en
måste framhållasEG. Detharmonisering med dockvikten att enav en

måste avskaffas för alllösning inriktas importmomsenframtida att
import.

nöjesområdetpå kultur- ochMervärdeskatt

bedömning inte finns anledningJag delar helt kommitténs detatt att
frånkommersiella nöjesarrangemang mervärdebeskattning. Dettaundanta

kultursektorn.besvärliga avgränsningsproblememellertid gentemotreser
måstegenomförande kommitténs förslag utvecklingen inomEfter ett av

kulturområdet måste åtgärderföljas. Vid behov kompenserandenoga
vidtagas.
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SvensonKarl-Gösta4. av

förslag skatteökning avseendeJag mig majoritetensmot om enreserverar
awisat den del direktivenborde i ställetmervärdeskatten. Utredningen av

frånfrågan ökade intäktertill behandlarutredningen mervär-attomsom
denanvändas för finansieringdeskatt indirekta skalloch skatter aven

aviserade inkomstskatteomläggningen.
i kombination medDen basbreddningen mervärdeskattenföreslagna av

fastighetsområdetavseende ochreduceringsreglerslopande gällandeav
negativa samhällsekonomiskarestaurangnäringen skaparhotell- och

femstiger nämligen med drygteffekter. Konsumentprisindex procenten-
entrepenad-i regi ochKonkurrensen mellan verksamhetheter. egen

områdenpå många vadi jämförelse med gällersnedvridsverksamhet som
föremålEfterfrågan blir försjunker i de branscherför närvarande. som

framgår 2.4 i kapitel V. De negativaökad beskattning tabellsom av
efterfrågan förstärks i de regioner därsjunkandekonsekvenserna av en

turistnäringen har betydelse.storen
Sverige EGträffas samarbete mellan ochI samband med avtalatt om

syfte möjliggöramervärdeskatten bli aktuell itorde basbreddning attaven
måstereduceringsreglermarknaden. Gällandedeltagande i den inreett

sådantsannolikt i läge awecklas.ett
indirekta beskattningenden framtidaEftersom osäkerheten är stor om

frågaföreslå ifelaktigt ökat skatteuttaginom EG detär ettatt omnu
frånfår vad iDet till följd fjärmar gällermervärdeskatten. att somoss

skattenivån.de EG-länderna avseendeolika
två I samband medEn anpassning till EG kan ske avtalsätt. att

blir följden avtal. I avsiktträffas den anpassningsker ett attsom av ange
EG emellertid anpassningriktningen samarbetsavtal med kanmot ett en

då EG:s ställningstagandeaktualiserasmervärdeskatten om enav
fastlagts.harmonisering de indirekta skatternaav

Ökade EG-anpassadskatteintäkter till följd basbreddningav en av
Medanvändas för sänka nuvarande skattesats.mervärdeskatten bör att

utgångspunkt från finns angivet i EG:s sjätte direktiv kanvad s.k.som en
mervärdeksattenivån frånsänkningbasbreddning leda till generellen av

23,46 % %.till 19ca
sådan åtgärd får effekt konsumentprisindex. Bygg-,En ingen hotell-

undgår volymminskningar. I kombinationrestaurangbranschen medoch
sådaninkomstskatter förändring i stället leda till positivasänkta kan en

ifrågavarandeeffekter för näringar.
I ändringar i mervärdeskattesystemet endast i följandenuläget bör ske

fall:

För konkurrensneutralitet avseende offentlig upphandling iskapaatt
enlighet med förslaget i utredningen.

för2. Vad slopad införselbeskattning import skeravser som av en
sådans räkning.momsregistrerad kreditimportör eller för en



554 Reservationer SOU 1989:35

3. För inordna energisektorn iatt mervärdebeskattningen. O-skattenivå
införs tillhandahållandeavseende Nuvarandevärme. punktskatterav
energiområdet avskaffas. En koldioxidskatt införs. Bensinskatten ersätts
delvis trafikskatt. Alla förändringar vidtagesav inomen förramen
nuvarande skatteuttag.

4. Vissa här i landet utförda åttjänster utländska uppdragsgivare hänförs
till s.k. taxfree-försäljning.
Införande importbeskattning vissa tjänster i enlighetav förslaget.medav

Jag kommer i fortsättningen kommentera utredningsmajoritetensatt
frånförslag utgångspunkt.principiell Som framgår jag iaccepterarovan

nuläget ingen basbreddning, medför ökat skatteuttagatt och intesom
heller slopande gällandeett reduceringsregler.av

Fastighetsområdet

Uttagsbeskattning

I samband med reduceringsreglernaatt slopas uppkommer i vissa fall en
konkurrenssnedvridning mellan entrepenad- och egenregiverksamhet.

Upphandling byggtjänster blir dyrare vid slopandet reduceringsreg-av av
lerna. I verksamheter inte medför skattskyldighet till mervärdeskattsom
kan det därför bli billigare utföra tjänsten iatt regi. Det kanegen
exempelvis bli fallet vad beträffar hyresföretag, banker försäkrings-och
bolag. Utredningen har därför föreslagit form uttagsbeskattningen av
avseende byggnads- eller anläggningsarbeten, bygghantverkartjänster samt
konstruktion eller därmed jämförlig tjänst under förutsättning arbetenaatt
utförts i regi med anställda. Uttagsbeskattningegen enligt angivetegna sätt
förutsätter nedlagda lönekostnader,att däri inräknat sociala avgifter, på
fastighet anläggningstillgångutgör enligt kommunalskattelagensom
överstiger 500 000 kronor för beskattningsåret.

Den föreslagna gränsdragningen avseende lönebeloppet motsvarar en
byggtjänst uppgående till 1 250 000 kronor. Det innebärca att attgenom
utföra tjänsten i regi minskar momsskattekostnadenegen med 117 000ca
kronor. fåDet kan till följd rörelsedrivande företagatt inom byggsektorn
kan skatteskäl konkurreras Det kan jag inteav ut. Gränsbelop-acceptera.

bör inte högrepet sättas 100 000än kronor. Det kan jämföras med att ca
%85 våra byggbolagsett största kunder köper tjänsterav av för högst

500 000 år.kronor Det stärker ytterligare min uppfattningper denatt av
utredningen föreslagna 500 000gränsen, kronor, alldeles förär högt
tilltagen. Jag mångaär övertygad småatt och medelstora företag i ännuav
högre grad det aktuellaän storföretaget säljer byggtjänster till belopp som

långtligger under 1 250 000 kronor. Konkurrenssnedvridningen fåkan
mycket negativa effekter. Medstora anläggningstillgång skall inte avses en-

tvåfamiljsfastighet.och Det innebär villaägare inte enligt minatt mening
skall uttagsbeskattas.

Utredningen har inte någonföreslagit uttagsbeskattning beträffande
fastighetsförvaltningstjänster. Det innebär exempelvis städföretagatt



555Reservationer1989:35SOU

i konkurrensläge eftersom fastighetsförvalt-kommer mycketett ogynnsamt
föreslåsningstjänster bli skattepliktiga. Varje tusenlapp i städkostnader kan

med fjärdedel i skattefrireduceras verksamhetuppemot en om man en
utför städtjänsten i regi.egen

framgårSom utredningen denna form konkurrenssnedvridningkanav av
till följd mindre hyresföretag grund bruksvärdereglernaäven att av

fårinte full täckning för sina kostnader för upphandlad fastighetsförvalt-
åstadkomma sådanaorimligt skattelagstiftningning. Det helt kanär att en

effekter. Utredningens majoritet inte medverket tillhar analyseraatt
sina förslag.konsekvenserna av egna

föreslårJag därför uttagsbeskattning fastighetsförvaltnings-avseendeatt
påtjänster utformas beträffande byggtjänster. Det innebärsättsamma som

inte förutsättninguttagsbeskattning bör ske under lönekostnadernaatt att
inkl. sociala avgifter avseende fastighetsförvaltning inte överstiger 100 000

år.kronor per

Kommunikationer

Momsavdrag avseende rörelsebilar

föreslårUtredningsmajoriteten den mervärdeskatt belöperatt som
drift avdragsgillkostnaden för hyra och personbil inte längre skallav vara

dåi fall förhyrningen eller driften skett för verksamhetänannat som avser
återförsäljningyrkesmässig och uthyrning personbilar ellerav person-

befordran. Det innebär kumulativa effekter i flestas.k. uppkommer deatt
gårverksamheter. Utredningsmajoriteten därmed sina huvud-emot en av

måste såprinciper innebärande utformasmomsbestämmelserna sättatt
effekter undvikes.kumulativaatt

ingåendeinnebär förslaget förI praktiken avdrag mervärdeskatt inteatt
skåpbiltillåtes beträffande används för brödleveranser elleren som en

skåpbil inredd servicebil med olika hyllfack för reservdelar.ärsom som en
får frågaDäremot avdrag det bil med lastflakär oavsettman om om en

bilens storlek.
både administrativaAvdragsförbudet skapar kontroll- och problem.

fårBilkostnaderna bokföras inkl. Det till följd i företagskall attmoms.
måstemed fakturavolymer särskild bevakningsrutin införas vidstora

fakturagranskningen.
Iåxiföretag, utför blandaddrabbasäven varutransporter, avsom

Momsen blir i sinverksamhet. inte helhet avdragsgill.
Det finns inga sakliga för begränsning avdragsrätten i dettaskäl en av

Utredningsmajoritetens uppfattning absurd.fall. är

Finansiella tjänster försäkringstjänsteroch

finansiellaEftersom EG inte beskattar har för avsikt beskattaeller att
tjänster försäkringstjänsteroch finns det ingen anledning beskatt-att
ningsfrågan Ifrågavarande lånetjänsterutreds vidare. skall inte momsbe
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sådan åtgärdskattas. En skulle till hushållensföljd räntekostnaderatt
låneräntorökar. Moms vårthör inte hemma i skattesystem.

Personliga tjänster

Tjänster vårdavseende och omsorg
Majoriteten i föreslårutredningen begränsningsnävare det skattefriaen av
området vårdsektorninom vadän gäller f.n.som

Det orimligt vårdär den lämnas i form alternatiwårdatt s.k.som av
skall föremålbli för momsbeskattning. Det kan frågaexempelvis vara om
zonterapi, akupunktur naprapatvård.och Förslaget ocksåinnebär att
fotvård skall beskattas. Pensionärernas hemtjänst torde enligt utred-
ningsmajoritetens förslag bli månskattefri i den tillhandahållesden av
kommunen. månI tillhandahållesden den vårdgivareprivatgenom en
torde den i vissa fall momsbeskattas.

Jag vill kraftigt vårdmarkera den och enligtatt gällandeomsorg som
bestämmelser skattefri i fortsättningenär även skall skattefri. Envara
sådan åtgärd strider inte EG:s sjätte direktiv.mot

Det uppståbör inte några omfattande gränsdragningsproblem mellan
vad vårdkan räknas till eller skönhetsbetingadesom tjänster. För
undvikande vård-beskattning inom och omsorgssektorn börav snarare en

begränsad åstadkommas.generös än tillämpning
Lagstiftningen måste också såutformas konkurrenssnedvrid-sätt att

ning inte uppstår mellan privat vård-och offentlig och omsorgsverksamhet.
Utredningens majoritet har inte tillräckligt analyserat effekterna sinaav
förslag. Enligt min fåruppfattning utredningsmajoritetens förslag till följd

påverkarmervärdeskattenatt valfriheten vad vårdgivare.beträffar

Beskattningens påomfattning vissa andra om-
råden

Fartyg och luftfartyg

Slopandet gällande undantag avseende fatyg och luftfartygav kommer att
få konkurrenssnedvridande effekter mångaeftersom våra konkur-av
rentländer tillämpar motsvarande skattefrihet f.n. Utflagg-gör.som
ningen fatyg kan öka sådan åtgärd.ensidig Flygverksamhetenav genom en
kan komma frånbedrivas utrikesatt Svenskt fiske ocksåkommerort. i ett

konkurrensläge.sämre Ensidigt slopande frånskattefriheten svensk sidaav
bör inte ske.

Mervärdeskatt på import

Importbeskattning

Under hela den tid mervärdeskatten vårtvarit i kraft i land har man
diskuterat möjligheten slopa den form importbeskattningatt berörav som
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sådana registrerade till mervärdeskatt. Enligt nuvarandeärpersoner som
ordning erlägger importören mervädeskatt till tullverket i samband med
import Denna ingåendedirektskatt utlöser avdragsgillav varor. en
mervärdeskatt hos importören. Det till tullen inbetalade beloppet utlöser
således automatiskt krav hos skattemyndigheten.ett

I enlighet föreslårmed vad framkommit i utredningen jag attsom
införselbeskattning omgåendebör slopas för hos skatteförvaltningen
momsregistrerade skattskyldiga registrerade kreditimportörerärsom som
hos tullverket.

sådan åtgärdEn fåskulle till följd mellan 85 90ochatt procent av
vårtimporten föremåltill någonland blir inte för importbeskattning.

En åstadkommasbetydande samhällsekonomisk vinst kan genom en
sådan åtgärd. Ihllverket kan använda sin personal betydligtett
effektivare och näringslivetsätt skulle mycket administrativagöra stora
vinster. De ofta förekommande bekymren med tulltillägg skulle elimineras.

Utredningsmajoritetens förlorasnäva skulle ränteintäk-att statensyn
500 miljoner kronor absurd medter är hänsyn till förenkladatt en

hantering samhällsekonomiska vinster.ger
Likaså utredningsmajoritetensär krav fortsatt kontroll im-om av

porterade itullen framtidsperspektiv helt förkastligt.sett ettvaror genom
Det påtyder inte framsynthet, kreativitet förändringoch i den offentliga
sektorn införanär tänker tulldatasystem skall registrera allettman som
import för skattemyndigheternas räkning.

Ett slopande importmomsen förutsätter inget kontinuerligt utbyteav av
information mellan tullmyndigheten och skatteförvaltningen.

ocksåDet har förekommit diskussion slopande import-att ettom av
försvåraskulle den maskinella kontrollen hos länsskattemyndighe-momsen

Sådana talar för sinterna. orimlighet.argument egen
Ett framtida samarbete med EG innebär fårintetullen alls vetskapatt
vilka affärstransaktioner förmedlas mellan svensk köpare ochom som en
inom EG bosatt säljare. Det bl.a. dennaär bakgrund jagmoten som

föreslår omgåendeslopande för undvika fortsattett uppbyggnadatt av
byråkratiskt krångel.

tillhandahållandeTax-free tjänsterav
Det förekommer båtägareutländska bil- och drabbas olika missödenatt av

får följd båten måstetill bilen eller vid besöket i Sverige.attsom repareras
Det finns båtvarvmindre antal västkustenett har specialiseratsom

vinterunderhållsig fritidsbåtar.norskaav
När dessa tjänster utgårutföres i Sverige svensk När utlänningenmoms.

kommer tillbaka till båtensitt hemland fårmed bilen ocksåeller denne
betala i sitt hemland. Denna form måstedubbelbeskattningegetmoms av
elimineras. Tjänsten bör givetvis beskattas där den i huvudsak skall

såledeskonsumeras, i hemlandet.
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omgåendeDet bör införas form tax-freeförsäljning denna typen av av
tjänsteprestationer. Jag beklagar utredningsmajoriteten inte velatattav

frågan.behandla

Redovisningsskyldigheten

Jag delar utredningens uppfattning skattskyldiga näringsidkare medatt en
skattepliktig omsättning inte överstiger 200 000 kronor skall redovisasom
mervärdeskatten i sin inkomstdeklaration.

frågaEftersom det indirektär skatt inte alls har medom en som
näringsidkarens skatteförhållandepersonliga kan jag integöraatt acceptera

preliminär B-skatt skall omfatta mervärdeskatt.att även Utredningen
föreslår nämligen sådani skede bör lösning.att ett övervägaman senare en

Mot denna bakgrund kan jag givetvis heller fyllnadsin-acceptera att
betalning avseende åretmervärdeskatt skall ske den 18 januari eftersenast
inkomståret.

De frågaskattskyldiga kan komma i för denna redovisningsmetodsom
anståndhar f.n. åretmed redovisningen till den 5 april efter beskatt-

ningsåret. Halvårsredovisare får i nuläget redovisa för förstamomsen
halvåret beskattningsåretunder den 20 augusti och för resterande del av
året den 5 april.

En fårrationaliseringsvinst såför inte förutsätta radikalstaten en
försämring för de enskilda näringsidkarna.

Med dagens ADB-teknik några svårigheterkan jag inte helst attse som
klara specifik redovisning mervärdeskatt. Man kan exempelvisav en av
använda det inbetalningskort fårvarje skattskyldig i samband med attsom
deklarationsblanketten utsänds. Detta inbetalningskort skall användassom
för fyllnadsinbetalning kan ifrågavarandeanvändas för inbetalningäven av
mervärdeskatt. Blanketten behövs bara kompletteras med rutaen som

hur del inbetalningen mervärdeskatt. Infor-storanger av som avser
mationen läses med maskinell teknik. En rationaliseringsvinst uppkommer

fåroch särskild redovisning.momsen en
Utredningsmajoritetens måste såuppfattning tolkas sätt att

ingåendeöverskjutande mervärdeskatt i fallskall B-skatt införesnärvart
återbetalasendast kunna jämkning B-skatten. Det enligt minärgenom av

uppfattning helt oacceptabel lösning.en

Övergångsproblem

För undvikande kumulativa effekter ingåendefiktivtbör ettav moms-
avdrag medgivas avseende de investeringar företagits före densom

dåtidpunkt basbreddning såledesgenomförs. Ett bussföretag bören
avdrag för den mervärdeskatt i fall den i det bokfördamotsvarar vartsom

ingåendevärdet mervärdeskatten.
Utredningsmajoritetens tal skatteundandragande inte helt korrekt.ärom

Det enligt min mening helt logisktär kumulativa effekter skall undvikas.att
Det tillgångarkan ske sälja sina till finansbolag föreatt ettgenom
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ikraftträdandet och därefter såköpa tillbaka dem och undvikasätt
kumulativa effekter. Ett skatteundandragande inträder först när man

felaktig värdering otillbörligt skaffar sig för högaett sättgenom en
Övergångsbestämmelseravdrag. Genom införa undviker iatt storman

sådanautsträckning här transaktioner vidtages.att

Punktskatterna

Jag delar utredningsmajoritetens uppfattning avskaffande denom av
påsärskilda varuskatten kemisk-tekniska och choklad ochpreparat

konfektyrer, videoskatten, kasettskatten och den del dryckesskattenav som
omfattas läskedrycksskatten.av

Utredningen borde enligt min uppfattning varit mycket tydligare hur ett
påverkarsamarbete med EG förekomstennära övriga punktskatter.av

Enligt min uppfattning inte bibehållakan konkurrensskäl reklam-man av
skatten. EG intekommer heller bevarande reseskatten.att acceptera ett av

Reseskatten

Som led i anpassningen föreslårtill EG jag reseskatten avseendeett att
omgående.charterresor inom Norden skall avskaffas

Alkoholbeskattning

Utredningsmajoriteten frånhar awisat förslag mig utreda förutsätt-ett att
ningarna för dryckesbeskattning i stårhögre grad för närvarandeänen som
i relation till dryckens alkoholhalt.

föreslårI detta avseende jag i fall skatteklass föratt vart en ny svagare
starköl, inte överstiger 3,6 viktprocent alkohol, införes. Skattesatsensom
bör enligt min uppfattning fastställas 7:50till kronor liter.per

påAccis Veteranbilar

Försäljningsskatten Veteranbilar bör enligt min uppfattning förändras.
fåttJag har inte gehör för min uppfattningtyvärr införandet s.k.om av

åschablonaccis 5001 kronor avseende veteranbilar. Systemet bör utformas
30-årsregel.s.k. rullandegenom en

Utredningsmajoritetens skål avvisa mitt förslag har ingen sakligatt
vidhållerförankring. Jag givetvis mitt yrkande.

Energibeskattningen

Jag delar utredningsmajoritetens energiområdetuppfattning beläggsatt
med mervärdeskatt.

Den socialdemokratiska utredningsmajoriteten har awisat mitt förslag
redovisa denna del utredningen i särskiltatt betänkande förettom attav

uppnåtidsmässigt samordning med miljöavgiftsutredningen. Dettaen
fåttställningstagande har till följd majoritetens förslag ofullständigt.äratt
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Utredningsmajoriteten har begärt regeringen initiativ tillt att taro m
ytterligare utredning.

Nuvarande energibeskattning olika principerlapptäcke ochär ett av
regler. Utredningsmajoritetens förslag innebär detta bibe-lapptäckeatt
hålles. Enligt min mening behövs för energibeskattningett nytt system som
främjar bättre miljö och dessutom förbättrar den svenska ekonominsen
funktionssätt.

miljöfrågornaDe globala klimatproblemen blir de allra viktigasteen av
årtionden.under de kommande Den s.k. växthuseffekten medför fören

levnadsbetingelserna skadlig temperaturhöjning. Det nödvändigtär att
minska undgåde totala koldioxidutsläppen jorden skall kunnaom
växthuseffekten.

Riksdagen fåhar beslutat koldioxidutsläppen inte skall Iöka.attom
redovisastabell 1 nedan koldioxidutsläppen i Sverige 1987. För uppfyllaatt

målsättningen måstekoldioxidutsläppen det incitamentskapas attom
mindresläppa koldioxid. En omläggning beskattningen energi kanut av av

medverka till det framtida energisystemet blir miljövänligt.att mera

Tabell 1

frånTotala koldioxidutsläpp fossila bränslen 1987
miljoner C02ton

Sopor 0,3
Naturgas 0,6
Torv 0,6
Ind. 2,5processer
Kol och koks 10,4
Oljeprodukter 48,1
Summa 62,5

Fördelas enligt följande:

Ind. 2,5processer
Fjärrvärme och el. prod. 10,1
Bostäder serviceoch 12,6
Ind. förbränning 14,5
Kommunikation 22,8
Summa 62,5

föreslårJag inom för nuvarande skatteuttag 31 miljardercaatt ramen
kronor för energibeskattning införs.ett nytt system

Huvuddrag

Energisektorn inordnas i momsbeskattningen
En koldioxidskatt införs
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Nuvarande energiområdetpunktskatter avskaffas. Bensinskatten
delvis trafikskatt.ersätts av en

påbörjaBl.a. iled anpassningen till EG bör avseendeett attsom moms
energisektorn i kombination koldioxidskattmed och trafikskatt införas
omgående.

Koldioxidskatten momspåläggbör vid %19 fastställas till 0,30ett
krkg C02. Uttaget sjunker med 0,03 kronor vid införande medettca

momspåläggnuvarande 23,46 %.
Jag redovisar i fortsättningen effekterna beskattning motsvarandeav en

0,30 kronor kg.per

Eftersom koldioxidutsläppsrelaterad träffarskatt bränslena ien
förhållande energiinnehållet miljöpåverkantill tilloch den bränslena har
avseende koldioxidutsläpp beskattning.skapas rättvis Den nuvarandeen

energiinnehålletbeskattningen inte relaterad till i olika Denär bränslen. är
heller åstadkommerrelaterad till den skada dessa bränslensom

miljön.
Koldioxidskatten på innehållerbör appliceras alla bränslen fossiltsom

kol. Det innebär skatten kommer träffa kol, olja, diesel, bensin,att att
och gasol.naturgas

Tabell 2

Koldioxidskatt för olika bränslen.

550 krl 000m3naturgas
olja eol 840 krm3
kol 750 krton
gasol 912 krton
bensin 70 örel
diesel 84 örel

Dessa produkter används inte bara bränsle insatsmedelävenutansom som
industriprocesser. stålindustrininom Det gäller järn- och ocht.ex.

föremålcementindustrin. Dessa insatsmedel inteskall bli för koldioxidbe-
skattning.

någotEftersom biobränslen inte koldioxidtillskott tillpermanentger
någonatmosfären inteskall de belastas med skatt. Det innebär exempelvis

någoninteetanol skall beläggas koldioxidskatt.medatt
Även frånutsläpp koldioxid mobila inom Sverigekällor bör belastasav

med koldioxidskatt. Beskattning bunkerbränsle för fartyg eller flyg-av
bränsle för flygplan i internationell trafik kan emellertid inte införas.

ocksåDagens bensinskatt för bilägarna tillär medverkasättett att att
finansiera kostnaderna för vägtrafiken. Det rimligt del dessaär att en av
kostnader fårtäcks bilägarna betala trañkskattatt ärgenom en som
inräknad i bensinpriset.

framgårSom övergångskall enligt min mening tillovan en en ny
energibeskattning påverkaenligt min modell inte det totala bensinpriset.

36—KISl



562 Reservationer SOU 1989:35

Utredningen har konstaterat införandet energiatt kanav moms
konkurrenssnedvridande tillhandahållandeeffekter fjärrvärme. Jagav
delar den uppfattningen. För undvikande dessa negativa konsekvenserav
föreslår jag tillhandahållandevid iatt formvärme hetvatten ellerav av
ånga skall 0-skattesats gälla. Detta förekommer exempelvis isystemen
England. Det intetorde komma strida vad kanatt tänkas gällamot som
inom EG.

Vägtrafikbeskattningen

Jag awisar utredningsmajoritetens förslag växla fordonsskatt ochatt
registerhållningsavgift höjd bensinskatt.mot

Glesbygdsbefolkningen, mycket beroendeär bilen, kommer isom ettav
lägeavsevärt sämre höjd bensinskatt. Härtill kommer utred-genom

ningsmajoritetens förslag påföra nuvarande bensinpris.attom moms
Utredningsmajoritetens förslag innebär kostnadsökning bensin meden

1,60 krliter.ca
Den rationaliseringsvinst åberopas uppnåskan samarbetesom genom

med bilförsäkringsbolagen. Eftersom varje bil enligt gällande reglersom
fordonsbeskattas föremåläven för obligatoriskär trafikförsäkring borde

enligt min mening utreda möjligheten till samordningman en av upp-
börden skatt och försäkringspremie.av

Kilometerskatt

Utredningsmajoriteten intehar berört denna utgångspunktskatt frånmed
förhållandena inom EG. Nuvarande kilometerskatt bibehållaskan inte vid

anpassning till EG. Gränsskydd i form kilometerbeskattningen av av
lastbilar med hemvist inom EG kommer inte i samband medatt accepteras

samarbetenära med denett marknaden.gemensamma
Skattebelastningen åkerinäringensavseende EG-transporter är oavsett

såanpassning redan omfattande i Sverige jämfört våramed konkurrent-
länder konkurrenssnedvridande effekter uppstår.att

Det därför nödvändigtär det sker skattemässigatt anpassningsnarast en
våratill konkurrentländer.

Fordonsskatt avseende Veteranbilar

Utredningsmajoriteten har avvisat mitt förslag slopande fordonsskattom av
för Veteranbilar. Enligt min mening bör denna skatt slopas för bilar ärsom

årtrettio och äldre rullandeett system.genom

Konstitutionella frågor

Jag delar utredningsmajoritetens uppfattning awisa den delattom av
direktiven omfattar krav förändringar konstitutionell Enligtsom om art.av
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frågormening utredningenborde tagit följande tillävenmen upp
behandling:

dåDen i 8 RFkap. 6 § intagna bestämmelsen under tidattom-
pågårriksmöte inte bemyndigande till finans-lämna och skatteutskottet att

frånförslag regeringen bestämma skattesats eller viss skattattom som
utgåi specifik skattelag skall börja eller upphöra bör slopas.attavses en -

Ifrågavarande aldriglagbestämmelse har utnyttjats. Enligt utredningen
föreligger inget starkt uttalat behov konjunkturpolitiska underskälatt av
riksdagens ferier höja de indirektakunna skatterna. Antingen kan man
kalla in urtima riksdag till riksmöteteller awakta Det kan inteöppnas.en

riksdagen skall besluta skatter.poängteras attnog om

Bindande förklaring

Riksskatteverket har enligt lagen mervärdeskatt meddelarätt attom
sådant gårbindande förklaring. Ett beslut inte Jagöverklaga. delaratt

skatteförenklingskommitténs uppfattning institutets bindande förklaringatt
Ökadbör avskaffas. sådan åtgärd.rättssäkerhet skapas genom en
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Särskilt yttrande

Carl Frickav

Grundläggande samhällsmål

Industrisamhället har fram tillsystem byggt fyra underförståddasom nu
allmänt accepterade ohållbara förutsättningar:men

obegränsad tillgång till lagrad energi
Obegränsad tillgång råvarortill
Obegränsad tålighet hos påverkannaturen mot
Obegränsad fysisk och psykisk tolerans hos människan ändradmot en
livssituation

Nackdelarna och riskerna med fortsatt utveckling byggd dessa för-en
utsättningar börjar bli uppenbara för allt fler människor. Denu globala
miljöhoten och den allt snabbare utplundringen råvaruresurserknappaav
hotar allvar människans fortsatta existensmöjligheternu jorden. Inte
minst visas detta den SIFO-undersökning publiceradesav den 26 aprilsom
i Dagens Nyheter visar 90 % tillfrågadedeatt villigasom ändraärav att
sitt konsumtionsmönster för räddaatt och livsförutsättningarna.naturen

I detta allvarliga måsteläge långsiktigade överlevnadsfrågorna prägla
allt politiskt arbete. måsteDetta också gälla uppläggningen det harav som

århundradetskallats skattereform i Sverige.
Miljöpartiet de Gröna har formulerat följande målgrundläggande för

sin politik:

Solidaritet med och de ekologiskanaturen systemen
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med inom Sverigeutsatta grupper
Solidaritet med människorna i u-länderna

målDessa ställer krav politiken och dess utformning och oss
människor, vårt sätt leva och Deatt tänka. flestaatt medborgare i Sverige
kan vid eftertankenärmare tänka sig ställa mål.dessaatt Proble-upp

målenärmet deatt skall uppfyllas ställer krav vårändraom attoss
livsstil och det omfattandeett sätt.
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Grundläggande indirekta skatter2. principer för

vårt tvåSkatterna i huvudfunktioner:samhälle kan hasägas

åtagandenfinansieringenbidra till samhälletsatt av
2. människors företags handlande angelägna politiskaoch motatt styra

mål.

En i det vällovliga syftetallmän kritik betänkandets förslag ärmot att man
skapa enhetlighet enkla regler alltför mycket har försummat skat-ochatt

utredningenroll styrmedel. Detta beror de direktivternas styrsomsom
århundradets skatteomläggning nämligen:och de syften har,som

Den förenkla skattetlyktskall och motverkasystemet
Den till förstärka ekonomisk tillväxtskall medverka och
Den förbättra exportföretagens konkurrensmöjligheterskall
Den bidra till finanserskall stärkaatt statens
Den underlätta anpassning till EG.skall

ändamålsenligtMiljöpartiet de Gröna det praktiskt och delaattanser upp
sådanade indirekta i huvudsakligen styrfunktionskatterna har ochsom en

sådana där finansieringsmotivet väsentliga. Skatterna med styrfunk-detär
nå måltion skall in selektivt för uppställda politiska och hasättas att en

ändamål.konsekvent utformning för Derasoch genomtänkt detta viktigaste
ocksåuppgift konsumtionen i viss riktning. De delär att styra en ger en

intäkter till statskassan, detta inte det primära. Skatterna medäven ärom
såfinansieringsfunktion skall däremot in generellt möjligt ochsättas som

från den generella linjen i varje särskilt fall motiveras.boravsteg

Skatter2.1 med styrfunktion

nå måletFör måstesamhälle i ekologisk balans vi drastisktäratt ettsom
minska utsläppen farliga hotar utradera livsförutsätt-ämnen attav som

bådeningarna för människor, djur och växter.
vårFör visa solidaritet med kommande generationer kan inteatt

generation försvinnande kort i jordens mänsklighetensochparantesen-
naturtillgångar,historia utplundra del de lättillgängligastoren av som—

årmiljoner måstedet tagit i jordskorpan. Viskapa lämna kvar tillatt
sådana råvarorkommande generationer deras rättmätiga andel inteav som

kan förnyas.
nå målMedlen för dessa kanatt vara:

Intensiv upplysning till medborgarna
2. Lagstiftning

Ekonomiska3. styrmedel

Lagstiftning bör främst tillgripas för gränsvärden för utsläpp isättaatt
Lagstiftningen kan sedan kompletteras med ekonomiska styrmedelnaturen.

för ytterligare Hushållningenminska underutsläppen gränsvärdena.att
råvaror åstadkomsmed knappa bäst med ekonomiska styrmedel. När dessa
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metoder inte måsteframkomligatre är samhället komma med tvingande
lagstiftning för komma tillrätta med existerandeatt problem.

Råvaruskatter2.1.1

Den teoretiska grunden för råvarorbeskattning korrigeraär attav en
grundläggande brist i marknadens fungera. Enligtsätt ekono-att gängse
misk teori bestäms råvarapriset tillgånglagen efterfrågan.ochen av om
Detta fungerar bra i såde flesta fall inte fallet detär gällernärmen
marknaden för icke förnyelsebara råvaror. Den grundläggande svagheten
i denna marknad den inte långsiktigaär beaktar detatt tidsperspektivet.

fossilaUtbudet icke förnyelsebara råvaror bränslen, mineraler,av
etc. i princip konstant.är Dessa finns lagrade i jordskorpan sedan
årmiljoner tillbaka förnyasoch inte i mänskligt tidsperspektiv. Hela utbudet
finns i princip tillgängligt på marknaden idag.

Efterfrågan råvarumarknaddagens emellertid begränsadär till de
råvaror den levande efterfrågar.generationen efterfråganDennasom nu

baraär mycket liten efterfrågandel den uppståskulle allaen av som om
kommande generationer kunde närvarande idag och sittlägga budvara

råvaror,dessa måste betraktas hela mänsklighetens i tiderallasom som -
arvedel.gemensamma-

utbudetEftersom hela efterfråganbara liten del finnsmen en av
marknaden idag blir helt enligt grundläggande ekonomiska lagar priset- -

råvaranden icke förnyelsebara lågt. lågaalldeles för Det priset leder i
våldsamsin till överefterfrågan påtur och rovdrift råvaror.ändligaen

Medlet korrigera denna grundläggande bristatt i marknadens sätt att
råvaruskatter.fungera Råvaruskatternasär uppgift höja det allförär att

låga råvarupriset till i nivå,princip den uppståttskulle ha ävensom om
kommande efterfrågangenerationers på råvarorna kunde ha gjort sig

pågällande dagens marknad.
För uppfylla solidariteten tillatt kommande generationer kräver

Miljöpartiet råvaruskatterde Gröna påinförsatt alla knappa ickeoch
råvaror.förnyelsebara Knappheten skall här långti mycketettses

tidsperspektiv. Ju knapphetstörre desto högre skattesatser.
råvarupriserHögre råvarabeskattning leder till minskadgenom av

råvaran.konsumtion Detta sker minst olika sätt:av tre

Priset slutprodukten råvaran ingårdär blir inget ändrasom- -
högre. Detta leder till efterfråganminskad slutprodukten och

pådärmed ingående råvaran.denäven
2. Det blir lönsamt i tillverkningsledet åtgångenminskaatt denmer av

råvaranknappa ersättning med andra material, minskadgenom
materialåtgång, mindre spill, ökad arbetsinsats, etc.

3. Det blir återvinnalönsamt råvara förbrukadeatt produkter.ur

Detta visar på råvarorsättet skattatt att ta har avgörandeut betydelse för
vilken effekt formi minskad förbrukning uppnås. Målet måsteav som vara

åstadkomma bådesparsamhetatt i tillverkningsledet råvara gårnär en
någonvidare till form förädling ioch slutförbrukarledet dennärav
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uppnå måstekonsumeras direkt. För detta skatten redan iatt tas ut
råvaruledet råvaran går någondvs innan in i form tillverknings-senast av-

Då fåreller förädlingsprocess. den maximal effekt enligt ovan.
råvaruskattEn råvaranbör kvantitet ton, liter etctas ut av

eftersom skatt värdet i praktiken endast blir skatt det arbeteen en
råvaranerfordrades för marken.att tasom upp ur

2.1.2 Miljöskatter

Även miljöproblemen i form utsläpp skadliga iämnen naturenav av
bottnar i grundläggande brist i marknadens fungera. Bristensätt atten
består i miljönhär har betraktats gratis resurs, dvs det haratt som en

någotinte kostat för företag och enskilda bli sitt farliga avfallmedatt av
i till för djur människor.ochnaturen, växter,men

Medlen för komma tillrätta med denna brist i marknadsekonominatt
är:

lagstiftning
miljöskatter

Genom miljöskatterna sätts pris såmiljön. Detta pris skall sättasett
det lönsamt för företag enskildaär och i stället hand avfalletatt att ta om

själva eller såhellre utforma tillverkningsprocessernaännu farligtatt- -
uppstår.avfall överhuvudtaget inte Slutna tillverkningsprocesser är ett

framtidsmål.
Miljöpartiet de Gröna kräver miljöskatter införs alla skadligaatt

utsläpp där det inte uppenbart praktisktär och ekonomisktmest att
förhindra utsläpp lagstiftning. Miljöskatternassätt,annat t.ex. genom
storlek nivåskall bestämmas till den fåbedöms erforderlig för nedattsom

nivå tål.utsläppen till måttden Ett dessa skatters storleknaturensom
de samhällskostnaderär eller nyttjande förorsakar.ettsom en process

I vissa fall kan i stället för miljöskatter arbeta med miljöavgifterman
återgårdär avgiftsintäkterna till den beskattade verksamheten. T.ex.

avgifter återgårkonstgödsel och bekämpningsmedel till jordbruketsom
arealbidrag.som

Övriga2.1.3 skatter med styrfunktioner punktskatter

Idag används begreppet punktskatter de flesta indirekta skatter med
undantag Motiven till olika punktskatter ofta oklara ellerärav momsen.

Vi kommer i det följande beteckningenbegränsasammansatta. att
punktskatter till de särskilda styrfunktionskatter med inte ärsom
råvaruskatter och miljöavgifter.

2.1.3.1 Punktskatter med hälso- och socialpolitiska motiv

Hälso- och socialpolitiska skäl kan anföras motiv för särskilda styrandesom
skatter. Exempel detta alkoholhaltigaskatterna dryckerär och tobak.

sådanaMiljöpartiet de Gröna skatter skall finnas endastattanser men
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områden där särskilt starka motiv kan anföras. En alltför generös
tillämpning hälsomotiv för beskattningt.ex. skulle sannolikt leda tillav

svåramycket gränsdragningsproblem påståseftersom mängd oftaen varor
ha eller mindre påverkannegativ hälsan, fetmer smör,t.ex. mat som
grädde, Vadägg nyttigt respektive onyttigt varierarm.m. som anses vara
också i tiden och mellan åsikter.människor med bestämdagrupper av

2.1.3.2 påSkatt umbärlig konsumtion

I dagens skattesystem finns vissa skatter har karaktär lyxskatt,som av
kosmetika, chokladt.ex. och konfektyrer, läsk och videoapparater.

Lyxskattebegreppet kan knappast dåkonsekvent såsägas genomfört ivara
fall med lika rätt antalstor bordeett stort ha varit belagda medvaror
lyxskatt. Urvalet belagda med lyxskattär historisktärav varor som nu

måstebetingat och helhetsperspektiv högstett slumpartat.ur anses
Miljöpartiet de Gröna har detövervägt önskvärt möjligtär ochom att

genomföra konsekvent beskattning umbärliga produkter.en mer av
Formerna sådanför skattning bör i fortsattprövas utredningsarbete.en ett

Övriga2.1.3.3 punktskatter

Förutom ovennämnda motiv för ocksåpunktskatter kan andra motiv
förekomma. Dessa motiveras särskilt respektiva skattnär behandlas i
avsnitt Detta gäller reklamskatten.t.ex.

2.2 Skatter med främst finansieringsfuktion

2.2.1 Specialdestinerade skatter

I vissa sammanhang kan det, rättviseskäl, ändamålsenligtt.ex. av attvara
låta vissa statliga eller kommunala utgiftsområden betalas specialdes-av
tinerade skatter i stället för den allmänna skattepotten. Skatten kan iur
detta fall avgift för utnyttjande viss tjänst. Att avgiftenses som en tasav en

skatt i stället för avgift kanut bero dettasom uppenbartt.ex. ärsom att
praktiskt. Ett sådanexempelmest skatt den del bensinskattenären av

används till finansiera vägväsendet. Ettatt exempelsom annat är att ta ut
särskild skatt kassettband för finansiera upphovsmannaersättningatten

till musiker och tonsättare, alster kopieras privat kassettband.vars

2.2.2 Generella skatter

Den, vid sidan inkomstskatten, viktigaste generella skatten medav
ñnansieringsmotiv är är mervärdesskatt produktionmomsen, som en av

tjänster.och Under förutsättning det finns adekvatavaror indirektaatt
skatter med styrfunktion enligt följer direkt konsekvensovan som atten

i möjligastörsta utsträckning bör neutral. Ommomsen intevara momsen
neutral skulle detta nämligen i sig innebära dåstyrningvore skulleen som

37]IS I
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styrningmotverka den i princip bör tillgodoses de skatter harsom av som
funktion.styrandeen

frånDet dock finnaskan skäl undantag denna neutralitets-göraatt
Några sådanamotiv finns.regel starka motiv iskall belysas detom

följande.

Områden2.2.2.1 där styrande skatter inte finnsännu

områdenDet finns där styrande skatter i princip borde finnas därmen
sådantdessa olika inteskäl har kunnat införas i full skala. Ett fallännuav

råvaruskatterkommer beröras nedan, energi. Somär, änatt annatsom
dånäst-bästa-alternativ kan i stället tänka sig differentieradeett man

innebär råvaru-högre skatter konsumtion medmomssatser stortsom
innehåll sådan råvaru-konsumtion har mycket litet ingetän ellersom
innehåll. framgår sådanttidigareAv dock surrogatatt ettresonemang
aldrig bli likakan exakt eller effektiva styrimpulser riktigage samma som
råvaruskatter.

Områden2.2.2.2 subventioneras samhälletsom av
På områden har särskilt värdefulla och subventionerasansettssom som

ändamålsenligtdet iblandsamhället kan mindre att ta utav vara en
ñnansieringsskatt.generell Detta kan i vissa fall tillbara leda ökaden

rundgång skapa administration och förstörreett utrymmeav pengar, mer
eller mindre godtyckliga prioriteringar vid den ökade bidragsgivningmer

sådanaskulle bli resultat momsbeläggning. Exempelettsom av en
områden massmedia och kulturella tjänster.är

områden2.2.2.3 Andra

områdeEtt tredje där Miljöpartiet Grönade det finns särskildaattanser
frånmotiv för generell momsbeläggning Motivenbasmat.äravsteg en

härför utvecklas vidare nedan.

Förändringar i skattesystemet

De måsteskatteförändringar iskall det svenska samhället hagörassom
mål inte öka de ekonomiska klyftorna i minskasamhället ochatt attsom

förbrukningen energi och knappa tillrättakomma medsamt attav resurser
måsteden ökande miljöförstöringen. Det svenska blisamhället robust och

vårabygga ekonomi i balans med livsförutsättningar.ochnaturenen

Differentierad3.1 moms

momsnivåerVi idag fyrahar i Sverige:

Nollmoms för bl.a. energi och tjänster och mycket annat
på2. Markarbetsmoms % %-regeln3 20ca
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Byggmoms 60 %-regeln
4. Normalmoms 23,46 %

Även i första hand skall allmän finansieringsskattom momsen ses som en
kan det, tidigare finnas skäl arbeta medangetts differentieradsom att en

dock inte med nuvarande indelning. Lämpligmoms, differentiering
diskuteras under de olika punkterna nedan. Det kan värt att noteravara

inomäven EGatt arbetar med skildaman momssatser.

3.2 Energibeskattningen

Enligt Miljöpartiet de Grönas mening kan betänkandets förslag
energiskatteområdet få till följd förbrukningen olja, kol,att ochnaturgasav
elkraft kommer öka. Det kommer svårtatt bli mycket för de inhemskaatt
bränslena hävda sig i denatt ännu snedvridna konkurrensenmer som
utredningens förslag leder till. Fjärrvärmen kommer med betänkandets
förslag i ofördelaktigt läge jämförtett individuellmed uppvärmning.

De i betänkandet avlämnade förslagen strider helt de riksdagenmot av
beslutade riktlinjerna för energi- och miljöpolitiken. målDessa innebär

kärnkraften skall avskaffasatt
utsläppen koldioxid fåratt inte ökaav
utsläppenatt kväveoxider skall minska med %30 fram till 1995av
de fyra orördaatt älvarna skall frånskyddas utbyggnad.

Om hushållningen med icke råvarorförnyelsebara och begränsningen av
miljöutsläppen till vad tål skall kunnanaturen klaras dock måldessaär
otillräckliga. Förbrukningen fossila måstebränslen därför minskaav
drastiskt, 15 %till nivådagens inom år.25ner av

För klara måldessa kommeratt hushållningkrävasatt sträng meden
energi övergångoch till flödande frånenergi vindsol,en och biomassa.
Betänkandets förslag sänkning vissa punktskatter energiom av utan
införande adekvata råvaruskatter och med osäkerhetav kommandeom
miljöskatter helt otillräckliga nåär för målende uppställdaatt och kan

förhållandendärför under inga accepteras.
Råvaruskatter och miljöskatter måsteenergi införas omedelbart till

nivå klart överstiger dagens måstepunktskatter. Deen som sedan höjas
nårsuccessivt tills nivåden där de eftersträvade effekternaman av

uppnåsskatterna ren miljö, sparande till kommande generationer.
råvaruskatterHöjningarna och miljöskatter bör ske stegvis årfleraav över

för industri hushållochatt rimlig anpassningsperiod. Beslutetge deen om
stegvisa höjningarna bör dock i sammanhang. Genomtas ettnu att
detta lägga fastsätt tidtabell råvaruskatterför hur och miljöskatteren
energi skall höjas vinnes flera viktiga syften. De energikonsumenternastora
får klar bild vad de har sigvänta och kan därfören av att planera sina
investeringar och andra anpassningar rationellt Samtidigt blirett sätt.
inte såskatterna årenhöga de första företagens lönsamhet allvarligtatt
försvagas. Vi vill företagentvärtom ska ha ekonomiskaatt möjligheter att
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de inte skallerfordras förteknikinvestera i den att senaresomnya
då energi.prisernaallvarligt de högredrabbas ännuav

utgå ickeskattdärför det skallMiljöpartiet de Gröna vill att
enligt KIS-energiråvaror energimoms. Att,istället förförnyelsebara

förkastligt.energiskatterna heltförslaget, de direktasänka är

Råvaruskatter energi3.2.1

råvaruskatter energiförslag tillI följande redovisas detabell som
De dessai riksdagen. flestaGröna redan motioneratMiljöpartiet de avom

år 1991. Med all sannolikhettidigarehöjningar kunna ske redanbör än
uppnåårmåste eftersträ-efter 1991 förytterligare höjningar ske även att

vade effekter.
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Miljöpartiets råvaruskatterförslag till på energi,
Allt i örekWh

Energiråvara Skatt Not...................... ..

Vattenkraft, äldre 10,6 1................ ..
Vattenkraft, 9,6 1nyare ................ ..
Kol, olja föroch elproduktion 3,0 2gas ..
Kärnbränsle för elproduktion 3,5...... ..
Vindkraft, biobränslen, solenergi -
Torv 5,9 3.............................. ..

Kol 11,8 4............................... ..
Naturgas 11,8 5.......................... ..
Eldningsolja 11,8 6...................... ..
Dieselolja 11,8 7.... ..

Bensin 11,8 8............................ ..

Gasol 11,8............................. ..
Fartygsbränsle 11,8.................... ..
Flygbränsle 11,8 9....................... ..

Noter

1 Skatten frånkWh stationen.utavser
2 Det finns ingen rimlig anledning råvarorvarför skatten elkraftindustrins

skall måstelägre förän industri, harmoniseringvara annan men en
genomföras stegvis för inte konsekvenserna skall bli drastiska.att

3 så långTorv har förnyelsetid den i praktiken kan betraktasatten som en
Råvaruskatticke förnyelsebar utgå.energikälla. bör därför

4 Metallurgiska kol är obeskattade, däremot beskattas användning av
koksverksgas energiändamåloch för utanför verket med 11,8masungsgas
örekWh.

5 Redan i drift varande naturgasanläggningar betalar 23bara skatten, dvsav
7,9 örekWh.
Oljefraktioner råvara6 i kemisk industri: plast, färger, läkemedel äretcsom
tills vidare skattefria.
Det bör7 utredas kilometerskatten kan slopas och energiskatten förom
dieselfordon stödåtgärderharmoniseras såsommed för vissa förbrukare
jordbrukstraktorer.

råvaruskatten8 Avser själva bensinen. Därtill kommer den del av
bensinskatten bekosta vägväsendet miljöavgifter.att samtsom avser
Miljöpartiet förslårde Gröna inledningsvis skatten bensin höjs medatt
1.25 kr liter för oblyad bensin 2.25och kr liter för blyad bensin.per per

9 Totalt inklusive föreslårmiljöavgifter Miljöpartiet de Gröna skatten
flygbränsle 2.50 kr utgåliter, del kan i form landningsav-per varav en av
gifter för det utrikesäven flyget skall med och betala.att var

ovanståendeTotalt beräknas förslag förstärkning till statskassange en av
knappt 20 miljarder kronor. Härvid har räknats med konsumtionsminsk-
ningar för de flesta energislagen.
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3.2.2 Storförbrukarrabatten

Storförbrukare energi har i dag rabatt innebär deras totalaattav en som
energiskatter begränsas till %1,7 företagets omsättning. Miljöpartietav
de Gröna vill höja denna till %2,2 däreftergräns och succesivt bortta

femårsperiod.rabatten inom en

3.2.3 Miljöskatter energi

Miljöskatter bör finnas bl.a. svaveloxider, kväveoxider, kolväten och
radioaktivitet. Miljöskatt koldioxid bör kunna samordnas med skatten

energiråvaran. Vad gäller biobränslen bör koldioxidskatt inte uttas
eftersom biobränslen någotinte innebär nettotillskott koldioxid.av

Miljöskatterna borde rätteligen ha samordnats med KIS-utredningen
och ha slutbehandlats såsamtidigt eftersom de intimthör i hop.

Råvaru-3.3 och miljöskatter energiänannat

Miljöpartiet de Gröna kräver parlamentarisk utredningatt snarasten
tillsätts föreslåmed uppgift råvarube-hur konsekvent genomfördatt en
skattning skulle kunna utformas. Det problemet det gällerstora när
råvarubeskattning sannolikt det internationellaär beroendet. Troligen
kräver råvarubeskattninghelt genomförd enligt grunderna i avsnitt 2.1.1en

den genomförs internationellatt bas. Sverige bör därför i alla samman-
sådanhang verka för råvarubeskattninginternationellatt kommer tillen

stånd.
I avvaktan utredning och internationellt råvarube-genombrott för

skattning bör Sverige ensidigt åtgärderkunna vidta vissa för markeraatt
allvaret i råvarubeskattning.genomfördsträvan Miljöpartietmot deen

föreslår såledesGröna i skattereformen intas förstaatt ett vägsteg mot
råvarubeskattning.allmän Detta första beståkan förslagsvisen steg av

grusråvaraskatt och någramindre skatt mineraler. En intäkten
0,3 miljarder härav bör kunna inräknas i Påskattereformen. siktlängre
måste råvaruskatter införas råvarorfler dåoch användas till i ställetatt
sänka arbetsgivaravgifterna.

Miljöskatter bör successivt införas alltfler skadliga utsläpp och
skadligt avfall. Mest angeläget börja med miljöskatteratt är klorutsläpp.
Miljöpartiet de Gröna har inledningsvis frånintäkterräknat med miljö-

bådeskatter energi och årligen.energi 5 miljarderän kronorannat
Intäktsberäkningen längre svårsikt eftersomär detgöra uttaladeatt
syftet med höga miljöskatter justär sänka utsläppen. Ju bättre dettaatt
lyckas, desto lägre blir intäkterna.
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3.4 Persontransportbeskattning

föreslåsI betänkandet momsbeläggning Följandepersontransporter.av
dåförändringar kan förväntas persontransporterna.av

Flyg taxioch 1.6 %-
Tåg 13.3 %-
Lokaltrafik %15.6-
Momsbeläggning alltsåpersontrafik skulle tillleda kraftiga minskningarav

den miljövänligare tåg-och energieffektivare och busstrafiken. Samtidigtav
den miljö- och trafikfarliga biltrafiken, liksom den kraftigtgynnas

energislösande flygtrañken.
sådanEn utveckling strider uppenbart centrala miljö- ochmot

målsättningar.trafikpolitiska Det gäller bl kravet kraftigt minskadea
utsläpp kväveoxider, minskade utsläpp kolväten, minskade utsläppav av av
koldioxid och andra växthusgaser, kraven utökad och förbättradsamt en
kollektivtrafik i städerna och förbättrad järnvägstrafik i landet. Det blirute
också de ekonomiskt drabbas eftersom demestsvagare grupperna som
främst utnyttjar lokaltrafik järnväg.och

I framhållassammanhanget bör det vägtrañken, främstatt utgörssom
privatbilism, kostar samhället året,minst 15 miljarder medanav om

järnvägstrañken helt bär sina samhällsekonomiska kostnader.

3.4.1 Miljöpartiet de Grönas förslag

Miljöpartiet de Gröna nej tillsäger persontrafiken momsbeläggs.att
Persontransporterna bör i stället beskattas främst skattergenom
drivmedel och miljöavgifter enligt förslagen i 3.3 Detta innebär blp ovan.

bensinskatten höjs med 1,25 krliter föratt oblyad bensin 2,25och krlitera
för blyad bensin. Kilometerskatten höjs i omfattning skattensamma som

blyad bensin. Vidare införs skatt flygbränsle med 2,50 krliter,en
del bör i form landningsavgift.tas utvarav en av

Jämvägstrafik och miljövänlig lokaltrafik bör i ökande utsträckning
upphandlas landsting och ändamål,kommun. Anslagen för dessastat,av

sådanainvesteringarnaliksom i måste kraftigt.ökatransportsystem,

3.4.2 Slopandet fordonsskattenav

Miljöpartiet Grönade betänkandets förslag omvandlaaccepterar attom
kommunerfordonsskatten till ökad bensinskatt under förutsättning medatt

fordonsskattlägre kompenseras, lägre bensinskatt i det ex genom en
berörda ocksåkommunerna. Det ocksåbör utredas inte fordonsskattenom

dieseldrivna fordon kan tillomvandlas högre kilometerskatter eller skatt
dieselolja.
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3.5 Matbeskattning

Miljöpartiet de Gröna vill svensk basmat skall bort.att tasmoms
Borttagandet den svenska basmaten skulle underlättaav moms en

reformering moderniseringoch det svenska jordbruket i riktning bortav
från Likasåkemikalierna. skulle genomförandet den djurskyddslagenav nya

förhållandenmed bättre för bl grisar och höns underlättas. Dennaa
omvandlingsprocess i åtminstonejordbruket kommer antagligen, Over-
gångsvis innebära ökade produktionskostnader. Ettatt borttagande av

skulle väsentligt underlätta hållaomställningenmomsen attgenom nere
matkostnaderna för konsumenterna.

omvandlingen jordbruket befrämjas enligt Miljöpartietatt,av genom
de Grönas förslag, höja avgifterna konstgödsel och jordbruksgifter med

%300 samtidigt intäkerna återförsdetta till odlarna i första handsom av
arealersättning i genomsnitt år.1 000 kronor hektar Deochsom en per

går till alternativöver odling konstgödsel och gifter skallsom utan ett
rejält Stimulansbidrag några år.fördelat De redanöver har lagt tillsom om

ocksåalternativ odling skall detta bidrag.
Miljöpartiet de Grönas förslag bort svensk basmatatt ta moms

kostar mellan 8 000 till år.11000 Mkr Statsfinansiellt kan dettaper
bortfall kompenseras med allmän höjning momsnivån övrigaen av varor
med 2 % %.till 3

Opinionsundersökningar gjordes under hösten 1988 visade mycketsom
tydligt svenska folket vill ha slopadatt maten.moms

3.6 Beskattning konst, kultur, nöjen och massmediaav

3.6.1 Konst, kultur och nöjen

Miljöpartiet de Gröna vill områdeninte dessa skall momsbeläggas. Detatt
ådagaläggerbetänkandetsynsätt dels klart kulturfientligtär delsochsom

också antisocialt. Människor och svårtredan har det utförochgrupper som
mycket viktigt vårtiett arbete samhälle kommer med detta förslag i en

besvärligareännu situation. Risk finns förbehålletkultur blir färreatt
människor idag och detän blir företag kan bjudaatt sina kunderstora som

kultur eftersom delar kostnaderna avdragsgilla.ärav
Att momsbelägga kultursektorn ocksåskulle skapa ytterligareett

behov frånsubventioner samhället till omistliga kulturformer. Dettaav
stöd skulle administreras politiska beslut i olika kommittéer,genom etc,
och därmed för ökat godtycke rundgångutrymme ochettge en av pengar

medför ökade administrativa kostnader.som

3.6.2 Dagspressen

Miljöpartiet de Gröna nej tillsäger momsbelägga dagspressen.att
Miljöpartiet de Gröna vill sådansvensk skall haatt beskatt-press en

ning mångfaldenoch stöd bevarasatt och helst ökas samtidigt slöserisom
med minskas. Att momsbelägga medför barapapper utökatettpressen
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politisk styrningleda till ökadpresstöd kan kommabehov att ensomav
kostnader.administrativadetta och till ökadefördelasättet att utgenom

föreslår beskattas mycketMiljöpartiet Gröna i stället reklamende att
Vårt 3.9.2.beskrivs i punktreklamskattenidag. förslagän ommer

3.6.3 Televisionen

momsbeläggas. DetGröna vill inte televisionen skallMiljöpartiet de att
Gröna inte vill momsbeläggsologiskt Miljöpartiet demed tanke attvore

nöjen.dagspress och

boendebeskattningenoch3.7 Bygg-

höjda med dekombinerar den byggmomsenBetänkandet visar näratt man
föreslår såRINK-utredningen kommerhöjda boendekostnader som

både15 %. Dettaöka med mellan 13 och gällerboendekostnaderna att
nyproduktion.nyproduktion gamla bostäder. De högre talen gälleroch

leda tillDe boendekostnaderna kan kommamycket högre att att
bostadsbidraget flervia ökar och alltutbetalningarna det allmänna att

utbetalningar. Problemoffentliga sektorns kandetta binds till densatt
uppstå kostnadsskillnaderna mellangrund de alltkomma störreatt av

äldre och hus.nyare
också förslag momsbeläggningBetänkandet omfattar vatten,om av

avlopp och sophämtning.

3.7.1 Miljöpartiet de Grönas förslag

såMiljöpartiet boendesektornde Gröna vill hela bygg- och överatt attses
få byggande, ekologisktkan byggkostnaderna och ärett somner

Fråganrimligare, förändrad byggmomsdvs mindre resursförstörande. om
föreslåsmåste i de förändringar i RINK-sitt sammanhang med somses

Innan Miljöpartiet Gröna ställning till förslagen villutredningen. de tar
utredning under ledning statssekreterareavvakta den görssom nu av

Birgersson.Bengt-Owe
måstePå förslagen momsbeläggning avloppsätt vatten,samma om av

sophämtning behandlas i detta sammanhang. Eftersom Miljöpartiet deoch
vill minska konsumtion finns det motiv förGröna att acceptera moms

områden.dessa

Beskattning tjänster3.8 av

föreslås såsom vård,betänkandet olika tjänster momsbeläggs privatI att
hårvård,teletjänster och privata tjänster etc.typav

momsbelåggning tjänster innebär i realitetenEn dessa bara ännuav
arbete. Detta skulle möjligen det funnesskatt kunna accepterasen om

råvaruskatter Såmiljöskatter varuproduktion. langeadekvata och all
sådana inte införda innebär, enligt under 2.2.2.1,punktår resonemanget
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momsbeläggning tjänster sådanaen missgynnas jämförtattav rena med
Frånvaronvaruproduktion. råvaru-tillräckliga och miljöskatter iav

varuproduktion dåbör kompenseras de tjänsterna iatt stället ärav rena
momsbefriade. När råvaru-riktiga miljöskatteroch införts hela fältetöver
kan momsfriheten för tjänster omprövas.rena

3.9 Punktskatter

3.9.1 Kemisk-tekniska produkter, choklad, m.m.

Betänkandet föreslår punktskatterna vissaatt kemisk-tekniska produk-
choklad och konfektyrer,ter, läskedrycker, videobandspelare och kassett-

band avskaffas. Miljöpartiet de Gröna vill inte biträda detta förslag. I
enlighet med under punkt 2.1.3.1resonemanget vill Miljöpartier de Gröna
istället utreda möjligheterna genomföraatt konsekvent beskattningen mer

umbärliga produkter.av

3.9.2 Reklamskatten

Miljöpartiet de Gröna kräver skatten reklamatt höjs kraftigt. Den
kommersiella reklamen och särskilt den del livsstilsbildandeär innebärsom

direkt sabotageett de ansträngningarmot absolutär nödvändigasom nu
föratt mindre resursslösande miljöförstörandepropagera ochen livsstil.

Det djuptär omoraliskt ständigt predika lyckan beståratt iatt allt högreen
materiell överflödskonsumtion samtidigt del världensstorsom en av
befolkning svälter. Därtill kommer reklamen i sig innebäratt otroligtett

Överresursslöseri. 20 miljarder årligenkronor spenderas reklam
samtidigt vårdkrisen förvärras. Bara direktreklamen drarsom energiresur-

motsvarande halvt kärnkraftverk.ettser
Miljöpartiet de Gröna kräver därför reklamskatten i förstaatt hand

fördubblas. Intäkten detta har uppskattats till 0,7 miljarder kronorårav ca
efter minskningantagen reklamvolymen %.med 10en Reklamskattenav
måste sedan fortsätta höjas måletytterligare tillsatt mycket kraftigom en
neddragning reklamvolymen uppnås.av

Reklamskatt utgåbör inte sådan produktinformation i form av
kataloger och rubricerade i särskilda annonsavdelningar iannonser pressen

potentiella kunder själva söker för informationsom införattupp ett
köpbeslut. I motion årstill 198889 riksdag har Miljöpartiet de Grönaen

åtskillnadennärmare utvecklat hur mellan produktinformation och reklam
bör göras.

3.9.3 Förpackningsskatt

Den rika floran förpackningar delär det omfattandeav slöseriet ien av
den svenska ekonomin. råvaruskatterOm riktiga det material och den
energi ingår i förpackningarna funnes skullesom sparsamhet meden
förpackningar automatiskt I sådanaawaktan skatter införtsgynnas. att



579Särskilt yttrandeSOU 1989:35

utgå råvaru-de och energi-fullt bör särskilda skatter kunna mestut
krävande förpackningarna.

dämpande verkan viljan köpaEn förpackningsskatt kan ha atten
föreslårengångsförpackningar.speciellt i Miljöpartiet de Grönavaror

på aluminium Intäktendärför avgift förpackningar bl.a. och plaster.en av
sådan till storleksordningen miljard kronoravgift har beräknats 1av en

årligen.

3.9.4 Alkohol och tobak

merkostnaderKonsumtionen alkohol och tobak orsakar samhället storaav
både sjukvården den sociala Enligt vissa beräkningar bordei och omsorgen.

verkliga kostnader denliter sprit kosta 400 kronor för täcka deatten
Gröna vill därför höja spritorsakar. Miljöpartiet de skatterna och tobak

% %.med 40 och skatterna vin och öl med 20 Med förbruk-antagenen
5 %ningsminskning 10 skulle detta budgetförstärkningresp ge en

3,2 miljarder kronor.ca

Sammanfattning

Ekologiska konsekvenser4.1

KIS-utredningen i huvudsak endast de statsfinansiella aspekternabeaktar
de indirekta Det detta upphovet tillskatterna. är är attsom man

överhuvudtaget ekologiskainte bryr sig belysa de konsekvensernaattom
kan befara de framlagda förslagen kommer medföratrots att att attman

ökad användning kol, olja, elkraft och de inhemska förnybaraoch attav gas
svårareenergierna det i dag. Kärnkraftenskommer ännu änatt

också försvåras.avveckling kommer att
detta strider riksdagen fattadeAllt beslut.mot av

också föreslårSituationen blir inte bättre betänkandet momsbe-attav
läggning Detta leder enligt till kraftigbetänkandetpersontransporter.av
minskning utnyttjande järnvägen och den kollektiva trafiken.avav

förslag Miljöpartiet de Gröna har framlagt har klarDe som en
samhällsmål.ekologisk profil baserad grundläggande Miljöpartiet de

vill, det gäller de indirekta skatterna, betala den skatteomlägg-Gröna när
råvaraskall i huvudsak beskatta energin ochning göras attsom genom som

ocksåmed miljöskatter. Miljöpartiet de Gröna vill börja aweckla de
energislukande företagens skatterabatter företagenstora som ger ca

år. sådanEn innebärl 000 Mkr förändring ytterligare starktettper
hushållaincitament för företagen börja med energi.att

skäl Miljöpartiet de Gröna nej till momsbeläggaAv säger attsamma
dåI tid viktdet allraär störstapersontransporter. att satsaren enav

spårburnautbyggnad den kollektivtrafiken det märkligtänär attav mer
betänkandet framlägger förslag, järnvägleder till resandet ochattsom
med kollektivtrafik minska.kommer att



580 Särskilt yttrande SOU 1989:35

4.2 Sociala konsekvenser

Flera betänkandets förslag har den karaktären deav främst drabbaratt
hushållen medan företagen kommer undan. Hit hör momsbeläggningen av
energi, och kultur. Dennapersontransporter leder till hushållen tvingasatt

energi medan företagen får minskatspara tvärt incitamentettom att
hushålla. Detta avdragsgillatt är ochgenom momsen punkt-attgenom
skatterna föreslås Låginkomsttagaresänkta. får betala för besökaattmer
kulturevenemang åka tågoch medan företagens i utsträck-storresor, som

gårning med flyg, inte drabbas några kostnadshöjningar.av
Miljöpartiet de Gröna vill awakta utredningen de socialaom

konsekvenserna för boendet innan ställning till föslagentar höjningom
byggmoms avgifterochav och avlopp.vatten

4.3 Ekonomiska konsekvenser

De beräknade merintäkterna för Miljöpartiet de Grönasstaten förslagav
framgår följande tabell.av

Skatt Merintäkt................................ ..
miljarder kr......................................... ..

Energiråvara 19,4............................ ..Övriga råvaror 0,3.......................... ..Miljöutsläpp och avfall 5,0
Alkohol och tobak 3,2....................... ..Reklam 0,7.................................. ..
Förpackningar 1,0........................... ..Summa 29,6................................... ..
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Reformerad företagsbeskattning URF
Del 1 Motiv och lagförslag
Del 2 Expertrapporter

SOU 1989:35

Reformerad mervärdeskatt KISm.m.
Del l Motiv
Del 2 Lagtext och bilagor

SOU 1989:36
Inflationskorrigerad inkomstbeskatm I B Uin g

SOU 1989:38
Sammanfattning skatteutredningarnas betänkandenav
SOU 33 -35
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