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SAMMANFATTNING

Allmänt

Utredningen skall reglerna i inkomstslaget tjänst. Vissagöra översynen av

frågor i enlighethar med direktiven förtursbehandlats redovisas ioch detta

delbetänkande. gäller beskattningen kostförmåner, vissaDet traktamentenav

personalvårdsförmåner, förmånliga lån hobbyinkomster. frågaoch Im.m. ,
traktamenten och avdrag för ökade levnadskostnader har förturs-om

behandlingen i huvudsak begränsats till frågor har samband medsom

kostförmåner vid tjänsteresor.

Huvuduppgiften för utredningen enligt direktiven reglernaär överatt se

i inkomstslaget tjänst i syfte åstadkomma enklare och lättillämpadeatt mer

så administrativt krångelregler och olikformig regeltillämpning mini-att

för såväl enskilda arbetsgivare. vidare uttryckligen iDet sägsmeras som

direktiven eventuella regeländringar inte får fråninnebära någotatt avsteg

principen intedet skall skattemässigt förmånligt ersättaatt attvara
Ävenkontantlön med naturaförmån. i övrigt skall de grundläggandeen

för inkomstslagetreglerna tjänst ligga fast.

Flertalet de regler delbetänkandet behandlar föremål förav som var

genomgripande ändringar i samband 1990 års skattereform.med Dessa reg-

ler tillämpas första gången vid årets taxering erfarenheterna frånoch

tillämpningen därför dåhittills mycket begränsade. På grund härav ochär

utredningsarbetet på flera de aktuella områdena skall fortsätta i andraav en
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har förslagen begränsats till sådana frågor däretapp ändring fram-en snar

stått särskilt påkallad.som

Förslagen

Kosçförnzân, traktamenten m.m.

skattefrihet föreslås för fri kost åtnjuts på allmänna vidtransportmedelsom

tjänsteresa och för fri frukost åtnjuts på hotell eller liknande inrättningsom

kosten obligatoriskt ingår i priset för eller Vidare föreslåsom rummet.resan

uttryckliga bestämmelser införs skattefrihet föratt representationsmål-om

tider.

Reseförsäkringar tecknats för anställds tjänsteresor undantas ocksåsom

från beskattning.

frågaI avdraget för ökade levnadskostnader föreslås detta inteom att

behöver reduceras för tillhandahållna förmåner på allmänna transportmedel,

det däremot skall reduceras för övriga tillhandahållnaatt måltider ochmen

således bl.a. för hotellfrukostar och representationsmåltider.

Schablonbeloppen för avdrag för ökade levnadskostnader relateras till

basbeloppet.

Schablonvärderingen för fri kost ändras så öretal inte kan uppkomma.att

övrigt behållsI nuvarande regler i princip. föreslåsDet alltså inte några

undantag eller jämkningsmöjligheter rörande fri kost åtnjutsnya som av
vissa kategorier anställda.av

Personalvárdsfömzáner

Nuvarande regler behålls oförändrade. Frågan ändring reglernaom en av

s.k. korsvisa rabatter, dvs. rabatter till ianställda närståendeom som ges

företag, övervägs inärmare slutbetänkandet.
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Förmånliga lån

lån ändraslågförräntaderäntefria ellerförmånvärderingförReglerna avav

flera avseenden.i

fastlån medvärderingsprincip för bundnainförs heltförstadetFör en ny

rörlig där räntanlån med räntaför sådanaräntefria lån ochinkl.ränta

till marknadsräntan.förhållandei fastutgåskall

lån.för övrigajämkningsmöjlighetinförsandradetFör en
från-liknande,fast ochlån meddvs. räntaförstnämndadenFör gruppen,

statslåneräntangrundvalvärdering påprincip mednuvarandegås således av

tilläggbeskattningsåret medföreåretnovembervid utgången pro-av enav
förhållandenautgångspunktivärderingen ske medskallställetcentenhet. I

skillnadengrundvalpåsålunda beräknasFörmånen skalllånetillfállet.vid av

tillägglånetillfállet medvidstatslåneräntansidanmellan å pro-enavena

avtaladesidan den räntesatsen.å andraochcentenhet

huvudregel. Envärderingsprincipbehålls nuvarandelånövrigaFör som

utgångenvidinnebörd.följande Hardockinförsjämkningsmöjlighet avav

tvåmed minständratsstatslåneräntan procenten-beskattningsåretmaj under

före be-åretnovemberutgångenvidstorlekförhållande till dessiheter av

beskattnings-juli-decembertidenförvärdeförmånensskattningsåret, skall

vidstatslåneräntansidanå ut-mellanskillnadentillåret bestämmas ena

andraåprocentenhet ochtilläggmedbeskattningsåretmajgången avav

avtaladesidan den

Hobbyinkontster

oförändrade.behållsreglerNuvarande

Ikraftträdande

1993.beskattningsåretfr.o.m.föreslås gällareglernaDe nya
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l INLEDNING

1.1 Utredningsuppdraget

Utredningen skall enligt direktiven vissa regler i in-göra översynen av

översynenkomstslaget tjänst. skall bl.a. reglerna beskattningavse om av

traktamenten, kostnadsersåttningar, naturaförmåner och hobbyinkomster.

Syftet i främstskall dessa delar åstadkomma regler enklareärattvara som

förhantera skattskyldiga och arbetsgivare. Vidare utredningenskallatt

vissa ändringar dels för föröverväga reglerna avdrag kostnaderav om resor

med bil i tjänsten och för bilresor mellan bostad och arbetsplats, delsegen

reglerna beskattning förmånliga lån.om av

Vissa frågor har i enlighet direktiven förturmed behandlats med och

redovisas i detta delbetänkande. beskattningen kostförmåner,gällerDet av

vissa traktamenten personalvårdsförmâner, förmånliga lån och hobby-m.m. ,
inkomster. fråga traktamenten har förtursbehandlingen i huvudsakI be-om

till frågor kostförmåner vid tjänsteresor.har samband medgränsats som

Huvuduppgiften för utredningen sålunda enligt direktivenär överatt se

reglerna i inkomstslaget tjänst i syfte åstadkomma enklare ochatt mer

lättillämpade regler så administrativt krångel och olikformig regel-att

tillämpning minimeras för såväl enskilda arbetsgivare. vidareDet sägssom

uttryckligen i direktiven regeländringar inte får innebära någoteventuellaatt

från principen inte skattemässigt förmånligtdet skallavsteg att attvara er-
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Ävenkontantlönsätta med naturaförmån. i övrigt skall de grundläggandeen

reglerna för inkomstslaget tjänst ligga fast.

Förutom åstadkomma förenklingaratt skall utredningen undersöka om
vissa reglerna lett till orättvis beskattning i del situationer ellerav en en

medfört oskäliga skatteeffekter.annars

Enligt direktiven har kritik framförts i detta avseende beträffande beskatt-

ningen förmånliga lån, kostförmåner och hobbyinkomster. Föredragandeav

statsrådet uttalar här för del bl.a. det kan ifrågasättas inteattegen om
reglerna förmånliga lån fått mindre lämplig utformning.om en

Det ofrånkomligtär den ökade beskattning på vissaatt de aktuellasom av
områdena införts skattereformen medför administrativt merarbeteettgenom

för såväl skattskyldiga Övergångs-och arbetsgivare skattemyndigheter.som
vis har problemen helt naturligt varit ganska omfattande och det klartär att

saken inte blir mindre problematisk ändringarna för många inneburitattav
ekonomiska försämringar. det anfördaAv har emellertid framgått utred-att

ningen har begränsad utredningsuppgift. Uppdraget huvudsakligenären att
åstadkomma förenklingar och detta de nuvarande grundprincipemautan att

frångås. Det alltså inteär fråga någongöra omprövning de prin-attom av
ciper 1990 års skattereform.antogs innebärDet med avseendesom genom

på de frågor behandlas i detta delbetänkande intedet kan komma isom att

fråga begärts från några hållatt föreslå återgång till tidigaret.ex.som en- -
med skattesubventioneringsystem kostförmåner, skattefrihet för statligaav

och kommunala traktamenten eller skattefrihet för hobbyinkomster.

finnsDet inte heller något större för in ochutrymme göraatt om-
värderingar med avseende den eller andra förmånent.ex. börom ena
hänföras till skattefria personalvårdsförmåner eller ej. Frågangruppen

diskuterades ingående i förarbetena till nuvarande lagstiftning och mynnade

i klara ställningstaganden på de flestaut områden, vad gäller vilkat.ex.

motionsformertyper skall skattefriutgöra personalvårdsförmån,av som

borttagande skattefriheten för för anställda inom resebranschenav etc.resor
Även i dessa avseenden utredningsuppdragetär i princip begränsat till att
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i eliminera ellergälla förenklingar för eventuella oklarhetersystemet att

orimliga effekter.

Direktiven Dir. 19923 har fogats bilaga till betänkandet.som

Inriktningen utredningsarbetet1.2 av m.m.

två VissaUtredningsarbetet skall bedrivas i denämnts etapper.som av

i första således ingår i dettafrågor behandlats den ochetappen, somsom

beskattningsområden förmåns-delbetänkande, delfrågor inom två störreär -
beskattningen beskattningen traktamenten och andra kostnadsersätt-samt av

utredningsarbetet skall fortsätta i den andraningar där Detetappen.-
på förenk-innebär inte har varit möjligt något generelltdet attatt ta grepp

Även finnagivetvis varit inriktade pålingsåtgärdema. övervägandena attom

föröverblick hela områdetlösningar kan gälla generellt krävs detsom en av

förtid har stått till buds densådant kortaDenstörreatt ta ett grepp. som

i del.varit begränsande faktor dennaförsta har självfallet ocksåetappen en

till delminnet ifrågavarande reglernamåste också hålla i deMan storatt

med 1990 års skatte-för genomgripande ändringar i sambandvarit föremål

taxering.första gången vid åretsreform. reglerna tillämpas sålundaDe nya

praktiskafinns några erfarenheter deninnebär det knappastDet ännuatt av
Även till försiktighetomständighetertillämpningen reglerna. dessa manarav

till ändringar i regelsystemet.i fråga förslagenom

första varitgrundinställningen under denbakgrund hardennaMot etappen

skall fortsätta i andraområden utredningsarbetetsåvitt gäller där etappen-
ändringsådana frågor därförslagen skall begränsas till delsatt snaren-

intepåkallad, sådana ändringar bedömtsframstår särskilt dels somsom

i fråga.fortsatt reformarbete på områdenahindra

inkommitutredningenpåpekas det tilli detta sammanhangbörDet att en

vidareUtredningen harorganisationer.skrivelser från enskilda ochmängd

organisa-för näringsliv,företrädarehaft antal överläggningar medett stort

aktuella problemen.tioner och andra berörs desom av nu
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1.3 Fortsatta överväganden

kan lämpligt här någraDet beröra de överväganden blikanattvara av som

aktuella i den andra på ifrågavarandede områdena, dvs. be-etappen

skattningen förmåner traktamenten och andra kostnadsersättningar.samtav

Beloppsgrânser

åtgärd i för sig frågaEn och kan komma i på båda områdena ochsom som

ofta efterlyses förenldingardet gäller införandetnär är beloppsgränser.av

första frigränserI hand gäller det för inkomstskatten, föräven gränsermen

arbetsgivarens skyldigheter preliminärskatteavdrag,göra betala arbets-att

givaravgifter lämna kontrolluppgifter diskuteras i sammanhanget, lik-samt

skattskyldiges åliggandenden redovisa intäkter och motsvarandeattsom

kostnader i deklarationen. innehållernuvarande skattesystemetDet en

mängd olika angivet slag alla i första hand syftar till för-gränser av som

enklingar systemet.av

det gäller de frågor iNär behandlas delbetänkandet aktualiserassom

frågan skattefrigränser främst det gäller beskattningen kostfor-närom av

måner, personalvårdsförmåner hobbyinkomster.och Andra be-typer av

loppsgränser iaktualiseras fråga traktamenten. Samtidigt såär det attom

frågan beloppsgränser också kommer aktualiseras i vadnästaatt etappom

förmåner kostnadsersättningargäller och i allmänhet. angelägetDet är att

samlad olika förekommande beloppsgränser i in-gör översynman en av

komstslaget tjänst innan inför några sådana. talar därförDet mestaman nya

för någonfrågan eventuellt bör införa form beloppsgräns böratt om man av

anstå till slutbetänkandet.

Ytterligare isaker bör uppmärksammas det sammanhanget. detFörtre

första i skattefrigränsen 600avskaffades samband med skattereformen om

för förmåner mindre finns anledningkr värde. Redan det skälet detav av

sig för innan inför liknandetänka beloppsgräns slag.att noga man en ny av
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innebär skattefrigränser inte så förenklingseffekterdet andraFör stora som

arbetsgiva-i förstone Bl.a. måste såväl den skattskyldigekan tro.man som

ändå hålla intäkter för kunna kontrolleranormalt reda alla att omren

överskrids. Skattefrigränser därför sinbeloppsgränsen torde ha största

ersättning-det gäller uppdrag hos ideella föreningar o.d. därbetydelse när

kostnadsersättningar naturaförmå-låga och i huvudsak just ochärarna avser

inte finns för administrativa hanteringen.och där det denADB-systemner

tredje skattefrigränser åsamka statsverket kostnader.det kanFör stora

Enligt förslagen statsñnansiellt neutrala.direktiven bör sammantaget vara

inkomster någon börInnebär några förslag minskade offentliga betydelseav
Även alltså förmöjliga ñnansieringsaltemativ budgetskäl talar attanges.

frågan skattefrigränser först utredningsförslagen kanprövas när över-om

blickas sini helhet.

Enkelhet och rättvisa

å sidan enkelhet ochfinns helt naturligt viss motsättning mellanDet en ena

rättvisa i betydelsefull awägning mellanå andra sidan skattesystemet. En

gjorts vid utformningen år 1985dessa båda delvis oförenliga faktorer har

arbetsgivarav-för uppbörd källskatter ochdet nuvarande systemet avav

såfrämst förenklingsskäl utformatsgifter. har sålundaDetta attsystem av

inbyggt någonprincip period. finns alltså intevarje månad i slutenär Deten

utgång justera avseende förmåns-ordning för efter årets underlaget t.ex.att

justeringar i den skattskyldiges deklara-värden, avdrag med hänsyn tilletc.

schablonmässigtnågon möjlighet jämka detion. heller finns generellInte att

vidare utfor-beskattningsåret.bestämda förmånsvärdena under Systemet är

arbetsgivaravgifter så långtför preliminär skatt ochså underlagenmat att

därförfungerat det harmöjligt identiska. har väl ochskall Systemetvara

till vissaemellertid lettviktigt bevara intakt. harDetansetts att systemet

detta skäl har i dagarnamindre tilltalande effekter från rättvisesynpunkt. Av

arbetsgivaravgifterkällskatt ochinförts möjlighet i vissa fall beräknaatten
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på justerat förmånsvärde motsvarande jämkningsmöjligheterdeett finnssom

vid inkomsttaxeringen prop. 199192l29, SkU32.

Även i utredningens arbete uppkommer fråga sambandet mellan in-om

komsttaxeringen och förunderlaget källskatt och arbetsgivaravgifter och den

därmed sammanhängande frågan införandet jämkningsmöjligheter.om av

gäller bl.a. beträffandeDetta förmånliga lån, också beträffande områ-men

den skall behandlas finns anledningDet i den andraattsom etappensenare.

närmare awägningenöverväga mellan enkelhet och rättvisa gjortsom

bästa möjliga sätt med avseende på de behandlade förhållandena.nu



2 1

KOSTFÖRMÃNER2

Bakgrund2.1

kostförmånför värderinghuvudregelnskattereform1990 års attFöre avvar

60middag lika medellermål dagen lunchförmånsvärdet ett varomav

beskaffenhet.lunchmåltid normalförgenomsnittsprisetprocent en avav

nämndalika med 150friFörmånsvärdet helt kost procent genom-avvarav

snittspris.

förmånsvärdetså,avsiktligt utformadsåledesVärderingsregeln attvar
personal-medmotiveradesför måltider.faktiska värdet Dettadetundersteg

huvud-innebar ijanuari 1988införts den 1hadesociala skäl. Systemet som

genomsnitts-innebar vidarepraxis.lagreglering tidigare Detsak attaven

prisinsamlingar.grundvalbestämdespriset av

Gällande2.2 rätt

Inkomsttaxeringen2.2.1

Huvudregler

kostnadsersättningavlöning, arvode ochhänförs bl.a.tjänstTill intäkt av
32 §för tjänstenutgåttelleri bostadförmån annatsamt sompengar,annan
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1 första stycket kommunalskattelagen [l928370], KL. Värdetmom. a av

fri kost, arbetsgivaren betalat för den anställdes räkning eller eljest till-som

handahållit skall intäkt tjänst punkt 3 första stycketupptas som av av an-
visningarna till 32 § KostförmånKL. värderas efter särskilda grunder

punkt 3 andra stycket anvisningarna till 32 § 42och § tredje stycketav

FörmånsvärdetKL. fri måltid bestående mål dagen lunchettav av om

eller middag likaär med genomsnittspriset i riket för lunchmåltiden av

normal beskaffenhet medan förmånsvärdet helt fri kost lika 250är medav

nämnda genomsnittspris 3punkt förstaprocent stycket anvisningarnaav av

till 42 Bidrar§ KL. arbetsgivaren till kostnaderna för anställds måltid och

kommer härigenom den anställdes kostnad för måltiden understigaatt

genomsnittspriset skall skillnaden förmån delvis fri måltidtas upp som av
3punkt andra stycket anvisningarna till 42 § KL. Om den skattskyldigeav

ersättning för förmånen skall förmånsvärdetutger sättas ned med ersätt-

ningens belopp punkt första4 stycket anvisningarna till 42 § KL.av

Om arbetsgivare tillhandahåller lunchautomat de in-anställdaen som en

förskaffar till denna och de anställda betalar pris förmatvaror mat-samma

arbetsgivaren betalade till leverantören uppkommer inte någonvaroma som

skattepliktig förmån i samband med nyttjandet lunchautomaten Rege-av
ringsrättens dom den 8 januari 1992, målnr 2866-1991, förhandsbesked. I

fråga måltidskuponger vilkas värde på kupongema har förmåns-om angavs

värdet skillnadenutgöra mellan marknadsvärdet kupongema ochansetts av

vad den anställde hade betalat arbetsgivaren för dem. Marknadsvärdet mot-

kupongvärdet, dvs. det värde kupongema, såvida intesvarar som anges

kupongema allmänt kan förvärvas till prislägre Regeringsrättens dom den

30 januari 1992, målnr 2708-1991, förhandsbesked.

propositionen 1989902110I 327-328del anfördes följande skäl förs.

införandet de reglerna.av nya

Kommittén har påpekat de nuvarande värderingsreglemaatt
frånutgör neutral beskattning och föreslår därförett avsteg en

förmånen i fortsättningen värderas till genomsnittspriset föratt
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innebär i princip kostförmån inte sub-normallunch. Detta atten
någonventioneras till del.

framhålla reformens målsättning ivill till börjanJag atten
likformig beskattning löneförmå-innebär bl.stort a.en mer av
förslaget kraftigt skattesatserVidare innebär sänktaomner.

för värderingen förmåner.delvis förutsättningar avnya
subventionerade måltiderNågra remissinstanser har anfört att

friskvård därmeddel arbetslivet eller ochbör en avanses som
arbetsgivaren subventionerar anställdaspersonalvård. Omutgöra

emellertid inbesparing levnadskostnader-måltider dettaär en av
inte uppfattningen detför den anställde. kan delaJag attna

personalvård. omständigheten,sig skattefriskulle Denröra om
föreskrifter personalutrym-arbetarskyddsstyrelsensatt omex.

inverkar inte min bedöm-behandlar även matutrymmen,men
ning.

i fråga innebär inte jagMin principiella uppfattning denna att
kosthållning kan haförståelse för den betydelse godsaknar en

arbetsprestationer.hälsotillstånd ochför anställdas allmännade
inte fråga för beskattningen.detta emellertidgrundenI utgör en

Även direkt har medskäl sådana göraandra än att ensom mer
förförmåner den anställde talarlikformig beskattning hos ettav

syftar dåför kostförmån.de nuvarande reglerna Jagslopande av
pris- ochframförtsbl. på de synpunkter statensex. ava. som

så, slopandeförhåller sigSannolikt detkonkurrensverk. att ett
på sikt leder tillförevarandesådana särregler den neu-somav

ligger itralitet effektiv utveckling i branschen.och Dettaen
skattereformen.övergripande målen förlinje med de

till-arbetsgivarenalltså kostförmånvärdetJag att somanser av
förgenomsnittspriset i riketfortsättningen börhandahåller i avse

kommerbeskaffenhet. anställdelunchmåltid normal Denaven
mellanskillna-beskattas förpriset för måltiden lägreär attom

den.

genomsnittspriset för1992 fastställthar förRiksskatteverket, RSV, en

genomsnittspris199127.lunchmåltid till 44 kr 40 RSFS Dettaöre rep-

lunchmål-199124rekommendationerenligt RSV DtRSVsresenterar en

med beaktandedagens-rätt-karaktärbeskaffenhet måltidtid normal avav

flerasåväl med ett ellerolika måltidsaltemativ, dvs. utansomav

salladochtill måltiden bröd smör,måltidstillbehör. Sådana tillbehör som

skattepliktiga förmånsvärdet. Enintemåltidsdryck påverkar därför detoch

rekommendationerna,får, enligtlunchmåltid normal beskaffenhet ansesav

eller kall ärtillhandahållits så lagad dvs, rättha rätt,snart somvarmenen
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Övrigaberedd och tillredd, ingår i den anställdes måltid. tillhandahållna

rätter och styckesaker värderas, enligt rekommendationerna, till marknads-

pris. Om priserna i det övriga sortimentet, dvs. måltidän dagensannat av
karaktär,rätt arbetsgivarens subvention lägreär än marknadsprisetgenom

uppkommer skattepliktig förmån för den anställde motsvarande skillnadenen

mellan marknadspriset och det pris den anställde betalar.som

Undantag och jämkning

Från skatteplikten undantag igörs anvisningarna till 32 § EnligtKL. punkt

6 anvisningarna till 32 § KL Värnpliktigutgör tillkommande naturaför-av

mån inte skattepliktig intäkt och gäller i fråga personal vidsamma om annan
försvarsmakten avlönas enligt för värnpliktiga gällande grunder,som vapen-
fri tjänstepliktig, hemvärnspersonal och personal frivilligt fullgörannan som
utbildning för nå eller bibehålla kompetens föratt placering inom totalför-

civilforsvarspliktig inkallats tillsvaret, tjänstgöring enligt 12 §som

civilförsvarslagen l96074 och avlönas enligt för värnpliktigaannan som

eller civilförsvarspliktiga gällande grunder.

frågaI praktikanter, lärlingar, elever vid sjuksköterskeskolor ochom

liknande förekommer vederbörande under utbildningstid åtnjuteratt fri kost.

dylikt fallI får värdet förmånen jämkas och till det lägre beloppupptasav

med hänsyn till kontantersättningens storlek och övriga förhållandensom

framstår skäligt punkt 1 tredje stycket anvisningarna till 42 § KL.som av

Värdet fri kost får jämkas uppåt eller nedåt det finns synnerligaav om
skäl punkt 4 andra stycket anvisningarna till 42 § KL.av

Det bör påpekas skattefri personalvårdsförmån forfriskningaratt som anses

och enklare förtäring i samband med arbetet inte kanannan som anses som
måltid punkt 3 b anvisningarna till 32 § KL.av

RSVsI rekommendationer jämkningavseende förmånsvärdet RSV Dtav
199124 i huvudsaksägs följande.
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Jämkning bör ske arbetsgivaren erbjuder anställd mål-om en en
tid avviker från lunchmåltidavsevärt normal beskaffen-som av
het måltid dagens-rätt-karaktär. omständigheten denDen attav
anställde avstår från exempelvis tillbehör till måltiden inteutgör
grund för jämkning. Synnerliga för jämkningskäl får vidare an-

föreligga för kost arbetsgivare i Försvarsmakten erbjud-ses son1
anställda vid förbandsövning och under tjänstgöring till sjösser

ombord på marinens båtar. Vid sådana förhållanden förmån-bör
tillvärderas 50 genomsnittspriset och beräknas förprocenten av

tjänstgöringsdagarde eller den tjänstgöringsperiod densom an-
ställde deltagit Med förbandsövning sammanhängan-avses en
de övningsverksamhet med krigsorganiserade foreller utbild-
ningsändamål organiserade staber förbandoch eller kadrar till
dylika enheter, övningsverksamheten bedrivs på sådantettom

personalens arbetsinsatser intesätt kan tidsplaneras ochatt att
intearbetet kan iavbrytas förväg bestämda ellerrasterav

uppehåll för vila tid för förbandsövningI räknas inävenm.m.
förberedelse- och avslutningsverksamhet har sådantsom sam-
band med övningen intearbetet kan tidsplaneras. Jämkningatt

värdet på grund måltiden väsentligt högreärattav av av
standard jämfört med normallunch bör komma ifråga endasten
i undantagsfall. Vid sådan bedömning inbör bl.a.vägasen om
den anställde vid tjänsteresa haft avgörande in-t.ex. etten
flytande i fråga måltidsstandarden.om

Förmån fri eller subventionerad måltid för lärare eller vidpersonalav annan

skola, förskola, daghem fritidshemoch beskattas enligt praxis inte om per-

sonalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande föransvar
barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogisk måltid. I propo-

sitionen 1987 8852 62 uttalade föredragande statsråd skattefrihetatts.

borde beträffandegälla måltider tillsammansäven med senildementa patien-

inom äldreomsorgen. Följande angåendeuttalande pedagogiska måltiderter

återfinns i propositionen l98990l10, del 328.s.

Med anledning vid remissbehandlingensynpunkter frånav
bl. angåendeTCO beskattningsreglema vid s.k. pedagogiskaa.
måltider vill jag hänvisa till det i fortsättningenäven böratt
finnas möjlighet till jämkning förmånsvärdet före-deten av om
ligger synnerliga skäl. sådana frågor utfärdarI RSV rekommen-
dationer för tillämpningen.
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199124 från be-rekommendationer RSV Dthar i sinaRSV attangett

måltidsubventioneradförmåner fri ellerocksåskattning skall undantas av

förståndshandikappade.omsorgsvården medinomvårdpersonal ätersom

personalenrekommendationerenligt nämndaSkattefriheten förutsätter att

i måltiden.skyldighet deltaanställningsavtal e.d. harenligt att

Stordnjiwrdelar

någon formarbetsgivaren lämnatFörmånsbeskattning aktualiseras endast om

110, del198990Enligt förarbetenatill anställde. prop.subvention denav
ianställd deni fråga beskattadärför inte komma328 kan det atts.

stordriftsfördelar kangrundpersonalrestaurangsituationen t.ex.att aven

mark-lunchpriset och därgenomsnittligaunderstiger dethålla prisett som

arbetsgivaren ochmellan restauratören.villkor förhållandetnadsmässiga styr

föredragande682 uttalade198990110, delpropositionen prop.I s.

vidare.statsrådet i

integrerad delnormalt intepersonalrestaurang utgörEn aven
särredovisas. Omtorde därförverksamhet ocharbetsgivarens

lokaler krävsarbetsgivarensinrymd iärrestaurangen egna
påhyreskostnad belöpermarknadsmässiggivetvis utnytt-att en

jandet.

till stöd förstordriftsfördelaråberopasåledes kanpersonalrestaurangOm en

uppkommerenligt 42 § KL,genomsnittliga prisetunderstiger detprisetatt

anställde.förmån för denskattepliktiginte någonsåledes

avseende RSV Dtrekommendationer i dettautfärdat följandeharRSV

199124.

miden hyra kronorbörMed marknadshyra per somavses
Är interndetrestaurangändamål.uthyrning tillvidkan tas ut en

bör belas-marknadsmässig. Köksdelendebitering, bör den vara
står tillandrahyreskostnad, så ockfullmed utrymmentas som

andrainskränkning. Omförfogande utrym-utanrestaurangens
ändamål, bör dettatill andraanvändsköksdelen ävenänmen
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påverka marknadshyran. Lämpligen kan detta ske genom en
uppdelning tidh och användningssätt.tm

fallde någonI hyresmarknad jämföra med inte finns kanatt
hyressättning baserad på procentandel omsättningenen en av

godtas.
Hyressättningen bör varje år,omprövas den fastäroavsett om

m2eller rörlig, dvs beräknats i kronor eller i procentper av
omsättningen.

de fall arbetsgivaren för sinI verksamhet under marknads-
mässiga villkor hyr lokaler inrymmeräven personal-som

kan arbetsgivarens hyreskostnad godtas mark-restaurang, som
nadshyra föräven restaurangdelen.

Kostnadsberäkning på marknadsmässiga villkor skall förgöras
varjepersonalrestaurangpersonalmatsal. Genomsnittsvärdebase-

på kostnadsberäkning från flera restaurangermatsalarrat av
likartad beskaffenhet geografisk åtskilda, lagligen intekanmen
godtas.

kostFn vid enstaka tillfällen

frågaEn uppkommer vid tolkningen gällande regler friär ävensom av om

kost vid enstaka tillfällen skall beskattas. Härvid följandeär uttalanden i

förarbetena intresse.av

föreslogRINK i sitt betänkande Reformerad inkomstbeskattning SOU

198933, del 23III värdet kostförmån skulle värderas på sättatts. av som

gäller. förSom skäl förslaget anförde målsättningen lik-RINK attnu om en

formig beskattning löneförmåner borde föranleda kostförmån skulleattav

likavärderas med genomsnittspriset för normallunch och förmånatten av

helt fri kost skulle lika med 250 genomsnittspriset förprocentvara av en

normallunch. Ilagrådsremissen föreslogs dock värderingsreglema skulleatt

gälla för kostförmån vidäven enstaka tillfällen, i samband medt.ex. repre-

sentation. anslutningI härtill följandeuttalades i remissen s.68-69.

Enligt min mening bör arbetsgivaren måltidbetalden av som
lunch eller middag alltid inbesparadutgöraex. anses en

levnadskostnad för den anställde, måltiden haroavsett om sam-
band med representation eller intas i sammanhang. Då jagannat
emellertid erfarit rättsläget på området ibland uppfattatsatt som
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uttryckligen detnågot oklart, det angeläget det klargörsär attatt
förmån.fråga för den anställde skattepliktighär är om en

föreslagna värderingsreglema alltså gällamig börDe ävenav
kostförmån tillfällen, iför vid enstaka samband med repre-som

till tvekansentation. föreslagna regleringen kan upphovDen ge
måltider ihur subventionerade samband med personal-ex.om

julñrande företagkonferenser eller inom bör behandlas.ett
följandeTill ledning för tillämpningen kan En gränsanges.

innefattas i sedvanligmåste dras med utgångspunkt i vad som
arbetsgivaren i julenpersonalvård. samband medAtt ex.

intervallerbjuder på måltid eller med vissade anställda en
personalfest i vilken ingår förtäring betald arbets-ordnar aven

givaren inte föranleda beskattning den anställde.bör hos Be-
måltider i anslutning till aktiviteterkostar arbetsgivaren däremot

i såsom utbildning, konferenser ochled arbetetutgör ettsom
personalvård.liknande detta inte i första hand Denär att se som

otvivelaktigt uppkommerinbesparing levnadskostnaderav som
Likasåför i sådana situationer beskattas. detden anställde bör är

arbetsgivarenfråga skattepliktig förmån bekostarnär enom en
Även i fallmåltid under tjänsteresor. dessa böranställds ex.

riktlin-alltså förmånsvärde enligt de tidigare angivnatas upp
jerna. konsekvenser kankommer beröra deJag att somsenare
uppstå kostförmån erhålls tjänsteresa och i vissa andraunderom

aktualiserasfall då avdrag för ökade levnadskostnader kan
5.3.3.. kostförmånenavsnitt Redan här bör dock ävensägas att

beskattning eftersom sigi de fallen bör till det rörtas omupp
inbesparad levnadskostnad.

anvisningarna till 423 anvisningarna till 32 punkt 3 § KLPunkt § och avav

föreslogs i lagrådsremissen få följande lydelse.

3 anvisningarna till 32punkt § KLav

bland hyresvärdetSåsom intäkt tjänst skall annat,upptagas,av
upplåten. denkan den anställdebostad, För somsom varaav

alltsåoch såsom löneförmån åtnjuter bostad, skallanställdär
löneförmånemasbostadsförmån medräknas vidvärdet dennaav

andraVidare såsom intäkt värdetuppskattning. skall upptagas av
icke skulleskattskyldige åtnjutna förmåner, därest handenutav

förmånemasberättigad åtnjuta för utgifterna förvarit avdragatt
själv förskaffat sig dem.förvärvande för den händelse, hanatt

förutsättning,angivnaSåsom intäkt skall således, under nyss
enstaka till-fri videxempelvis värdet kost, ävenupptagas av

försäkringar 0.d.,fällen, fria skatter,och ävensom somresor
eller eljestanställdes räkningarbetsgivaren betalat för den

för tryggande arbets-tillhandahdllit. Arbetsgivares kostnader av
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pension avsättning eller pensionsförsäkringtagares utgörgenom
dock icke skattepliktig intäkt.

punkt 3 anvisningarna 42till § KLav

Förmånsvärdet fri måltid bestående mål dagenettav av om
lunch eller middag lika med genomsnittsprisetär i riket för en
lunchmåltid beskaffenhet.normal Förmånsvärdet helt friav av
kost lika 250är med nämnda genomsnittspris.procent av

Lagrådet yttrade, i fråga kostförmån vid enstaka tillfällen, det inteattom

klart framgick föreslagnaden lydelsen 3punkt anvisningarna tillav av av

42 § KL beråkningsgrund tillämpasskulle vid fri vidäven kostatt samma

enstaka tillfällen. Lagrådet framhöll också i yttrandet kontrollmöjligheter-att

i med beskattning förmån subventionerad kost prak-ett system ärna av av

tiskt obefintliga. Om det i lagrådsremissen framlagda förslaget ändåtaget

skulle tillläggas grund för lagstiftning borde, enligt lagrådets mening, punkt

3 anvisningarna till 42 § få följandeKL lydelse.av

Förmånsvärdet fri måltid bestående mål dagenettav av om
lunch eller middag lika med genomsnittspriset i riket förär en
lunchmåltid normal beskaffenhet. Förmånsvärdet friheltav av
kost lika med 250är genomsnittspris.nämndaprocent av

Motsvarande gäller för kostförmån vid enstaka tillfälle.
Bidra arbetsgivare till kostnaderna för anställds måltid och

kommer härigenom den anställdes kostnad för måltiden att
understiga genomsnittspriset skillnadenskall förmåntas upp som

delvis .fri måltid.av

Föredragande statsråd uttalade i propositionen 1989902110, del 328s.

följande.

lagrådsremissenI särskilt frågan beskattnings-togs upp om
konsekvenserna för den anställde arbetsgivaren subventione-när

måltider vid tillfällen.enstaka arbetsgivare står förOmrar en
kostnaden för anställdas måltider förmånbör denna utgöraanses

inbesparad levnadskostnad för den anställde för-oavsetten om
månen erhålls periodunder längre eller den utgåren om exem-
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tillfälle.representation vid enstaka Motpelvis i samband med
i visspunkt dock kanpå dennarättslägetbakgrund att ansesav

Förslagetlagrådsremissen klargörande.imån oklart föreslogs ett
tilltillfälle skallvid enstakakostförmåninnebar även tasatt upp

beskattning.
angåendeprincipiella inställningeni denkan instämmaJag

lagrådsremissen. Emellertiditill uttryckkomrättsläget som
långt vidföra förmin mening ävenmåste enligtdet attanses

anställde förrepresentation beskatta dentillfällenenstaka av
inteeftersom detkostförmån bl.eventuellvärdet utana.av

inbesparadsigskulleför givet det röravidare kan atttas om en
föras det gäl-kan närMotsvarandelevnadskostnad. resonemang

till-arbetsmåltider och vid enstakakostförmån vid enstakaler
falli sådana börhelleroch liknande. Intefälle under tjänsteresa

skattepliktigaktuell. börbeskattning bli Däremotnågonnormalt
vidtillhandahållsmåltidföreliggakostförmån ex.omanses

vid personal-tillfällen ellerantalrepresentation vid störreett
intemåltiden baraliknandeutbildning ochkonferenser, av-om

kostförmån vidskatteplikt förFörslagettillfällen.enstaka omser
genomföras.alltså intetillfällenenstaka bör

i nämndatill 42 §anvisningarna KLtill punkt 3specialmotiveringenI av

682.vidareproposition uttalades

kostför-värderingregler förinnehållerAnvisningspunkten av
mån.

likai fortsättningenförmånsvärdetskallEnligt förslaget vara
stycket.i förstagenomsnittsprismed det som anges

så-bortfalleranvisningspunktenandra stycket inuvarandeDet
motiveringen,framgår den allmännaonödigt. Som av-avsom

lagrådsremissen be-iinte förslagetgenomförssnitt 5.3.2.1, om
tillfälle.kostförmån vid enstakaskattning av

motiveringenanförs i den allmännaanslutning till vadI som
personalrestaurangergällabör närvad genomex.somom

genomsnitt-understigerprisstordriftfördelar kan ut ettta som
ikontrollmöjlighetemalagrådetspriset, påpekar ett systematt

obefint-fri praktisktförmån kostbeskattning är tagetmed av av
överdrivas.inte Enemellertidskallliga. Kontrollproblemen

integrerad delintenormaltpersonalrestaurang utgör ar-aven
särredovisas. Omdärförtordeverksamhet ochbetsgivarens

krävslokalerarbetsgivarensiinrymdärrestaurangen egna
påhyreskostnad belöpermarknadsmässiggivetvis utnytt-att en

itill uttryckdet bör kommaförordarLagrådetjandet. att-
subventionerad kost ärdelvisförmånanvisningspunkten att av

ivadföljaför sigfår i ochskattepliktig. Detta somanses av
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princip gäller för närvarande. Lagrådets förslag till utformning
reglerna är emellertid klargörande och bör därför genomfö-av

ras.

Skatteutskottet fann med hänsyn till vad anförts i propositionen i dennasom
fråga utvecklingen på detta områdeatt borde awaktas innan gick in påman

närmare lagreglering detaljfrågan beskattning måltideren vidav om av en-
staka tillfällen och tillstyrkte således propositionen i denna del 198990

SkU30. Riksdagen skatteutskottets förslagantog rskr. l98990356.

RSV har i utfärdade rekommendationer RSV 199124Dt friangett att

kost skattepliktigär förmån den tillhandahålls fortlöpandeoavsetten om
eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresaförrättning,

tjänstgöring på kurser, kongresser, konferenser,ort, studieresor o.d.annan

medan fri måltid i samband med representation extern interneller lik-och

nande inte skattepliktig.är

Begreppet representation definieras inte i skattelagstiftningen be-men
återfinns i punkt 1 andragreppet stycket anvisningarna till 20 § KL. Därav

utgifter för representationatt och liknande hänföraär tillanges att om-
kostnader i förvärvskälla endast under förutsättning utgifterna haratt ett

omedelbart samband med verksamheten såsom då fråga uteslutande är om
inleda eller bibehålla affärsförbindelseratt och liknande eller då utgifterna

jubileum för företaget, invigning betydande anläggningar föravser av mera

verksamheten, stapelavlöpning eller jämförliga händelser eller då utgifterna

hänföraär till personalvård.att RSV har utfärdat rekommendationer om av-
drag för representationskostnader tillämpas fr.0.m. 1992 årsattm.m.

taxering RSV 199120.Dt Enligt dessa rekommendationer tillhör extern

representation bl.a. affársförhandlingar, jubileum, invigning anlägg-av
ningar, demonstrationer och visningar. RSVs rekommendationer avseende

intern representation RSV 199124Dt följandehar lydelse.

Med intern representation liknandeoch ibör detta sammanhang
sådant personalfester, informationsmöten medavses som perso-

nalen, interna kurser, planeringskonferenser diskussionert ex
budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik.om
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internafråga i huvudsak mötenförutsättning det ärEn är att om
hare.d., sammankomstenföretaget, koncernenför att en var-

frågadet inte mötenaktighet på högst vecka, äratt om somen
varje ellermellanrumhålls med kortregelbundet varannan

måltidsarrangemang.detvecka ärsamt att gemensamma

för preliminär skattAvdrag2.2.2

Åtnjuter preliminärförmåner skallinkomst andraskattskyldig jämte kontant

densammanlagda värde. HarinkomstförmånemasefterA-skatt beräknas

förmånsvärdet nedförmån skall sättasersättning forskattskyldige utgett en

[l953272],Uppbördslagen8 första stycketersättningens belopp §med

i huvudsak enligt vadberäknaskostförmån skallVärdet bl.a.UBL. somav

fallFöreliggerinkomsttaxeringen 8 fjärde stycket UBL.§gäller vid som

synnerligatill 42 dvs.anvisningarna § KL,andra stycketipunkt 4 avavses
medförmånenvärdetSkattemyndigheten bestämmajämkning, fårskäl för av

Skattemyndigheten har bestämt8 femte stycket UBL. Omhärtill §hänsyn

stycket lageni § andrabestämmelserna 5förmånen enligtvärdet av

USAL,socialavgifter från arbetstagare,1984668 uppbörd somom av

beräkningvidanvändasvärdejuli 1992, skall detta äventräder i kraft den 1

sjätte stycketframgår 8 § UBL,sistnämndapreliminär skatt. Det somavav

juli 1992.kraft lträder i den

Arbetsgivaravgifter2.2.3

arbetsgivaren undervadberäkning avgifternaför ärUnderlag summan avav

ellerutfört arbeteersättning föri ellerlönåret har utgett annanpengarsom
skatteplikti-andrapension, ellerintetjänsten, dockanledningeljest med av

stycket lagen2 andrai 3 kap. §eller i fallförmåner avsessomga
utfört arbeteersättning förförsäkring,1962381 allmän AFL, annanom

socialavgifter, SAL. Härav[l981691]lagen3 första stycket2 kap. § om

föri underlagetingåskallfri kostförmånsvärdctföljer bl.a. att av

5 USAL,enligt §naturaförmåner skall,skattepliktigaarbetsgivaravgifter.
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till värde bestäms i enlighet med 8 första fjärde§ styckenatas ettupp som -
UBL. denna paragraf hänvisas till 42I § andra stycket KL punkt lsamt

andra tredjeoch styckena och 3 anvisningarnapunkt till den paragrafen,av

vilka i huvudsak de regler gäller vid inkomsttaxeringenär och harsom som

redovisats under avsnittet inkomsttaxeringen. 5 § USAL har kompletterats

Ändringenmed andra stycke träder i kraft juli 1992.den lett nytt som

innebär följande avseende kostförmån. Om det föreligger fall isom avses

punkt 4 andra stycket anvisningarna till 42 § synnerliga fårKL skälav

Skattemyndigheten på framställning arbetsgivaren bestämma värdetav av

förmånen härtill.med hänsyn Arbetsgivaren skall underrätta artbetstagare

berörs skattemyndighetens beslut. ändring motiveras iDennasom av pro-

positionen 199192129, 20f. följande.meds.

grundprincipEn och bör värde skallär utgöraattvara samma
underlag för beräkning både preliminär skatt och arbets-av
givaravgifter.

torde framstå omotiverat orättvistDet och för mångasom
näringsidkare valet verksamhetsform möjlighetenavgöratt av

justeringtill underlaget för socialavgifter. skillnaderDessaav
jagkan, anfört, ekonomiskavsevärd betydel-som nyss vara av

På förmånsvärde fri bil år 1992 jämkas frånettse. av som
59 160 kr 740Volvo GL 1992 års modell till 16 850 kr blir
i dag egenavgiftema 5 686 kr arbetsgivaravgiftema blirmedan
20 584 kr.

finns därför enligt min mening för införaDet starka skäl att en
möjlighet justera ligger fördet värde till grundävenatt som
arbetsgivaravgifter förutsättningar föreligger för värdetnär att
jämkat vid taxeringen. sådan möjlighet inteEn bör be-vara

till bilförmån för kostförmån.gränsad bör gälla även Denutan
torde dock i praktiken främst få för bilför-betydelse värdet av
mån till relativt frågamed hänsyn de belopp det kanstora vara

beträffande förmån.dennaom
admini-Skäl talar sådan möjlighet främstäremotsom en av

strativ Regeländringen viss månmedför i ökad arbetsbe-art.
lastning för skatteförvaltningen frågoroch väcker bl.a. om vem

skall kunna begära beslut justerat förmånsvärde,ett ettsom om
justeringen skall kunna begäras och hur besluten skallnär vara

utformade. följandedet skall jag belysa dessaI närmare pro-
blem. s.2l själv ansökerdag det arbetstagarenI är som- - -

jämkning preliminärskattförmånsvärdet vid uttagetom av av
och inkomsttaxeringen i mån någon jämkning.den han önskar

2 I2-079l
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Införs möjlighet justera förmånsvärdet vid beräkningatten av
underlaget för arbetsgivaravgifter blir det intresse förav
arbetsgivaren han får möjlighet själv ansökaatt atten om en
justering förmånsvärdet han värdet för-denattav om anser av
mån han till den anställde inte det schablon-utger motsvarar
värde förmånen skall till. Arbetsgivaren börtassom annars upp

sådan möjlighet.ges en
Möjligheten för arbetsgivaren ansöka justeringatt ettom av

förmånsvärde bör främst praktiska skäl frikopplad frånav vara
den anställdes möjlighet enligt gällande regler ansökaatt ettom
jämkat förmånsvärde i samband med ansökan jämkningen om

den preliminära A-skatten enligt 45 § UBL. Enav samman-
koppling jämkningsinstitutetmed enligt UBL skulle leda till att

arbetsgivare inte skulle kunna få förmånsvärdet justerat i deen
fall förstanställd vid taxeringen begär få förmånsvärdetatten
jämkat. Särskilda svårigheter skulle också uppkomma dennär
anställde betalar B-skatt. Förutsättningarna för få justeringatt en

underlaget för arbetsgivaravgifter bör dock givetvisav vara
desamma för jämkning vid taxeringen.som

2.2.4 Egenavgifter

Grunden för beräkning egenavgifter såvitt sjukförsäkringsavgift,av avser

barnomsorgsavgift, arbetsskadeavgift och arbetarskyddsavgift utgörs av
sådan inkomst förvärvsarbete i 3 kap. 2 eller 2 §annat AFLav som avses a

3 kap. 4 § SAL. Till inkomst förvärvsarbete hänförs därvidannatav

inkomst i eller andra skattepliktiga förmåner för arbete ochegetpengar som
inte inkomstutgör anställning. Grunden för beräkning avgift såvittav av

folkpensionsavgift, tilläggspensionsavgift och delpensionsavgift utgörsavser

sådan inkomst förvärvsarbete i 3ll kap. § AFL.annatav av som avses

Med inkomst förvärvsarbete bl.a. i fall fördetta ersättningannatav avses

arbete för någon räkning i eller andra skattepliktiga förmånerannans pengar

eller ersättning skattepliktig inkomstutgör tjänst enligt KL ochsom av som,

anställningsförhållande förelegat, utbetalats fysisk bosattutan att av person

utomlands eller utländsk juridisk allt i den mån inkomsten inte är attperson

hänföra till inkomst anställning. Sådan inkomst dock inte med itasav

beräkningen ersättningen från den, för vilken arbetet utförts, åretunderom

inte uppgått till l 000 kr. Värde kostförmån, hänföras tillkanav som
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föringå i underlagetalltsåskallförvärvsarbete,inkomst egenav-annatav
ochfrånersättningmedvärdet tillsammansmåni dengifter enannan

tillskallKostförmånen ett000 kr.uppgått till 1 tasutgivare uppsamma
styckena UBL.sjätteförsta-fjärde och8enlighet med §ivärde bestämssom
skattemyndig-förmånsvärdetfrånavvikelse skefårföreliggerskälNär som

julifrån den 1lydelsei dessstycket USALandraenligt 5 §bestämtheten

1992.juliden 1fr.o.m.lydelsei dessstycket AFLtredje2 §1992 3 kap.

SkattemyndighetenvärdejämkattillendastsåledeskanVärdet tas omupp

USAL.stycket5 andraenligt §förmånsvärdetjämkat

inkomstPensionsgrundande2.2.5

haft in-inkomståretunderför denberäknasinkomstPensionsgrundande som

inkomståretunderförvärvsarbete ochanställning ellerkomst annat somav
ålderspen-erhållit helförsäkrade64 år. denHar16 och högstlägstfyllthar

pensions-ingenberäknasåretavlidit underinkomståret ellerhelasion under

anställninginkomstMed1 § AFL.ll kap.inkomstgrundande avsesav

förmånerskattepliktigaandraellerersättning i somellerlön pengarannan
11enskild tjänstellerallmänifått såsom arbetstagareförsäkrad haren

frånintedockräknasinkomstsådanTillAFL.stycket2 första enkap. §

000uppgått till 1är inteunderlönutgivenarbetsgivare ettoch somsamma
pensions-i denalltså normaltingårfri kostskattepliktiga värdetkr. Det av

grundande inkomsten.

Kontrolluppgiftsskyldighet2.2.6

tjänstintäktskattepliktigförmåner utgörbl.a.Kontrolluppgift avsomom
Kontrollupp-LSK.4 §förmånen 3 kap.denskall lämnas utgettsomav
skattepliktigfåttuppgiftsskyldige hardenför denskall lämnasgifter som av
förmånsvär-skallförmån,förersättningbetalatförmån. Har mottagaren en

LSK.stycketandra6 §3 kap.beloppersättningensned meddet sättas

vilkentid fördenuppgift lämnasår skalldelförmånen endastAvser omav
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förmånen utgått 3 kap. 6 § tredje stycket LSK. Uppgiftsskyldighet enligt

3 kap. 4 § LSK föreligger först efter föreläggande skattemyndighet be-av

träffande bl.a. förmån med anledning tillfälligt arbete, getts utav som av
fysisk eller dödsbo inteoch omkostnadutgör i näringsverksamhet,person

avdrag för preliminär A-skatt inte har gjorts och detom mottagarensom

sammanlagt fått haft lägre värde l 000än kr för hela åretett förmånsamt

med anledning tillfälligt iarbete andra fall än och detav angettssom nyss

sammanlagt fått haft lägremottagaren värde 100än kr för årethelaettsom

3 kap. 5 § LSK. Förmånsvärdet skall beräknas i enlighet med bestämmel-

i vilkaKL, redovisats under avsnittet Inkomsttaxeringen. får,Värdetserna

enligt 3 kap. 7 § iLSK dess lydelse fr.o.m. juliden l 1992, beräknas till

jämkat värde endast det föreligger beslut skattemyndighet enligt 5 §om av

andra stycket iUSAL dess lydelse fr.o.m. den l juli 1992 sådant värde.om

2.3 Problemavgränsning

Direktiven

Skattereformen medförde vissa ändringar i reglerna värde-om
ring helt eller delvis fria måltider. Enligt de äldre reglernaav
skulle förmånsvärdet fri måltid bestående målettav av om
dagen lunch eller middag lika med 60 % genomsnitts-vara av
priset i landet för normal lunch. Förmånsvärdet frihelten av
kost utgjorde 150 % genomsnittspriset. Enligt de gällandeav nu
reglerna skall förmånsvärdet fri måltid till 100tasav en upp

genomsnittspriset och helt fri kost till 250procent %av av
genomsnittspriset. Bidrar arbetsgivaren till kostnaderna för den
anställdes måltid och kommer härigenom den anställdes kostnad
för måltiden understiga genomsnittspriset, skall skillnadenatt tas

förmån delvis fri kost 3punkt anvisningarna tillupp som av av
42 § KL.

Kritiken företagnade ändringarna ihar huvudsak varitmot av
två slag. Dels har det hävdats det folkhälsoskäl bör finnasatt av
kvar skattesubvention för mältidsförmåner, dels har kritiken
framförts schablonreglema i vissa fall tillupphovattom ger
orimliga effekter för vissa kategorier anställda, fört.ex.av
anställda inom restaurangnäringen, det belopp denattgenom en-
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skilde får vissatill beskattning i fall kan överstigata upp
kostnaden för måltiden.

Enligt min mening finns det principiella skäl ingenav an-
ledning gå ifrån grundtanken måltidsförmåner bör be-att att

fulltskattas således inte uppgift förDet är skattesystemetut. en
subventionera förmåner tilldetta slag. Med hänsyn detatt attav

förmån skattskyldigaantal har det nöd-är ärett storten som
vändigt ha enkel och lättillämpad schablonmetod,att en som

undantagsvis frångås.bara bör kunna bakgrund denMot av nyss
redovisade kritiken orimliga effekter i vissa fall finns detom
dock anledning för före-utredaren undersöka detnärmareatt om

effekterkommer bör åtgärdas och, så skulle fallet,som om vara
föreslå tänkbara modifieringar reglerna.av

detta sammanhang vill jag också frågan fria mål-I ta upp om
itider samband tjänsteresor. arbetsgivaren imed Om samband

med anställds tjänsteresa betalar måltider, skalldennesen
förschablonbeloppen avdrag för ökade levnadskostnader redu-

med vissa påförs den anställdeDessutomprocentsatser. ettceras
förmånsvärde på grund de fria måltiderna. kan i och förDetav
sig ordning.hävdas det principiellt riktigäratt en

Förmånsbeskattningen måltiderna i dessa fall leder emeller-av
tid till åtskilligt administrativt krångel åtminstone detnärsom,

fråga enstaka måltider, inte alltid står i rimlig proportionär om
till de jämförelsevis låga i fall frågaskattebelopp det dessa är

därför friaUtredaren bör undersöka konsekvenserna attom. av
måltider i iviss utsträckning undantas från förmånsbeskattning
samband tjänsteresor.med

Två problemområden

Enligt direktiven finns principiella ifråndet skäl ingen anledning attav

måltidsförmåner fullt direktivengrundtanken bör beskattas Iatt ut. anges

problemområden dels schablonreglema i vissa fall kan upphovattsom ge

till orimliga följder för vissa kategorier skattskyldiga, dels för-attav

månsvärderingen måltider i tillsamband med tjänsteresor upphovav ger

administrativt krångel.

Skatteutskottet i 199192SkU20har betänkandet uttalat det angelägetäratt

utredningen också redovisar konsekvenserna det medatt systemet av-av nya

förändringarseende hur lunchätandet påverkats och hur eventuella har

påverkat branschen och de anställda.
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Under den begränsade tid utredningen har haft till sitt förfogande in-som

för detta delbetänkande har det inte funnits för sådangörautrymme att en

undersökning skatteutskottet efterlyser och det har enligt utrednings-som

direktiven inte heller uppdragits utredningen sådan.göra Deatt en upp-

gifter utredningen har haft tillgång till i detta avseende har presenteratssom

Lunchfrämjandet. detta material framgårAv följande. Under år 1990 ha-av

de kupongföretagen 800 000 användare medan 300l 000 ha-ca ca personer
Årde tillgång till subventionerade måltider i personalmatsalar. 1991 mins-

kade det ifrågavarande lunchätandet. Endast 400 000 löntagare sub-ca

ventionerad lunch med kuponger medan 750 000 löntagare åt subventio-ca

nerad lunch i personalmatsalar. Totalt minskade således det ifrågavarande

lunchätandet med 40-50 jämfört 1990.med Enligt undersökningprocent en

gjord Dagligvaruleverantörers Förbund harDLF mellan åren 1990av -
1992 utnyttjandet personalmatsalar minskat med 23 lunchätandetprocent,av

på öppna minskat med 13 och utnyttjandet medhavdrestauranger procent av

hemifrån ökat 23med Vidare har, enligt uppgifter frånmat procent.

Lunchfrämjandet, antalet arbetstillfällen inom restaurangnäringen minskat

tillmed 10 000 följd den tidigare mervärdeskattehöjningen.av

Som kommentar från utredningens sida till de lämnade uppgifterna kanen

framföras det inte torde skattefaktorerenbart påverkat lunch-att vara som

ätandet också försämradeden konjunkturen.utan

Lunchfrämjandet och Sveriges Hotell- och Restaurangförbund harSHR

föreslagit lunchförmån inte ingåskall i underlaget för socialav-att uttag av

gifter. Härigenom enligtskulle, deras uppfattning, omsättningen inom res-

taurangnäringen öka och orättvisor mellan anställda på olika arbetsplatser

minska och vidare skulle sådant väl in i pågåendeden EG-ett system passa

anpassningen behöva leda till minskade statliga intäkter.utan att

Förslaget inte räkna in värdet lunchförmån i förunderlagetatt uttagav av

socialavgifter innebär i princip återgång till det tidigare skattesystemeten

med subventioner lunchförmåner. skulle medföraDetta ett stort avstegav

från den grundläggande principen enligt skattereformen be-neutralom en

skattning och således från vad i princip för övrigaäven gällerett avsteg som
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också effektensådan särreglering denskattepliktiga förmåner. En attger

preliminärskatteav-för beräkningmåste ha olika underlagarbetsgivaren av

på kon-socialavgifter. måste arbetsgivarenföroch Dessutomdrag uttag av

socialavgiftsgrundande.lunchförmånen icketrolluppgiften särredovisa som

ordning.införa sådanadministrativt merarbeteinnebär såledesDet att en

lunchförmånersubventionera kanlagstiftarens önskemålOm det är att en

exempelvis värdetpåsubvention enklaregöras sätt, attett engenom av

ligger dockmarknadsvärdet.måltid liksom tidigare värderas lägre Detän

föreslå någon skattesub-utanför utredningsdirektivensnämnts attramsom

skallfrågan lunchförmåneranförda jagventionering. Med det lämnar om

i socialavgiftshänseende.särbehandlas

direk-kostförmån kan i enlighet medbeskattningi frågaProblemen avom

huvudområden.i tvåtiven delas

utgår tillkostförmånen dennavärderingenförsta området gäller närDet av

arbetsgivarens kostnaderskattskyldiga beträffande vilkakategoriersådana av

särskiltdirektivenunderstiger schablonbeloppet. nämnsför måltiderna I an-

iproblemfrågarestaurangnäringen. härställda inom Det är ett somom

på grundarbetsgivarehos sådanaprincip gäller generellt för anställda som

kostnadmåltider till lägreframställastordriftsfördelar eller liknande kanav

häri kommerpå marknaden allmänhet. Manvad värdetän motsvararsom

andra stycketenligt punkt 4finns synnerliga skälpå frågan detbl.a. om

måltider.sådananedjusteratill 42 värdetanvisningarna § KL att avav
sambandmåltider iförmånsbeskattningen friaområdetandra gällerDet av

i dettariktats bestämmelsernakritikmed tjänsteresor. Den mot av-som

administrativtbetydandemedförgår huvudsak deseende i ettut att

mindreoftastfallen barahanteringen i enskilda rördemerarbete atttrots

svårt förframhållits detsärskilt äri sammanhanghar dettabelopp. Det att

kostförmåner defånga vilkaenkla rutiner upparbetsgivaren att genom

skallarbetsgivarenförvilket nödvändigtfaktiskt utnyttjar,anställda är att

arbets-ochför preliminär skattriktigt för avdragunderlag uttagett av

kontrolluppgiften.uppgifterna pågivaravgifter församt
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Problemen kostförmånermed i samband med tjänsteresor sammanhänger

således främst med arbetsgivarens svårigheter kontrollera de anställdaatt om

utnyttjat de kostförmåner tillhandahållits. förenklaFör redovis-attsom

ningen förutsätter arbetsgivarevissa tillhandahållna förmåner utnyttjatsatt

framkommer. Andra arbetsgivare redovisar inte tillhandahållnaannatom

förmåner inteden anställde förmånema har utnyttjats. Detattom uppger

innebär det blir svårt för skattemyndighetema kontrollera denatt att om

anställde erhållit förmåner ifrågavarande slag, förmånema redovisasnärav

enligt olika principer på kontrolluppgiften och arbetsgivaren redautan att tar

på förmånema faktiskt utnyttjats.om

den åtnjuterNär anställde daglig fri kost på den ordinarie arbetsplatsen

uppkommer inte någranormalt problem angivet slag. Måltidema regi-av nu

då antingen automatiskt kort lämnas vid kassanstreras t.ex. ettgenom som

i personalmatsalen eller manuellt lämnande kupong, anteckninggenom av

på lista eller dylikt. måltidenIntas ställe det normala där varkenänannat

kupong eller kort kan användas, måltiden måste betalas kontant, kanutan

arbetsgivaren registrera måltiden i samband med den anställde begäratt

ersättning för sitt utlägg. Några problem för arbetsgivaren fånga uppatt

kostförmån i dessa föreliggersammanhang således inte.normalt

innebärDet övervägandena i denna idel torde kunna be-att stort sett

till just fallgränsas de i direktiven, nämligen kostförmån vidangettssom

tjänsteresor o.d. frågaDenna hänger emellertid så fråganmednära samman

traktamentsbeskattningen den bör behandlas i det sammanhanget.attom

frågorDessa i det följandenärmast kapitlet 3.tas upp

Övervägandena i detta avsnitt såledesbegränsas till frågan värderingenom

kostförmåner för restauranganställda liknandeochav grupper.
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överväganden förslagoch2.4

tjänsteresakostförmåner vidfrågaFörslag iUtredningens förslag om
kapitel 3 Traktamentenredovisas underrepresentationoch m.m.

princip.kostförmåner iangåendebehålls nuvarande reglerövrigtI
jämkningsmöjligheterelleralltså inte några undantagföreslåsDet nya

anställda.kategorierför vissa av
inte kanså öretalSchablonvärderingen ändras däremot att upp-

komma.

vidsåledesskalli första hand övervägas ärfråga härDen manomsom
verkligaarbetsgivarestillkostförmån skall hänsynvärderingen ta enav

schablonbeloppet. Somunderstigermåltiderna kostnadernaförkostnader när

förgenerellt problemprincip frågadet här itidigare påpekats är ettom

kanstordriftsfördelar e.d.på grundarbetsgivareanställda hos avsom

påpekatsförarbetena harkostnader.till särskilt låga Imåltidertillhandahålla

situa-anställd i denfråga beskattaigivetvis inte kan kommadet attatt en

hållastordriftsfördelar kanpå grund ettpersonalrestaurangtionen att aven
då,uppkommermarknadspriset.genomsnittliga Detunderstiger detpris som

anställde.förmån för denskattepliktignågondet, intesägs

anställde betalarfallet dendetdärvid ha haft i tankarna attMan synes
Är detkostnad.arbetsgivarensåtminstonemotsvarandebeloppmåltiden med

kanstordriftsfördelarpå grundarbetsgivare,sådäremot att avsomen

gratis eller,måltidernatillhandahållerbilliga måltider,särskiltframställa

pristillrestauranganställda,fallet föroftavilket torde ett svararsomvara

uppkommerpersonalmåltidemaförmarginalkostnademaendast enmot

skehuvudregelndå enligtskalldennaförmån. Värderingenskattepliktig av

schablon-fastställdadet RSVgenomsnittspris, dvs.marknadsmässigttill av

tilllämpningsåledesfall förutsätterivärdering dessalägrevärdet. En av

synnerliga skäl.undantagsregeln om
islagförevarandeschablonvärderingligger i sakensDet natur att aven

undervärderingfallövervärdering och i andrafall innebärvissa avenen
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förmånden utgår. vidareDet är märka utgångspunkten förattsom att

schablonregeln är värderingen skall ske inte grundval arbets-att av-
givarens kostnader för kostförmånen på grundval genomsnittsprisetutan av-
i riket för lunchmåltid beskaffenhet.normal värderingen skall såledesen av

ske med utgångspunkt i det pris måltid normalt betingar påsom en en
lunchrestaurang hänsyn till måltiden tillhandahålls iutan lunchmatsalom en
hos arbetsgivaren eller i vanlig för allmänheten och ocksårestaurang utanen

hänsyn till priset för måltiden i det enskilda fallet. kanDet dennamot

bakgrund knappast komma i fråga låta arbetsgivarens kostnad för mål-att

tiden påverka värderingen.

Frågan dåär det på finnasgrund kan anledning särbehandlaattom annan

kostförmåner för restauranganställda och liknande.

Från de berörda personalgruppema har framförts bl.a. de inte haratt

möjligheter andra personalgrupper undvika förmånsbe-attsamma som en
skattning betala de låga priser stordriftsfördelarna i och förattgenom som

sig kan motivera. Man arbetsgivare endast driverattmenar en som res-

taurangrörelse måste högre priser huvudverksamhetenänta ut om avser

något och restaurangrörelsen biverksamhetär drivs främst iannat en som

de anställdas intresse. sistnämnda fallI kan arbetsgivaren sålunda nöja sig

med lägsta möjliga marknadspris kvittaoch uteblivenatt ta eventuell vinstut

lägre löneökningar. arbetsgivarenNär å sidanandramot är restaurangägare

kan prissättningen allmänheten bli föravgörande förmånsvärde-gentemot

ringen, vilket i allmänhet innebär det inte blir fråga prislägre änatt ettom

riksgenomsnittet.

De angivna förhållandena enligt minutgör mening inte tillräcklignu an-

ledning frångå huvudregeln för förmånsvärderingen. i självaatt Det är ver-

ket frågahär förhållanden i eller mindre omfattningstörre före-kanom som

komma beträffandeäven andra arbetsgivare än restaurangägare, även om

förhållandena uttalade beträffandeär dessa. Häri ligger också detmest att

svårtär skilja den anställda eller arbetsgivare skulleatt ut grupp av som

ifrågakommakunna för särreglering.en
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synnerliga skälframgått beskrivningen gällande harrättharSom av av

i fråga bl.a. kostför jämkning förmånsvärdetföreliggaansetts somomav

förbandsövning ellerviderbjuder anställdaarbetsgivare i försvarsmakten

tydligen beaktathar härtill sjöss marinens båtar.tjänstgöring Manunder

negativt påinverkai dessa fall ofta kanspeciella omständigheternadeatt

föreligger inte beträffandeförhållandekvalitet. Något sådantmåltidemas

restaurangnäringen hävdats skälfrånrestauranganställda. har dockDet att

mål-ofta måste intaanställdajämkning föreligger på grund deför attav

uppenbartordentlig matsal.tillgång till någon Det ärhatiderna attattutan

måltiderna skiljer sig i betydande gradförmiljö står till budsden som

å sidan inte någotandraanställda. ärmellan olika Detta somgrupper av

för frångå schablon-grundspeciella fall kan utgörai mycketän attannat en

såinte betraktadRestauranganställda kanvärderingen. ansessom grupp

befogat för deras delmatmiljön undantagbeträffande ärmissgynnade att ett

grund skälmening inte heller påenligt minskäl. finnsdetta Det annanav

restauranganställda.vårderingsregel förnågon särskildinföraatt

fram-försvarets sida harockså frånbördetta sammanhang nämnasI att

jämkasskallvid förbandsövningar 0.d.önskemål värdet kostförts attom av

så speciellamåltider intas underdessa0. skäl härför hartill Som angetts att

pedagogiskaskattefria s.k.jämställa med deomständigheter de äratt att

kostförmånerna harde ifrågavarandemåltiderna. kan dock inteDet attanses

saknardepedagogiska måltiderna ellerdekaraktär att annarssomsamma

frånundantas be-föreslå dedärför inte bereddvärde och jag är att att

skattning.

reglernaSomangående värderingen bör övervägas.Ytterligare frågaen

på be-hamnakostförmånerna kommavärdetutformade kan ettär attavnu

inteadministrativt merarbetemedförinnehållerlopp Dettaören. somsom

därförkrontal börtill helamotiverat. avrundningframstår närmastEnsom

tilllunchmåltidgenomsnittspriset föravrundningi fall ske. Envart enav

fri kanför helt kostmedför dock värdetfemtalhel krona eller kronor att

först räknardäremotOmpå värde medkomma hamna ören. utettatt man

tiotal kronorbelopp tillavrundar detta närmastvärdet för helt fri kost och
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och därefter bryter värdet måltid från detta belopp 40 %ut värdetav en av
för helt fri kost undviker hamna på får ocksåören. Man den effek-attman

det fastställda förvärdet måltid vidten att måttlig prisstegring kanen en

gälla år, eftersomän avrundningen kan uppgå till 40ett % 5 krmer x
2 kr. För skattskyldig har förmån fri lunch skulle sådanen som av en
schablonisering innebära möjlig årlig vinst respektive förlust i jämförelseen

med nuvarande påregler maximalt 200 dagar å 2 kr 50 % 200 kr.ca x

Jag sådan avrundning motiverad från förenklingssynpunkt.ärattanser en

Förslaget föranleder ändring i punkt 3 anvisningarna till 42 § KL.av
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M.MTRAKTAMENTEN3

Gällande rätt3.1

levnadskostnaderökadeföravdragochTraktamenten3.1.1

Allmänt

förutgårlönersättning utöversådanMed traktamente extra an-somavses

dag-Medverksamhetsorten.vanligautanför dentjänstenvid iställd resa
förkostnadsökningentäckautgår förersättningtraktamente attsomavses

ersättningsmåutgifter. Med nattraktamentediversemåltider somsamt avses

logikostnader.utgår för

nedan.Inkomsttaxeringenavsnittskattepliktig,Traktamentsersättning är se

kommunaltochför statligtskattefritraktamentsersättningdockTidigare var
ficktjänsti enskildAnställdprivatanställda.skattepliktiga föranställda men

svarademed belopplevnadskostnaderför ökade motdock avdrag ett som

normalbe-årligen fastställdamed RSVdock högstuppburet traktamente, av

endagsförrättningar.avseendeavskaffades avdragsrätten1990lopp. F r.o.m.

Inkontsttaxeringen

för tjänstenutgåttkostnadsersättninghänförstjänst ävenTill intäkt somav
föranvisadersättning ärSärskildstycket KL.första32 1§ somamom.
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vissa tjänstenmed förenade omkostnader, måste betalas den skatt-som av
skyldige, skall intäkt tjänsttas punkt 4 anvisningarna tillupp som av av
32 § KL. Traktamentsersättning såledesär skattepliktig intäkt.

Enligt huvudregeln i 20 § skall,KL vid beräkning inkomsten från sär-av
skild förvärvskälla alla omkostnader under beskattningsåret för intäktemas

förvärvande och bibehållande avräknas från samtliga intäkter i ellerpengar
värde har influtit i förvärvskällan under beskattningsåret.pengars Frånsom

intäkt tjänst får avdrag förgöras samtliga utgifter, vilkaav är att anse som
kostnader för fullgörande tjänsten, såvitt inte för kostnaderav samma an-
visats särskilt anslag på sätt i 32 § 2 utlandstilläggsom som anges mom.
m.m. skall intäkt.tas Avdrag får ske för bl.a. ökade levnads-upp som

kostnader vid i tjänsten den vanliga verksamhetsortenutom varitresa som
förenad med övernattning 33 § 1 KL.mom.

skattskyldigHar i sitt arbete företagit varit förenade med över-resor som
nattning den vanliga verksamhetsorten,utom har han tillrätt avdrag för den

ökning i levnadskostnaden, han har haft grund han vistatssom att ut-av
sin vanliga verksamhetsort punkt 3 första stycketom anvisningarna tillav

33 § KL. Sådan kostnadsökning kan utlägg för logi, merkostnad föravse
måltider diverse småutgifter punktsamt 3 tredje stycket anvisningarnaav
till 33 § KL.

Med den vanliga verksamhetsorten förstås område inom avståndett ett av
50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksamhets-

likställs område inomort avståndett 50 kilometer frånett den skatt-av
skyldiges bostad. Tjänsteställe denär plats där arbetstagare fullgören
huvuddelen sitt arbete. Om detta sker under förflyttning eller påav arbets-

platser hela tiden växlar, tjänsteställe i regelsom den plats däranses som
arbetstagaren fullgör del sitt arbete, såsom hämta och lämnaen attav

arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter. Om

arbete på varje arbetsplats pågår under begränsad tid enligt de villkor som
gäller för vissa arbetstagare inom byggnads och anläggningsbranschen eller

därmed jämförliga branscher skall den skattskyldiges bostad anses som
tjänsteställe punkt 3 andra stycket anvisningarna till 33 § KL.av
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medgesdagtraktamenteriketförrättning inomför utgettarbetsgivarenHar

medavdragkostnadsökningvisa störrehan inte kanskattskyldigeden om
maxi-heltmeddock högstersättningen,uppbumamotsvarande denbelopp

kostnadsökning förMaximibeloppet150 kr.för dag ärmibelopp avsersom
föranspråkitagitshardagvarje helsmåutgifter underochmåltider som

hemresanelleravresedagen12.00kl.förepåbörjatsharOm resanresan.
helhemkomstdagen19.00 räknas ävenefter kl. somavslutats resp.avrese-

maximibelopphalvttill högstbestämmasskall avdraget ettfalldag. I annat

till 33 § KL.anvisningarnastycketfjärde3punkt av
354-355,del.1989902110,istatsråd anfördeFöredragande s.prop.

följande.avdragsbeloppgällandedåreduceringavsågsåvitt aven

schablon-dehärvidlag ärförslag atttill RINKsskälenEtt av
15 dygnenförstadeundergällernärvarandeför avavdrag som

merkostnader förtäckadåövemattningsförrättning och avsesen
i deninstämmerJagalltför generösa.småutgifter ärochkost

minenligtöverstigerschablonavdragbedömningen. Detta me-
kostnadsökningarförkompenseraförbehövsning vad attsom

detgäller ävenDettafrån hemmet.frånvarounder resonemang
hörTill sakeni15-dygnsperioden dag.eftermedgesavdrag som

förersättningendär merut-endagsförrättningar,vidavdragetatt
Även viss för-lunchkostnad, slopats.avsåggifter bl. enoma.

förrätt-viduppkommakankostnaderslagför dettadyring av
bortfalletbeaktabefogatdockdetövernattning är attmedningar

bestäms.schablonenavdrag närdettaav
förenklings-minstintekonstaterarRINKdetVidare är avsom

på-tjänsteresor,samtliga slagbedömaangelägetskäl somatt av
bestämmelse.enligttid,begränsadgår sammameraen

använderförrättningdagenfrån förstadenFör enavsom
för-underlogiarrangemangochkosthållning senaresomsamma

efterförändrasintemerkostnadssituationentorde enrättningen
dessaförförtalarförhållande närmast attperiod. Dettaviss

avdrags-lägresärskild,skattskyldiga tillämpakategorier enav
liksomjagAttförrättningsdagen.förstafrånredanschablon

tjänsteresorförschablonföreslåförRINK attstannat samma
i till-förenklingenmotverkaskulledetmedhänger attsamman

arbetstagarespeciellavissabrytalämpningen ut avgrupperatt
för dem.schablontillämpaoch annanen - - -

återknytavill jagstorlekavdragetsbestämmagällerdetNär att
överkompensationdenanförtinledningsvisjag somtill vad om

därviddetfinnerregler. Jagdagensenligtskerjag anser
för-vidgällerbeloppi deledningsökanaturligt nusomatt
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rättningar pågått under längre tid än 15 dygn.som Under år
1989 uppgår normalbeloppet för kost och diverse småutgifter i
dessa fall till 167 kr. Vidare bör beaktas normalbeloppetatt

innefattaräven kostnad för lunch. Jag RINKs förslaganser att
bestämma schablonavdraget för måltider och småutgifter till 150
kr, s.k. maximibelopp för dag rimligt. Beloppet bör i lag-anges
texten.

Har arbetsgivaren inte traktamente harutgett den skattskyldige tillrätt

schablonavdrag med 75 kr dag, han gör sannolikt han har haftper om att
sådan merkostnad punkt 3 femte stycket anvisningarna till 33 § KL.av

För få avdrag medatt högre belopp schablonavdragenän krävs denatt
skattskyldige kan visa kostnadsökningenatt varit större totalt vidsett
samtliga förrättningar inom riket under hela året i anställning punktsamma
3 sjätte stycket anvisningarna till 33 § KL.av

Avdrag för kostnad för logi vid förrättning inom riket medges med belopp

motsvarande den faktiska utgiften. Kan den skattskyldige inte visa logi-

kostnaden medges avdrag med belopp motsvarande ersättning uppburitssom
från arbetsgivaren nattraktamente. Detta avdrag får dock inte överstiga-
maximibelopp för är 75 kr punkt 3natt sjunde stycket anvisning-som av

till 33 § KL.arna

I propositionen 1989901l0 del s.355 motiverade föredragande stats-
råd reglerna i detta avseende enligt följande.

RINK föreslår även avdrag får medges för faktiskatt logikost-
nad skattskyldig själv betalat och visat hansom haft.en Somatt
komplettering denna föreslårregel RINK schablonavdragav att
får medges i situationer där logikostnad inte kan styrkas men
den skattskyldige har uppburit nattraktamente.

Jag förslaget välgrundat. När det gäller storlekenanser på
nattschablonen är det enligt min mening skäligt bestämmaatt
den till 75 kr. Liksom RINK vill jag framhålla avdrag föratt
övemattningskostnader naturligtvis förutsätter övernattningatt
verkligen ägt utanför hemmet. Vidare detär förutsätt-rum en
ning den skattskyldigeatt uppburit nattraktamente.
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förAvdrag fördyrade levnadskostnader skall reduceras den skattskyldigeom
erhållit kostförmån samtidigt han uppburit traktamente punkt 3 niondesom

stycket anvisningarna till 33 § EnligtKL. uttalanden i propositionenav

198990ll0, del. 356 bör reducering ske förmånenoavsetts. om er-
hållits vid enstaka tillfällen eller i omfattningstörre och reducering bör ske

efter vad kan skäligt. anslutningI härtill uttalades vidaresom anses attsom

det bör ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

utfärda rekommendationer härom. Som vägledningatt skulle dock, enligt

nämnda uttalanden, gälla avdraget bör reduceras med cirka 90att procent

frihelt kost erhållits cirka 70 bör dagens tvåprocentom varav avse
huvudmål. RSV har utfärdat rekommendationer avdrag för ökade lev-om

nadskostnader RSV 19922 iDt och dessa med vilka beloppm.m. anges

schablonavdragen bör reduceras kostförmånnär erhållits.

Har arbetet varit förlagd inom riket månader iänort tresamma mer

sträck bedöms avdragsrätten enligt reglerna för tillfälliga arbeten ochm.m.
dubbel bosättning punkt 3 åttonde stycket anvisningarna till 33 § KL.av

Härvid gäller följande.

Avdrag för ökade levnadskostnader medges inte enbart de anledningenav

den skattskyldig har arbetat den där sinatt än han har bostad.ortannan

Avdrag medges dock arbetet endast kortare tid, arbetet visser-om avser en

ligen inte kan betecknas kortvarigt ändå typiskt tidsbe-ärsettsom men

till singränsat eller sådant fast anknytning till den tidigarenatur att en

bostadsorten krävs, arbetet skall bedrivas flera olika platser eller det av

anledning inte skäligen kan ifrågasättas flyttning bör ske tillannan att

arbetsorten punkt 3 första stycket anvisningarna till 33 § KL.a av

skattskyldig har dock alltid till förrätt avdrag ökade levnadskostnader när

han grund sitt arbete flyttat till bostadsort bostaden för denav ny om

skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållits på den tidigare

bostadsorten och sådan dubbel bosättning skälig på grundär makes ellerav

sambos förvärvsverksamhet, svårigheter anskaffa fast bostad verksam-att

hetsorten eller särskild omständighet 3punkt andra stycketannan a av
anvisningarna till 33 § KL.
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falli sådanagrundläggande förutsättning för avdrag ävenärEn att

arbets-mellan bostadsorten ochövernattning har och avståndetägt attrum

fjärde3 tredje och styckena50 kilometer punktlängre änärorten ava

33till § KL.anvisningarna

tillfälligttill följdtidsbegränsad. Avdragdock normaltAvdragsrätten är av

bosättningvid dubbeltvå år. Avdragdylikt under längstoch medgesarbete

åroch längstgifta samboendeår för ellermedges under längst etttre par

för tiddock längre änför ensamstående. Avdrag medges sagts omnu,som

femte3skäl talar för det punktsärskildaanställningens eller andranatur a

33anvisningarna till § KL.stycket av

Ökningen beräknassmåutgifter arbetsortenför måltider ochi kostnader

faktiskautredning denantingen enligtmånaderna,efter förstade tre om

fördagschablonmässigt till 100 krstorlek ellerkostnadsökningens per

medgettsbortovaronförsta månadernaskattskyldig under de tre av-avsom
verksamhets-vanligatjänsteresavidlevnadskostnaderför ökadedrag utom

arbetsgivaren. Förkostnadsersättning frånalltjämt uppbärochorten som
grundlevnadskostnaderför ökadeskattskyldig medges avdrag avsom

fördag demed 75 krdylikt medges avdraganställning ellertillfällig per

dubbel bo-i falldärefterochmånaderna bortovaronförsta samttre avav
tillanvisningarna3 sjätte stycketpunkt50 kr dagsättning med avaper

tremånadsperio-efterlogiför för beräknas ävenkostnad33 Avdrag§ KL.

sjätte3månaderna punktförstaunder depåden sätt tre asomsamma

till 33 KL.anvisningarna §stycket av
statsrådföredragandeuttalade198990 10, 355,l delpropositionen II s.

följande.

schablonavdraguppfattning högredelar RINKsJag även att ett
tillperiod.relativt Rättenkortunderbör medgesendast en

tremånadersperiodensefterinte gå förloradföreslåsavdrag
5.3.3.3avsnittutvecklajag kommerutgång. Som attsenare

medhärvid skall medgesvid tjänsteresaföreslår jag avdragatt
vidavdragsbestämmelsemabakgrund100 kr. Mot att meraav

föramotiveratsamordnas detbortavistelser bör ärlångvariga att
långvariga borta-vidavdragberäkningbestämmelsen avom

förreglerutgår, i dekostnadsersättningarvistelser, där som
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närvarande vid tillfälliggäller anställning och dubbels.
bosättning.

detta sammanhang bör gälla löpande förrättningI att en anses
bruten endast uppehåll påberor arbetet förläggs tillattav som

under minst fyra veckor. Om arbetstagaren vidortannan ex.
utgången förrättning i månader helt kortvarat treav en som
återkallas till sin tidigare arbetsplats och därefter återgår till

verksamhet vid förrätt-och arbetsplats den nämndasamma som
ningen, bör enligtavdragsrätten bedömas de regler föreslåssom
för förrättningar överstiger månader. uppehållKortaretresom

sjukdomsperioderoch bör leda till tremåna-samt semester- att
dersperioden förlängs i mån under förutsättningmotsvarande att

intetraktamente betalas under uppehållet.ut

Även efter tremånadsperioden skall avdrag för ökade levnadskostnader re-

duceras skattskyldige erhållit kostförmånden punkt 3 sjunde stycketom a

anvisningarna till 33 § KL.av

Avdrag för preliminär skatt

Preliminär A-skatt skall beräknas på ersättningar för ökade levnadskostnader

lämnats vid sådan tjänsteresa inom riket i punkt 3 anvis-som som avses av

ningarna till 33 § endast till ersättningarna överstigerKL den del de

schablonbelopp gäller för för sådana eller såvittavdrag kostnader,som

förgäller kostnad logi, den faktiska utgiften. På den betalaransökan av som

ersättning får Skattemyndigheten besluta i den mån tjänsteresaut att, varar

månader, till ersättningen inteän motsvarande skall gälla den deltremer

överstiger ivad punkt 3 anvisningarna till nämnda paragrafsom anges a av

10 första§ stycket UBL.

Sammanfattningsvis gäller således skatteavdrag skall på den delgörasatt

för sådan ersättning. Eftertraktamentet överstiger schablonavdragenav som

den första tremånadersperioden i princip på helaskall skatteavdrag göras

skattemyndig-dagtraktamentet arbetsgivaren inte fått dispensharom av

heten.
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Arbetsgivaravgifter

åretför beräkning avgifterna ingår vad arbetsgivaren underunderlagetI av

i Med likställs kostnadsersättninghar b1.a. lön lön ävenutgett pengar.som

beräkning preliminär skatt 2 kap.inte enligt 10 undantas vid§ UBLsom av

3 första stycket§ SAL.

arbetsgivaravgifterUnderlaget för beräkning således detsammaär somav

för preliminärskatteavdrag.

Egenavgifter

tjänstersättning hänföra till inkomstOm skattemässigt är att av mensom

inkomst in-vid beräkning sjukpenning- och pensionsgrundande utgörav

ingå i förförvärvsarbete skall ersättningen underlagetkomst annatav

ersättningen ingåegenavgifter, avsnittet Egenavgifter i kapitel kanIse

beräkningkostnadsersättning inte enligt 10 undantas vid§ UBL avsom

preliminär Sådan kostnadsersättning kanskatt traktamente.t.ex. även

förekomma vid likställighetsavtal enligt 3 2 § AFLs.k. omvända kap. a

1983850 från vissa be-då bestämmelserna i 2 § lagen undantagsamt om

stämmelser i uppbördslagen 1953272 tillämpliga.ärm.m.

Pensionsgrundande inkomst

beräkningvidden mån kostnadsersättning inte undantas enligt 10I § UBL

jämställa inkomst anställning ochpreliminär skatt den med ärär attav av

kapitel 2.därför pensionsgrundande jämför avsnitt i kapitelmotsvaradne

Kontrolluppgzfisskyldighet

traktamentsersättningArbetsgivare vid tjänsteresa har betalat ut somsom

harunderstiger schablonbelopp för vilka den anställdeeller demotsvarar

såvitt för logi, det faktiska utlägget,till avdrag eller, gäller kostnadrätt
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skall i kontrolluppgiften sådan ersättning har betalats Detatt ut.ange

utbetalade beloppet behöver dock inte Efter föreläggande skatte-anges. av

myndighet skall den kontrolluppgiftsskyldige uppgiftlämna deäven ut-om

betalda beloppens storlek 3 kap. och4 5 § LSK.

kontrolluppgift skall särskilt för sigI det sammanlagda värdetanges av

utgivna ersättningar för ökade levnadskostnader vid i tjänstenresor som

varit förenade övernattningmed till den del ersättningen överstiger avdrags-

gilla 3 9belopp kap. § andra stycket LSK.

Traktamentsersättning vid endagsförrättning skall lön, arvodeanges som

eller motsvarande 3 9 tredjekap. § stycket LSK.

3.1.2 Vissa övriga kostnadsersättningar

Inkomsttaxeringen

Kostnadsersättning utgått för tjänsten hänförs till intäkt tjänst 32 §som av

förstal stycket och punkt anvisningarna till 324 § KL.mom. a av

skattskyldig på grund byte flyttat till bostads-Har verksamhetsortav av ny

fåttoch särskild ersättning sin arbetsgivare eller allmänna medelort av av

för flyttningskostnaden skattefri ersättningen inteersättningen till den delär

utgått med väsentligt för befattningshavare ihögre belopp gällerän som

statlig tjänst 32 § Ersättningens storlek för statligt anställdas4 KL.mom.

flyttningskostnader bestäms avtal.genom

Värde försäkring arbetsgivaren för anställde skatte-betalar den ärsomav

pliktig intäkt 3 anvisningarna till 32 Reseförsäkringarpunkt § KL.av som

arbetsgivaren för vid tjänsteresor således skatteplik-betalar den anställde är

tiga.

Avdrag för preliminär skatt

Beträffande skattepliktig ökade levnads-ersättning för kostnader änannan

prelimi-kostnader och bilkostnader förenade med tjänsten beräknasärsom
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A-skatt endast det uppenbart ersättningen kostnadernär är attom avser som

inkomsttaxering överstigerinte avdragsgilla vid eller denär mottagarens att

avdragsgillt belopp. sådant fall på ersättningenberäknas skatten helaI resp.

ersättningen överstiger avdragsgilla 10 fjärdeden del det beloppet §av som

stycket UBL.

Till flyttningskostnad skattefri naturligtvis något avdragden del skallär

Ärheller för preliminär skatt. ersättningendet uppenbart över-göras att

stiger avdragsgillt belopp skall dock sådant avdrag göras.

Preliminärskatteavdrag reseförsäkringsförmänskall avseendeäven göras

8 § första stycket UBL.

Arbetsgivaravgifter

Underlag för beräkning arbetsgivaravgiftema vad arbets-är summan avav

ersättninggivaren under äret har bl.a. lön i ellerutgett som pengar annan

kostnadsersättning inte enligtför utfört arbete. Med lön likställs även som

2 310 undantas vid beräkning preliminärskatteavdrag kap. §§ UBL av

första kostnadsersättning för vilken prelimi-stycket SAL. Således skall all

arbetsgivaravgifter.närskatteavdrag skall ingå i underlaget förgöras även

Egenavgijier

Härvid gäller för under motsvaranderegler traktamenten,samma som se

avsnitt för traktamenten.

Pensionsgrundande inkomst

beräkninginte enligt 10 vidden mån kostnadsersättning undantas § UBLI

anställninginkomstpreliminär skatt den i regel jämställa medär attav av

avsnitt i kapitel 2.och därför pensionsgrundande jämför motsvarandeär
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Kontrolluppgijisskyldighet

Kontrolluppgift ersättningar skattepliktig intäkt tjänst skallutgörom som av

lämnas den betalt förbeloppet och den den uppgiftsskyl-utav som som av

fåttdige har det skattepliktiga beloppet 3 kap. 4 § LSK. kontrollupp-I

giften skall det för varje belopp arbetsgivaren skall betala arbets-anges om

givaravgifter enligt SAL. sammanlagda värdetDet andra kostnadsersätt-av

ningar ersättningar för ökadeän levnadskostnader vid tjänsteresa varitsom

förenad med övernattning och kostnader för bil i tjänsten,medresa egen

skall särskilt för sig 3 kap. 9 första tredje§ och styckena LSK.anges

3.2 Problemavgränsning

Direktiven

huvuduppgift för särskildeEn den utredaren bör enligt direktiven attvara

kartlägga omfattningen de administrativproblem deartav av som nya reg-

lema rörande traktamenten kostnadsersättningaroch andra beskatt-samt

ningsreglema för olika förmåner Påupphov till. grundval kartlägg-gett av

ningen bör utredaren lämna förslag till förenklingar regelsystemet, utanav

de nuvarande grundprincipema frångås. Syftet skall så-med översynenatt

ledes åstadkomma enklare och lättillämpade regler såatt attvara mer

administrativt krångel olikformigoch regeltillämpning minimeras för såväl

enskilda arbetsgivare.som

frågaI traktamentsbeskattningsreglerna bör ocksåutredaren övervägaom

det finns anledning frångå ordningen nominelladen nuvarande medattom

belopp angivna i lag.
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Problemomrâden

direktiven anförs deI traktamentsbeskattningsreglema vållar problematt nya

administrativ art.av

delEn dessa problem hänger uppenbarligen med trak-stor attav samman

skattereformen blivit skattepliktiga också för statligt ochtamentena genom

kommunalt anställda. Härigenom har mängd skattskyldiga ochstoren nya

arbetsgivare måst sig in i traktamentsbeskattningsreglemasätta och skapa

administrativa rutiner för tillämpningen dessa, vilket givetvis skapatav

övergångsproblem. Dessa problem emellertid inteär den arten att ettav

ingripande motiverat lagstiftningsvägen.är förefaller ocksåDet detsom

flesta övergångsproblemen lösta.ärav nu

problem beståendeDe slag förts fram har gällt främst redovis-av mer som

ningen kostförmån i samband med traktamenten således inteoch har tagitav

sikte direkt på traktamentsbeskattningsreglema och de därmed sammanhäng-

ande reglerna avdrag för ökade levnadskostnader. Eftersom frågornaom om

kostförmån och föravdrag ökade levnadskostnader hänger nära samman

finns det tidigare anledning behandla inämnts dem sammanhang.att ettsom

Problemen gäller också tidigare fånga kostför-dels uppnämnts attsom

mäner åtnjuterde anställda i tjänsteresorsamband med och liknande,som

dels administrativt hantera den småbeloppmängd det här sigröratt av som

i de enskilda fallen.om

det gäller reglerna beskattningNär traktamenten avdrag förochom av

ökade ilevnadskostnader samband med tjänsteresor kritik också fram-har

förts beträffande kravet på dispens för preliminär skatt och socialavgifteratt

inte skall behöva betalas på hela traktamentsbeloppet sedan tjänsteförrätt-en

ning månader. finns anledning dis-än Det övervägavarat tre attmer om

mjukaspensreglema kan eller avskaffas.rentupp av
Även i övrigt bör reglerna på området utgångspunkt i för-medövervägas

enklingssträvandena.
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Överväganden3.3 och förslag

Utredningens förslag skattefrihet föreslås för fri kost åtnjuts påsom
allmänna transportmedel vid tjänsteresa och för fri frukost åtnjutssom
på hotell eller liknande inrättning kosten obligatoriskt ingår i prisetom
för eller Vidare föreslås uttryckliga bestämmelserrummet. attresan
införs skattefrihet för representationsmåltider.om

frågaI avdraget för ökade levnadskostnader föreslås detta inteom att
behöver reduceras för tillhandahållna förmåner på allmänna transport-
medel, det däremot skall reduceras för övriga tillhandahållnaattmen
måltider och således föräven skattefria hotellfrukostar och representa-
tionsmåltider.

Schablonbeloppen för avdrag för ökade levnadskostnader relateras till
basbeloppet.

Reseförsäkringar tecknats för anställds tjänsteresor görs skatte-som
fria.

3.3.1 Kostförmån, traktamenten och ökade levnadskostnader

Allmänt

Beskattningen kostförmån vid tjänsteresor har helt naturligt sambandnäraav

med traktamentsbeskattningen och tillrätten avdrag för ökade levnadskost-

nader. Har den anställde erhållit kostförmån skall sålunda dels avdraget för

ökade levnadskostnader reduceras, dels värdet kostförmånen påföras för-av
månstagaren skattepliktig intäkt.som

föreliggerDet vissa svårigheternämnts för arbetsgivarna kon-som att

trollera kostförmån utnyttjats eller inte vid tjänsteresor och detta har lettom

till skilda redovisningsrutiner hos olika arbetsgivare. kan i sinDetta tur

medföra dels felaktigt underlag för preliminärskatteavdrag och uttag av
socialavgifter, dels felaktig taxering grund oriktiga uppgifter på kon-av

trolluppgiften.

Såsom tidigare också försökernämnts arbetsgivarna förenkla hantering-att

kostförmåner den anställde till-t.ex. atten av attgenom presumera som
handahållits kostförmån också faktiskt har tillgodogjort sig den. Andra
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arbetsgivare redovisar kostförmån den anställde hanbara attom uppger
Även kostförmånen inteutnyttjat förmånen. den anställde attom uppger

utnyttjats ofta traktamentsersättningen påreducerar dock arbetsgivaren

haft för tillhandahållna måltiden.grund har kostnad denhanattav en

till börja frågor grund-antydda problemen medDe att ett avnu reser par

förmåner. första fråganläggande slag det gäller beskattningennär Denav

tillhandahåller förmånden omständigheten arbetsgivarenenbartär att enom

grund för beskatta arbetstagaren eller det krävs arbets-utgör attatt om

också faktiskt tillgodogjort sig förmånen. det sammanhangetItagaren upp-

i fråga reduk-kommer också spörsmålet vad i detta avseende gällersom om

frågan,tion avdraget för ökade levnadskostnader. andraDen som upp-av

på den första frågan beskattning skall skekommer bara ärsvaret attom

påförmånen faktiskt utnyttjats, vilka krav kan ställasendast är somom

arbetsgivaren förhåller sig i detdet gäller kontrollera hur detnär att

särskilt kostförmån,avseendet. Vidare uppkommer fråga gäller näm-en som

ligen i fråga beskattningen kostförmånvad skall gälla av somsom anses om

utgått endast vid enstaka tillfällen.

ellerFörmånsbeskattning avdragsreduktion vid tillhandahållanderesp.

utnyttjande

tillhandahållandet ellerinte något entydigt besked i fråganLagtexten ger om

förmånsbeskattning. 32 1utnyttjandet förmånen skall grunda I § mom.av

utgått förtill intäkt tjänst hänförs förmånbl.a.KL att somanges av

grupplivförsäkringfritjänsten. paragrafens 3 handlarI a mom. som om

till 32förmån åtnjutits. 3 anvisningarnatalas punktI somom som av

löneförmånolika såsombehandlar förmåner, talas bl.a. anställdattom

exempelvisåtnjuter bostad. Vidare intäkt skall vär-att upptasanges som

fria försäkringar 0.d.,det fri kost och skatter,ävensom ar-somav resor

tillhandahållit.eljestbetsgivaren betalat för den anställdes räkning eller

till-arbetsgivarenSistnämnda stadgande tyder på det räcker med attatt

i övrigthandahåller förmån för beskattning skall utlösas. Lagtextenatten en



59

talar dock delvis i riktning. Något klart besked går således intemotsatt att

få lagtexten och kan inte heller utläsas förarbetena till lagstift-genom av
ningen. Rättsläget torde dock få innebära för förmånsbeskattningattanses

krävs den skattskyldige verkligen tillgodogjort sigatt förmånen. sådanEn

ordning stämmer med vad i allmänhet igälla fråga beskattningensom anses

intäkter och bör gälla också i detta sammanhang inte klartav annatom an-

ges.

När det sedan gäller frågan vilken faktor skall utlösa reduktionom som

avdraget för ökade levnadskostnader i punkt 3 nionde stycketav anges av
anvisningarna till 33 § sådanKL reduktion skall ske den skatt-att en om
skyldige erhållit kostförmån. Eftersom det här frågaär reduktionom av

kostnadsavdrag kan det hävdasett skall ha utgångspunktatt man en annan
detän när gäller beskattningen förmånen intäkt. skulle dåDetav som en

räcka med arbetsgivaren tillhandahållit förmånenatt för reduktion skallatt

ske. iDet är även detta avseende osäkert vad gällande innebär.rätt Oavsett

hur därmed förhåller sig finns det emellertid anledning överväga inteatt om
den antydda ordningen bör gälla, dvs. reduktion vidsker till-nyss att

handahållande.

Avdraget för ökade levnadskostnader sålunda i princip de merkost-avser

nader föranletts tjänsteresan. Om den skattskyldige tillhandahål-harsom av

lits fri kost under kan inte ha föranlett några ökaderesan resan anses

matkostnader i den mån den skattskyldige haft möjlighet utnyttja kost-att

förmånen. Har han privata skäl avstått från denna bör avdrag medgesav

med fullt schablonbelopp reducering bör ske. sådanEn ordning innebärutan

arbetsgivaren inte behöver undersöka denatt anställde utnyttjat kostför-om

månen reducering kan ske redan denutan grunden förmånen tillhanda-att

hållits. denKan skattskyldige visa han inte kunnat utnyttja förmånen böratt

dock reducering inte ske.

Om utformar beskattningen i enlighet med det hittills anförda skulleman

det alltså innebära olika principer skulle förgälla å sidan förmånsbe-att ena
skattningen åoch andra sidan avdragsreduktionen. Huruvida detta är en
lämplig ordning får den fortsatta framställningen utvisa. bör bara på-Här
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fallförenklingsåtgärder gäller främst sådana därdels behovetpekas att av

förmån faktiskt utnyttjats eller ej,måste hålla reda påarbetsgivaren om en

just förmånsbeskattningen föranlett besvär.dels det är mestatt som

kontrollskyldighetArbetsgivarens

vilka kan ställasfrågan kravandra grundläggande ärDen nämnts somsom

huruvidakontrollera arbetstagarearbetsgivaren det gällernär att en

enlighet vadförmån står till förfogande. medutnyttjar hans I somsomen

utnyttjats fåföregående frågan förmån elleranförts i skulledet om en

iintäktsbeskattningen förmånen däremotdet gällerbetydelse när menav re-

för levnadskostnader.gäller reduktionen avdraget ökadegel inte detnär av

tillhandahåller sinaåligga arbetsgivare anställdaprincip måste detI somen

i vilken mån arbetstagarnanaturaförmåner olika hålla redaslag ut-attav

med speciellaförmånema. emellertid i vissa fall förenatnyttjar kanDet vara

förmåner till-fullgöra kontrollskyldigheten. gällersvårigheter Detatt som

arbetsgivaren inte någon rådighet ochhandahålls på platser har översom

tänker påingår i priset förförmånerna Jagdär större t.ex.ett arrangemang.

ingårhotellmåltider transportmedel frukostfria allmänna samt som

anledning förmåner detta slagi rumspriset. finnsDet övervägaatt avom
Även fall det särskiltföremål för beskattning. för andra där ärskall vara

uppgiftslämnande kanrutiner för korrektsvårt för arbetsgivaren skapaatt ett

förmånsbeskattningen.undantag frånfinnas anledningdet övervägaatt

angivet slag uppkommerfall kostförmåner där kontrollproblemDe av av

för diskuterades underåtminstone delvis inom begreppett somramenryms

tillfällen.förmåner vid enstakatill skattereformen, nämligenförarbetena

utgångspunkt.frånfinns därför anledning diskutera problemen dennaDet att

tillfällenEnstaka

tillfällen rättslägetbeskattningen kostförmåner vid enstaka ärgällerVad av

kapitel 2 före-för gällandeframgått redogörelsen rättoklart. Som har av
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slogs i lagrådsremissen uttrycklig reglering saken innebörden ävenattav av
kostförmån vid enstaka tillfällen skulle förmånsbeskattas enligt de vanliga

reglerna. Förslaget emellertid inte itogs med propositionen och föredrag-

ande statsrådet anförde därvid bl.a. det enligt hans mening måsteatt anses
föra för långt vidäven enstaka tillfällenatt representation beskatta denav
anställde för värdet eventuell kostförmån bl.a. eftersom det inteav utan
vidare kan för givet det skulletas sigröra inbesparadatt levnadskost-om en
nad. Föredraganden anförde vidare.

Motsvarande kan föras när det gäller kostförmånresonemang
vid enstaka arbetsmåltider och vid enstaka tillfällen under
tjänsteresa och liknande. Inte heller i sådana fall bör normalt
någon beskattning bli aktuell. Däremot bör skattepliktig kostför-
mån föreligga måltid tillhandahålls vidanses om ex. represen-
tation vid större antal tillfällen ellerett vid personalkonferenser,
utbildning och liknande måltiden inte bara enstaka till-om avser
fällen. Förslaget skatteplikt för kostförmån vid enstaka till-om
fällen bör alltså inte genomföras.

Föredragandens uttalanden kom emellertid inte till direkt iuttryck någon

lagtext.

Skatteutskottet fann med hänsyn till vad anförts i propositionen isom
denna fråga utvecklingen detta områdeatt borde innanavvaktas gickman
in på närmare lagreglering detaljfrågan beskattning måltideren vidav om av
enstaka tillfällen.

RSV har i utfärdade rekommendationer RSV Dt 199124 friangett att
kost är skattepliktig förmån den tillhandahålls fortlöpandeoavsetten om
eller endast vid särskilda tillfällen, såsom under tjänsteresaförrättning,

tjänstgöring på kurser, kongresser, konferenser,ort, studieresor o.d.annan
,

medan fri måltid i samband med representation extern eller intern och

liknande inte är skattepliktig.

praktikenI torde bestämmelserna tillämpas i enlighet med RSVs rekom-

mendation. Frågan Ärdåär detta är lämplig ordning. undantaget förom en

kostförmåner vid representation motiverat Finns det anledning fastaatt ta
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också undan-propositionen ochgjorde iföredragandenuttalandenpå de som
liknandevid tjänsteresa ochtillfällenenstakakostförmån vidta

be-lagrådsremisseniförslagetframinte läggaförgrundSom omatt

föredragandenanfördetillfällenenstaka attkostförmåner vidskattning av
in-sigskulledet röraför givetvidare kundeintedet att om entasutan

representationvidtillfällenenstakadet gällerlevnadskostnad närbesparad

falli vissadetsålundaantydsliknande. Dettjänsteresa och atteller under

förmån.någonfrågainte kanhuvudslagdetta över taget omvaraansesav
inställningprincipiellai densamtidigtemellertidinstämdeFöredraganden

nämligenlagrådsremissen,iuttryck attkommit tillrättslägetangående som
för-dennamåltider börför anställdasför kostnadenstårarbetsgivareenom

anställdeförlevnadskostnad den oavsettinbesparad ommån utgöra enanses
iexempelvisutgårdenperiod ellerlängreerhålls underförmånen omen

tillfälle.enstakarepresentation vidsamband med

uttalandendessabakgrundhuralldeles klartinte motDet avmansynes
enstakavidkostförmånerbeskattningentill frågansigställabör avom

förförutsättningföredraganden attenligtdockTydligttillfällen. är att en--
lev-inbesparinginnebärdennaförmån ärmåltidbeskatta att avensomen

före-alltidinte kaninbesparingsådan antasvidareochnadskostnader att en

tjänsteresefallen.representations- ochiligga

övervägandenprincipiellagrundvalsvårtuppenbarligenär attDet av

skelevnadskostnaden kaninbesparing antasdvs.angivet slag avom enav -
ochrepresentationsfallenmellangränslinjedraförsöka t.ex.eller en-
denhävdasdockkan attrespektive Detinomtjänsteresefallen eller grupp.

utnyttjaval ännågotinte har attrepresentationsfallen annatianställde

tjänsterese-förmånsbeskattning. Isigunderkastasåledesochkostförmånen

därmedochförmånenutnyttjaavstå frånnormaltdäremot attfallen kan han

slagdettasynpunkterMöjligen harinte aktuell.beskattningnågonblir av

igjorts RSVsfallenbådademellanåtskillnadförgrund dentilllegat som

skatteplikt iprincipinämntsinnebärrekommendationer. Dessa som

gårjagrepresentationsfallen. Innaniskattefrihettjänsteresefallen och

skallutformasbörförmånsbeskattningenfrånundantaghurnärmare ett
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jag bakgrund det anfördamot uppehålla mig något vid idetav RSVs re-
kommendationer angivna undantaget avseende representationsmåltider.

Representationsmâltider

Enligt RSVs rekommendationer RSV 199124Dt friär måltid i samband

med representation extern eller intern och liknande inte skattepliktig.

Någon begränsning till representation vid enstaka tillfällen har inte direkt

uppställts. Såvitt gäller intern representation har dock denna i rekommenda-

tionen deñnierats på sådant sättett undantaget för kostförmånatt vid sådan

representation kommer gälla iatt barastort enstaka tillfällen.sett Rekom-

mendationen har i denna del följande lydelse.

Med intern representation och liknande bör i detta sammanhang
sådant personalfester, informationsmötenavses medsom per-

sonalen, interna kurser, planeringskonferenser t diskussionerex
budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljningspolitik.om
förutsättningEn är det frågaär iatt huvudsak interna mötenom

för företaget, koncernen d, sammankomsten haratt varak-e en
tighet på högst vecka, det inte frågaäratt mötenen om som
regelbundet hålls med kort mellanrum varje eller varannan
vecka det ärsamt att måltidsarrangemang.gemensamma

börHur undantaget från färmånsbeskattningen utformas

Med hänsyn till förevarande utrednings huvudsyfte förenkla beskattnings-att
reglerna finns det inte någon anledning avskaffa eller begränsaatt det i

RSVs rekommendationer angivna undantaget för kostförmåner i samband

med representation. Undantaget bör i stället uttryckligen i lagtext.anges
Det finns uppenbarligen också behov från förenklingssynpunktstort att

från beskattning undanta åtminstone vissa kostförmåner under tjänsteresor

och liknande. Det gäller särskilt beträffande sådana måltider ingår i ettsom
större måltider på allmännat.ex.arrangemang, transportmedel hotell-samt
frukostar.



64

generellt undantaginföraböremellertidfråganförsta ettärDen manom

för sigskulle i ochsådan åtgärdtillfällen. Enkostförmån vid enstakaför

emellertidtordeförenklingssynpunkt. Detfrånmotiveradkunna varavara
den skatte-för avgränsatillfällenenstakaanvända begreppetsvårt attatt

någotinnebäri sig närmastkostförmåner. attBegreppetfria somgruppen -
förobestämtalltförsålundaoregelbundet attoch ärsällanförekommer -

finnagåinte hellertordeavgränsning.sådan Det attgrund förligga till en

i sammanhanget.användbartliknande begrepp ärnågot som

i forminföra beloppsgräns ettmöjlighet skulle kunnaEn att avenvara

mån dei denskattepliktiga barablirkostförmånersåbottenbelopp,s.k. att

kapitel 1inledningsvishari fråga.överstiger beloppet Jagsammanlagt

blevförenklingssyfte. Slutsatsenibeloppsgränserinförandetdiskuterat av
fråganochsådanaåterhållsam medkostnadskäl bör attbl.a.att varaman av

beloppsgränspåpekasslutbetänkandet. böranstå till Detfalli bör attvart en

arbetsgivarenmåste såvälbörja medTillåtskilliga problem.medför att som

hållabeloppsgränsenför kunna avgöraarbetstagaren att passerasom --
förenklingseffekten.delförtarförmåner, vilketpå samtligareda stor aven

rättvistsamtidigtenkelt ochfåsvårigheter systemVidare uppkommer att ett

kanåret. Sammantagetarbetsgivare underbyterför arbetstagare ensom
förenk-frånmotiveradnärvarandeinte föråtminstonebeloppsgräns anses

lingssynpunkt.

fårgenerella undantagföri ställettillframanförda lederDet att man --
på de fallsikte direktundantagpreciseradeutformaförsöka tarsommer

jagtillämpningen. Sompraktiskaiproblem denorsakat nyssmestsom
tvåhotellfrukostartransportmedelpå allmännamåltidernämnde samtär

sådana fall.

ofta i det prismåltideringårtransportmedelbeträffar allmännaförstVad

möjlighet köpanågonfärdbiljetten ochförbetalararbetsgivaren att ensom
skillnadTillvanligen inte.finnsmåltidernainkluderarintefärdbiljett som

idennearbetsgivaren hartillhandahållsfrifall kostflestafrån de när av

automatiskt denådrar sigvalmöjlighetinte någonsåledesfalldessa utan

till detkostförmån. Med hänsynföljer medhanteringadministrativa ensom
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inom såväl den privata den statligaantal tjänsteresor görsstora somsom

frimycket besparas denna kost undantassektorn kan merarbete om grupp av

beskattning.från

någotfrån principiella utgångspunkter hinderinte heller mötaDet synes

inte såLikformighets- och rättviseskäl harsådant undantag. stormot ett

speciellaförmåner utgår tillfälligt under sådet gällertyngd när passsom

fall ifråga-föredragande statsrådet kan det i vissaförhållanden. Som uttalat

för skattefrihetföreligger någon förmån. förutsättningardet Somsättas om

erhålls i tjänsten ochfall i princip gälla kosten vidi dessa bör attatt resaen

pris.färdbiljetten inte kan köpas exkl. kosten till lägreett

måltiderfinns vissa likheter medgäller fri frukost på hotelldet sedanNär

i det enskildaFörmånen ofta förekommande ochpå transportmedel. rörär

alltidarbetsgivaren inte heller härfallet mindre värde och kanendast ett

anfördafrukost inte ingår i priset. talarvälja skaffa hotellrum där Detatt ett

ingår i priset för hotellrummethotellfrukostar obligatorisktför ävenatt som

från förmånsbeskattningen.bör undantas

rekommendationerihittills anförda innebär således dels det RSVsDet att

irepresentationsmåltider kvarstå huvud-angivna beträffande börundantaget

påinföras för måltider allmännaoförändrat, dels undantag börsak att nya

rumspriset.obligatoriskt ingår iför hotellfrukostartransportmedel och som

speciella fallfinns ytterligare någraåterstår då detövervägaDet att avom

klart kanförenklingsskäl ochkostförmåner bör undantas av-av somsom

förekomma vissaförmåner. situation där det kanfrån andra Engränsas pro-

kostförmåner den anställdeför arbetsgivaren fånga vilkablem ut-att upp

dylikt. mångaerbjuds i med utbildning och Inyttjar sådana sambandär när

intedockingår då i kursavgiften måltider. Problemen tordefall även vara

också i mycketUtbildningsresor o.d. förekommeralltför svåra bemästra.att

fallen frånvarierande omfattning svårtoch det dessutom avgränsaär att

hellerför sådana fall.Något föreslås därför inte Inteandra fall. undantag

angivnaför utvidga deframkommit tillräckliga skäli övrigt har att nyss

undantagen.

3 I2-079I
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skall avdragsreduktionNär ske

Som tidigare har utvecklats fråndet principiellaär utgångspunkter naturligt

låter olika regler förgälla å sidan förmånsbeskattningenatt och åman ena

sidanandra reduktionen avdraget för ökade levnadskostnader. Attav en
kostförmån undantas från beskattning innebär alltså inte också böratt man
låta bli reducera avdraget för ökade levnadskostnader.att En sak ärannan

det givetvis kan finnas skäl dettaatt samordna reglerna.att trots

Behov förenklingar föreligger tidigare påpekat främst i de fall därav som

arbetsgivaren måste kontrollera förmån utnyttjats eller innanom en en
beskattningsåtgärd kan ske. Någon sådan kontroll behövs inte enligt det

tidigare sagda det gällernär avdragsreduktionen denna kan företas såutan

arbetsgivaren tillhandahållit kostförmån.snart torde vidareDet normalten

förhålla sig så arbetsgivaren reducerar traktamentsersättningen iatt den mån

han tillhandahåller kostförmåner. Detta torde dock i interegel gälla i fråga

kostförmåner på allmänna transportmedel.om

Förenklingsskål förtalar i dessa avseenden så långt möjligt för-att man

söker skattereglema till de rutiner gäller på arbetsmarknaden.anpassa som

innebärDet avdragsreduktion inte bör ske beträffandeatt kostförmåner på

allmänna transportmedel, sådan reduktion däremot bör ske i övrigt,attmen

dvs. också i fråga tillhandahållna representationsmåltider och hotellfru-om

kostar på tjänsteresor.

Sammanfattning

skattefrihet föreslås för kostförmåner i två fall. förstaFör det gäller det

måltider åtnjuts på allmänna vidtransportmedel tjänsteresa. detFörsom

andra gäller frukostdet åtnjuts på hotell liknandeoch inrättning. Somsom

förutsättning för skattefriheten gäller dock kosten obligatoriskt ingår iatt

priset för eller Vidare lagfásts skattefriheten för fri kostrummet.resan som
åtnjuts vid representation.
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för lev-ökadeske avdragetfrågan reduktion skalldet gällerNär avom

sådanföreslåskostförmånertillhandahållnapå grundnadskostnader attav

på all-tillhandahållitsbeträffande förmånerreduktion inte skall ske som

övrigt ochske ireduktion skallsådantransportmedel,männa attmen

representations-ochtillhandahållna hotellfrukostarfrågaisåledes om

måltider.

till 32anvisningarna § KL,3ändring i punktföranlederFörslagen av

33anvisningarna till § KL.3 och 3punkterna a av

arbetsgivaravgifterochpreliminär skattMedgivande3.3.2 att

traktamentsersättningar efter depåberäknasbehöver

månadernaförstatre

traktamentsersättningarpåverkställaspreliminär A-skatt skallförAvdrag

schablonbe-överstiger detill del dessai Sverige endast denvid tjänsteresa

gäller docklevnadskostnader. Dettaför ökadeför avdraggällerlopp som
däreftertidentjänsteresa. Förmånadernaförstaunder debara tre av en

ersättningenpåskatt helaför preliminärarbetsgivaren avdragskall göra om

börskyldighet.från Detbefriats dennaefter ansökanarbetsgivareninte

förunderlagetocksåpreliminärskatteavdragförunderlagetpåpekas styratt

socialavgifter.uttag av
ansökningar före-sådanahari de städernaskattemyndighetema störreHos

byggföretagenomfattning. främst dekommit i relativt Det är stora somstor

dis-projektbyggen. Envid olikaför sina anställdadispensansökthar om

projektetsuppgifterinnehållai praktiken barabehöver artpensansökan om

för dispens. Sök-fortgå skälenskallvilken tid detoch underplats, samt

omfattaspå anställdadeinte helleranden behöver avsomnamnenuppge
tillutgångbeskattningsåretsvidskall sökandenansökningen. Däremot

omfattasanställdadeförteckninginsända överSkattemyndigheten avsomen

projektdispens.sådanen
uppgifternabristfälligadeblir på grundkontrollSkattemyndigheternas av

allasåblivitharöversiktlig. Resultatetmycket gotti ansökningarna att som
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ansökningar bifalls. Någon uppföljning lämnade dispenser i regelgörsav

inte. Såväl arbetsgivare skattemyndigheter dispensförfarandetuppleversom

onödig pappersexercis. förDetta talar avskaffas.böratt systemetsom en

Samtidigt fungerar dock den medgivna dispensen förhandsbeskedettsom

arbetsgivaren kan sig efter. Fråganrätta dispensregeln i 10 § UBLsom om

skall slopas eller bör därför ocksåövervägas med hänsyn till detom

behövs någon form förhandsbesked och begreppet arbetsort kanav om

definieras utförligt. De med dispensregeln sammanhängande frågornamera

bör därför utredas ytterligare varför jag återkommer till detta i slutbe-

tänkandet.

Övrigt3.3.3

Nominella belopp lagtexteni

Enligt direktiven skall finns frångåövervägas det anledning denattom

ordningennuvarande med schablonbelopp för föravdrag ökade levnadskost-

nader angivna med nominella belopp i lagtexten. alternativEtt är att

schablonbeloppen tillrelateras basbeloppet. Fördelarna med sådan kopp-en

ling behöverär lagändringar endast till syfte jus-göra haratt attman som

nominellaavdragets belopp. Maximibeloppet för dag skulle medtera en

konstruktion anknyter till basbeloppet kunna bestämmas till 0,5 procentsom

för beskattningsåretdet gällande basbeloppet, till lägreavrundat närmastav

tiotal maximibeloppetkr och för skulle i enlighet tillhärmed bestämmasnatt

hälften härav. Med det för år 1992 blir maximibelop-gällande basbeloppet

för då 170 föredag kr avrundning 168 kr 50 och maximibeloppetörepet

för 85 efter första månadernakr. Det reducerade avdragsbeloppet denatt tre

bör lämpligen bestämmas till 70 helt maximibelopp det iochprocent av

punkt 3 anvisningarna till 33 angivna uppgående till§ avdragetKL etta av

tredjedels maximibelopp, 30dvs. 50 kr, bör bestämmas till procent av

maximibeloppet. förhar bestämts till hela tiotalProcentsatsema att

inteschablonbeloppen skall hamna öretal.
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koppling basbeloppet tordepåtagliga med sådan tillNågra nackdelar en

Förslagetdärför reglerna ändras på detinte finnas jag föreslår sättet.och att

till 333 3 anvisningarna §föranleder ändring i punkterna och KL.a av

Traktamentsreglema i övrigt

i huvudsakkritiken traktamentsreglematidigare påpekats harSom har mot

Förslagkostförmåner i samband med traktamenten.hanteringenavsett av

föregående. Visshanteringen har lagts fram i detför underlätta denatt

självaframförts också det gäller traktaments-kritik emellertidhar när

olika schablonbe-då förekommer så mångaoch bl.a. detreglerna mot att

tid finns inte någravarit i kraft så kortlopp. Eftersom reglerna har mer

eventuella ändringarerfarenheter tillämpningen. Fråganingående avomav

får därför i slutbetänkandet.dess regler tas upp

Flyttningskostnader

flyttningskostnader skulledefinition i vad medlagtextEn som menasav

i 32 Gäl-tillämpningen bestämmelserna § 4 KL.kunna underlätta mom.av

ersättningens storlek iskattefrialande konstruktion med denavgränsaatt

sålunda kunnautgår till i statlig tjänst börförhållande till vad anställdsom

utgårkoppling till vadnågot klargörande. sådanmedersättas En sommer

i regler underfinns emellertid andratill statlig befattningshavare även

flyttnings-ändring avseendeinkomstslaget tjänst. eventuell reglernaEn av

samtidigtdärför inte övervägerkostnadsersättning bör göras utan att man

konstruerade på lik-i reglerändringar andra ärdet behöver göras somom

till frågan inte heller kanhänsyn härtill ochnande Medsätt. att anses vara

ingen ändring gällandeföreslås i betänkandeförturskaraktär detta reg-avav

i avseende.ler detta



70

Reseförsäkring vid tjänsteresa

Med hänsyn till det administrativa merarbetet beskattning reseför-som av
säkring medför tilloch det leder till ringa skattekonsekvenser,att bör

reseförsäkringar tecknats för anställds tjänsteresor bli skattefria ochsom

undantas från preliminärskatteavdrag och sociala avgifter. Förslagetuttag av
föranleder ändring i punkt 3 anvisningarna till 32 § KL.av
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PERSONALVÅRDSFÖRMÃNER4

Bakgrund4.1

särskilda reglernågrabörjan intefråninnehöllKommunalskattelagen om

År vissinfördes1946541946 SFSpersonalvårdsförmåner.skattefria

såkonstrueradtandvård. Regelnochför fri sjukvård attskattefrihet var

efterenskild tjänst ochutgått iförmånenförelåg endastskatteplikt om
Åranställda.för statligtgälldevadförmånligare grunderväsentligt ån som

inteskulletjänstintäktföreskrevs1956541 tas1956 SFS att uppsom av

förmånen kundeutgått ivärde änmindreförmån annat ompengarsomav
Syftetför utfört arbete.vederlagdirektavsedd utgörainte attantas vara

för-praxis beträffandelagfásta dåvarandebestämmelsedennamed attvar

undantaadministrativa skälskattepliktiga ochintemåner attansetts avsom
fall iför dessabeskattning. Gemensamtfrånmindre värdeförmåner av

avseddahand,fall inte i förstaiinte ellerförmånemapraxis vart varattvar
åtgärderkaraktärenhadeutfört arbete.ersättning för Deutgöra avmeratt

detockså kundeelleri arbetettrivselvidtog för skapaarbetsgivaren attsom
lik-inom yrket ellerpå grund sedvanautgickförmånersigröra avsomom

inne-ekonomiskt värde ellerringai regel ganskaFörmånernanande. avvar

levnadskostnader förbesparingnämnvärdnågon mot-varje fall inteibar av

intemedföraocksåemellertidbestämmelsen kom attDen entagaren. nya

Departementschefen anfördeområdet.skattefriautvidgning detobetydlig av

följande.333 f. bl.a.1956150proposition s.i
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liggerDet i sakens väsentliga rimligennatur, att avstegmera
inte kan från principengöras naturaförmåners likställighetom
med lön i Om naturaförmåner i större utsträckningpengar.
undantogs från beskattning, skulle detta tillleda uppenbara
orättvisor. Man behöver här bara tänka på företaget, hållersom
sin chef eller med fri bostad, eller hembiträdet med frittannan
vivre. Vidare kan inte bortses från risken regler sådanatt av
innebörd skulle framkalla benägenhet låta arbetslöner iatten
ökad utsträckning utgå i form naturaförmåner.av - - -

bör enligtDet min mening inte väcka betänkligheter att genom
uttryckliga föreskrifter från beskattning undanta förmåner av nu
angivet och därmed likartat slag. Fasthåller vid det skallattman

sig förmånerröra inte kan avseddaantagasom attsom ut-vara
direktgöra vederlag för utfört arbete, godtagbar spärrsynes en

erhållas försök undandra skattmot kontantatt ersättaattgenom
lön med naturaförmåner. För ytterligare motverka försök iatt
sådan riktning böra gälla, förmånen skallattsynes vara av
mindre värde.

Med så utformade regler till början ingengöres ändring ien
fallde då praxis medger skattefrihet. därjämteMen erhållesnu
inte obetydlig utvidgning det skattefria området. Därunderen av

kommer inbegripas åtskilliga fall vilkai den anställdeatt har att
erlägga vederlag något understiger detett motsvarandesom
marknadspriset. Exempel härpå subventioneradeär luncher o.d.

,varurabatter någotär förstörre andraän kunder, tjänstebo-som
städer med hyra något understigande hyrespriset ien orten samt

privaträtt använda arbetsgivaren tillhörig bil föratt ersätt-en
ning endast obetydligtär lägre de verkligaän kostnaderna.som

blirDet också klarlagt, skatt inte skall utgå för värdetatt av
förfriskningar o.d., ersättning tillhandahålles iutansom sam-
band med arbetet.

Denna regel skattefrihet för förmåner mindre värde kompletteradesom av

med bestämmelse i taxeringslagen 1956623 arbetsgivaren inteen attom

behövde lämna kontrolluppgift i fråga förmåner efter avdrag förom som

vederlag uppenbarligen hade värde inte översteg visst belopp,ett ettsom

ursprungligen 400 kr sedermera höjdes till 600 kr.som var men

1987 årsFöre lagändringar 1987SFS 1303 reglerna således ganskavar

knapphändiga fylldes RSV anvisningar. Enligt RSVsutmen av genom an-
visningar delades förmånema i utgjordesEn för-tre grupper. grupp av
måner inte borde skattepliktiga grupp En andra avsågsom anses grupp
förmåner vilkas skatteplikt berodde värdet grupp II och här gickav en
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höjdes till 600 tredjevilken kr.vid 400 kr, Dengräns gruppensenare

skattepliktiga eftersomförmåner alltid bordebestodIIIgrupp ansesav som

ersättning.jämställa med eller kontantde lönatt annanvar

19869 skulle1987 taxeringanvisningar för års RSV DtEnligt RSVs

hänföras för-skattepliktigaförmåner inte bordetill anses somgruppen som

trivselförmåner.obetydligt ekonomiskt värde för s.k.måner mottagaren,av

visserligen kundevissa förmåner, vilkas värdeHit räknades även vara

därför iskattepliktiga ochenligt praxis inte ävenstörre, ansettsmen som

följ-från beskattning. Som exempelfortsättningen borde undantas angavs

ande

fri sådana,skyddskläder ochfria överdrags- och tvätt av-
inteförfriskningar arbetet kaffe o.d. kanunder anses somsom-

måltid,
vid inköp och tjänster,sedvanliga rabatter anställda somav varor-

arbetsgivaren,varusortiment eller producerasingår i arbetsgivarens av
personalomkost-från arbetsgivare med karaktärsedvanliga gåvor av-

huvudsak-medalj eller gåva slag mednader, klocka, annatt.ex. av
tids anställning,lämnas efter längreligen personligt värde, som

tillhandahållna tillhöran-arbetsgivaren lokaler medfritt utnyttjande av-
fritt tillhandahållandemotionsidrottutrustning för motion ochde samt

reklamtryck, så-försett arbetsgivarensklädutrustning medenklareav
anställdes personliga bruk,T-shirts träningsoveraller för denochsom
tidskrift förmånen hartidning ellerfrisubventionerad TV-licens, om-

produktion,arbetsgivarensdirekt samband medett
familjer,derasfria för järnvägspersonal ochresor-

tillsynsskyldighet ellerm.fl. medfrisubventionerad måltid för lärare-
medskolmâltid eller i sambandför barn undermotsvarande ansvar

pedagogisk måltid,s.k.
förordninglärlingsutbildning enligtgenomgårfri kost för elev, som-

lärlingsutbildninggymnasialförsöksverksamhet med1980533 om
för-1980534enligt förordningenyrkesintroduktioneller om

yrkesintroduktion knut-introduktionsprogram ochsöksverksamhet med
ersättninginte erhåller högre äntill gymnasieskolan, han somomna

1973349.utgår enligt studiestödslagen

vilkas skatteplikt berorförmånerexempel på den andraSom avgruppen,

följandevärdet grupp II, angavs

pris,till nedsattsubventionerad kost, såsom lunch
hyresbillig tjänstebostad,såsomsubventionerad bostad,-

pris,bränsle till nedsatt-
till pris,elektrisk nedsattström-
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beklädnad i och för tjänsten annat än överdrags- och skyddskläder-
tillhandahålls till nedsatt pris,som

subventionerad telefon i bostaden,-
subventionerad semesterbostad i Sverige eller utlandet.-

Exempel hänförliga till den tredje förmåner alltid bordegruppen, som
skattepliktiga grupp III, enligt RSV följandeanses var

hyresfri bostad,-
fri kost, eller flera mål dagen,ett om-
fritt bränsle,-
fri elektrisk ström,-

för privaträtt bruk nyttja bilatt ställts till förfogandesom av-
arbetsgivaren,
rabatt anställda, vilken överstigit vad sedvanligen förekommer,som-
fri beklädnad i och för tjänsten annat överdrags-än och skyddsklä--
der,
fri telefon,-
fri TV-licens utom i sådana fall hänförligaär till I,som grupp-
fri dagstidning utom i sådana fall hänförligaär till Isom grupp-
fri semesterbostad i Sverige eller utlandet.-

Utöver nämnda fanns ytterligare förmånertre sär-grupper en grupp som
reglerades i fråga omfattningen beskattningen; hit hörde bl.a. förmånom av

fri sjukvård i viss omfattning, vissa fria vissa naturaförmånerav samtresor
utgått till elever under utbildningstiden och för vilka värdet fick jämkassom

till lägre belopp änett skulle ha tagits till beskattning densom annars upp
s.k. praktikantregeln.

När det gällde värderingen naturaförmånema skulle dessa värderas tillav

marknadsvärdet pris. Härifrån gjordes dock vissa avvikelser,ortens vilka-
berodde iakttog försiktighet vid värderingen.att Vidare detman var en-
dast i vissa särskilt angivna fall kost och bostad arbetsgivarensom var- -
skyldig räkna förmånsvärdetmed vid beräkningatt avdrag för preliminärav
skatt ioch underlaget för arbetsgivaravgifter. Skyldighet beakta förmånatt

fri bil infördes först fr.o.m. den 1 januari 1987.av

Den 1 januari 1988 trädde de ireglerna kraft och tillämpades förstanya

gången vid 1989 års taxering. Genom ändringdenna infördes nuvarande

regler skattefrihet vissaunder förutsättningar för värdet minnesgåvorom av
till anställd, julgåvor mindre värde, sedvanliga jubileumsgåvor tillav an-
ställda, personalvårdsförmån, förmån fri hälso- sjukvårdoch förmånochav
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precise-i huvudsakutgjordereglerfria arbetskläder Dessa ennyam.m.av
förförutsättningarnai frågatidigare reglernaförhållande till dering i om

personalvårdsförmån.till skattefrihänförasnaturaförmån skulle kunnaatt en

skatteplikti-innebarregeli 32 3 fSamtidigt infördes § KL atten sommom.

direkt veder-och inteutgått ihadeförmåner än ettannat varpengarsomga

för-intäkt tjänst,inte skulleför utfört arbete,lag tas av omupp som

600 Vidhögst kr.år för anställdvärdesammanlagdamånemas varenper

värdetsammanlagdatill detregel skulle hänsynnämndatillämpningen tasav
arbetsgivare tilloch denneutgått från ochförmåner an-sammaensomav

anförde i propostionen prop.Departementschefenpersonalstiftelse.knuten

sammanhang.intresse i dettaföljande19878852 45 avs.

naturaförmåner iintresset förhar harjag tidigareSom nämnt
kanår.stadigt under Dettalön ökatstället för kontant senare

arbetsgivarna ochpåförklaras sätt äninte gärna annat att
användaekonomisktfördelaktigtdetarbetstagarna attansett mer

naturaför-Vissaför kontant lön.naturaförmåner i ställetsig av
tycksmedan andragodtagbaraframstår fortfarandemåner som

storlekenminimeraendast önskanmotiverade att avav envara
nöd-detuppfattning äravgifter. Min bestämda ärochskatter att

kommervi inte detutveckling. Görhejda dennavändigt att an-
samtidigt värde-ytterligareförmåner ökasådantalet att som

användakanskattskyldigaantaletökar ochringsproblemen som
all-mycketminskar.självdeklarationen Enförenkladeden annan

beräkningförunderlagetför enskildavarlig konsekvens de är att
bli lägrekommer änpensionsgrundande inkomstderas att omav

ersättning ifåttdeavgiftspliktiga ellerförmånema varit om
lön.form kontantav

tillanvisningarnastycketi 8 andrasärskild regel punktTidigare fanns aven

resebyråföretag.trafik- ochför anställda ireseförmånerangående32 § KL

innebartillkomst,kommunalskattelagenshade funnits sedan attRegeln, som
skattefrihe-inskränktes1988Från och medskattefria.förmånersådana var

denanställde ochutgick till denreseförmånerendasttill attten somavse
skattereformenår. Vidunder 18och barneller sambomake makaanställdes

skatte-reseförmåner gjordesbort ochi nämnda punktundantaget1990 togs



76

pliktiga. Föredragande statsråd anförde skäl härför följande prop.som
l98990ll0, del 329 f..s.

Enligt min mening kan förhållandena i resebranschen inte anses
så särpräglade generellt undantagatt frånett skatteplikt för
reseförmåner i dessa fall sakligtär motiverat. villJag vidare
framhålla följande.

Reseförmåner, i likhet med andra förmåner i tjänsten, iär
princip skattepliktigt slag. Mot bakgrund förmånenav attav av
fri eller subventionerad i det enskilda fallet kan haresa ett
betydande värde, kan jag inte dela uppfattning går påuten som

det skulle sigröra någonatt personalvårdande trivselförmån.om
förhållandetDet priset för den anställdeatt ibland kan motsvara

företagets sjålvkostnadspris, och platser i flyg-att t.ex. tomma
plan kan sakna förvärde arbetsgivaren, har i sig inte något sam-
band med frågan skatteplikt. Sådana faktorer harom attsnarare
göra med frågan hur värdet för den anställde kan beräknas.om

Jag alltså övervägande skäl tala för slopandeanser detett av
nuvarande generella undantaget för skatteplikt för reseförmåner
för anställda i trafik- eller resebyråföretag.

Otvivelaktigt kan det i enskilda fall uppkomma svårigheter att
avgöra reseförmån är skattepliktig eller inte. Såom kanen t.ex.

fallet arbetsgivare i resebranschenvara detom nöd-en anser
våndigt anställd företaratt vissa för lära kännaen attresor
verksamheten. Vid bedömning nyssnämnda frågor bören av
emellertid sedvanliga principer gälla. I den mån i deten resa
särskilda fallet utgör för fullgörande tjänsten kan detresa av
alltså inte röra sig någon skattepliktig förmån.anses om

Som utgångspunkt för värderingen bör det verkliga marknads-
värdet gälla. Givetvis kan härvid de närmare villkoren för resan
såsom vid standby-resor inverkat.ex. på frågan till vilket belopp
förmånen skall Awikelser fråntas marknadsvärdet kanupp. en-
dast godtas i den mån det sigrör personalrabatt enligt vadom

berörts i det föregående.som

Genom 1990 års skattereform slopades också 600-kronorsregeln och skatte-

pliktiga förmåner blev skattepliktiga från första kronan.
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Gällande rätt4.2

skattefria förmånerochmellan skattepliktigaGränsdragningen

till intäkt tjänsthänförsstycketförsta a KLEnligt 32 § 1 av av-mom.

bostadförmån ikostnadsersättninglöning, arvode och samt pengar,annan

utgår iFörmåner änför tjänsten.utgåtteller annatannat pengarsomsom
3Enligt 32 §jämförbar inkomst.lönprincip med kontantalltså iutgör aen

förutsättningar inteförmåner under vissavissaskall dock tas3 f KLmom.-
grupplivförsäkring och frifriskattepliktig intäkt. Dessa är grupp-upp som

läkemedelföretagshälsovård, friasjukvård,fri hälso- ochsjukförsäkring,

patientav-tandvårdfri utomläkemedelskostnaderförersättningoch samt

sedvanli-mindre värde,julgåvorfri uniform,ochgift, fria arbetskläder av

lik-ellerpersonalvårdsförmåner och rabattminnesgåvor,jubileumsgåvor,ga
praxisinternationellt vedertagenenligttransportföretagförmånnande som

flygresor.vid utrikeskundtrohetför visadutger

andraförutsättningar ävenvissavidare underskatteplikt undantasFrån

vidpersonalstationeradriketutgår till ut-Förmånerförmåner. utomsom
tillförmånervissabiståndsverksamhet ochi svenskrikesförvaltningen eller

fredsforskningsinstitut SIPRI ärinternationellaStockholmshosforskare

till 32 §anvisningarna KL6punkt3 KL. Iskattefria 32 § angesavmom.
skattepliktig intäkt.inte skallvärnpliktignaturaförmåner till tasatt somupp

beträffandegällervadredovisasföljande närmaredetI per-gruppensom

sonalvårdsförmåner.

Personalvårdsfönnáner

1990julii kraft den lträddelagreglerskattereform,1990 årsGenom vars

förutsättningarnataxering, skärptesvid 1992 årsgångenförstaoch tillämpas

personalvård. Medskattefrihänföras tillkunnaförmåner skallför per-att

utförtförvederlagdirektinteförmåner ärsonalvårdsförmåner ettsomavses
skapasyftar tillvilkamindre värdeenklare åtgärder attarbete utan avavser
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trivsel i arbetet eller liknande eller utgår grund sedvänja inom detav
yrke eller den verksamhet det frågaär Som personalvårdsförmånersom om.
räknas dock inte förmåner den anställde får byta kontant ersätt-som mot

ning, förmåner inte riktar sig till hela personalen andra förmånersom samt

den anställde får åtnjuta utanför arbetsgivarens arbetsplatsson1 be-mot

talning med kupong eller motsvarande betalningssystemannat 32 3§ e
KL.mom.

Som exempel på personalvårdsförmåner är skattefria inämns punktsom
3 b anvisningarna till 32 § förfriskningarKL och enklare förtäringav annan
i samband med arbetet inte kan måltid, sedvanliga rabattersom anses som
vid inköp och tjänster ingår i arbetsgivarens ordinarie utbudav varor som

eller i företags ordinarieett utbud företagetannat närståendeärom ar-
betsgivarens företag och eller tjänsterna har nära samband medettvarorna

arbetsgivarens verksamhet möjlighet till enklare slagsamt motion ochav
friskvård. Möjlighet till motion och friskvårdannan dock skattefriärannan

endast den inomutövas anläggning regelbundet disponerasom en som av
arbetsgivaren eller till arbetsgivaren anknuten personalstiftelse, denen

enligtutövas abonnemang tecknats arbetsgivaren och betalats direktsom av

denne till anläggningens innehavare, den är kollektivav eller dennaturav
i andra fall i ringa omfattning utövas den anställde.av

För skattefrihet skall komma i frågaatt skall det, framgår rörasom ovan,
sig enklare åtgärder mindre värde. Föredragande statsrådom anförde iav

motiven prop. l98990ll0, del. 318-319 till lagändringen följande.s.

När det gäller avgränsningen begreppet personalvård vill jagav
först framhålla jag delar kommitténs uppfattningatt gränser-att

mellan vad utgör vederlag för arbete och vadna ärsom som
åtgärder för skapa trivsel eller liknande kanatt svåra attvara
dra i praktiken. bakgrundMot bl. vad RSV anförta. av om er-
farenheterna under år jagär emellertid inte vidaresenare utan
beredd godta utveckling kan innebäraatt betydandeen attsom
förmåner maskeras personalvård. liggerDet dessutom isom
sakens det bör sigröra enklarenatur att åtgärder ringaom av
ekonomiskt värde. förordarJag markering idetta lagtex-en av

Självfallet bör sådanten. markering också sikte på sådanataen
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ellerinom yrketsedvänjagrundutgå påkanförmåner avsom
verksamheten.

område bör utrymmetdettaförordarjagåtgärderdeMed
vadänbegränsatblivärdeförmåner störreskattefriaför merav

Medförfattningsregleringen.nuvarandefölja denkan avsom
nämligenanfört, attarbetsgivarverkvadanledning statensav

vadförihinder vägenonödigabör lägga sominteskattereglema
framhållavill jagpersonalpolitik,godhand kanefter somses

sådanamellaneftersträvasåtskillnadklariangelägnadet att en
åtgärderenklaredvs.trivsel göra,med avharförmåner attsom

värde.mätbartförmånerandraochvärde,ekonomisktringa av
inköpvidsedvanlig rabattmedgerreglernanuvarande attDe
utbudordinariearbetsgivarensingår itjänsteroch somvarorav

förutsättningpersonalvårdsförmån. Enskattefribetraktas som
därmedochsedvanligbetraktasskallrabattenför somatt
delsochsedvänja attlämnasdendelsskattefri, bör att avvara

kanfalletenskildai detVadnivå.rimlig ansesharden somen
nivårimligutgörvadliksomsedvänjagrundpåutgå ensomav

medförreglerNuvarandegenerellt.svårtemellertidär att ange
tillämpningssvårigheter.alltså vissa

följdtillfåordningen attnuvarandedenkanEnligt RSV
gällerbeskattning. Dettaundgåriblandförmånerbetydande

Vidarekapitalvaror.olikaomsätterbranscheriframför allt som
sortiment,bredamedi varuhusanställdaförkan, ex.som

suddas Dentendera ut.branschensedvänja i attgränsen mot
falldelipersonalrabattförskattefrihet enomståndigheten, att

motivensigiinnebär attbetydande belopp,kommakan att avse
för-behandlingenskattemässiganuvarandeför den gynnsamma

den,nämligenförmånsbeskattning årvidGrundprincipensvagas.
levnadskostnader utgörinbesparadeförmåneratt avsersom

skattepliktig intäkt.
harpersonalrabattsedvanligförskattefrihetenslopandeEtt av

vissabl.Hit hörkonsekvenser.negativadelemellertid a.en
bereddnärvarande attförintedärförkontrollaspekter. Jag är

idock skeuppstramning börvisslösning. Ensådanförorda en
sed-föregåendei detanförtsvadmed ex.enlighet omsom

skärptmedanledningfinns även att upp-yrket. Detvänja inom
område.på dettautvecklingenföljamärksamhet

kaffe,förtäring ärenklareochförfriskningarskattefriapåExempel annan
till-ochmåltidkaninte sombulleochfralla somläsk, ansessomte,

gåkaffefrittförmånenSkulle t.ex.arbetet.samband medihandahålls av

faktisktför den tarbaraskatteplikt, inteinträder somkontanterbyta motatt
möjlighetenSjälva attkaffet.väljerför demävenutan somemot pengarna
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byta förmånen kontanter utlösermot skatteplikt. Detta gäller föräven övriga

slag personalvårdsförmåner. Var gårgränsen mellan enklareav förtäring

och måltid har inte närmare berörts i förarbetena till lagstiftningen.

För rabatter, lämnasatt arbetsgivaren eller arbetsgivarensom när-av
stående företag skall undgå beskattning skall rabatten lämnas på grund av
sedvänja inom yrket eller verksamheten och i princip tillgänglig förvara
företagets hela personal. Den skall dessutom eller tjänsteravse varor som
ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud eller i företags ordinarie utbudannat

företaget närståendeär arbetsgivarens företag ochom eller tjänst-varorna
har nära samband med arbetsgivarensett verksamhet.erna Ibland uttrycks

förgränsen skattefri rabatt så den inte får överstigaatten vad det rabatt-

givande företaget berettär lämna till sin kund.att största

Skattefriheten för sedvanliga personalrabatter utvidgades till omfattaatt

sådanaäven rabatter från företag är närstående arbetsgivarens företagsom

lagändring träddei kraft den julil 1991genom och tillämpasen förstasom

gången vid 1992 års taxering. Föredragande statsråd förskälangav som
ändringen följande prop. 1990912159 44.s.

Skattereformen har i föroch sig inte ändrat förutsättningarna
för beskattningen s.k. korsvisa rabatter. Den nuvarande till-av
lämpningen reglerna rörande personalrabatter medförav
emellertid företags organisationatt kan bliett avgörande för
huruvida rabattförmån är skattepliktig eller för denen
anställde. innebärDetta anställd tillverkaratt t.ex.en som en
komponent till bil inte kan få skattefri rabatt vid inköpen en av
själva bilen för det fall biltillverkningen är uppdelad i olika
företag.

Detta torde i många fall framstå orättvist och svårförklar-som
ligt för de anställda. Det finns därför enligt min mening förskäl

liberalisering tillämpningen reglerna rabattför-en av av om
måner. Jag föreslår därför bestämmelse införs inne-att en ny av
håll rabattförmånatt anställd erhåller vid köpen som en av en

eller tjänst från företag är närståendeett arbets-vara en som
givarens företag skall skattefri för det fall ellervara varan
tjänsten har nära samband medett arbetsgivarens verksamhet.
Med närstående företag företag mellan vilka råder in-avses
tressegemenskap. För nära samband skall föreliggaatt ett anses
skall arbetsgivarföretaget ingå i funktion bidrar till denen som
färdiga produkten eller tjänsten i fråga, kan det gällat.ex.
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ledning, forskning eller produktion delkomponenter. börDetav
inte tillräckligt för samband skall föreligganäraatt ettvar anses

arbetsgivarföretaget deltagit enbart finansiering.att genom

Föredragande statsrådet anförde vidare 49.s.

lagrummetI exempliñeras personalvårdsförmåner ärsom
skattefria enligt 32 3§ KL.e mom.

Bestämmelsen kompletteras på så rabattersätt ävenatt som
anställd erhåller vid inköp tjänsteroch från arbets-av varor
givaren närstående företag blir skattefria i månden det före-
ligger samband mellannära de rabatterade ochett varorna
tjänsterna och arbetsgivarens verksamhet.

Ett exempel där det föreligger samband olikanära därärett
företag tillverkar de komponenter slutligen sammanfogas tillsom

slutlig produkt. De anställda i de företag tillverkaren som
komponenterna får alltså enligt denna bestämmelse möjlighet att
köpa den slutliga produkten till rabatterat pris någonutan att
skattepliktig förmån uppkommer. Några socialavgifter utgår
naturligtvis inte heller den skattefria förmånen.

Med närstående företag företag mellan vilka råderavses
intressegemenskap. Därmed företagen ingår i kon-attmenas en

m0der- och dotterföretag eller företagen står underattcern en
i huvudsak ledning.gemensam

Skatteutskottet uttalade följande l9909lSkU33 21.s.

Utskottet har inte funnit anledning till erinran regeringensmot
förslag vill i sammanhanget tillfoga samband ocksånäraattmen
bör föreligga det fråga produkternär är är nära-anses om som
liggande dem ingår i arbetsgivarens sortiment. Exempelsom
härpå kan olika bilar eller olika slags hushålls-typervara av

eller Sportartiklar tillverkas skilda företagapparater som av
inom koncern. Med det anförda tillstyrker utskottetsamma pro-
positionen i denna del.

Riksdagen biföll utskottets hemställan 19909l32l.rskr.

arbetsgivareOm förmånligautverkar rabatter för sina sinaanställda hosen

affärsrelationer, kan skattepliktig förmån uppstå eftersom rabatten ien
RÅsådant fall erhålls grund anställningsförhållandet. 1987 ref 81Iav

hade arbetsgivaren med affärspartner träffat innebaravtal rabattatten som
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för privat ända-anställdautnyttjasrabatt kunde ävenoch dennaerhölls av

skattepliktig.därmed Detoch blevutgå för tjänstenansågsmål. Rabatten

reglernataxering före degällderättsfalletbeaktasdockbör att somnya

i kraft 1988.trädde

sed-det gällerrekommendationerföljande närutfärdatharRSV gruppen

199124.RSV Dtvanliga rabatter

sed-på grundlämnasrabattsedvanlig rabattMed avsomavses
princip till-ioch ärverksamhetenellervänja inom yrket som

förförutsättningpersonal. Enföretagets attgänglig för hela
skattefri,sedvanlig, dvs. ärskall kunna attrabatten somanses

fallet skalli enskildanivå. Vad detrimligliggerden somen
Rabatternagenerellt.går interimlig nivå avgöramed attavses

kunnatid tillfrån Förbranscher ochvarierar i olika attannan.
den intedärför krävas ärsedvanlig börgodta rabatten attsom

personalenkund elleranställdevad denänstörre somsom
bedömninghåll. Vid dennapåutverkaskulle kunna annatgrupp

personalpoli-sortiments- ochförsäljnings-,bör övervägas om
förutsättningytterligarestorlek.påverkar rabattens Entiska skäl

sedvanlig denärskall kunnaför rabatten attatt avseranses som
anställdesför dentjänsterochinköpnormalaendast varorav

särskild betydelsefårkonsumtion.familjs Dettaoch hans egen
dessutomskattefrihet gällerkapitalvaror. För attvid inköp av

direktmotsvarande rabattenfå beloppanställde inte kanden
efterframräknasexempelvis rabattentill sig,utbetald attgenom

i Ibetalas kontanter.inköp ochbasis gjordapåårets slut utav
skattepliktig.sådant fall rabattenär

exempliñeraspersonalvårdsförmånerskattefriatredjeDen somgruppen av

till enklare slagmöjlighet32anvisningarna till § KL äri punkt 3 avav
Någon skarpförutsättningar. gränsvissafriskvård undermotion och annan

lämplig ellerintemotionsidrottskattepliktig harskattefri och ansettsmellan

rättstillämpningen.överlämnatsi ställetFrågan harmöjlig dra.attens
53-5419878852propositioneni prop.Departementschefen uttalade s.

motionsförmån.angåendeföljandebl.a.

föreslagitkommittén hardockskattefria området börDet som
elleri enklareutgångspunktmedenbartinte bestämmas om

ibegränsning liggerrimligareanvänds.redskap Endyrbarare
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vilken motionsutövning fråga Enligt mindet ärtyp av som om.
mening fritidsaktiviteter på såbör allmänna drasgränsen mot

skall fråga motionsidrottsätt det enklare kanatt somvara om
i anslutningoch och i direkt tillutövas stort settav var en

arbetstidens början fråga gymnastik,eller slut. kanDet vara om
styrketräning, boxning, racketsporter bordtennis, tennissom
eller Till det skattefria området också räknas vanligasquash. bör
lagidrotter fotboll,volleyboll, handboll och bandy.t.ex.som

kräver anläggningar, redskap och kring-Sporter dyrbararesom
utrustning från i tidoch oftast skilt arbetet både ochutövassom

golf, ridning utförsåkning på skidorsegling ocht.ex.rum som
inte omfattas skattefriheten. Någon intebör skarp gräns ärav

möjlig jag här givit bör godtagbardra de exempelatt ge enmen
ledning i rättstillämpningen.

vill i arbetsgivarensdet här sammanhangetJag poängtera att
subvention bör ligga inom rimliga kangränser. Det övervägas

införa för arbetsgivarensbeloppsgräns huratt t.ex. storen
subvention får sådan skulle emeller-anställd. En gränsvara per

administrativa för arbetsgivarna kontroll-tid skapa problem samt
därföroch värderingsproblem hos myndigheterna. harJag av-

jag villstått från lägga fram sådant förslag. Men poängte-att ett
någraarbetsgivare subventionerar anställdasatt t.ex.ra om en

intetennisspel med mycket belopp år kan detstora per anses
föranleder skattefrihet.sådan enklare motion Subven-som som

tionen skall då beskattas andra förmåner.som

SkU 1987888 f. grundläggande påSkatteutskottet 41 delade den synens.

motionsförmåner anfördekommit till uttryck i propositionen och bl.a.som

viktig skattefriheten enbartEn utgångspunkt gällerär att
Subvention exklusivaenklare slag motion friskvård.ochav av

fysiskeller inte innebär motion i betydelsensporter sporter som
träning bör således skattepliktig Sporterhos mottagaren.var

kringutrustningkräver dyrbara anläggningar, redskap ochsom
oftast skilt från både i tid ochoch arbetetutövassom rum som

skidor omfattasgolf, segling, ridning och utförsåkning påt.ex.
inte skattefriheten. villkor för skattefrihetgrundläggandeEnav

förmånen tillgänglig företagets personalbör för helaärattvar
och den anställde inte motsvarande kostnadenkan beloppatt
direkt sig. startavgifter till idrottse-utbetald till Entréavgift och

inte omfattasbetalas arbetsgivaren skall avvenemang som av
skattefriheten.
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Till följd personalvårdsförmånema skattefria förmånemasär skallattav

värde inte ingå i underlaget för avdrag för preliminär skatt eller för uttag

socialavgifter. Arbetsgivaren behöver inte uppgiftlämna förmånemaav om

kontrolluppgift.

4.3 Problemavgränsning

Direktiven

Med personalvårdsförmåner förmåner inte di-äravses som en
rekt ersättning för utfört arbete enklare åtgärderutan avser av
mindre värde syftar till skapa trivsel i arbetet ellerattsom
liknande eller utgår på grund sedvänja inom ellerdet yrkeav
den verksamhet det fråga Grundvalen för skattefri-ärsom om.
het för dessa förmåner de framstår iär led arbets-att ettsom
givarens personalvård.

Gränsen mellan skattepliktiga och skattefria personalvårdsför-
måner inte sällan svår dra, vilketär kan leda till vissatt en
olikformighet vid regeltillämpningen. Förmånemas karaktär och
omständigheterna i övrigt kan mycket varierande. Ettvara ex-
empel personalvårdsförmån i fallvissa kan uppgå tillen som
betydande värden anställdas personalrabatter. dockär Det är
enligt min uppfattning knappast möjligt detaljreglera dessaatt
frågor i lagstiftningen. Frågorna får i utsträckning lösas istor
praxis. finns emellertid enligt min mening ändåDet anledning
för den särskilde utredaren undersöka nuvarandenärmareatt om
regler praxis i vissa falloch till effekterupphov integer som
kan önskvärda i så fall föreslåoch lämpliga åtgärder.anses

viktigtDet är skattesystemet neutralt såär kontant lönatt att
och naturaförmåner beskattas likformigt. Eventuella regelföränd-
ringar får inte innebära något från principen intedetavsteg att
skall skattemässigt förmånligt kontantlön medersättaattvara en
naturaförmån. särskildeDen utredaren bör dock kunna pröva om
nuvarande regler bör för tilländras hänsyn ersättningatt ta som
arbetsgivaren exempelvis förbetalar anställds kostnaderextraen

tillfällig karaktär uppkommer på grund över-t.ex.av som av
tidsarbete.
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Framförd kritik

personalvårdsförmånerför skattefriahåll hävdas områdetFrån flertal attett

skattepliktiga.förmåner idagutvidgas till ärbör ävenatt somavse

bankanställda erhåller iBankorganisationema den rabattatt somanser

ibeskattning och stället betraktasförmånliga lån frånform bör undantasav

personalvårdsförmån.skattefrisom

beskattningangelägetför hävdar detFöreträdare resebranschen är attatt

inomutgår till anställdareseförmåner i form rabatter somav m.m,av

såtill prövning ochtill familjer, påbranschen och deras atttasnytt upp

sedvanliga rabat-härför följande. Eftersomförtur. skälsker med Som anges

föremål för beskattning,inteinom andra branscher ärliknande slagter av

omfattning sådan.skattepliktens Denprövning i första hand skebör somav

olägenheter iinskränkningar ochtill följdprisnedsättning avsom ges

uppnå neutralitet iför beskattning.får inte bli föremål Förresandet att

anvisningarna tilli punkt 8därför tidigare regelnbeskattningen bör den av

detundanröjande ad-skulle också innebära32 återinföras.§ KL Det ett av

medför.beskattningministrativa krångel, nuvarandesom

golfsportensärbehandlargolfförbundet gällande reglerSvenska attmenar

tennis ochbeskaffenhet,liknandeandra t.ex.sportergentemot somav

därförgällande reglerundgå beskattning, ochsquash vilka kan attsporter

bör omprövas.

personalrabatter inomdirektiven angivna områdetdet idet gällerNär

nämligen dels RSVsframförts inom två delområden,kritikhandeln har att

formför rabatt iinte någotrekommendationer ut-attutrymme ge avger

gränsdragningen mellanihopsamlade delsbetalning i efterhand rabatter,av

rabattfrågaskattepliktiga skattefria korsvisa rabatter. sättetoch I attom ge

arbetsgivaren skall kunnaönskemålet från flera handelsorganisationerär att

efterhand vissaoch i medanställdes inköp via plastkortregistrera den ett

berättigad tilli vilken omfattning den anställdeintervaller kontrollera är

fördeltill den anställde. Enförst därefter utbetala rabattenrabatt och annan

snabbare kassahante-smidigare ochsådantmed ett system vara enuppges
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inte i efterhand.ring. Enligt rekommendationer kan rabatter utbetalasRSVs

på gränsdragningsproblem det korsvisa rabatterSom exempel när gäller

i företag,det förhållandet anställd producerandenämns ettatt ett t.ex.en

bageri, i säljande företag, livsmedelsbutik, inomerhåller rabatter ett t.ex. en

koncern.samma

Problemømráden

såvitt personalvärdsförmåner, under-utredningsuppdraget ingårI attavser

praxis till effekter inte kannuvarande regler och upphovsöka somgerom

lämpliga för-i så fall föreslå åtgärder. Eventuellaönskvärda ochanses

något från principen neutral be-ändringar får inte innebära avsteg om en

exempelvisbeträffande ersättningar arbetsgivarenskattning. Endast som

sådankostnader tillfällig karaktärbetalar för anställds att enav angesen

ändring får prövas.

anställdasframförda kritik svårigheten värdera deResebranschens attom

möjligvaritreseförmåner föranleda omfattandebör översyn än SOInen mer

återkommer till frågan i slut-i denna första utredningsetapp. Utredningen

från resebrans-i det följande synpunktemabetänkandet. behandlasDäremot

förmåner lågför-reseförmåner respektivechen från bankhålloch att av

hänföras till personalvårdsförmåner.räntade lån bör

skattefrihet för golfsportengolfförbundets önskemålSvenska per-somom

sig rättvisekrav andrasonalvårdsförmån grundar gentemot sporter, som

exempel påidag skattefria. kommunalskattelagenbedöms I anges somsom

motion.möjlighet till enklarepersonalvårdsförmåner bl.a. Iskattefria

gränsdragningenförarbetena till ledning förhar att sporterangetts som

oftastkringutrustning ochanläggningar, ochkräver dyrare redskap som

ridninggolf, segling,från både i tid ochskilt arbetetutövas t.ex.rum som

skattefrihet. har inteomfattasutförsåkning skidor inte bör Detoch av
utred-direktivens utformningbakgrundframkommit något mot geravsom

avseendenågra ändringar i gällandeningen anledning rättövervägaatt om-

skattefria motionsförmånema.fattningen deav
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utredningen börtidigare överdirektiven nämnts,I att seanges, som

utgår vid övertidsarbete.kostnadsersättningsärskildreglerna när t.ex.om

betaldaarbetsgivarenpå förefallerhär främst har tänktVad vara avman

kostnadsersättningar kanövertidsarbete. Andrai anslutning tilltaxiresor

för sådanSkatteplikteni sammanhang.naturligtvis också förekomma detta

för till ochavdragmed reglernaersättning hänger nära resoromsamman

utredningen kommer överMed hänsyn tillfrån arbetet. attatt sesenare

bil sådanmed börför till och från arbetetavdragvissa regler egenresorom

i anslutning till dennai slutbetänkandet övesyn.ersättning behandlas

personalvårdsförmåner i dettaåterstår beröra avseendeVad härefter att

till skattefriamöjligheternarabattgivandet, delsdels förbetänkande sättetär

följande avsnit-utvecklas i detkorsvisa rabatter. kommerDetta närmare att

tet.

Överväganden förslagoch4.4

oförändrade.behållsNuvarande reglerUtredningens förslag

Allmänt

vissaönskemålframförtsFrån några branscher har nämnts att avomsom

behandlasförmåner, idag intetillhandahållnaarbetsgivarna som per-som

ochförmånertill sådanaframtiden hänförassonalvårdsförmåner, för skall

utgår till anställdareseförmånerbli skattefria. gäller bl.a.således Det som

bankanställda.utgår tillförmånliga låni resebranschen och som

åmellanframgåttföregående redogörelsen har gränsendenAv att ena

personalvärdsför-skattefriasidanförmåner och å andrasidan skattepliktiga

pårabatterfall. det gällersvår i mångamåner kan dra Näratt varorvara

påutgårrabattemaför skattefrihetförutsättningtjänster detoch är atten
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grund sedvänja och har rimlig nivå. Som redan påpekats har gränsenav en

för skattefri rabatt ibland uttryckts så den inte får överstiga vad detatten

rabattgivande företaget berett lämna tillär sin kund. RSV har istörstaatt

sina rekommendationer det bör krävas rabatten inte är större änansett att

vad den anställde kund eller personalen skulle kunna ut-som som grupp

verka på håll.annat

1990 årsFöre skattereform reseförmåner för anställda i trañk- ochvar

resebyråföretag undantagna från skatteplikt särskild regel. Närgenom en

undantaget bort reformen konstaterades reseförmånen i dettogs attgenom

enskilda fallet kan ha betydande varför föredragandenvärde förklaradeett

sig inte kunna dela den uppfattning går på det skulle sigröraut attsom om

någon personalvårdande trlvselförmån. Någon anledning har inte framkom-

mit göra bedömning i fråga.dennaatt nu en annan

ÄrVad beträffar förmånliga lån förhållandena delvis likartade.är det

fråga räntefria lån eller lån lågmed mycket uppenbarligenränta detärom

inte fråga någon personalvårdsförmån. Gäller det däremot mindreom en

ränteförmån skulle denna beloppsmässigt kunna uppfylla kravet på perso-

nalvårdsförmån. Men hela området för räntefria eller lågför-attgenom

råntade lån har särreglerats torde det inte kunna ifrågakomma betraktaatt

vissa ränteförmåner personalvårdsförmåner. börDet också påpekas attsom

räntetörmåner grund värderingen sker på grundval medSLRattav av-
tillägg endast procentenhet normalt värderas minst procentenhetav en en-
lägre vad skulle följaän marknadsmässig värdering. Härigenomsom av en

kan det viss rabattsägas kan beräknas uppgå till minst 10att en som ca-
redan inbyggd i finnsär denna bakgrund inteDetprocent systemet. mot-

heller beträffande förmånliga lån skäl frångå mening fårdenatt nu som

ha kommit till reformen,uttryck nämligen intedessaattanses genom om-

fattas reglerna personalvårdsförmåner.av om
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Rabatter efterhandi

Sedvanliga rabatter vid inköp tjänsteroch ingår i arbetsgivar-av varor som

ordinarie utbud är, övriga förutsättningaräven uppfyllda, skatte-ärens om

fria.

Rabatten skall således utgå vid inköp tjänster.och förarbetenaAvav varor

framgår inte lagstiftaren härmed har åsyftat rabatten skall drasävenattom

direkt vid betalningen eller tjänsten för bli skattefri ellerattav av varan om

skattefri rabatt kan erhållas form återbäring i efterhand.en genom en av

RSV har dock i sina rekommendationer för skattefrihet gällerangett att att

den anställde inte får belopp motsvarande rabatten direkt utbetald till sig,

exempelvis rabatten framräknas efter årets på basisslut gjordaattgenom av

inköp och betalas i kontanter. RSV har grundat sina rekommendationerut

på i 32 3det § tillKL personalvårdsförmåneratt räknasatte mom. anges

inte förmån den anställde får byta kontanter. förbudDettamot ut-motsom

byte skattefri förmån i första hand sikte på förhållandetmot tarav pengar

anställd erbjuds förmån kaffe inteatt han villt.ex.en en som men, om
dricka kaffet, kan byta förmånen imotsvarande värde kontanter.ut mot

Förhållandena vid ihopsamlade rabatter inte jämförbara med fall,är nämnda

eftersom avstående från handla rabatterade inte berättigar tillett att varor

rabattutbetalning.

Från arbetsgivarens synpunkt finns naturligtvis,det tidigare redo-som

visats, vissa fördelar med med rabatter i efterhand. Bl.a. kanett system

arbetsgivaren i efterhand kontrollera dels till behörigrabattatt ges person

ioch sedvanlig omfattning, dels rabatten rabattberättigadeatt avser varor

eller tjänster. tillåtaAtt rabatter utbetalas i efterhand emellertidkanatt

också leda till icke önskvärda konsekvenser, såsom så små-att systemet

ningom övergår till schablonbelopp utbetalas till samtliga anställdaett som

på normalinköpsvårde Rabatter i efterhand dock inte någonett är ny
företeelse. På många håll på det de anställda får sina kvittongörs sättet att

senare,signerade vid inköpstillfállet och får rabatten utbetald till sig t.ex.

vid månadens slut.
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någotlagtextenbakgrundrekommendationer kanRSVs mot synasav

kansedvanliga rabatternäri lagtext dra gränsutformade. Attsnävt en

ogörligt,i detdock närmasteinte kan detefterhand och de äri närutbetalas

börtill fall.från fall Detvitt skildaförhållandena kaneftersom vara

förfarande kansådantoch närrättspraxis avgöraankomma ettatt an-om

personalvårdsförmån.ändå skallför rabattentillåtet att anses somses

rabatterKorsvisa

utgåskattefri,förskall,arbetsgivarenänRabatt att varaannansom ges av
tjänst-ellerVidare skallnärstående företag.arbetsgivarenfrån varornaett

propositionenverksamhet. Iarbetsgivarensmedsambandha näraetterna
till-företagolikasambandexempel nära199091l59 attsomangavs

slutlig produkt.tillsammanfogasslutligenverkar de komponenter ensom

ansågochdock begreppetutvidgadel99091SkU33 attSkatteutskottet

produkterfrågadetföreligga äräven närsamband börnära somomanses
härpåExempelsortiment.arbetsgivarensingår inäraliggande demär som

ellerhushållsapparaterolika slagsbilar ellerolika typer avangavs vara

koncern.inomföretagskildaSportartiklar tillverkas sammasom av

rabatter kommerskattefria korsvisanågon formtillåterSå länge avman
bestämmelsernanuvarandegränsdragningsproblem. Deuppkommadet att

praxis finnsnågon ännutid ochbegränsadmycketvarit i kraft endasthar en
tillanledningnågotframkommitinteområdet. harinte på Det gersom nu

innan detavvaktassåledesUtvecklingen börlagstiftningsingripande.något

Utredningen kommeri behöver göras.någon ändring KLkan avgöras om

på områdettillämpningenpraktiskafölja denfortsatta arbetesittunderatt

slutbetänkandet.ifråganså kräver,förhållandenaoch, nyttupptaom
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FÖRMÅNLIGA LÃN5

5.1 Bakgrund

Med förmånliga lån här sådana räntefria lån eller lån där räntanavses

understiger marknadsräntan arbetstagare eller uppdragstagare erhållersom

arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. Förmånliga lån förekommer iav stor

utsträckning bland bankanställda också bland andra före-Detmen grupper.
kommer anställda behöver ha bil i tjänstent.ex. att erhållersom egen

förmånliga lån arbetsgivaren eller förmedling denne förav genom av- -
bilinköpet.

Förmån räntefria eller lågförräntade lån intar i bl.a. någotavseendeav ett

särställning bland förmånema, förmånen gäller kostnadav en attgenom en
för arbetstagaren är avdragsgill för denne vid inkomsttaxeringen. Nor-som

malt gäller förmånema privata levnadskostnader för kost, bostadt.ex.-
eller bil inte berättigar till avdrag. När arbetsgivare lämnarsom en en-
anställd förmånligt län innebär det alltså i principett arbetsgivaren iatt -
stället för betala motsvarande belopp i lön låtaochatt arbetstagaren använda

beloppet för betalning påränta lån direkt bestrider denett egetav an--
ställdes räntekostnader. innebärDet i sin i där löner ochtur att ett system

ränteavdrag skattemässigt behandlas lika dvs. lönerna beskattas efter-
avdragen skall arbetstagarens beskattningsbaraprocentsats in-samma som -

komst inte påverkas den anställde får förmånligt lån. Hade lönatt ettav

utgått med belopp motsvarande räntan hade löneinkomsten och ränteut-
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vid lönergiften tagit varandra taxeringen. däremot och ränteavdragOmut

inte lika måste ränteförmånen uppenbarligen bli föremål förbeskattas

vill neutralitet lön och förmåner.beskattningsåtgärder ha mellanom man
Även vid inkomsttaxeringen likabehandlar lönhar ett systemom man som

ränteförmån i andra ochoch ränteavdrag kan behöva beakta skatte-man en

substitut för måsteavgiftssammanhang. Eftersom ränteförmånen lönär ett

i månsådan förmån sålunda från neutralitetssynpunkt beaktas den lönenen

pensionsgrundandeligger till för arbetsgivaravgifter ellergrund t.ex.

inkomst.

beskrivningenangivna bakgrunden finns det anledning föredenMot att av

något beröra det tidigare rättsläget.gällande rätt

skattereform utgjorde förmån räntefria eller lågförråntade1990 årsFöre av

i be-inte skattepliktig intäkt tjänst. Förmånen påverkade ställetlån av

statliga inkomsttaxering-för tilläggsbelopp vid denräkningen underlagetav

skattskyldig erhållit lån från arbets-dåvarande l0 6 Hade§ SIL.mom.en

frågafaktiskt erlagda igivare eller uppdragsgivare och understeg den räntan

uppdragsgivare sedvanliglån från arbetsgivare elleroch räntasammaom en

beräkning underlaget för tilläggsbe-2 000 kronor, skulle vidmed änmer av

skillnaden. Sådant tilläggmotsvarandelopp tillägg med beloppgöras ett

skattskyldigetill sådan denskulle lånet hade lämnats när-görasäven om

nionde stycketstående avsågs i 35 § l KL.person som a mom.

år 1982. förarbetena till reglerna uttalade departe-regler infördes IDessa

följande l98l82l97 59.mentschefen bl.a. prop. s.

anställdräntefritt lån från arbetsgivare till ånEtt en annanen
RÅ 1977 206i fåmansföretag i praxisdelägare Aaett ansesen

någon skattepliktig förmån för den anställde.idag inte innebära
arbetsgivaravgifter.förFörmånen ingår inte i underlagetheller

kvittning mellan olikaSkattefriheten innebärakan sägas tysten
då räntefriheten höjd lön.inkomstslag. ersätterMan attmenar

för lånet skulle arbets-marknadsmässig hade utgåttOm ränta
hadehöjd lön. högre lönenfått kompenseras Dentagaren genom

förtill avdragmedfört skatt för arbetstagaren. Rättenstörre
Även förskatteökningen.emellertid elimineraskulleräntan

beskattningsresultatet oförändrat.arbetsgivaren blir
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I och med avdragsbegränsningenatt införs faller uppenbarligen
grunden för det återgivna Ettunderskott i kapitalresonemanget.
kan inte längre fritt kvittas höjdlön. Räntefrihetenmot kanen
för skattskyldiga med inkomst över brytpunkten upphov tillge

klar skatteförmån. Till detta kommeren arbetsgivaren inteatt
behöver betala socialavgifter. Räntefria lån kan i detta läge
komma bli eftertraktadeatt substitut för höjda löner. Någon
form reglering skattesituationen vid räntefriaav lån sigav ter
därför nödvändigt.

Det är enligt min mening angeläget väljer enkelatt ochman en
lätthanterlig lösning. Tidigare förslag i ämnet har kritiserats just
för de skulle vålla praktiskaatt svårigheter. Jag tänker här på
det förslag BRÅBrottsförebyggande rådet ladesom fram i
BRÅ 198002.PM förslagetDet innebär förmånenatt ettav
räntefritt lån skulle jämställas med lön till den anställde och

ingåäven i avgiftsunderlaget. Bl.a. svårigheterna i fråga om
avgiftsdelen åberopades skäl det förslaget.ett mot Jagsom
begränsar mig denna bakgrund tillmot föreslå regleratt nu som
står i direkt samband med avdragsbegrånsningen.

De reglerna bör enligt min mening inriktasnya på hindraatt
kringgåendeett avdragsbegränsningama. Mot dennaav bak-

fallergrund det sig naturligt beakta de räntefriaatt lånen när
underlaget för tilläggsbelopp skall bestämmas. Härigenom und-
viker också svårigheterna på avgiftsidan.man innebärDetta att
förmånen räntefritt lån ellerett lån lägreav ett räntamot än
normalt bör särskildtas tilläggspost.upp som

I nämnda proposition anförde departementschefen vidare det skulleatt an-
komma på RSV utfärdaatt närmare anvisningar värdering förmånen.om av
RSV utfärdade också sådana anvisningar RSV 198728,Dt och enligt
dessa anvisningar utgjorde sedvanlig ränta ränta motsvarade deten som
lägsta riksbankens diskonto vid årets ingångav och utgång plus två pro-
centenheter.

Tilläggsbelopp utgick endast på inkomster översteg den s.k. bryt-som
punkten. inkomståretFör 1988 låg brytpunkten vid 150 000 kr före grund-

avdrag på lO 000 kr.

fämansföretagareFör och honom närstående gällde andra beskatt-personer
ningsregler för räntefria eller lågförräntade lån från det bolaget, i denegna
mån inte aktiebolagslagens låneförbud förhindrade sådana lån. Hade före-

tagsledare i fåmansföretag eller honom närstående fått lån från detperson
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förhanbeskattadessedvanlig räntalägre äntillbolaget ränta, varsomegna
135 §förvärvsverksamhettillfälligintäkt mom.skillnadsbeloppet aavsom

KL.stycketfjärde

inte skulle utgåsocialavgifterreglernainnebardelarbetsgivarens attFör

kontrolluppgiften.påredovisasskulleförmånenförmånenpå attmen

Gällande rätt5.2

Inkomsttaxeñngen

räntefriaförräntetilläggreglernaslopadesskattereform1990 årsGenom om

ställetiskallRänteförmåner tasarbetsgivare.frånlånlågförräntadeeller

socialavgiftermedförvilket tastjänst,inkomstslaget attibeskattningtillupp
förgäller ränte-enligt vadavdragsgilltblirbeloppetbeskattadeDet somut.

till 32 §anvisningarna10i punktintagnafinnsReglerna,kostnader. avsom

följande.bestämtinnebär närmareKL,

ellerarbetstagarelämnatuppdragsgivareellerarbetsgivare upp-Har en

mark-understigerlån där räntanräntefritt lån ellerförmåndragstagare av
värdetförbeskattasuppdragstagarenellerarbetstagaren avskallnadsräntan

skallförmånenvärdetmotsvarandeBelopptjänst.intäktförmånen avavsom

ränteutgift.betaldsom enanses
detlånlikställsuppdragsgivare annatarbetsgivare ellerfrånMed lån om

förmedlat det.uppdragsgivarenellerarbetsgivarenanledningfinns anta att

sidanåmellan stats-skillnadentillberäknasskallvärdeFörmånens ena

tilläggmedbeskattningsåretföreåretnovemberutgångenvidlåneräntan av

avtaladesidan denandraåochprocentenhetenav
värdeförmånensskallvalutautländskupptagits ilånSåvitt somavser

aktuellai denmarknadsräntansidanåmellanskillnadentillberäknas ena
tilläggmedbeskattningsåretåret förenovembervid utgången avvalutan av

avtalade räntan.sidan denå andraochprocentenheten
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företagsledareOm eller företagsledare närstående erhåller för-person

månligt lån från fåmansföretag skall låntagaren beskattas för värdet av

förmånen i inkomstslaget tjänst punkt 14 sjätte stycket anvisningarna tillav

32 § KL. har dock inte till förHan rätt avdrag motsvarande belopp i in-

komstslaget kapital.

statsrådFöredragande anförde bl.a följande de reglerna prop.om nya

198990l10, del 331.s.

Ett huvudförslagen i 1991 års skattereform denär attav
statliga inkomstskatten bortsett från grundbelopp slopas förett
det flertalet. Reformen med anledning bl.a. häravärstora
uppbyggd på innebär de nuvarande isätt reglernaett attsom

ÄndringarnaSIL underlag för tilläggsbelopp slopas. detgörom
nödvändigt på beakta ränteförmåner.sättatt annat

Ränteförmåner i likhet med andra förmåner förutgör anställda
förmånstyp utgår på grund tjänsten. i lik-Jagen som av anser,

het med kommittén, ränteförmåner i fortsättningen be-böratt
i inkomstslagetskattas tjänst. delar kommitténsJag även upp-

fattning det saknas anledning behålla skattefrittatt att ett
bottenbelopp. följd förslaget ränteförmånerEn är ävenattav
kommer ingå i underlaget för socialavgifter.att

Som kommittén föreslagit bör vidare beloppett motsvararsom
förmånen avdragsgillt räntekostnad. sådan behand-Envara som
ling innebär skattereglema blir neutrala på utgiftssidan.ävenatt

fråga ränteförmåner till företagsledareI eller honom när-om
stående i fåmansföretag gäller för närvarande särskildaperson
regler.

Även i fortsättningen ränteförmånerbör i falldessa behandlas
särskilt avsnitt 8.12.3. föreslagnaDe reglerna, bl.a.nu som
medför föravdragsrätt belopp ränteförmånenmotsvararsom en-
ligt i inkomstslagetreglerna kapital bör alltså inte gälla ränteför-
måner i fåmansföretag.

anförde vidare 674.Han

sittI yttrande påpekar lagrådet följd det föreslagnasom en av
det inte någon statslåneräntaär helt aktuellsystemet att som

bildar grunden för förmånen och statsläneräntan följaktligenatt
kan sänkt redan lån så falletnär harAtt ärett upptas.vara som
lagrådet anmärker samband med önskemålet förutsekunnaatt
konsekvenserna sådana lån syfteEtt ärannat attav som avses.
förmånen skall vidkunna beaktas tillförlitligt be-sättett
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socialavgifter.för Omunderlagochräkning preliminär skattav
vidinträffaskullestatslåneräntansänkningbetydande enaven

beskatt-året föremånadnovembertidpunkt i slutetän avsenare
deninte uteslutaslån, detvidningsåret kan större attex.

oskäliga konsekvenser.upphov tillregleringenföreslagna kan ge
sådanafördock inteinförsjämkningsmöjlighetgenerellEn

tillämpningenpraktiskaemellertid i densituationer. Visar det sig
följdomfattning tillnågonoskäliga konsekvenseruppstå klart av

frågananledningdock finnasregler, kan detdessa att ta uppav
förnyat övervägande.till

skattpreliminärAvdrag för

preliminärskatte-föringå i underlagetenligt 8 §Ränteförmåner skall UBL

skallförmånerockså hurEnligt nyssnämnda lagrum,avdrag. angersom

angivet hurfinns särskiltpreliminär A-skatt,beräkningvidvärderas av

förmånerför andramedan detvärderas,bostadsförmån skallbilförmån och

1punktstycket42 andra KLske enligt §värdering skall samtattanges
paragrafen.till denanvisningarna3och punkttredje styckenaandra och av

förmånliga lånförvärderingsreglematill särskildahänvisning deNågon

till 32 §anvisningarnasjätte stycket10 och punkt 14finns i punkt avsom
rekommendationeridock sinahar8 uppbördslagen. RSVinte i §KL görs

medi enlighet vär-skall värderasangivit förmånen199127RSV Dt att

ideringsreglema KL.

Arbetsgivaravgifter

föringå i underlagetförmånerskattepliktigaRänteförmån skall såsom andra

Enligt 5 §första stycket SAL.2 3 §socialavgifter kap.beräkning av
tillsocialavgiftervid uppbördnaturaförmåner ettskall tasUSAL uppav

styckenafjärde UBL.8 förstai enlighet med §bestämsvärde som -
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Pensionsgrundande inkomst

förmånerlikhet skattepliktiga inräknas i denFörmånen skall i med andra

beräkning enligtpensionsgrundande inkomsten och vid denna skall, 4även

1959551 beräkning pensionsgrundande inkomst enligt lagen§ lagen om av

1962381 försäkring, förmånsvärdet bestämmas i enlighet medallmänom

8 första fjärde sjätte styckena§ och UBL.-

Kontrolluppgifisskyldighet

kontrolluppgiftArbetsgivaren eller updragsgivaren skall lämna avseende

förmånen vidare motsvarande avsnitt i3 kap. 4 och 7 §§ LSK. Se under

kap.

5.3 innebördenNärmare reglernaom av

Betydelsen olika skattesatserav m.m.

konstruktion, förmånen i inkomstslaget tjänst ochNuvarande beskattasatt

förmåns-i inkomstslaget motsvarandeavdrag medges kapital med belopp

påvärdet, får för den skattskyldige olika konsekvenser beroende kommunal-

de tjänsteinkomstemas storlek och storlekenskattesatsens storlek, totala av

den skattskyldiges totala ränteutgifter jfr avsnitt 5.1.

kommunalskatt efter skattesatsden skattskyldige skall betala enbartOm en

30 kapitalskattesatsen 30på sina tjänsteinkomster och är procent,procent

någonmedför förmånen tidigare framhållits normalt inte ökad skatte-som

börda för den skattskyldige.

skeBeskattning förmånen i inkomstslaget tjänst kan dock komma attav

beträffande inkomstslaget kapital.efter högre skattesats tillämpasänen som

Så blir fallet förmånstagaren betalar kommunalskatt högreär ännär en som

storlek, statlig30 eller grund förvärvsinkomstemasnär, ävenprocent av

I2-079l4
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inkomstskatt utgår på dessa. Så blir också fallet ränteutgiftema leder tillom

kapitalutgiftema överstiger kapitalinkomstema med 100att 000än kr.mer

Då medges nämligen skattereduktion med endast 21 börDet ocksåprocent.

påpekas skatten på kapitalinkomster fr.0.m. inkomståret 1993 tillatt sänks

25 procent.

Företagsledare och företagsledare närstående skall beskattaspersoner som

för ränteförmån får intenämnts avdraggöra med motsvarande belopp.som

Förmån eller

För beskattning skall bli aktuell måste det till börja med föreliggaatt att en
förmån, utgår på grund tjänsten. sambandI med bestämmelsernaattsom av

förtydligadeshärom lagstiftning år 1990 uttalade föredraganden bl.a.genom

l9909l54prop. 187.s.

I begreppet förmån ligger naturligtvis den bedömningen att
arbetstagaren behandlats andra arbets-ängynnsamtmer som
givaren erbjuder sina eller tjänster. Denvaror gynnsamma
behandlingen skall också ha sin grund i anställningsförhållandet.

denOm anställde åtnjuter arbetsgivarens eller tjänster tillvaror
villkor de allmänheten erbjuds föreligger naturligt-samma som

vis inte någon förmån. lånEtt till marknadsmässigupptassom
och till iränta övrigt marknadsmässiga villkor inteär en

förmån. Någon förmånsbeskattning skall således inte bli aktuell.
Bestämmelsen i punkt l0 anvisningarna till 32 § börKLav

därför kompletteras för förtydliga det måste sigröraatt att om
förmån utgår grund tjänsten för beskattningatten som av

skall bli aktuell. Vid bedömningen förmån föreliggerav om en
får jämförelse mellangöras marknadsräntan dåden dagen

Ändraskreditavtalet ingicks och den avtalade villkoren
därefter får kreditavtal ha ingåtts ochett nytt anses en ny
bedömning förmånsfrågan.göras det fallFör förmånav en anses
föreligga måste förmånens värde beräknas. Värdet skall be-
räknas till skillnaden mellan statslåneräntan vid utgången av
november året före beskattningsåret med tillägg procenten-av en
het och den avtalade räntan.

Även beträffande bundna lån skall det således förstockså
konstateras huruvida förmån föreligger eller Om så ickeen

falletär uppkommer inte någon skattepliktig förmån. detOm
föreligger förmån, dvs. lånet upptagits till villkor ären som mer
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förmånen värderas.marknadsmåssiga, skallförmånliga deän
jämförelsekredittiden, dvs.får löpandevärderingen ske över en

åretnovembervid utgångenstatslåneräntanfår mellangöras av
och denprocentenhettilläggbeskattningsåret medföre av en

vari-förmånen kanmedför värdetavtalade räntan. Detta att av
utveckling.statslåneräntanspåberoendeera

och andraStatslåneräntan räntor

och denriksgäldskontoret ärfastställs regelbundetStatslåneräntan SLR av

femlöptid på minstobligationslån medmarknadsräntangenomsnittliga en

instruk-1989248 medförordningen6riksgäldskontoret 1 §år utgivna av
hållbetydelse på andraStatslåneräntan harriksgäldskontoret. ävention för

negativt kapi-vidbestämmandet intäktsåsom vidskattelagstiftningeni av

skatteutjäm-199065412 lagenK-Surv-underlag §s.k.talunderlag, om

utländsk valutaifordringar och skuldervid värderingningsreserv, av

fåmansföretagfrånvid utdelningtill 24anvisningarna § KLpunkt 4 av

näringsverksamhetiK-Surv-underlagräntefördelning vid negativtoch vid

tionde styckena12 första och3och dödsbon §för fysiska mom.personer

avgiftssystempropositionen 19919293föreslås iKL. Vidare nyttettom

ochpå skatte-skattebetalningar råntesatsemavid försenade att av-m.m.

diskontot.i stället förstatslåneräntantillgiftsområdena skall knyta an

i denmarknadsräntanjämförelseräntatillämpasVid lån i utlandsvaluta som

beskattningsåret medåret föresista novemberdenaktuella valutan per

tillägg procentenhet.av en

enligt12,561990utgången novembervidStatslåneräntan procentavvar

enligt9,991991novemberutgången1991 16 och vidRSV Dt procentav

statslåne-värdetlägstadet199127. högsta värdetDetRSV Dt avresp.

13,8maj 199222 är1986 fram till och med den procentsedanräntan resp.

9,42statslåneräntan199222 maj9,33 procent.Denprocent. var

20 maj21-2292 denaffärertidskriften Veckansuppgift frånEnligt nr

13,50två år 12,75ivillalån bundnaräntenivån för1992 ärsomvar -
12,20-l2,50 Förfem årvillalån bundnaför är procent.ochprocent som

14,50-14,75tidpunktnivån vidrörlig procent.villalån med ränta sammavar
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Enligt Riksbankens statistik bankernas genomsnittliga kvartalsränta vidvar
utlåning till hushållen följande under tiden 1990 1991-
januari 1990 17,34 %mars-
april juni 1990 16,08 %-
juli september 1990 15,34 %-
oktober december 1990 16,69 %-
januari 1991 15,19 %mars-
april -juni 1991 14,36 %

juli september 1991 13,99 %-
oktober december 1991 16,05 %-

Vid jämförelse mellan statslåneräntan och deen bundna villalånen framgår

statslåneräntan liggeratt än två procentenheter under rânteläget förmer

denna lån.typ av

5.4 Problemavgränsning

5.4.1 Direktivet

Enligt direktiven skall översyn göras värderingsregeln. Som tänkbaraen av
lösningar värdering efter genomsnittliga vidräntananges två eller flera

avstämningstidpunkter eller införa jämkningsregel.att Vidare framhållsen

eventuella komplikationeratt för preliminärskatteavdrag och uttag av
arbetsgivaravgifter skall beaktas.

5.4.2 Problemområden

Personalvårdsfönnán eller ej

Från bankhåll har framhållits lågförräntade lånatt lämnas till bankan-som
ställda skall betraktas personalvårdsförmån och således inte föranledasom
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tidigare under kapitel angåendeförmånsbeskattning. Frågan har behandlats 4

personalvårdsförmåner, hänvisas.vartill

Statslánerânta ocheller marknadsränta

prövningen fråganordningen innebär vidnuvarandeDen att omman av

Mark-räntefönnån skall beakta såväl marknadsräntan statslåneräntan.som

förmån föreligger eller ej.skall beaktasnadsräntan avgörnär man om en

erhåller lånet ochtidpunkt dåskall normalt ske vid den arbetstagarenDetta

lån tillvillkoren för motsvaranderäntevillkoren skall då jämföras med

föreligger fråganFinner därvid förmån inte ärallmänheten. attman en

förutsatt givetvisavgjord; någon förmånsbeskattning blir aldrig aktuell att

förmån föreliggerFinner däremoträntevillkoren inte ändras. att enman

statslåneräntan. Förmånen beräknasförmånen hjälpskall värderas med av

lånevillkoren ochskillnaden enligtdå på grundval mellan räntan enav

procentenhetstatslåneräntan med tilläggberäknad motsvaranderänta av en

nivån på marknads-tidigare beskrivningenjämförelseräntan. denAv av

någonjämförelseräntanstatslåneräntan framgår den valda ärräntor attresp.

erbjuds all-normaltprocentenhet lägre den lägsta marknadsräntaän som

lån bundnaförutsätts då fastsistnämnda räntamänheten. Den räntan vara
Är det i ställeti bostadsfastighet.i fem år med bästa säkerhet permanent

marknads-marginalen mellanrörlig lån säkerhet blirfråga ränta utanom

uppgåinte sällanbetydligt och den kanoch jämförelseräntan störreräntan

fall lån medanförda innebär i vissaprocentenheter.till Detän attsexmer

föranlederdetkan lämnasränteförmån procentenheter utan attsexen

ränteförmån på någonfallbeskattning, i lån mednågon medan andra en

bakgrundfinns dennaföranleda beskattning.procentenhet kan Det mot an-

möjligt låta marknadsräntanledning det äröverväga attatt av-varaom

för värderingen.görande också
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Jämförelsetidpunkten

Värderingen förmånen skall tidigare påske grundvalnämntsav som av

statslåneräntan vid utgången november året före beskattningsåret medav

tillägg procentenhet.av en

kritik har riktats värderingsregelnDen den nuvarande går imotsom

huvudsak på den kan leda till oskäliga effekter, eftersom tillfälligtut att en

statslåneräntahög vid utgången månad året före beskattnings-novemberav

året medför högt förmånsvärde under hela beskattningsåretett trots att

räntenivån därefter sjunkit väsentligt. effekterkan ha Oönskade detta slagav

visskan i mån undvikas långivaren låntagarenochatt attgenom enas om

skriva lånet inte innebärmed förmån för låntagaren.räntesatsom en som en

sådan lösning står alltid tillinte buds, i fall inte det gällerMen närvarten

lånförmedlade bundna med fast Problemen med värderingsregeln harränta.

bl.a. skatteutskotteti 19909lSkUl0uppmärksammats 173. Utskottetav s.

anförde

I motion Sk33 m.fl. motionärernaBo Lundgren m yrkarav
beskattningen förmånliga lån upphävs eftersom denatt av nya

värderingsregeln inte uppfyller rimliga rättssäkerhetskrav.
Motionärerna värderingsregelnhemställer den gällandeatt nu
behålls i förslag.avvaktan bättreett

Enligt utskottets mening värderingsregeln fördelenhar den nya
beskattningskonsekvensema förmånligt lån kan förutsesatt ettav

förmånen vid preliminärbättre och kan beaktas beräkningatt av
skatt och sociala avgifter. regeln iRedan när antogsuttag av
juni uppmärksammades under vissa omständigheter kandenatt

mindre tillfredsställande beskattningsresultat. kanDettaettge
bli fallet statslåneräntan tillfälligt hög vidärt.ex. extremtom

Ävenavstämningsdagen i november. den omständigheten att
ränteförmånen länets löptidi fasträntelån omvärderas underett
får effekterbetecknas olägenhet. Utskottet att somsom en anser
de angivna bör bli föremål för vidare studier, vilket bör ges
regeringen till däremot inte berettkänna. Utskottet är att
tillstyrka återgång tidigare och avstyrkertill de reglernaen
därför motion Sk33 yrkande 9.
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granska konsekvenser-finns bakgrund anledningdennaDet närmareattmot

typfall.utgångspunkt ivärderingsregeln med ett parna av

jämförelseräntan för visst beskattningsårdet första typfalletI antas ett vara

beskattnings-statslåneräntan vid utgången november året före14 procent av

börjantillägg jämförelseräntan i be-året med procentenhet medan avav en

skattningsåret ingången januari sjunkit till 8 ränteläget.ex. procent, ettav

sig året första exempel arbets-sedan står Om tarut. ettman som ensom

förmånligt lån fast kan följan-har gammalt bundet med räntatagare ettsom

relativt lågt ränteläge tilllånet tecknades vid räntade konstateras. Om ett en

med10 vilket då understeg marknadsräntan procenten-t.ex. procent enav -
beskattningsåret medföra ränteförmån be-lånet underhet kommer att en-

såledesfyra effekt inträffarräknad efter procentenheter. Denna trots att

arbetstagarenförmånen från början bara procentenhet och trots attvar en

enligttillfället lånjämförelse med andra vid detvid togpersoner somen

procentenhet.alltjämt faktiskt bara har förmån påmarknadsvillkor, en en

lån med rörligbeskrivna principerna gäller också i fråga ränta.De omnu

efterutgåexempel kan det fallet bestämtsSom räntan atttas att en pro-

medvid varje tillfälle understiger marknadsräntan procent-centsats ensom

jämförelseräntan 14 medanPrecis i första exempletenhet. är procentsom

avtaladebeskattningsåret ligger på 8motsvarande under Denränta procent.

beskattningsåret marknads-uppgå till 10 under helaräntan antas procent

Även faktiska ränteförmå-i fall densåledes ll procent. detta ärräntan är

emellertid också här kommaRänteförmånen tordeprocentenhet. attnen en

eftersom denenligt nuvarande regler,efter fyra procentenhetervärderas av-

enligt skall betalas underavtalettalade den räntaräntan somanses vara

beskattningsåret.

Även beskattningsåretunderbeträffar förmånliga lån tecknasvad somnya

understigandelån löper medeffekterna desamma. Sådana räntablir ensom

för-alltså under angivnaprocentenhet kommermarknadsräntan med t.ex. en

ränteförmånen beräknas efterbeskattningmedföra därutsättningar att en

fyra procentenheter.
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det andra typfalletI förhållandenaär de dvs. jämförelseräntanmotsatta,

för beskattningsåret 8är medan i börjanden beskattningsåretprocent, av

stigit till 14 sådant fallI kommer ränteförmånen uppenbarligenprocent. ett

beräknas lägre vad förmånen faktisktän innebärär.att Det t.ex. att en ar-

betstagare under beskattningsåret får förmånligt lån efter ränte-ettsom en

på 6 dvs. minst nio procentenheter under marknadsräntan,sats procent om-
utgår från tidigaredet redovisade förhållandet mellan marknadsrântanman

och jämförelseräntan kommer beskattas för förmån beräknad efteratt en-
två procentenheter.

båda typfallen gäller förFör och faktiska förmån olikaatt en samma pro-

kommer gälla vid värderingen för olika år förmåns-ochcentsatser att att

värdet ibland kan bortfalla för år påuppkommaatt ett nytt.senare

står klart de beskrivnaDet effekterna nuvarande ordning inteatt ärnu av

tillfredsställande och ändring därför bör övervägas.att en
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Överväganden förslagoch5.5

rântefriaförmånvärderingförUtredningens förslag Reglerna avav
avseenden.lån i fleralågförräntade ändraseller

medför bundna lånvärderingsprincipheltförsta införsdetFör en ny
med rörligför sådana lån räntaräntefria lån ochinklusivefast ränta

till marknadsräntan.förhållandeskall utgå i fastdär räntan
övriga lån.förjämkningsmöjlighetinförsandradetFör en

liknande,ochlån med fastdvs. räntaförstnämndadenFör gruppen,
grundvalvärdering påprincip mednuvarandefrångås således stats-av

beskattningsåret medföreåretutgången novembervidlåneräntan av
medvärderingen skestället skallprocentenhet.tillägg I ut-av en

Förmånen skall beräknaslånetillfállet.vidi förhållandenagångspunkt
låne-vidsidan statslåneräntanmellan åskillnadenpå grundval enaav

avtaladesidan denoch å andraprocentenhetmed tilläggtillfället av en
räntesatsen.

huvudregel.värderingsprincipbehålls nuvarandeövriga lånFör som
vidföljande innebörd. Harjämkningsmöjlighet införs dock ut-En av

ändrats medstatslåneräntanbeskattningsåretgången maj underav
vid utgångenstorlekförhållande till dessitvå procentenheterminst av

tidenvärde förförmånensbeskattningsåret, skallåret förenovember
åmellantill skillnadenbeskattningsåret bestämmasjuli-december ena

tilläggbeskattningsåret medmajutgångenvidsidan statslåneräntan av
avtaladesidan den räntan.å andraprocentenhet ochav en

Jämförelseränta

låta marknadsråntangivetviskorrektaprincipiellt är attDet mest vara

föreliggerförmånfrågandet gäller utaninte baraavgörande, när om en

sådanFrågan dockförmånen. ärvärderingengällerockså detnär om enav

genomförbar.praktisktordning är

arbetsgivarefall för sådanaiproblem,sålundatordeDet vartett somvara
förmarknadsräntanfall vad äri vissae.d., avgörabankerinte är att som

behöva görasvisserligen nämntsbedömning kanlån. sådanvisst Enett som

arbetsgivarenarbets-nämligen bl.a.ordning, närnuvarandeenligtredan

lån.förmånligahänförligt tilllån ärskall avgöra ett gruppentagaren om
bliri praktiken. Detganska lätta lösaochtordegränsfallen attMen vara



106

betydligt svårare marknadsräntan skall ligga till grund också för vär-om

deringen.

Är frågadet förmånliga lån utformats så det klart framgår medattom som

hur mycket den avtalade understigerräntan marknadsräntan uppkommer

normalt inga problem, räntemarginalen direktkan tillämpas vid vär-utan

deringen.

Är det däremot fråga lån där förhållandeträntan tillutan attom anges

framgårmarknadsräntan och kanske också avtalsräntan huvudöverutan att

kopplas till någon marknadsränta det kan gälla helt räntefritttaget t.ex. ett-
lån uppkommer problem. sådant fall tvingas arbetsgivarenlarbetstag-I ett-

på något hålla reda påsätt marknadsräntan för lånet. möjlighetEnattaren

arbetsgivarenarbetstagarenär vänder sig till sin bankkontakt för fäatt att

besked i saken. kan emellertid svårt förDet banken någotett attvara ge

besked ha tillgång till fullständig bild låneförhållandena.utan att en av

Vidare kan lånden arbetsgivaren lämnat sakna motsvarighet ityp av som

bankens utlåningsverksamhet. Delade meningar kan också uppkomma mel-

lan arbetsgivare och arbetstagare.

praktiska svårigheter uppenbarligenDessa så måsteär övergestora att man

tanken på berälma ränteförmånen på grundval marknadsräntan för justatt av

det lån i fråga.ärsom

möjlighet då fastställaEn någon form förär schablonmarknadsräntoratt av

olika lån samtidigt håller fast vid principen det denärtyper attav som man

aktuella räntemarginalen skall för värderingen.avgörande Detsom vara

i så fallskulle ankomma på fastställaRSV löpande marknadsräntor föratt

olika lån.huvudtyper sådant praktiskt genomför-Ett systemav synes vara

bart vållar naturligtvis gränsdragningsproblemdel strider däri-ochmen en

direktivens krav förenklingar. gällerDetta ävenmotgenom om man

kraftigt begränsar antalet lånetyper för vilka skall be-marknadsräntor

Beskattningen ränteförmånerstämmas. kan inte motivera skatte-attav anses

kompliceras på angivet Vidare bör beaktas anknytningsätt.systemet att en

till marknadsräntoma sådanaschablonbestämda innebär ökadäven en- -
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ligga i linje medvilket inte hellerränteförmåner,beskattning synesav

direktiven.

marknadsräntoranknytning tillordning medinte kan införaOm enman
jäm-ordning särskildbehålla nuvarande medalltsåför olika lån får enman

delsjämförelseräntan skall bestämmas,då hurFrågan delsförelseränta. är

avtalad skalljämförelsen med göras.tidpunkt räntavid vilken

bakgrund detförstnämnda fråganbeträffar denVad mot av an-mansynes

statslåneräntanjämförelseränta, dvs.nuvarandehålla fast vidförda böra

tillägg prooentenhet.med av en

Jämförelsetidpunkten

inte likadetvärderingstidpunktenjämförelsetidpunkten ärdet gällerNär

borde isjälva verketprincipiellt Ivad det rätta.ärlätt säga settatt som

på hurberoende ränte--perioder gällavärderingstidpunkterprincip olika

utformade.villkoren är

utgångenvidjämförelseräntan bestämsordning gällerEnligt nuvarande att

denavtalade ärbeskattningsåret medan den räntanförenovember åretav
beskattningsåret. Tanken harskall betalas underfaktisktränta upp-som

för-grundvalpåi princip bör skevärderingenenbarligen varit att av

valtpraktiska skälbeskattningsåret. Sedan har attunderhållandena avman

och för-avgörandetidpunktlåta endajämförelseräntanbeträffande varaen

underlättasHärigenom vär-beskattningsåret.ingångenförelagt denna av

iarbetsgivarnaförmöjligtblir dessutomderingsproceduren och det att

förvärderingsunderlagetifaktorpå grundläggandefå redaförväg pre-en

arbetsgivaravgifter.ochliminärskatt

beskattningsåret tordeundergrundval ränteläget ettvärderingEn geav

lån meddet gälleråtminstoneflesta fall, närriktigt resultat i deprincipiellt

i frågalösningenenda tänkbaradendetrörlig Dessutomränta. varasynes

fortlöpandekanbestämdbörjaninte från ärlån där räntan utan om-om
e.d.till marknadsräntanrelationnågon fastlåneperiodenunderprövas utan

Även påprincip bör skesåledes ifalli liknandevärdering dessa ochom en
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grundval ränteläget under beskattningsåret kan fråndet praktiskaav ut-

gångspunkter lämpligt också skett vid införandetattvara som av nuvar--
ande jämförelsefaktor välja inte genomsnittligsystem jämförel-som en-

under hela åretseränta vid någonräntan eller några tidpunkter underutan

året eller i anslutning tillnära detta.

Frågan emellertidär beträffandedet vissa räntevillkorstyper överom

huvud lämpligtär eller rimligt värderingen påtaget göra grundvalattens

ränteläget under beskattningsåret eller i stället bör dennagöraav om man

på grundval ränteläget vid länets upptagande. Jag tänker här främst påav

bundna lån där utgår efterräntan fast räntesats. För belysa frågeställ-atten

ningen kan det lämpligt återknyta till det tidigare anförda exempletattvara

där lån tecknas till fast årt.ex. 5ett ränta 10 vidprocenten av som
teckningstillfállet understiger marknadsräntan med procentenhet. Det ären

då tydligt det verkliga värdet på förmånen bör beräknas skillnadenatt utgöra

mellan å sidan den avtalade och å andra sidanräntan den räntaena som en
utomstående allt lika skulle ha fått betala han tecknat lånannat ettom- -
vid tillfälle, dvs. marknadsräntan för sådant lån vid lånetillfället.ettsamma

sålunda framräknadeDen ränteskillnaden bör isedan princip ligga till grund

för värderingen under hela femårsperioden; värdet påverkas inte änd-av

ringar i marknadsräntan eftersom avtalsräntan ligger fast.

Frågan dåär det anförda hålla fastbör vid värderingentrots attom man

förskall ske löpande varje inkomstår sådan ränteförmån.även I prak-av en

tiken kommer skillnaden mellan tvåde värderingsmetodema i regel inte att

bli så till det sammanlagda resultatet för hela femårspe-stor om man ser

rioden. fastaDen räntan såär den skall avspegla förväntadedensatt att

genomsnittliga räntenivån under perioden. Det kan emellertid inte bortses

från resultatet vid årlig omvärdering blir felaktigt så för-att snarten

väntningarna visar sig fel. Sker oväntad och mycket kraftigt.ex.vara en

höjning det allmänna ränteläget innebär det i det valda exemplet attav en

ränteförmån, verkliga värde beräknat lånetillfálletvid motsvararvars en

lånesumman, vid årlig värdering kan komma uppgå tillprocent attav en
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felmarginal kansådantveksamt accepteraskanske Det ärprocent. om ensex

schablonmetod.gällerdetäven enom
endastvinst ha vär-givetvisdetförenklingssynpunktFrån är att enen

ordningå andra sidan klartmed. ärderingstidpunkt arbeta Det attatt en

lånetillfállet ochvidredanräntemarginalenfastställerinnebär att mansom
iviss förenklingi sig innebärlåneperiodenhelagälla förlåter denna en

arbetsgivar-föråtminstonevärdering,löpandemetoden medförhållande till

na.
skall värdera ränte-till frågan hurställningstagandetslutligaDet manom

förmånsvärderingenhurbakgrundfasträntelån skebörförmåner vid mot av

rörliglån med ränta ärgällerlån. dettill vid övriga Närskall gå som

beskattnings-underräntelägetpå grundvalvärderingpåpekatstidigare aven
Är iräntenivån bestämtslån därfrågadetför sig korrekt.året i och om

efterutgår räntesatsså räntanmarknadsräntanförhållande till attt.ex. en-
någranågon ellermedmarknadsräntanunderstigertillfällevid varjesom

vidperiod ellerför vilkenväsentliga inteemellertid detprocentenheter är-
såväli ställetväsentliga ärbestäms. Det attjämförelseräntantidpunktvilken

tidpunkt.ellerperiodavtalade räntandenjämförelseräntan avser sammasom
skalllånevillkorenenligtfallet räntandetexempelOm atttarsomman

räntemarginaldet dennamarknadsräntan ärlägreprocentenheter äntrevara
medinnebärvärderingsgrund. Detskall atti princip utgöra manomsom
be-underskall erläggasfaktisktden räntaavtaladeden räntan somavser

genomsnittligadenjämförelseräntaså måsteskattningsåret taman som

beskattningsåret förhelaförjämförelseräntaellermarknadsräntan annan --
värdering-vidfelfår denjämförelsetal.korrekt Annarsfå typ avatt ett man

påvisats.tidigaresomen
lånen det sättetbehandladebeträffande de attdetSamtidigt är nu

skallräntemarginaltill denlånetillfállet kännervidredanfaktiskt somman
lån kunnaför dessadärförskulle ävenlöptid.hela Manlånetsgälla under

jämförel-måste inte baradåvärderingstidpunktlånetillfálletha mensom
skulletidpunkt. Mandennaockså avtalade räntandenseräntan utan avse

tillliggaskallräntemarginaldenfastställafrån börjanalltså redan som
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för förmånsvärderingen.grund Som påpekats kan dock värderingstid-nyss

punkten lika gärna det väsentliga såväl jämförelserän-är attvara en annan;

den avtalade räntan tidpunkt.tan som avser samma

Genom värderingen förutsätts ske på grundval inteatt marknadsräntanav

speciell jämförelseränta SLRutan l kan det dock i fall+ dessa blien

vissa skillnader tidenöver mellan den verkliga förmånensett beräknad på

marknadsräntan och den skattemässiga förmånen beräknad på jämförelse-

eftersomräntan marknadsräntan och inteSLR följer varandra exakt. Jäm-

förelseräntan torde emellertid tidigare alltid ligganämnts undersom

marknadsräntan och innebärdet förmånen aldrig blir övervärderad.att

tredje lånetypEn är utgår enligträntan fast räntesats t.ex. 5att en

för hela lånetiden,procent dvs. ränteomprövning efter visst antal år,utan

eller lånet helt räntefritt.är iDetta själva verketatt är bara variant på etten
Ävenvanligt fasträntelån. för dessa lån det korrekt be-mest attsynes vara

jämförelseräntan vidstämma lånetillfället.

Slutligen återstår behandla lån för vilka inte bestämts definitivtatt räntan

vid lånetillfället; det har visserligen bestämts räntan skall för-att vara

månligare på den allmännaän marknaden, kan inte direkträntan avläs-men

i räntevillkoren. kan beroDet knutits tillräntan någott.ex. attas

förhållande inte inträffat vid lånetillfället eller arbetsgivarenattsom

förbehållit sig allmän löpanderätt ompröva räntevillkoren.atten mera

Det uppenbart förär dessa fall inte kan lånetillfällethaatt man som
värderingstidpunkt. Vad kan komma i fråganärmast värderingenär attsom

skall ske antingen slutligennär räntan bestäms eller i linje med nuvarande-
ordning schablonmässigt vid någon någraeller tidpunkter i anslutning till-
beskattningsåret. regelEn värderingen skall ske slutligennär räntanatt

bestäms skulle i princip kunna gälla generellt såledesoch också omfatta

lånen fastmed sådanränta. En regel skulle emellertid uppenbarligen vålla

administrativa problem, särskilt i fråga källskatt och arbetsgivaravgifterom

inte på förhand värderingsunderlaget. Som exempel kanatt vetgenom man

fall därnämnas bestämsräntan eller ändras under beskattningsåret såoch

under månad detta inte hinner beaktas inom för ordinariesent atten ramen
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betydandevärdering medföralöpandefall skulle ettsådanalönerutiner. I en

arbetsgivarav-förpåpekasbörarbetsgivarna.för Det systemetmerarbete att

idefinitiva beloppsinatillredovisasavgifternapågifter bygger att

löpan-avgifterna Enmånadefter denmånadenuppbördsdeklarationen avser.

arbetsgivareochenskildaförmedföra problem attocksåskullevärderingde

lån be-förinnebärDetjämförelseräntatillämplig attpåredahålla m.m.

lånetillfäl-vidredanindirektdirekt ellerinte bestämtsvilkaträffande räntan

ordning.nuvarandeenligti huvudsakvärderingen skebörlet

inteanledning övervägadockdetbakgrund finns attdenna me-Mot om

börvärderingen ersättaförutgångspunktlånetillfållettoden med nu-som
resultaträttvisandeMetodenhuvudregel.värdering ettvarande mergersom

rörliglån medfrågaockså ifastlån med räntafrågaiinte bara utan omom
såmarknadsräntan,förhållande till atti t.ex.räntenivån bestämtsdärränta

mark-understigertillfällevid varjeefterutgå räntesatsskallräntan somen
tordenämntsSomnågra procentenheter.någon ellermednadsräntan nyss

direkt ellersigbestämdintelån där ärräntanemellertid förekommadet vare

dessalånetillfället. Förvidmarknadsräntantillanknytningindirekt genom
blidock kanreglerkompletterandefinnasfall måste detliknandeoch som

undantagskaraktär.av
Tillvärderingstidpunkt. attlånetillfälletinföraskäl talarVissa attmot som

däriredankomplikation atttidigareligger detbörja med manantytts ensom
lånetillfälletfall;olikaförvärderingsreglerolikamedmåste arbetaså falli

lån.alla Detvärderingstidpunkt förinte gällanämntskan somsom nyss
dendenskall hafalldemellankrav gränsenställer ena resp.att som

till detta.återkommermåste klar. Jagvärderingstidpunkten görasandra

vidareinnebärvärderingstidpunkt attlånetillfälletordning medEn som
för sigklartmåste göraskattemyndigheterocharbetsgivareskattskyldiga,

vidjustgälltfrämst SLRförst ochellerjämförelseräntavilken som--
delsskall ärför dettaförutsättning attgrundläggande attlånetillfållet. En

uppgifternafågårlättdetdelslöpande, tagfastställs att omSLR att

Vidarevarje vecka.förfastställs SLRtidigare nämntsSomfastställda SLR.

någotinnebäraalltså inteböraffårstidningar. Detibl.a.publiceras SLR
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större merarbete för skattskyldiga och arbetsgivare på uppgifternaatt tag

härom. Detta merarbete torde också välän kompenseras närmer attav -
uppgiften väl inhämtats den kan användas för hela lånets löptid såledesoch-

varje årutan behöveratt fram räntemarginal.taman skattemynFören ny
dighetema innebär lånetillfället värderingstidpunkt bl.a. det intesom att
direkt deklarationsmaterialet går utläsa vilkenav att räntemarginal som
tillämpats vid förmånsvärderingen. Det torde emellertid inte någonvara
påtaglig nackdel, särskilt det här frågaär förhållandensom normaltom som
kontrolleras i samband med den s.k. arbetsgivarkontrollen.

Vad möjligen kan tala huvudregel införasom emot lånetillfálletatt som
värderingstidpunkt är det hos de skattskyldigasom att kan svårt fåattvara

förståelse för regeln i sådana fall där den medför förmånsbeskattning trots
avtalsräntan högreatt är än marknadsräntan det aktuella beskattningsåret.

Detta skulle vidare kunna leda till det vid sådana tillfällenatt uppkommer

benägenhet försöka komma i åtnjutandeatten den alternativa metoden,av
där värderingen sker grundval ränteläget i anslutning till beskattnings-av
året. Det möjligtär i sådanat.ex. fallatt skulleparterna känna sig nöd-

sakade skriva avtalet elleratt liknandegöra dispositioner. möjlighetom En

förhindra sådan effektatt låtaär värderingenatt ske enligt denen de tvåav
reglerna det lägsta värdet.som ger

Innan slutlig ställning till hur reglernatas bör utformade i dessavara
Ävenavseenden bör ytterligare fråga övervägas. ändrar reglernaen om man

i den riktning hittills kvarstår sålunda deangetts problem för-som ärsom
knippade med värderingen i de fall lånetillfälletatt inte kan användas som-
värderingstidpunkt enligt nuvarande regler skall ske på grundval räntanav-
vid utgången november året före beskattningsåret. Om det allmännaav

ränteläget ändras efter denna tidpunkt kommer värderingen slå fel. Nu-att

varande ordning med endast värderingstidpunkt och dessutom förlagden
före beskattningsåret får alltför schablon. Olika lösningaranses vara en grov
för komma till rätta medatt problemen är tänkbara.

lösningEn införaär jämkningsmöjlighetatt för det fall räntan går ned.en

Den samordnade uppbörden källskatt och arbetsgivaravgifter till-av som
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fr.0.m. 1985lämpas bygger emellertid på principen arbets-nämnts attsom

givaravgiftema normalt skall redovisas till sina definitiva belopp i en

uppbördsdeklaration månaden efter till vilken avgifterna hänför sig.den

Systemet fungerar också inledningsvis kapitelbra. har lJag nämnt att

avsikten i utredningsetappenden andra möjlighet-är närmare övervägaatt

från finns denna inte till-göra Det bakgrundatt avsteg systemet. moterna

räckliga införaskäl bestämmelser arbetsgivarna irättatt attnu som ger en

efterhand på grund förändring i ränteläget justera avgiftsunderlagettav

avseende räntefönnån redovisats i uppbördsdeklaration. hellerIntesom en

ibör det komma fråga införa jämkningsmöjlighet enbart vid taxe-att en

Effekterna förmånliga träffar ju,ringen. beskattningen lånav av som

framgått den tidigare redogörelsen, inte den skattskyldige i så hög gradav

skatteeffekten ligger på arbetsgivarsidan i form arbets-mycketutan avav

givaravgifter. framstår därför inte rimligt eventuellabegränsaDet attsom

jämkningsmöjligheter till taxeringssidan.

möjlighet införa regel innebörd ränteläget ändrasärEn att atten av om-
åter-inkomståret förmånsvärdet ändras i enlighet härmed förunder skall-

sådan tillstående del året. förenklingsskäl måste regel begränsasAvav en

ränteförändringar. Vidare inte gällafall betydande kan rättenav mera

i fråga ränteförändringar under hela beskattningsåret.generellt Enom

avstämningstidpunkt under beskatt-lämplig avvägning införakan attvara en

jämförelseräntan dåningsåret, utgången maj, och föreskriva attt.ex. omav

minst två jämfört vid utgångenändrats med procentenheter, med räntan av

föråret före beskattningsåret, värderingen andra halvan be-november av

skattningsåret skall grundval ränteläget.ske det nyaav

jämkningsmöjlig-fråga inkomsttaxeringen den skisseradetordeI om nu

principiell såtillvida olika värderingar skall gällaheten innebära nyhet atten

ordninghinder sådanför olika delar beskattningsåret. Något motav en

jämkningsmöjligheten givetvisdock inte föreligga. bör påpekasDet attsynes

fördel förfall det tillkan begränsas till de då ränteläget sänks, dvs. ärnär

iEftersom förslagen enligt direktivende skattskyldiga och arbetsgivarna.

sådan lösning.princip förordas dock inteskall kostnadsneutralavara en
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Sammanfattande synpunkter

svårt hittaframgått detden föregående redogörelsen har ärAv ettatt att

och samtidigtbeskattningen ränteförmåner enkeltför ärsystem somav

värderingstidpunktendasträttvist. ordning mednågorlunda Nuvarande en

beskattningsåret får innebäravid utgången november året före anses enav

effekter förmedföra mycketalltför schablon. kanDen ogynnsammagrov

kraftigt frånränteläget sjunkerskattskyldiga och arbetsgivarnade om

införamåste därför i falltill början beskattningsåret.november Man vartav

värdering för-sådana fall få lägreytterligare någon möjlighet iatt aven

svårvisat redan den sakenmånen. tidigare anförda torde ha ärDet attatt

för käll-uttagandeåstadkomma skall bevara nuvarande system avom man

beaktasdirektiven skall detarbetsgivaravgifter. Enligtskatt och systemet

frågan hunniti fall inte ske innaneventuell ändring i detta böroch varten

redovisats möjlighetföregående avsnitt harnärmare. I attpenetreras en

förbeskattningsåretavstämningstidpunkt underordna systemetutan atten

förmåns-Förslaget innebärarbetsgivaravgifter påverkas.källskatt och att

vidbeskattningsårethalvan SLRvärderingen skall ändras för andra omav

minst två procentenheter ibeskattningsåret medutgången maj ändratsav

året innan.utgången novemberförhållande till SLR vid av

rättvisarefall kan åstadkommainnebär i mångaFörslaget att enman

medemellertid klartförändras. ävenvärdering ränteläget Det ärnär att

kanganska schabloninnebär förmånsvärderingendetta förslag somen grov

fullt tänkbart medslå fel i fall.komma del Det är ettt.ex.att paren

införaför börvärderingstillfällena. talarjust vid Dettaräntetoppar att man

jämkningsmöj-beskattningsåret eller andrafler avstämningstidpunkter under

ligheter.

i föregåendeockså påvisats det ävenemellertidProblemet är attsom --
beskatt-underspeglar räntelägetsofistikerat bättremed ett system sommer

aktuelladel deslå fel i fråganingsåret dettakommer storatt avom en

i princip bör skevärderingenfrämst lån med fast därlånen. gäller räntaDet
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räntelägetpå grundvallånetillfället och intevidräntelägetpå grundval avav

lånetyper.del andragäller förbeskattningsåret. Motsvarandeunder en

värderingsprinciper.två olikainföragivetviskompliceratDet systemet att

inteemellertid nämntsadminstrativ synpunkt behöverfrånNackdelarna som

felschablon slår heltockså svårtsåbli Det är accepteraattstora. somen

fåenkelt kanpå ganska sättlån, särskiltvissa närför etttyper enmanav

tveksamtin detockså ärvärdering. måste vägaMankorrektare att om man

maj inte särregle-iavstämningstidpunktendanöja sig medkan om manen

lånen.ifrågavarandederar nu

ad-dehär änprincipiella skälen vägabör deSammantaget tyngreanses

liknande börfast ellerlån medinnebär räntaministrativa skälen. Det att

ivärderingstidpunkter,tvålån skall gällaför övrigaochsärregleras att

tidigare sagda.enligtmaj detnovember och

följande.bestämtinnebärFörslaget närmare

fastlånetillfälletvidvilka bestämtsfråga lån för räntanI genom enom
tillförhållandefastieller räntesatsen angetts etträntesats attgenom

mellangrundval skillnadenpåförmånen värderasskallmarknadsräntan av

denprocentenhet och räntesatstillägglånetillfället medvidSLR somav en

tillskapadestagits innan SLRlånvid lånetillfállet. Förbestämts somsom

tillämpas.motsvarande räntaskallräntebegrepp närmast

värderings-nuvarandegällahuvudregelövriga lån skallfrågal somom
vidmellan SLRtill skillnadenberäknasförmånens värde ut-grund, dvs.

avtaladeoch den rän-procentenhettilläggnovember medgången enavav
fall SLRför detinnebärjämkningsregel.införs DenVidare atttan. en -

majutgångennovember tillfråntvå procentenheterminständrats med av -
vidgrundval SLRberäknashalvåret skallför andra ut-ränteförmånen av

procentenhet.tillägggången maj med av enav
tillanvisningarnalO och 14ändring i punkternaföranlederFörslaget av

32§KLsamti8§UBL.
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6 HOBBYVERKSAMHET

6.1 Allmänt

Skattelagstiftningen definitionsaknar begreppet hobbyverksamhet. all-Iav

språkbruk med hobby slags fritidssysselsättning ellermänt ettavses en

intresse något slag. utmärkande för hobbyverksamhet denDet är attav en

hobbyidkaren själv på dennes fritid och vinstsyfteutövas saknas.attav

Verksamheten bedrivs intresse för denna oberoendeoch denettav omav

inkomst eller inte. Några hobbyverksamheter tilldragit sig intresseger som

i skattesammanhang biodling, hållande travhäst och hemslöjd. Anled-är av

ningen till detta bl.a. dessa verksamheter kan näringsverksam-är utgöraatt

het de bedrivs i omfattning.störreom

6.2 Gällande rätt

6.2. 1 Inledning

Till inkomstslaget tjänst räknas anställning, uppdrag och inkomst-annan

givande verksamhet varaktig eller tillfällig den inte ärnatur, attav om

hänföra till näringsverksamhet enligteller till inkomst kapital lagenav

1947576 statlig inkomstskatt 31 första§ stycket KL. Därutöverom

likställs tjänst till livräntamed pension, utgår på grund sjuk-,rätt som av
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försäkringpåskadeförsäkring annorledes grundolycksfalls- eller eller än av

ersättning ivid avyttring egendom,inte vederlagoch utgör som annanav

olycksfallsförsäkring iutgår på grund sjuk- ellerform livräntaän tagenav

periodiskt understöd eller där-undantagsförmånermed tjänst,samband samt

fråni mån inte undantagetjämförlig periodisk intäkt, den beloppet ärmed

egendom.vid avyttringskatteplikt enligt 19 och inte vederlag§ KL utgör av

fun-skattereform utvidgats och1990 årsInkomstslaget tjänst har genom

inkomstervaraktiga tillfälligauppsamlingsplats för sådana ochgerar som

kapital.eller inkomstinte hänföras till näringsverksamhetkan avsom

vinstsyfte saknas beskattasHobbyverksamhet överskott trots attsom ger

före-anfördetjänst. för denna utvidgningi inkomstslaget Som skälnumera

198990110, delföljande propositionendragande statsrådet i prop.

307-308.s.

till in-hänförasprinciperna för vad skallDe nuvarande som
inkomstslaget böri huvudsak behållas ochkomstslaget tjänst bör

utformningen in-Med den nuvarandeförvärvskälla.utgöra aven
före-emellertid framhållits i detkomstslaget tjänst kan som

intearbetsinkomster de ärgående förekomma trots attsom,
grundundgår beskattningskattebefriade enligt 19 § KL, av

Till hörfaller utanför befintliga inkomstslag. dessadeatt ex.
självständigtbedrivs bådehobbyverksamhetöverskott somav

vinstsyfte. framstårvaraktigt, påvisbartoch Detutan sommen
intäktersådana undgår beskattning medanbrist överskottatten

på tillfälligtfrån verksamheter bedrivs kanske sättett mersom
börinkomst tjänst. Inkomstslagethänförs till skattepliktig av

därför få sådan utformning överskott ävenatt var-av meren
vinstsyfte omfattas.aktiga påvisbartverksamheter utan

skattefriainkomster i praxis bedömts är ersätt-Andra varasom
utförtvissa belöningar förning vid inlösen fomfynd och ar-av

för räk-deneller prestation lämnasbete änannan varssom av
i förvägprestationen utförts, belöningen inte utlovatsning om

aktualiserasfallvarit förutsatt. Andra äreller somannars
sti-någon förvärvskälla,skadestånd inte kan hänföras tillsom

utgått perodiskt ellerliknande ersättningar intependier och som
för utgivarensnågot utförtsinte bedömts innebära arbeteattsom

in-räkning. emellertid finnas andrakan ävenDet typer av
sig befogatneutralitetssynpunktkomster det från ter attsom

hänföra till inkomstslaget tjänst.
in-finns skäldärför likhet deti med RINKJag att att geanser

ii grad dagsådan utformning det högre änkomstslaget atten
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vissa inkomster.föruppsamlingsplatsallmänfungerar som en
tjänstinkomstslagetnaturligt imin mening detEnligt är att

får på grundnågonersättningarallabeskatta egenavsom
hänföra tillinteverksamhet och ärprestation eller attsom

näringsverksamhet. Med dennakapitalinkomst eller av-av
engångsbe-sådana beloppgränsning kommer ex.som avser

heller i fortsätt-underhåll inteför mistatefterlevandelopp till
sådanabörtjänst.inkomstslaget Däremotomfattasningen att av

skattefria omfattas,praxis bedömtsfall i hittillsvarandesom
ersättning för någonsigförutsättning det rörtunder att om

prestation.

hänföras till inkomstslagetinkomsten skallförutsättning förallmänEn att

intresseenligt 19 § Avskatteplikt KL.befriad frånintetjänst den ärär att

familjerättsligabl.a.från beskattning undantasi sammanhangdetta är att

på grundutfallerbeloppvissa lotterivinster,gåvor,förvärv och avsom

närings-social- ochunderstöd,periodiskaförsäluingar, vissavissa typer av

ellersärskilt fall räddatiersättning till denbidrag, hittelön samt personsom

be-gripandeavslöjande ellerfara bidragit tilli elleregendom person somav

moders-blod ellerlämnatsedvanlig ersättning till dengått brott, organ,som

kot-ochvilt växande bärförsäljningintäkter samtmjölk och svamparavav

intäkterna undertill delplockat denskattskyldige själv ettdentar som
till närings-hänförasinte kan000 kr ochinte överstiger 5beskattningsår

förmån.liknandetill ellereller lönrörelseverksamhet utgörsom

från bär-för inkomsterskattefrihetenförslagPropositionen innehöll attom

fort-dockföreslogSkatteutskottetkottplockning skulle slopas.ochsvamp-
l98990SkU30följandeuttaladeskattefrihet för sådana inkomster ochsatt

81.s.

principenstår i stridskattefrihetennuvarandeDen mot om en
beskattningenarbetsinkomster. Attbeskattningneutral av ar-av

innebärblir falletväsentligtsåsänksbetsinkomster som nu
borde kunnadetta slagför inkomstersärreglemaockså att av

praktiskapå speciellaemellertidsigUndantaget grundarslopas.
önskemåletpåverksamhet ochmed dennaskäl i samband attom

börnaturtillgångar. Dettillvaratagandestimulera ökatett av
anställningslilmandeiinte gällerockså framhållas undantagetatt
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förhållanden. Med vad anförs tillstyrker utskottetsom ovan
motionerna och avstyrker propositionen i denna del.

Riksdagen biföll utskottets förslag l98990356.rskr.

Sammanfattningsvis kan sägas verksamhet bedrivs varaktigt ochatt som

självständigt egentligt vinstsyfte, tidigare föll utanför inkomstsla-utanmen

tjänst, rörelse tilltälligoch förvärvsverksamhet. Härigenom undgick in-gen

komst från hobbyverksamhet beskattning. Numera beskattas sådan verksam-

het inom inkomstslaget tjänst. framställningenInnan påkommer gällande

för hobbyverksamheträtt skall beskattas i inkomstslaget tjänst börsom

gränsdragningen mellan tjänst näringsverksamhetoch kapital beröras.resp.

6.2.2 Gränsdragningen inkomstmellan tjänst närings-ochav

verksamhet

Allmänt

Med näringsverksamhet i meningKLs yrkesmässig självständigt be-avses

driven förvärvsverksamhet. Till näringsverksamhet räknas också i fallannat

innehav näringsfastighet innehav och avyttring tillrättsamtav av av-
verkning skog. privatbostadsfastighetEn eller privatbostad intekanav en

ingå i näringsverksamhet 21 § KL.

Kriterierna för förvärvsverksamhet skall näringsverksam-att en anses som

het såledesär den bedrivs både yrkesmässigt och självständigt. be-att I

yrkesmässigt ligger verksamheten bedrivs varaktigt och medgreppet att

vinstsyfte.

inkomstFör verksamhet skall hänföras till näringsverksamhetatt en av en

krävs samtliga kriterier, varaktighet,vinstsyfte och självständighet,att tre är

uppfyllda. såledesDet är kriterier tidigare gällde för rör-attsamma som en

else skulle föreligga. Förekomsten eller avsaknaden vinstsyfteanses av av

avgörande förär gränsdragningen mellan näringsverksamhet och hobby. Ti-

digare praxis på området avseende gränsdragningen mellan vad ärsom



121

hobby och vad rörelse har såledesär alltjämt betydelse. någotOmsom av

kraven på varaktighet, vinstsyfte och självständighet brister hänförs

inkomsten till tjänst den inte skattebefriadär enligt 19 § KL. Enom

verksamhet bedrivs självständigt inte uppfyller kravet påsom men som

vinstsyfte och därför beskattas i inkomstslaget tjänst hobbyverksamhet.är

Gränsdragningen inkomstslaget näringsverksamhet har betydelse påmot

många Exempelvissätt. beskattas inkomsten enligt kontantprincipen vid

tjänst enligt bokföringsmässiga grunder vid näringsverksamhet jfr.men

24 § KL.

RINK SOU 198933, del 142-143III, fyrapresenterade olika lös-s.

ningar rörande gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet. En

lösning byggde på skärpt begrepp för vad skulle närings-ett som anses som

verksamhet jämfört med rörelsebegrepp,nuvarande innebaren annan spe-

ciallösningar för vanligastede vinst- och avdragssituationema, tredje in-en

nefattade näringsverksamhetsbegrepp vinstsyfte och den fjärde lös-ett utan

ningen innebar kvittningsförbud för underskott viss näringsverksamhetav

inkomster i andra förvärvskällor. förordadeRINK den förstnämda lös-mot

ningen anfördeoch bl.a. följande 198933,SOU del 148-149.III, s.

De lösningar har skisserats har alla sina svagheter.som ovan
Lösningen med specialregler påfallande ineffektivär detnär
gäller förhindra underskottsverksamheter får avdragatt att nya
i skattesystemet. lösning vinstsyfte liderEn utan av samma
svaghet samtidigt dock uppnår flestade inkomsterattsom man
beskattas. skisseradeDen lösningen näringsverk-med skärptett
samhetsbegrepp kombinerat med restinkomstlag visserligenärett
helt effektiv både inkomsterdet gäller och kvittningarnär av
underskott den medför med nödvändighet besvärliga gräns-men
dragningar. Lösningen medför ingen förenkling regelsyste-av

kvittningsförbudEtt visserligen lösning bådeär ärmet. en som
effektiv och enkel med den måste avvisas med hänsyn till vad

på håll föreslås i fråga indelning i inkomstslagannatsom om
och förvärvskällor avdrag för underskott. De över-samt om
gripande syftena skattereformenmed bl.a. åstadkommaär att ett

rättvist och enkelt skattesystem med lägre skattesatser ochmera
breddad skattebas. nödgas här konstatera för fåMan att atten
tillfredsställande lösning på de problem hör ihop meden som

gränsdragningen mellan hobby och rörelsenäringsverksamhet
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höj-Lösningen med detförenkling.får släppa kravetman en
jämfört med nuvarande rörelse-da näringsverksamhetsbegreppet

skisserats.mening bästa de härenligt vår denbegrepp är somav
någon förenkling dockvisserligen intemedförDen meramen en

samtidigt skatte-hobbyverksamheterrättvis beskattning somav
basen breddas.

31198990 10, delpropositionen lstatsråd anförde iFöredragande s.

313 följande.

tjänst tillföreslagit inkomstslagettidigare görsJag har ettatt
omfatta alla ersättningar kanskallrestinkomstslag som an-som

prestation. Härigenomarbete ellerhänförliga till eget egenses
sådan inteintäkterna i verksamhetkommer ansetts somen som

brister i vinstsyftet, beskattasför detnäringsverksamhet attatt
tjänst.inkomst avsom

beträffande hobbyka-situationer kan det verksamhetnågraI av
kostnadernaföreligga svårigheter beräkna de relevantaraktär att

bl. medförvärvande. Svårighetema harför intäktens göraatt a.
inkomstrenodladsig verksamhet varkendet ärröratt somom

nödvändigtdärförtjänst eller näringsverksamhet. Det är attav
förkostnadsavdrag dennavissa särregler vad gällerha typ av

inte till-i denna delförslag kanverksamheter. RINKs anses
några punkterpreciseringar påräckligt Ytterligareklarläggande.
huvudsak tvåiRemissinstansema har lämnatbehövs således.

problem.främst dettasyftar till lösaalternativa förslag attsom
beskattasfrån hobbyverksamheterföreslår överskottRSV att
förvärvs-särskildabehandlasi inkomstslaget tjänst och där som

utgifterlösning medges förenligt dennakällor. Avdrag får som
för nettokostnader detbeskattningsåret och närmastunderbetalts

föreslås bl.alternativet,föregående året. andraDet a.avsom
vinst-rekvisitetoch innebäri Göteborg LRFkammarrätten att

bliri ställetnäringsverksamhetsreglemavarigenomsyfte slopas,
hobbyverksamhet.tillämpliga

i sina huvuddraglösningdel förordar jagFör an-somenegen
förslag.till RSVssluter

frågornaframför alltbedömningenunderlättaFör att omav
skallbedriven verksamhetsjälvständigtkostnadsavdrag bör som

pånäringsverksamhetinte itjänst ochi inkomstslagetbeskattas
vissahobbyverksamhet ivinstsyftebristandegrund avse-av

övriga tjänsteinkomster.särskiljas frånenden
måni deni fall inte medgesför utgifterna bör dessaAvdrag

inte fåsåledesUtgiftema börintäkterna.utgifterna överstiger
Överstiger intäk-utgifternatjänsteinkomster.andradras motav

skattepliktig inkomst.givetvis ingenuppstårterna
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På grund kontantprincipen i inkomstslaget tjänstgällerattav
vissaskulle det i lägen kunna uppstå oskäliga konsekvenser. In-

flyter exempelvis intäkten från hobbyverksamhet åretten men
utgifternahar betalats året innan skulle dessa inte få dras av.

rimligtdärför utgifter hänför sig till året föreDet är att som
beskattningsåret också får dras inkomster förekommitHarav.

detta år givetvisäven skall dessa redovisas och sistnämnda ut-
gifter i första hand kvittas det årets intäkter. intebörDetmot

tillåtet utnyttja liggerunderskott längre till-ännuattvara som
baka i tiden främst tillmed hänsyn utrednings- och kontrollpro-
blem. delar vidare den uppfattningJag RSV uttalat det skulleatt

onödigt resurskrävande efter från företagsbe-modellattvara
skattningen löpande fastställa underskott och sedan rulla dessa

Ävenframåt. här skulle dessutom kontrollproblem uppkomma.
bakgrund i fall inteMot det dess sig egentligrörattav om

näringsverksamhet jag rimligtdet inta sådan stånd-attanser en
punkt.

Några remissinstanser har, jag framhållit tidigare före-som
språkat alternativ lösning innebär rekvisitet vinstsyfteatten som
slopas. sådan lösning visserligenEn skulle underlätta gränsdrag-
ningen mellan tjänst näringsverksamhetoch enligt minärmen
mening behäftad med andra nackdelar. det först det prin-För är
cipiellt betänkligt betrakta verksamhet uppenbart saknaratt som
förvärvssyfte näringsverksamhet. Lösningen medför vidaresom

hobbyverksamhet vissa intäkter i utsträckningatt storsom ger
kommer klassificeras näringsverksamhet. särskildaUtanatt som
spärregler skulle då hela det regelverk gäller för egentligsom
näringsverksamhet bli tillämpligt förkomma dessa hobbybe-att
tonade verksamheter möjlighetermed bl.a ökade kvittaatt
underskott hobbyverksamheten andra inkomstermotav som
följd. Om särreglering införs för sistnämnda fall skulle de
innebära ytterligare komplikation regelsystemet.en av

fråga rekvisitet vinstsyfteEn uppkommer slopasannan som om
vilka krav på redovisningrör skall ställas. kontroll-För attsom

möjligheterna skall bli tillfredsställande borde redovis-samma
ningskrav förgälla sådan för egentlig närings-verksamhet som
verksamhet. kan emellertid inte rimligt likaDet haattvar

redovisningskrav förstränga egentlig näringsverksamhetsom
med tanke på i flertalet falldet sig hobby interöratt om en som
syftar till någon vinst. skulle vidare medföraDet ökad be-en
lastning på skattemyndighetema hantera antal fallatt ett stort av

formelltverksamheter näringsverksamhet inteärsom men som
syftar till alstra överskott. Jag bakgrund häravatt mot attanser

så allvarligadenna lösning har nackdelar den inte kan för-att
ordas.

vill vidare framhålla taxeringslagförslag tillJag detatt ny som
för 19899074närvarande behandlas i riksdagen har be-prop.

ocksåtydelse i detta Propositionens förslag inne-sammanhang.
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skattskyldige inomförinförs möjlighet denbl.a detbär attatt en
främst be-taxeringar omprövade. ärfemårsperiod få sina Deten

svårtdet kanträffande nystartade verksamheter attvara av-som
näringsverksamhet.eller Det ärfråga hobbydet ärgöra omom

förlust ochverksamhet går medvanligt nystartadrelativt att en
vinstsyftesvårtdå i fall bedömadeldet kan att omvaraen

pågått några år och dessverksamhetenföreligger eller ej. Om
perspektiv emellertidkani något längreresultat kan ettses

betydligt säkrare grund.påvinstsyfte ofta bedömasfrågan om
medföra ökadeomprövningsförfarandet kommerDet attnya

omprövade.tidigare taxeringari sådana fall fåmöjligheter att
för underskottmedgesBeträffande problemet avdrag ettatt av

således förochhobbyverksamheti själva verketrörelse ärsom
restriktiva reglerminskas detta deprivat levnadskostnad, aven

förvärvskällori andrakvittning underskott överskottför motav
föreslå avsnittkommertjänst jagoch attmot senaresom

verksamhet eller verksam-innebär i korthet8.103. Dessa att
förvärvskällanäringsverksamhet bildaraktivheter utgör ensom

näringsverksamhetpassivvarje verksamhet utgöroch att som
förvärvskällaUnderskottsärskild förvärvskälla.bildar enaven
i för-kvittas överskottfår intei näringsverksamhet mot annan

inkomstslageller ii näringsverksamhetvärvskälla annat utan
förvärvskälla. vissi Enframtida överskottbara mot samma

förtjänst föreslås dockinkomstkvittningsmöjlighet mot av
litterär, konst-avseendeaktiv näringsverksamhetunderskott av

Ackumulerat under-verksamhet.jämförlignärlig och därmed
fårförlust i förvärvskälla drasdefmtivavseende s.k.skott aven

påkvotering sättkapital efter 70i inkomstslaget procent samma
för reaförluster.i allmänhet gällersom

möjligheteten förbortfaller normaltangivnaMed de reglerna
driver näringsverksamhetanställningenvid sidanden avsom av

för kvitt-utnyttja underskott dennadirekthobbykaraktär att av
skattskyldig bedriver verk-inkomst.ning Enmot ensomannan

ingen deförlust har såledesgår medsamhet nytta av upp-som
pågår. Med hänsynverksamhetenså längeunderskottenkomna

anledningmin bedömning intefinns enligthärtill det att som
verksamhet skallförföreslagit höja kravenRINK att ansesen

i del fall där detVisserligen skullenäringsverksamhet. ensom
bedömas rörelseverksamhet skalltveksamti dag är somom en

bedömarörelserekvisit det lättarehobby, skärpt göraeller attett
näringsverksam-tjänst ellerverksamhet skall somansesom en

Å gränsdragningsproblem ochsidanandra uppkommerhet. nya
framförkanskenäringsverksamhetför seriösrisken ökar att -

felaktigt bli bedömdsådan kankonstnärligallt litterär och som
hobby.

gränsdragningenförordatlösning jagMed den motsvarar
tidigarei dennäringsverksamhet gränsentjänst ochmellan stort
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mellan hobby och rörelse. Den praxis utvecklats på dettasom
område kan i mycket förbli vägledande.

Jag skall här slutligen erinra utgifter för hobbyverksam-attom
het till sin ärnatur privata levnadskostnaderatt ochanse som
således inte avdragsgilla. Problemet med hobbyverksam-att en
het sammanblandas med seriös näringsverksamhet kan därfören
inte lösas exempelvis ändringar i rekvisiten förgenom vad som
skall näringsverksamhet. Frågorna fåranses isom stället lösas
i samband med skattemyndighetemas kontroll.

Näringsverksamhet indelas förvärvskállori

inkomstFör näringsverksamhet skall inkomstenav varje förvärvskällaav
beräknas för sig. Vid bedömningen verksamheten den skattskyl-av om som
dige bedriver utgör eller flera förvärvskällor skillnadgörs mellanen aktiv

och passiv näringsverksamhet 18 § första stycket KL.

Verksamheter utgör aktiv näringsverksamhet bildar tillsammanssom en
förvärvskälla. Har verksamhet tidigare utgjort passiv näringsverksamheten

och uppkom underskott det sista beskattningsär då verksamheten utgjorde

sådan näringsverksamhet utgör dock verksamheten särskild förvärvskällaen
så länge den alltjämt visar underskott. Aktiv litterär, konstnärlig eller

därmed jämförlig verksamhet bildar särskild förvärvskälla den skatt-en om
skyldige begär det 18 § andra stycket KL.

Varje verksamhet utgör passiv näringsverksamhet bildarsom särskilden
förvärvskälla 18 § tredje stycket KL.

Verksamheter har naturlig anknytning till varandra betraktassom som en
enda verksamhet. En verksamhet utgör aktiv näringsverksamhet denom
skattskyldige i inte oväsentlig omfattning arbetat i verksamheten. Annan

verksamhet utgör passiv näringsverksamhet. Självständig näringsverksamhet

i utlandet hänförs alltid till passiv näringsverksamhet 18 fjärde§ stycket
KL.

delägareFör i handelsbolag hänförs inkomst frän bolaget och in-annan
komst till skilda förvärvskällor. Inkomsten från bolaget hänförs även om-
det frågaär aktiv näringsverksamhet till flera förvärvskällorom om-
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18 §varandraanknytning tillnaturligsaknari bolagetverksamheterna

stycket KL.femte

198990110, delpropositionenianfördestatsrådetFöredragande

följande.588 bl.a.s.

behövsverksamheterolikamellankvittningNågon spärr mot
intei i oväsent-demskattskyldige arbetati de fall denknappast

intedärför det ärbörverksamheterAktivaomfattning.lig om-
för-bildahandelsbolagiverksamhetfråga gemensamenom -

verk-passivaktiv ochmellanfick skekvittningvärvskälla. Om
emellertidskulleverksamheterpassivaolikamellansamhet eller

passiv verk-Varjealltförskatteplanering bliför stort.utrymmet
förvärvskälla.därförbör utgörasamhet en

näringsverksamhetinkomstslagetAvdrag i

fråninkomstenberäkningvidundantag,vissamed20 skall,Enligt § KL av

in-beskattningsåret förunderomkostnaderallaförvärvskällasärskild

isamtliga intäkterfrånavräknasbibehållandeochförvärvandetäktemas

förvärvskällaninflutit iharbruttointäktvärdeeller sompengarspengar

beskattningsåret.under

i verk-kostnaderförfår avdrag görasnäringsverksamhetFrån intäkt av
23 § KL.23till § KLanvisningarnaframgårpåsamheten sätt avsom

26punktikostnaderna åravdragsgillabland de att an-avAtt notera

näringsverk-driverskattskyldigtill 23 § KLvisningarna att somenanges
föreverksamhetenutgifter iförefterhanditill avdraghar rättsamhet

verk-år dåunder detutgifterfårAvdragetpåböijande.verksamhetens avse

tillsåvida rättåret,föregåendeoch detpåbörjades närmastsamheten

dennaunderredanverksamhetenförelegatskulle haavdragomedelbart om

stycket26 förstapunktnäringsverksamhetkaraktärentid haft an-avav
utgifternaskallavdragetberäkningVidtill 23 § KL.visningarna av

förvärvskälla,gjorts iutgifterna harförmån avdragiminskas den annan

tillförtsvilkatillgångarföranskaffningsvärdetiinräknatsutgifterna

tagitsinteinkomsterellerpåbörjadesdennanäringsverksamheten när som
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till beskattning har uppkommit i verksamheten under den tidupp som avses
i första stycket punkt 26 andra stycket anvisningarna till 23 § KL.av

Avdrag medges endast i den mån den skattskyldige visar förutsättningaratt

för avdrag föreligger 26punkt tredje stycket anvisningarna till 23 §av
KL.

Avdrag för underskott i näringsverksamhet

Uppkommer underskott vid beräkning inkomst förvärvskälla med-av av en
vissamed begränsningar avdrag för underskottet i förvärvskällanges - -

följandenärmast beskattningsär 26 första§ stycket KL. Avdrag medges

dock inte i den mån avdrag har medgetts enligt 3 13§ tredje stycket,mom.
25 § 11 eller 26 § 9 SIL eller enligt 33 § 3 26KL §mom. mom. mom.
andra stycket KL. Underskott uppkommer vid förvärvskällans upphör-som

ande regleras särskilt i 3 § 13 SIL 26 § tredje stycket KL.mom.

Enligt 33 § 3 fårKL avdrag, under vissa förutsättningar, förgörasmom.

underskott näringsverksamhet avseende litterär, konstnärlig eller därmedav

jämförlig verksamhet i den mån underskottet överstiger avdrag för under-

skott från föregåendenärmast beskattningsår.

Kvittningssystemet innebär alltså underskott för beskattningsåratt ett

kommer ingå vid beräkningenatt förvärvskällanspost inkomstsom en av

följandenärmast beskattningsår. Därefter rullas det vidare så länge för-

värvskällan finns kvar till fulldess kvittning uppnåtts.

Särskilt hobbybiodlingom

RSV har lämnat information angående skrivelse till Sveriges Biodlaresen

Riksförbund SBR RSV 19786.Dt iDär sägs bl.a. följande.

Biodlingen har gamla ihär landet. bedrivsDen ianor numera
hela riket och har näringsgren betydelse för folkför-storsom
sörjningen. Avkastningen huvudsakligenutgörs honung,av men
inkomster kan också erhållas uthyrning bisamhällengenom av
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vandringsbiskötselpollineringsändamål s.k. samtför genom
Re-propolis kittvaxochförsäljning svärmar, m.m.vaxav

liknandeochförsöksverksamhetnormalfallet frånisultatet är
sådanaskicklighetbiodlarensförutomberoendebortses av --

dragförhållanden.väderleksomståndigheter ochsåsomfaktorer
tillfrånår ochår frånockså ortfaktorer växlarDessa enen
biod-belysamaterial förföreligger visstärendet attIannan.

bedöm-förvägledningochekonomiska problemlingens enge
förutomberoendeärbiodlingens lönsamhet. Dennaning avav -

priser,gällandeförsta handiomständigheterangivnanyss -
på produkterförbrukningsartiklarinventarier ochpå samtt.ex.

honung m.m.
emellan.biodlareavkastningenvarierarkonstateratsSom ovan

varierasåledesbisamhälle kanhonungAvkastningen perav
Enligt100 ellertill kgkilofrån någrahögst avsevärt mera.

12 årenSverige deimedelskördenärendet har senasteuppgift i
med-ärAntalet biodlare,bisamhälle.23 kgvarit somperca

bi-antalet000 och14närvarandeföri SBR, utgörlemmar ca
000. Enligt SBRs120tilllandetisamhällen upp-cauppges

för täcka23 kg honunggenomsnitt attifattning går det ca
1977utgjordehonungPriset kgbisamhälle.kostnaderna perper

detframgår vidare blutredningen att50 Avungefär 6 kr öre. a,
verksamhetenförbisamhällenantalminstavisst atterfordras ett

tillantaluppskattat dettaharihop. SBRekonomisktskall
20 bisamhällen.understigande

bedömning.följandeRSV gör
bisamhällenmångahurexakthet avgöranågorlundamedAtt

vinstskattepliktigbörjarbiodlinginnanerfordas att geensom
växlandedenbl.a.upplyststill vadmed hänsyn av-är omsom

svårt.uppfattning mycketenligt RSVsbisamhällekastningen per
in.spelarMånga faktorer

vadtillmed hänsynsannoliktemellertidfinnerRSV som upp-
förkrävsbisamhällenantal attminstadeti ärendetlysts att som

liggatorde överfalliuppkommabörjavinst skall vart snarare
vidareuppfattning ärEnligt RSVs10 odlare.under enän per

fram-föredraocksåbisamhällenantaletgränsdragning utifrån att
bedömningresultatetbeloppsgränsbestämdför somenaven -

tordelandetiBiodlingarpå.varit inneremissinstansernågra
ellervinstsyfte ägarebedrivasoftast t.ex.vidare utan av

Mångaliknande.ochegnahemfastighetbrukarare annanav
yrkesmässigtinteochpensionärerocksåtordebiodlare vara

aktiva längre.
fårskälpraktiskadå detochanfördagrund detPå ansesavav

gränsdragningmedtaxeringssynpunktfråntill engagnvara
antaletutifrånbiodlingyrkesmässighobbybiodling ochmellan

högstinnehavmeningenligt RSVs attbisamhällen bör, avanses,
utredningsärskildalltid skallnormalfalletibisamhällen utan15

skattepliktigickeutgörabedömassamhällenantaletutöver
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förordadebiodlare. Om detför ochhobbyverksamhet sammeen
regel-hela verksamhetenöverskrids, skall däremotantalet 15
alltsåbedriven biodling ochyrkesmässigtmässigt utgöraanses

givetvis intehobbybiodling. utesluteringen deltill Detta att
16-20 undan-bisamhällen 15 t.ex.något högre antal änäven ett

Härför emellertidhobbybiodling. krävs sär-tagsvis kan utgöra
fallet. Bestämmandetomständigheter i det enskildaskilda av

bisam-på grundval det antalbisamhällen skall skeantalet av
normalfallet septemberinkomståret ifinns på höstenhällen som

Även finns påbisamhällenmånad i bigården. deoktober som-
Vid valetskall härvid inräknas.tillfällig uppställningsplats av

sådana omständigheterdå beaktats15 samhällen harantalet som
förekommer i antaletviss variation attt att sam-genomex en

behålls förvissainvintringen ochhällen dör under svärmarattut
tillVidare hänsyn tagitsreservsamhällen. harinvintrasatt som

också desammainvintras, regel ärde samhällen,att somsom
inkomst-under vårenproducerat honung sommarenm msom -

året.
bisam-uppdelning antaletfiktivinte tillåtet medårDet en av
åstad-i syftehemmavarande barn,hällen mellan makar och att

intepå familjemedlem,bisamhällen, fördelatkomma antaletatt
bisam-sådana fall skall antaletöverstiga 15.skall komma Iatt

skatteplik-innehav ochutifrån familjens samladehällen bedömas
inom familjenföreligger för den eller demverksamhettig som

regel framgåbedriver biodlingen detta tordefaktiskt tavsom
lik-försåld honung elleri uppgiftermedlemskap SBR, omex av

utredning.nande
jord-gäller inkomstockså framhållas, detbör närDet att av

handelsträdgårds-binäring till jordbruk ochbruksfastighet
yrkesmässig verksam-och liknandemästeri inkomst rörelseav

15antal bisamhällenhet, skall lägre änäven ett somanses
Även endayrkesmässigt bedriven verksamhet. innehav ettav

skattepliktig veksamhet.blir dåbisamhälle att anse som
anvisningar ianförda finner ämnetMed hänsyn till det RSV att

inte behöver meddelas.

viduppdragnahar i praxis oftast följt den RSV gränsenKammarrätterna av

utgjort rörelse eller hobby.biodlingbisamhällen vid avgörandet15 om

hästsponverksamhetenSärskilt om

travsportverksamheten. Travsport-del hästsporten utgörsEn stor av av

medpå verksamhetsamlande benämninganvänds oftaverksamheten som en

5 12-0791
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travhästar, det fråga uppfödnings-, tävlings-, beskällar-äroavsett om om

verksamhet eller kombinationer dessa verksamheter.av

Verksamhet bestående inkomst från enda travhäst har i praxis oftastav en

bedömts hobby. Antalet dock intehästar för fråg-är avgörandeensamtsom

verksamheten kan näringsverksamhet. samlad bedöm-Enan om anses som

ning måste med hänsyn till alla omständighetergöras såsom verksam-tagen

hetens omfattning, hästägarens övriga anknytningar till hästsporten hansoch

ekonomiska beroende verksamheten. Travsportverksamheten har behand-av

lats ganska utförligt i RSVs 19865Rapporter och

anslutning till redovisningI RINKS speciallösningar anförde RINKav

följande avseende SOU 198933, del 146.III,travsporten s.

Travsporten sig särskiltutmärker därigenom jämsides medatt
möjligheten finansiera hobby med skatteminskande avdragatt en
finns möjligheten verksamheten blir vinstgivande. fårDetatt

det i många fall utsikterna till vinsterär ärantas att stora som
drivkraften bakom hästsporten. många år har från olika hållI
kritiserats subventioneras skattebestäm-att travsporten genom
melsema. Från skattemyndighetema och från hästägarhålläven
har påtalats praxis orättvis, oklar inkonsekvent.är och Frånatt
hästägama har särskilt pekat på den vikt fästs vidstoraman som
antalet hästar.

finns därförDet anledning speciallösning förövervägaatt en
hästsport. Man kunde låta sådan verksamhet alltid bilda en egen
förvärvskälla inom aktiv näringsverksamhet. Underskott från
hästsport skulle därmed få dras endast från överskottav av

sådan verksamhet. Underskottet få föras ikunde framannan
tiden för utnyttjas framtida Definitivöverskott. förlustatt mot
skulle inte få dras inkomst. beträffandeDettamotav annan av-
dragsrätten. det gäller vinstgivandeNär verksamhet,en som
maskerats till inte skattepliktig hobby utgår praxisgällandeen
i huvudsak från antalet hästar. Vid bedömningen närings-om

föreliggerverksamhet borde intäktemas storlek ha be-större
tydelse. hästsportverksamhetEn betydande överskottsom gav
skulle alltid sådan.anses som

förslagDetta gäller enbart hästsporten. in-det gällerNär
täktssidan finns någradet knappast andra verksamheter som
borde regleras på motsvarande det gäller underskotts-sätt. När
sidan ñnns det bätut-däremot rad verksamheter, t.ex.en som
hyming, där kvitta underskott verksamheträtten att mot annan

i fråga.kan Problemet kunde lösas låta vissa isättas attgenom



131

bilda särskild förvärvskälla inomuppräknade verksamheterlagen
näringsverksamhet.

aldrigspeciallösningar dock lösa deMed kan änannatman
skattskyldigasErfarenheten visar devärsta avartema. att upp-

hitta på avdragsverk-ñnningsrikedom det gällernär att nya
outsinlig. lagstiftning skullesamheter är närmast En snartny

för olika fall står ocksåfå kompletteras. Specialregler mängden
för reformen övergripande principendirekt i strid med den hela

förenkling.om

kapitaltjänst6.2.3 Gränsdragningen mellan och

avkastning,kapital omfattar enligt 3 l SIL löpande§Inkomst mom.av

från i den mån intäkten intevinster och intäkt härrör egendomannan som

personligt lösöre skallhänföra till näringsverksamhet. Försäljningär att av

inkomst kapital.således underbeskattas av

frän hobbyverksamhetförsäljning egendom härrördet gällerNär somav

inkomsti verksamheten redovisas underskall egendom producerats avsom

inkomsti verksamheten redovisastjänst och egendom använts som avsom

arbete har ökatkapital. skattskyldige själv vär-Om däremot den egetgenom

framgårinkomst tjänst.inför försäljningen kan det dock bli Detdet avav

sådan1989902110, del 3.654uttalanden i propositionen prop. att

statsråd anförde.skillnad avsedd. Föredragandeär

tagitsytterligare två frågorskall berörasHär ettupp avsom
remissinstanser.par

vid försäljningbeskattning intäktergäller hurDen avavena
i hobbyverksamhet skall ske.tillgångar Pro-använtssom en

beskattning ske i inkomstslagetblemet gäller skallnärmast om
personligtförsäljningkapital. kan framhållas vinst vidHär att av

reavinstreglema i inkomstslagetlösöre beskattas normalt enligt
ikapital. i regel gälla egendombör även använtsDetta ensom

blivissa fall dock bedömningenhobbyverksamhet. kanI annor-
försäljningsvinsten tillexempelvis bli falletlunda. Så bör om

från skattskyldigesövervägande del får härröra den egenanses
vissagår på tillverkaarbetsinsats. verksamhetenOm ut att
frågahemslöjdsföremål, det inteexempelvis och ärprodukter,

tillförsäljningsintäktemanäringsverksamhet bör tas uppom
bör gälla denbeskattning inkomst tjänst.under Detsamma omav

för-bil vinsten vidskattskyldige ocht.ex. renoverat enen
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säljning till övervägande del härrör från den skattskyldiges
arbetsinsats.

6.2.4 Gällande sådanaförrätt hobbyinkomster skallsom

redovisas i inkomstslaget tjänst

Inkomsttaxeringen

Som inledningsvis redogjorts för vinstskall från självständigt bedriven

hobbyverksamhet intäkt tjänst.upptas som av

Från intäkt tjänst får avdrag för samtliga utgifter,göras vilka ärav att

kostnader för fullgörande tjänsten såvitt inte för kost-anse som av samma
nader anvisats särskilt anslag enligt 32 § 3 inteKL skall tassom mom. upp

intäkt 33 1§ första stycket KL.som mom.

frågaI inkomstgivande självständigt bedriven verksamhet skallom som
hänföras till näringsverksamhet följande.gäller Avdrag får för utgiftergöras

är kostnader intäktens förvärvandeatt de betalatssom anse som om
under beskattningsåret. Avdrag får också ske för sådana kostnader deom
betalas under året före beskattningsåret i den mån de överstiger åretsdet

intäkter. Avdrag får inte ske med beloppstörre än beskatt-motsvararsom
ningsårets intäkt verksamheten. Underskottet verksamhet får inteav av en

dras överskott i verksamhet 33mot § l tredje stycketav en annan mom.

KL.

Värdeminskningsavdrag s.k. förslitningsavdrag tillåts i viss utsträckning

inom inkomstslaget tjänst kontantprincipen gäller. specialmotive-trots Iatt

ringen till 33 § l KL uttalade föredragande statsrådet följande prop.mom.

1989902110, del 653.s.

Kontantprincipen medför idet regel endast möjligt fåäratt att
avdrag för utgifter betalts under beskattningsâret, ävensom om
kostnaden vid bokföringsmässiga grunder egentligen skulle anses
ha belöpt på period. Värdeminskningsavdrag närmasten annan -
avseende förslitning tillåts emellertid i viss utsträckning inom-
inkomstslaget tjänst, kontantprincipen. Den praxis itrots som
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på verksamhettillämpashärvidlag bör kunna ävendag gäller av
hobbykaraktär.

iavdragsbegränsningenstatsrådetpropositionen motiverade föredragandeI

198990 l 10,följandepå prop.33 för hobbyverksamhet sätt§ l KLmom.

654.del s.

frågan vilka kostnadertredje stycket reglerasdetI somomnya
bedriven verksamhetsjälvständigtfrån intäkter ifår dras enav

inkomst-ivinstsyfte skall beskattaspå grund bristandesom av
tjänst hobbyverksamhet.slaget

kommerdetta slagvaraktigt bedriven verksamhetFör av
i regelnäringsverksamhetinkomstslagetgränsen attgentemot

hobbyverksam-gränsdragningen mellanden nuvarandemotsvara
ledningBeträffande gränsdragning böroch rörelse. dennahet

kunna i nuvarande praxis.således sökas
kostnadsavdragförutsättningarna förandra meningenI anges

inkomster.från dessa
avsnitt 5.2.2 inne-motiveringenanförts i allmännaSom den
hobbyverksamhet iförslaget i del inkomsterbär denna att av

särskild för-verksamheten utgjortpraktiken behandlas som om
i förstaSyftet härmedinom inkomstslaget tjänst. ärvärvskälla

kostnadsavdragdelvis för änmöjliggöra andra reglerhand att
Särskilda avdrags-övriga tjänsteinkomster.vad gäller försom

hobbyverksamhet behövsför hänför sig tillregler kostnader som
kan uppkommaundvikaför vissa konsekvenseratt som annars

Avdragkontantprincipen gäller i inkomstslaget.på grund attav
inte bara förfallen fåskall därför i de avsedda görasnu

hänförför underskottbeskattningsårets utgifter ävenutan som
skall beskatt-beskattningsåret. första handsig till året före I

Föreligger därefterfrån inkomsterna.ningsårets utgifter dras av
föregående års underskott. Av-får kvittasöverskott detta mot

överstiger in-dock aldrig få med beloppdrag skall göras som
möjligtsåledes inteför beskattningsåret. skalltäkterna Det vara

hobbyverksamhet andrakvittakunna underskott motettatt av en
hobbyverksam-underskottitjänsteinkomster. heller skallInte en

varje hobbyverk-ifå kvittas överskotthet utanmot en annan,
be-i den föreslagnavilket klargörssamhet skall separatses

stämmelsen.
tjänstutgifter i inkomstslagetförutsättning för föravdragEn

förvärvande.för intäktens Mansig kostnaderdetär röratt om
verksamhetsjälvständigt bedrivengällerbör därvid detnär av

i sin helhet under be-ifrågavarande slag till verksamhetense
Även in-uppkommit efter detutgifterskattningsåret. som

beskattningsår såledesbörerhållits underkomsten sammamen
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kunna berättiga till avdrag det fråga kostnaderärom om som
kan hänförliga till verksamheten. bl.a. det falletHäranses avses

startavgifter och transportkostnader liknandeoch föratt en
travhäst betalts för flera olika tävlingar endast någonvarav

Äventävling medfört inkomster i form prispengar. Startav-av
gifter i de tävlingar inte inkomster bör då be-gettm.m. som
traktas kostnader i sammanhanget. Om hästägare isom en en
verksamhet inte bedömts näringsverksamhet har tvåsom som
travhästar och båda ianvänds verksamhet den ut-en som, om
gjorde näringsverksamhet, skulle betraktas förvärvskällasom en
bör utgifter intäkteroch åretunder för båda hästarna beaktas.

Kontantprincipen medför idet regel endast möjligtäratt att
avdrag för utgifter betalts under beskattningsåret, ävensom om
kostnaden vid bokföringsmässiga grunder egentligen skulle anses
ha belöpt på period. Värdeminskningsavdrag närmasten annan -
avseende förslitning tillåts emellertid i viss utsträckning inom-
inkomstslaget tjänst, kontantprinicipen. praxis iDentrots som
dag gäller härvidlag tillämpasbör kunna på verksamhetäven av
hobbykaraktär.

Anteckningsskyldigheten

verksamhetFör är bedöma föreliggerhobby inte bokförings-atten som som

skyldighet enligt bokföringslagens 1976 125 bestämmelser.

Däremot skall enligt kap.4 1 § LSK den enligt den lagen skyldigärsom

lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller andra uppgifter till ledningatt

för taxering också i skälig omfattning räkenskaper, anteckningar ellergenom

lämpligt sörja försätt underlag finns för fullgöra deklara-annat att att

tions- eller uppgiftskyldigheten föroch kontroll den. skyldighetDennaav

omfattar således hobbyidkareäven skall lämna självdeldaration. Hobby-som

verksamhet behöver enligt inteRSV deklareras den utvisar underskott.om

Avdrag för preliminär skatt

Preliminär A-skatt skall normalt inte betalas på hobbyinkomster. Skall den

skattskyldige preliminärbetala B-skatt skall däremot sådana inkomsteräven

i regel beaktas.
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Egenavgifter

gäller dockegenavgifter betalas.från hobbyverksamhet skall DettaPå vinst

särskildDå i ställetföre beskattningsåret. skallfyllt 65 ärinte den som

utgå.löneskatt

medegenavgifter schablonavdrag medgesför påförda ochAvdrag medges

förSchablonavdrag18 vid särskild löneskatt.eller25 procentprocent

beskattningsåret.beskattning året efteregenavgifter återföras tillskall

Mervärdeskatteskyldighet

uppkommaskattskyldighet till mervärdeskatt skallförutsättning förEn att

yrkesmässig verksamhet.tjänster iskattepliktiga eller omsättsär att envaror

framgår anvisningarnayrkesmässig verksamhetVad kännetecknar avsom

huvudregel föreligger yrkes-mervärdeskatttill 2 § lagen ML. Somom

näringsverksamhet enligtinkomsten intäkt KLmässighet bl.a. när utgör av

såledesyrkesmässighet enligt huvudregelnförutsättning för äreller SIL. En

näringsverksamhet.verksamheten intäkt Men även närutgöratt varorav

verk-jämförliga näringsverksamhettjänster i former med äreller omsätts

beskattningsåretomsättningen föryrkesmässigsamheten att anse som men

beskattas underöverstiga 30 000 Hobbyverksamhetmåste då dessutom kr.

intemervärdeskatt normaltvarför skattskyldighet tillinkomst tjänstav

föran-kommaundantagsfall hobbyverksamhetföreligger. kan dockI atten

bedrivs igrunden denskattskyldighet till mervärdeskatt på denleda att

former jämförliga med näringsverksamhet.
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6.3 Problemavgränsning

Direktiven

Enligt direktiven har det under den tid reglerna tillämpatshar framkommit

tämligen omfattande kritik reglerna upphov till adminstrativtmot atten ger

krångel. Reglerna beskattningrör s.k. hobbyinkomster därför,börson1 av

enligt direktiven, främst i förenklingssyfte.över Som exempel på sådanases

inkomster inkomsternämns från hobbybiodling från travhästverksam-samt

het.

Framförd kritik

Såsom i direktivennämns har gällande regler beskattning hobbyverk-om av

samhet för tämligen omfattande kritik innebärandeutsatts reglernaatten ger
upphov till administrativt krångel. harDessutom reglerna kritiserats för att

medföra oskäliga skatteefffekter grund de begränsade möjligheternaav

kvitta underskott framtida överskott.att mot

En del den framförda kritiken har hobbybiodlamasstor rört situation.av

Västernorrlands biodlarförbund har anfört det skattesystemet haratt nya
medfört många biodlare tvingas betala såväl inkomstskattatt att som egen-
avgifter för verksamhet i realiteten förlustbringande.är Dettaen som anges

i sin kunna leda till bl.a. många biodlaretur avvecklar sin verksamhet,att

nyrekryteringen biodlare försvåras, skördarnaatt såväl odladeattav av

grödor bär kommer minska och Sveriges flora kommeratt attsom att utar-

till följd pollinering.sämremas av

Vidare har hävdats hobbyhästverksamhet också tillhör denatt grupp som

drabbas oskäliga skattekonsekvenser till följd gällande regler. Förav av

hästsporten är problemet oftast verksamheten kan gå med betydandeatt

underskott under antal år, vilka underskott endast i begränsad omfattningett

kan kvittas enstaka intäktstörre år.mot etten senare
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Problemomrâden

omfat-hobbyidkaren kommermedförskatteplikt attreglerna attDe omnya
enligt kap4i allmänhetskattskyldigaförgällerskyldighetdentas somav

ellerdeklarations-för fullgörafinnsunderlagsörja för att1 LSK§ attatt

gäller inteskyldighetden.kontroll Dennaföruppgiftsskyldigheten och av

hobbyidkare. Detalla andrabiodlare ävenochbara hästägare somutan

haftharhanpå utgifterkvittondehobbyidkarenkrävs är somatt sparar

till så hanuppgåttharintäkternamycket atthurantecknaråretunder samt

upplevsej.vinst eller Detmedgåtthanårets slut kanvid somsomomse
skall behövaanteckningsskyldighetdennakrångligtadministrativt är att

i längreförlustbringandeoftas är sett ettverksamhetförfullgöras somen

perspektiv.

förhobbyidkaren beskattaskritikför ärområdetandra attDet utsattssom
vilket i detbegränsad,för underskott äravdragsrätthansinkomst attmenen

skattekonsekvenser.oskäligamedföraenskilda fallet kan

Överväganden förslagoch6.4

oförändrade.behållsreglerNuvarandeförslagUtredningens

Inledning6.4.1

såvidainte,i regelhobbyverksamhetskattereform beskattades1990 årsFöre

tillhänföraskundeverksamhetreavinst ellerfrågaintedet somomvar
tjänst.underskattepliktigverksamhetbedriventillfälligtsådan varsom

formallöverskottförskattepliktinfördesskattereformenGenom avav

inkomstgivande verk-självständigför allliksomhobbyverksamhet annan

varaktigtillfällig ellerden natur.samhet, äroavsett avom
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De reglerna beskattning hobbyverksamhet harnya om av m.m. som
nämnts vållat problem i två skilda avseenden. förstaFör det uppkommer

problem på det administrativa planet, dvs. i fråga främst antecknings-om
och deklarationsskyldigheten. För det andra uppkommer problem prin-av
cipiell bl.a. intäkternatur hobbyverksamhetatt skattepliktigaärgenom av

i sin helhet medan kostnaderna för verksamheten inte är avdragsgilla i sin

helhet; bl.a. avdragsrättenår begränsad till kostnaderna under beskattnings-

året och det föregåendenärmast året.

Enligt direktiven skall reglerna främst iöver förenklingssyfte. Motses

bakgrund den kritik framförts beträffande avdragsbegränsningarnaav som

finns det dock anledning beröra fråganden även från principiellatt ut-
gångspunkt. Detta är motiverat också för få bra underlag föratt ett even-

förenklingsförslag.tuella bör dockDet redan här framhållas fråganatt om
avdragsbegränsningar och därmed sammanhängande frågor principiellav

såär komplicerade det intenatur kan komma i frågaatt i dettapass att ut-

redningssammanhang någragöra omfattande ändringar. återkommerJagmer

till detta.

Vad gäller huvudfrågan enligt direktiven, dvs. förenklingsaspekten, kan

beträffande anteckningsskyldigheten konstateras det många upplevsatt av
både besvärligt och onödigt verifikationer och förasom att anteck-spara

ningar, eftersom redan i förväg dels åtgärderna i regel inte fårvet attman

någon praktisk betydelse det normala för hobbyverksamhet är någonatt-
vinst inte uppkommer dels i den mån vinst uppkommer dennaatt i regel-

mycket blygsam.är En del motståndet hantera redovisnings-mot attav

frågorna grundar sig naturligtvis också det inte frågaäratt attman anser

skattepliktig inkomst eller inkomsten i fall inte rättvisandeom att ärvart

eftersom alla kostnader inte är avdragsgilla. frågaI deklarationsskyldig-om
heten har iRSV deklarationsupplysningarna uttalat skyldighet dek-att att

larera hobbyverksamhet föreligger endast verksamheten gått vinst.medom

Det inteär väl alldeles klart gällande föreskrifter iatt ämnet skallom
förstås på det sättet, det är tvekan praktisk ordningutan harmen en som
goda skäl för sig.
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hobbyverksamhetbeskattningenadministrativproblemDe natur avsomav
omfattande.särskiltinteskattskyldiga kan sägasenskildavållar de vara

för deklara-underlagtillförlitligtfinnssörja för detSkyldigheten ettattatt

ifrågava-i deenkeltganska sättfullgörasi regelsålundationen kan ett

särskilt be-hellerintetordeDeldarationsskyldighetenrande fallen. vara

besvärandeupplevsför detförståelsedock hamåste atttungande. Man som

normaltdeklarationsunderlagordna medprincip hari ettatt somatt man
deklarationsskyldighetenockså klartanvändning.till Det är attinte kommer

gällerdetbl.a.uppkommer närSvårigheter attproblem.medför vissa av-

ocksåavdragsgilla. Det ärverksamheten ärförmån kostnadernai vadgöra

mindredeklarerabehövakrångligtupplevsförståeligt det att enatt som

år.något enstakafårvinst

måsteutgångspunkteradministrativafrånblir detSlutsatsen ansesatt

dock,beskattningen hobby. Det ärfrågaförenklingar imedangeläget avom

godtagbarafinnasvårighetermedförenatskall belysas, attstorastraxsom

lösningar.

handi förstakritiken nämntsmateriella reglerna hardegällerdetNär som

till sådanabegränsadkostnaderför ärtill avdragsikte påtagit rättenatt

före detta.åretbeskattningsåret och närmastunderbetalatskostnader som
harförstadettvå skäl. FörfrämstmotiveratsAvdragsbegränsningen har av

ocksåharsammanhangetdetkontrollproblem.och Iutrednings-åberopats

frånmodellefterresurskrävandeonödigtskulle attanförts detatt vara
dessarullaoch sedanunderskottfastställalöpandeföretagsbeskattningen

åberopatsandra hardet312.l989901lO, del För attframåt prop. s.
levnads-privatasinhobbyverksamhet till ärförutgifter attnatur anse som

313.l989901lO, delavdragsgillainte prop.såledesochkostnader s.

omständighetenden67 enbart18990SkU30anförtsDärvid har bl.a. atts.

tillsig lederförinte i ochintäkter attbörjat vissasisthobby tillatt geen
levnadskost-tillhänföravariträtteligentidigare årunder attkostnader som

annorlunda.nader bedömasbör

fråganföljande beröraanledning i detpåpekadejagfinns attDet nysssom
hobbyinkomsterbeskattningenför ytter-principiella grundernade avom



140

ligare något. Först bör dock fråga grundläggande behandlas,en annan artav
nämligen frågan vad är hänföra till hobby och denatt därmedom som

sammanhängande frågan avgränsningen den verksamhet omfattasom av som
nuvarande särreglering i fråga avdragsbegränsingav om m.m.

6.4.2 Begreppen hobby och inkomstgivande verksamhetannan

Begreppet hobby finns inte i skattelagstiftningen.nämnt 31I § KL attanges
till tjänst räknas anställning, uppdrag och inkomstgivande verksamhetannan

varaktig eller tillfällig den inte är hänföraav till näringsverk-natur attom

samhet eller till inkomst kapital. Vad beträffar avdragsbegränsningenav

i 33 § l tredje stycket bl.a. frågaIanges inkomstgivandemom. om en
självständigt bedriven verksamhet skall hänföras till näringsverksam-som

het gäller följande.

Före skattereformen hänfördes till tjänst förutom anställning och stadig--
varande uppdrag tillfälligt bedriven vetenskaplig litterär, konstnärlig eller-
därmed jämförlig verksamhet tillfälligt uppdrag vissa angivnasamt slagav
ävensom därmed jämförlig inkomstgivande verksamhet tillfälligannan av

Någranatur. särskilda begränsningar i fråga avdragsrätten för vissaom
inkomster fanns inte.typer Det bör dock här påpekas den begräns-av att

ning i avdragsrätten det här talas egentligen är utvidgningsom om en av
avdragsrätten, nämligen isolerat på inkomstslaget tjänst. Därom man ser
gäller kontantprincipen, innebär bara kan avdrag förattsom man
kostnader betalats under beskattningsäret. Däremot kan det hävdassom att
det sigrör begränsning i jämförelse med näringsverksamhet.om en

föreDen reformen gällande utformningen inkomstslaget tjänst innebarav
vissa inkomster,att de inte skattebefriadetrots enligtatt 19 § KL,var

undgick beskattning. Detta torde ha gällt bl.a. överskott sådan hobby-av
verksamhet drevs självständigt och varaktigt. Däremot beskattades visssom

tillfälligt bedriven verksamhet hobbykaraktär; exempel härpåav som angavs
i förarbetena bl.a. fotoverksamhet eller diktskrivning leder till pub-som
licering i tidskrift vid något enstaka tillfälle.
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medtjänstinkomstslagetigenomfördesändringarmed deAvsikten som
inte baraomfattatillskattepliktenutvidga attvaritharskattereformen att

ersättningarallahuvudhobbyverksamhet, över tagetbedriven utanvaraktigt

inteochverksamhetprestation ellergrund somfårnågon egenavsom
generellinföravaritalltsåharTanken attinkomstslag. entillhör annat

uppsamlingsplatstjänstinkomstslagetlåtaochområdetpåskatteplikt vara

tillhänföraskaninteinkomstertillfälligaochvaraktigabådeför som

kapital.inkomstellernäringsverksamhet av
i in-särbehandlasverksamhetdenmärkavidare typatt somärDet att av
vidadetjustavgränsasavdragsrättengällerdettjänst när avkomstslaget

inkomstgivandenämligenskattepliktengenerelladenbegrepp angersom
avdrags-särskildadeinnebärverksamhet. Det attbedrivensjälvständigt

hobby.omfattarområde detänbetydligt störrepågäller somreglerna ett
denbedrivsverksamhetförståvanligen avbrukar somMed hobby enman

verksamhetenförintresserenodlatpå fritiden somskattskyldige själv av
särreglera-vinstsyfte. Detellerförvärvs-egentligtsåledesochsådan ettutan

vadinte utgörverksamhetermångasåledes manomfattarområdet somde

ivinsterexempel kan nämnashobby. Sommedmeningi vedertagen avser

o.d..slogantävlingartävlingarvissa
påsvårtmycket attskulledetpå detuppenbarligen sättet att varaDet är

omfattasverksamhetfrånhobby avavgränsa nuentydigt sortisätt annanett
fördärförtalar attMycket33 §i KL.avdragsreglerna even-särskildade

kan avgränsasinteregleri dessaändringarandraellerlättnadertuella

ändringargenerellatill görahänvisadhobby. är attManbegreppetgenom
e.d.hobbyverksamhetvissnågonsärreglering tilleller avgränsaatt en

hobbybeskattningförprincipernaNågot m.m.6.4.3 avom

Allmänt

medmotiveradeshobbyinkomsterförskattepliktgenerellInförandet enav
överskottbristansågs att avneutralitetsaspekter. Det enbl.a. som
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hobbyverksamhet bedrevs självständigt och varaktigt påvisatsom utanmen
vinstsyfte undgick beskattning, medan verksamhet bedrevs på ettsom mera
tillfälligt hänfördessätt till inkomst tjänst SOU 198933 del 100.av s.

kanDet naturligtvis diskuteras det riktigär princip beskattaom atten
hobbyinkomster. Något överväga den fråganutrymme finns dock inteatt en-
ligt direktiven.

detNär sedan gäller avdragsbegränsningen har denna motiverats med

dels utrednings- och kontrollproblem, dels utgifterna för hobbyverksam-att

het till sin är privata levnadskostnadernatur att såledesoch inteanse som

avdragsgilla.

Vad beträffar utrednings- och kontrollproblemen kan konstateras att pro-
blemen i princip inte är större vadän gäller beträffande näringsverk-som
samhet. När det gäller den principiella frågan det egentligen sigrörattom

privata levnadskostnader kan invändasom även uppkommande intäkteratt

i så fall borde undantas från beskattningen. Som nämnts finns det emellertid

inte anledning här gå på fråganatt hobbyinkomster skall beskattasom
eller ej. Och bara på kostnadssidan detär onekligen såom man ser att en
hel del kostnaderna för verksamheten har karaktären privataav levnads-av
kostnader och detta gäller i högre grad längre tillbaka i tiden kostnaderna

ligger i förhållande till uppkommande intäkt. Det också kunnaen synes
gällandegöras frågan vilken karaktäratt kostnaderna har också beror påom

hur sannolikt det är verksamheten skall någonattpass intäkt. dettaIge
avseende detär uppenbarligen skillnader mellan olikastora typer av
hobbyverksamhet. Som ytterlighetsexempel kan å sidan modell-tas ena
byggeri eller ornitologi där verksamheten sällan torde upphov tillytterst ge
några intäkter och å andra sidan travsportverksamhet där intäkter i form av

tåvlingsvinster intet.ex. är ovanliga och där det i sällsynta fall dessutom

kan bli fråga mycket vinster.storaom

Det kan lämpligt i fortsättningen diskutera principernaatt för be-vara

skattning hobby o.d. med utgångspunkt just i travsportverksamhet ochav

ytterligare några verksamheter tilldragit särskilt intresse i förarbetenasom

införoch denna utredning.
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Travsponverksamhet

näringsverk-tillhänförligomfattning ärvissfåttTravsportverksamhet som
inte ärtypiskttravsportverksamhet settdärför hävdaskan attsamhet. Det

såharverksamhetenmåni denenbartdithänförshobby. Dennågon
inte ärdetvinstsyfte, dvs. närhakanintedenomfattningringa att anses

Även antaletuppkomma.kanöverskottmed omräknarealistiskt attatt
utgörtravsportverksamhetavgörfaktorendadeninte är om enhästar som

hästhuruvidaocksåbetydelse ärnäringsverksamhet t.ex. enellerhobby av-
medverksamhetnormaltbrukareller enträningprofessionellilämnats -

flera hästarmedverksamhetmedanhobbyhänförlig tilltravhästenda anses
fall närflestai desådetSamtidigt ärnäringsverksamhet.konstituerar nog

omfattarbaradennatravsportverksamhet även enattmedsysslar omnågon

storvinnarebliskallhästendenjustchansen enså utgörhäst attenda egna
verksamheteninnebärsatsning. Det attenskildesdendrivkraft förstarken

kanskeochocksåsådanför denna utanintresseenbartintebedrivs som -av
inte ärdettavinst, ävenmedskallheladetsyftei omhandi första att-

verksamhetenförkostnadernaocksåinnebär attrealistiskt. Detsärskilt
kostnaderkaraktärharutgångspunktenskildes avfrån denåtminstone mera
förhållerSamtidigtlevnadskostnader.privataförvärvande änintäkternasför

myckettilluppgåkandelstravsportverksamhetförkostnadernasåsigdet att
förelångtpå tiddel belöpervisstillnödvändighetmeddelsbelopp,höga

gälleravseendesistnämndainflyta.börja Ikanintäktereventuelladåtidden
efterårtilltvåefterförrän tretävlabörjarinteregelitravhästatt en

någrainnanårtill femdröja ändakanfalli vissadetoch uppfödelsen att

uppkommer.intäkter

kritikeninaturligt motheltavspeglasomständigheternaangivnaDe nu
travsporthåll.frånhårdsärskiltvaritavdragsbegränsningar,nuvarande som

problemen.medtill rättaskall kommahursvårtSamtidigt detär att manse
femminstomfattaeffektivbliförmåsteavdragsrätten attutvidgningEn av
medförenasvåruppenbarligen attändring ärsådanochi tidenbakåtår en

låtamöjligtfall inte attitorde enförenklingssträvandena. Det vart vara
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sådan utvidgning gälla generellt på hobbyområdet. Andra tänkbara lösningar
är införandet schablonavdrag e.d., sådanaav lösningar är, kom-men som

framgå det följande,att knappastmer hellerav möjliga genomföraatt gene-
rellt. En särlösning för eller hästsportenstrav- del inteär heller tilltalande.

återkommerJag till detta.

Beskattningen hobbyhästägare och även andra hobbyidkareav vållar- -
problem också i andra avseenden. Avyttring egendom ianväntsav som
hobbyverksamhet torde normalt beskattas enligt reavinstreglema, dvs.

i inkomstslaget kapital.numera Det innebär det inte finns kvittningsrättatt
mellan olika inkomster och underskott hänför sig till olika delarsom av
verksamheten. Det torde också förhålla sig så även inkomsteratt denav
löpande verksamheten kan komma beskattas i olika inkomstslag,att t.ex. om
den enskilde dels äger hälften travhäst han har iav träning,en som egen
dels helt passivt innehar mindre andel i häst. sistnämndaen I fallen annan

passivt ägande skulle inkomstenav redovisas i inkomstslaget kapital och de
tidigare nämnda avdragsreglerna skulle då inte gälla. Från travsporthåll har

denna bakgrundmot framförts önskemål beskattningatt att hobbyin-om av
komster skall ske i inkomstslaget kapital. återkommerJag även till detta.

Biodling

Biodling har det medgemensamt travsportverksamhet den bedrivs iatt om
tillräckligt omfattningstor så blir vinstsyftet så påtagligt den fåratt
karaktären näringsverksamhet. Avkastningenav honung bisamhälleav per
kan enligt vad uppgivits variera frånsom avsevärt, några kilo till 100 kilo
eller Det bl.a.är därför svårtmer. med någon exakthetatt huravgöra
många bisamhällen behövs innan biodling börjarsom vinst. RSV haren ge
i information angående biodlingen RSV Dt 19786 funnit det minstaatt
antal bisamhällen krävs för vinst skall kunnaattsom uppkomma i fallvart

torde ligga över änsnarare under tio odlare. I information harper samma
RSV uttalat innehavatt högst 15 bisamhällen i normalfalletav skall anses
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hobbyverksamhet,utgöra medan högre antal regelmässigt skallett ut-anses
yrkesmässigtgöra bedriven biodling.

Det tydligtär skatteproblemen det gällernär hobbybiodlingatt ligger på

delvis plan än när det gällerett travsportverksamhet.annat varierandeDen

avkastningen torde visserligen kunna medföra odling under några åratt en

underskott för därefterett överskott. medförDetatt ett ävenger attge en
hobbybiodling kan träffas avdragsbegränsningen. I regel torde dockav

uppkomna kostnader kunna utnyttjas till avdrag. Det större problemet vad

gäller biodling torde i stället biodlaren nödgas föra anteckningar ochattvara

deklarera för relativt blygsamma belopp. För komma till rätta med dettaatt

måste sålunda införa skattefrihet för mindre odlingar antingenman genom
någon form beloppsgräns eller undantag för visst antal bi-ettav genom

samhällen.

Andra inkomstgivande verksamhettyper av

Hobbyverksamhet kan uppenbarligen de skiftande aktiviteter. Be-mestavse

träffande det flertalet hobbyverksamheter uppkommerstora aldrig några

skatteproblem, eftersom de huvudöver inte upphov till någrataget ger
intäkter. det föregåendeI har behandlats speciella verksamheter därett par
intäkter kan förekomma i ganska omfattning. tredjeEnstor utgörsgrupp av
sådana hobbyverksamheter någon enstaka gång medför intäkt, detsom en
kan gälla fotoverksamhet.t.ex.

Som tidigare omfattarnämnts avdragsbegränsningsreglema också andra

verksamheter hobby;än exempel har i föregåendedet deltag-nämntsson1

ande i tävlingar.

Det är uppenbart det i fråga verksamheter angivetatt slag därom av nu -
någon enstaka intäkt kan uppkomma mycket beroende på den enskildes

skicklighet också beroende på slump inte alls finns behov,men samma- -
beträffande de behandlade verksamheterna, kunna till-som attnyss av

godoföra sig kostnadsavdrag ligger långt tillbaka i tiden. själva verketIsom

deär avdragsgilla kostnaderna för verksamheten mycket begränsade ochnog



146

tidigaregörintäkter. Dettauppkommandetillanslutningiligger nära som

bakåtavdragsrättenutvidgagenerelltmöjligtknappast ärdet attattantytts
aktuelladeför allaschablonavdragtillinföra rättelleri tiden att en

verksamheterna.

synpunkterSammanfattande

utrednings-ingår iinteframgått detredogörelsen harföregående attdenAv

principielländringaromfattande artnågraövervägauppdraget avatt mera
idirektivenenligtVadhobbyverksamhet.beskattningenrörande somav

beskattningsregler.gällandeförenklingarskall ärhand övervägasförsta av

haravdragsbegränsningenframförtskritikpå dentanke motMed som
detutgångspunktprincipiellfrånframgått övervägts även omdock som --

tiden ellerbakåt iutvidga avdragsrättensammanhangi dettaskälfinns att

redan antytts attSlutsatsen äravdragsbegränsningen.slopa somrent av
detändringargenerellagenomföratillräckliga skälfinnsintedet att av

samtidigtkompliceraskulle avsevärt systemetändringarSådana somslaget.

övervägandeheltringa för detmycketutvidgad avdragsrätt ärbehovet av en
generelltlämpligtinte hellero.d. är atthobbyverksamheter Detantalet

olikaförkostnadernaeftersome.d.,schablonavdragformnågoninföra av
fådärförtorde övergevarierande.alltför Manverksamheter ärtyper av

kostnadsavdrag.förlösningar ökagenerella utrymmetpåtanken att genom
dis-hobbyverksamhetbeskattningenfråganerinrasbörDet att avomom

hadebl.a.lagstiftningen;nuvarandetill deni förarbetenaingåendekuterats

bak-dennafrågan. Motlösningarolika tänkbarafyraRINK presenterat av

tillfram förslagläggarestriktiv med genom-grund bör att merman vara
någotendasti kraftvaritsärskilt dettaändringargripande systemet, somav

år.

kangenerellanågrafrågangällersedan greppdetNär genommanom
gårdetförst pröva attanledningdetfinnsförenklingar attåstadkomma om

inträde.skattepliktensförbeloppsgränsforminföra någon av
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Idag intäkter försäljningär vilt växande bär och kottarsamtav av svampar

den skattskyldige själv plockat skattefria till den del intäkterna undersom

beskattningsår inte överstiger 0005 kr och inte kan hänföras tillett

näringsverksamhet tillrörelse eller lön eller liknande förmånutgörsom

19 § Avdrag får å sidanKL. andra inte för kostnader igöras samband

med plockning vilt växande bär och eller kottar till den delav svampar

kostnaderna inte överstiger intäkterde skattefria enligt 19är § 20 §som

andra stycket. undantag grundar sig på speciella iDetta skäl samband med

denna verksamhet och på önskemålet stimulera ökat tillvaratagandeatt ett

naturtillgångar l98990l10,prop. SkU30.av

Motsvarande undantagskonstruktion skulle kunna införas för hobbyinkom-

dvs. skattefrihet för intäkter till den del de inte överstiger 5 000 kr ochster,

avdragsförbud för den del kostnaderna inte överstiger de skattefriaav som

intäktema. Härigenom flestaskulle de mindre hobbyverksamheter inte be-

höva deldareras. Metoden fördelenhar den den lätt tillämpa ochäratt att

gäller generellt förväntaskan i viss omfattning minska den admini-samt

strativa hanteringen.

Verksamheter till sin sådana de under årär antal medförnatur att ettsom

betydande underskott något enstaka år kan överskott,störrreettmen ge

travsportverksamhet, har dock mindre glädje sådan konstruktion.t.ex. av en

villSom på dessa områdennämnts i första hand kunna avdrag förgöraman

kostnader ligger längre tillbaka år. angivna konstruktionenän Denettsom

med skattefri gräns avseende bruttointäkter givetvismedför inte helleren

någon fördel för verksamheter där bruttointäktema överstiger gränsen, men

där det normalt ändå blir underskott eller blygsamt överskott. Det ärett ett

tydligt viss biodlingar hobbykaraktär hör till dennaatt t.ex. av grupp.

En nackdel med begränsad skattefrihet för hobbyverksamhet ärannan en

det uppkommer ytterligare särreglering i förhållande till andraatt en

inkomster tjänst. tillEtt skälen hobbyverksamhet hänfördes tillattav av

inkomst tjänst sådanöverskott verksamhet tidigare undgåttattav var av

beskattning, intäktermedan från verksamheter bedrevs på till-ettsom mer

fälligt hänfördes till skattepliktig inkomst tjänst.sätt begränsadEnav
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medföra detskulle såledeshobbyinkomsterskattefrihet för attnytt upp-

tjänsteinkomsterolikaliknande mellanskillnad slagkommer typer avaven

näringsverksamhet.till inkomsti förhållandeoch även av

skattefrigenerell gränsmedSammanfattningsvis metodenkan sägas att en

föranlettinte de problemhobbyverksamhet löserbruttointäkterför somav

blir bl.aadminstrativa besparingarnapå hobbyområdet.kritik Demest av

uppkommer. Sammantagetsamtidigt problemmåttligadet skälet som nya

metoden inte kan förordas.dettainnebär att

därhobbyverksamhetvissaställning tillåterstår dåDet typeratt ta avom

kritikbakgrund denpåtagliga sårregleras.särskilt bör Motproblemen är av

föri fråga särregleri förstaframförts skulle hand komma travsport-som

utvid-dels reglerdå aktualiserasbiodling. Vad ärverksamhet och omsom

för skattefrihet ellernågon form beloppsgränsavdragsrätt dels annatgad av

för visst antal bisam-skattefrihetmindre verksamheter,förundantag tex.

hällen.

för vissaspecialreglerfrågantill börja med framhålllasbörDet attatt om

häxpå.awisade tanken Det ärdockdiskuteradesbranscher RINK somav

Frånmed många nackdelar.förknippadeockså sådana särreglerklart äratt

förmånligarebehandlasvissa intäktersynpunkt det olyckligtprincipell är att

innebär beskatt-andra.annorlunda Dethuvud äneller attöver taget --
föravidare till överblir neutral. leder strävanningen inte Det atten

medförförmånsbehandlad och gräns-till den verksamhetinkomster ärsom

skattelagstiftningen redanifinnshardragninsgproblem. Som nämntsnyss

nämligenförevarande fallaktuell isärreglering den ärtypav somen

bärplockning Dennaintäktertill 000 kr förskattefriheten 5 m.m.avupp

hjäp för detill någoninteemellertid påpekatsskulle redan varasom

in-ytterligareinföraverksamheterna. Ochifrågavarande att grupp aven

kommakan inteförmånsbehandlas gärnaverksamheter skalltäkter eller som

priciperskattereformensfråninnebära ytterligarefråga. skullei Det avsteg

tillvidare ledaskulleolikheter.skattemâssiga Detta attskapaattgenom
behandling.motsvarande Detfåskulle kravmånga andra attgrupper resa

isärskilt aktivavaritbiodlamaochpåpekasbör även travsportenatt, om
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kritiken de reglerna, finnsdet verksamheter med liknande problem,av nya

kennel- och hundkapplöpningsverksamhet. Med hänsyn till anfördadettex.

föreslås inga försärregler hobbyverksamhet.nya
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FRÅGORÖVRIGA7

Förslagen innebär skall träda i kraft den lde ändrade bestämmelsernaatt

januari 1993. påtidpunkt har med tanke de reglerna börDenna satts att nya

träda i kraft så arbetsgivarnamöjligt. innebär dockDetsnart attsom

ändringar sinakommer få ganska knappt tid nödvändigagöraatt attom av

administrativa rutiner. samtidigt förslaget i för-innebär delarMen stora

bättringar för skattskyldigade och arbetsgivarna. deJag över-attanser

gångsproblem förbättringar uppnåskan uppstå deuppvägs som ge-som av

förslaget. skattemyndighetema ikraftträdande den l januaribörFör ettnom

1993 inte vålla några föreslagna lagändringarna behöverproblem.större De

inte några Övergångsbestämmelser.

Enligt direktiven bör de förslag jag lägger fram sammantagetsom vara

statsñnansiellt Vidare i direktiven framlagda förslagneutrala. att omanges

möjliga ñnan-innebär minskade offentliga inkomster någon betydelse börav

sieringsaltemativ anges.

värderingsreglema för förmånliga lån torde inte på det helaDe tagetnya

få några statsñnansiella effekter.

inkomstbeskattningFörslaget under vissa förutsättningar frånattom

undanta dels fri kost på transportmedel, dels fri frukost vid hotellövematt-

övernattningar påning medför dock bortfall skatteintäkter. Antaletett av

hänföras uppgick 1991 till uppskattningsvishotell kan till tjänsteresorsom

från10 miljoner och skattebortfallet på grund frukosten undantasattav

beskattning 90-100 miljoner Därtill kommer dekan beräknas till kr.ca

minskade följden fri på transportmedelskatteintäkter blir kostattsom av
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i in-flygresorfrämst frågafrån beskattning. härDet ärundantas om

fri kostmånga dessa falldock såtrafik. tordeternationell Det att avvara av

gränsdragningsproblematik huru-vissi dag, dels på grundinte redovisas av

kontroll-arbetsgivarensmåltid ej, på grundeller delsvida kosten är aven

tordeblir följ i detta avseendeminskade skatteintäkter denproblem. De som

marginella.därför vara

förföreslås bli föremålför levnadskostnaderSchablonavdraget ökade en

höjningföremål föravdragbeloppsmässig uppjustering. ärDenna typ av

statsfinansielltdärförförslagetmed jämna mellanrum och bör somanses

neutralt.

kostför-schablonavdraget på grundreducerakravet förGenom att att av

levnads-för ökadetillhandahállit avdragenerhållit till kanmån sänks från

tillvilket i sin lederi dag,i viss mån bli lägrekomma änkostnader turatt

ökning skatteintäktema.vissen av

medföra betyd-kostförmånergäller börändringarna detföreslagna närDe

såväl kommunerna.kostnadsbesparingar föradministrativaande staten som

i krontal.svårabesparingar dockdessa ärStorleken att angeav

möjlighetskattebortfall.förslaget visst Eninnebär dockSammantaget ett

schablonav-uppjusteringenintäktsbortfall låtaneutralisera detta är attatt av

tidpunkt.till Enanståför ökade levnadskostnaderdragen annansenareen

för dejämförelseräntanhöjaerhålla skatteintäktermöjlighet ökade är attatt

procentenhet-tvåprocentenhet till SLRfrånförmånliga lånen SLR ++ en

Skattebort-höjning.sådaneffekternadock svårt avgöraDet är att enaver.
medsambandockså beaktas iförslaget kanframlagdafallet till följd detav

sitt slutbetänkande.utredningen lämnaratt

utredningsförslag belysa199250 skall ävenkommittédirektiv Dir.Enligt

börFörslagetförslaget kan innebära.regionalpolitiska konsekvenserde som

några sådana konsekvenser.inte medföra

tillmedsärskild anpassning hänsynnågontorde inte heller krävaFörslaget

regelsystem.EGs
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAGs

Förslag till

Lag ändring i kommunalskattelagen 1928370om

Härigenom föreskrivs punkterna 10 anvisningarnaoch 14 tillatt av

32 punkt 3 och 3 anvisningarna till 33 § och punkt 3 anvis-a av av

ningarna till 42 § kommunalskattelagen 1928370 följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar
till 32

Såsom intäkt tjänst skall Såsom intäkt tjänst skallav av
bland hyresvärdet bland hyresvärdetupptagas, annat, upptagas, annat,

bostad, kan den bostad, kan denav som vara av som vara
anställde upplåten. den, upplåten.För anställde den,Försom som

anställd och såsom löneförmånär anställd såsom löneförmånochär
åtnjuter bostad, skall alltså åtnjutervärdet bostad, skall alltså värdet

denna bostadsförmån medräk- denna bostadsförmån medräk-av av
vid löneförmånemas viduppskatt- löneförmånernas uppskatt-nas nas

ning. Såsom intäkt skall ning. Såsom intäktäven skall även
exempelvis värdet fri exempelvis frivärdetupptagas upptagasav av
friakost och skat- friaävensom kost och skat-ävensomresor resor

försäkringar 0.d., arbets- försäkringar o.d. arbets-ter, ter,som som,givaren betalat för den anställdes givaren betalat för den anställdes
räkning eljest tillhandahållit.eller räkning eller den anställdesom

Senastelydelse 1992328.
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grundpåför åtnjutitArbetsgivarens kostnader tryg- an-avannars
Skatteplikt föreliggerställningen.pensiongande arbetstagaresav

värdet fri kostfördock inteavsättning eller pensions- avgenom
allmännapååtnjutsförsäkring dock icke skatte-utgör trans-som

förellerponmedel vid tjänsteresaför den anställde.pliktig intäkt
åtnjutsm frukostvärdet somav

eller liknande inrättningpå hotell
därsamband med övernattningi

allt underunder tjänsteresa,
obligato-kostenförutsättning att

för iriskt ingår priset tjänsteni
vidåtnjutsfråga. kostFri som

hellerinterepresentation utgör
Arbetsgivarensintäkt.skattepliktig

för tryggande arbets-kostnader av
avsättningpensiontagares genom

pensionsförsäkring inteutgöreller
denintäkt förskattepliktig an-

fri försäkringFörmånställde. av
reseskydd under tjäns-avseende

skattepliktig.hellerinteärteresa
naturaförmåner,bostadsförmån andraå ochvärdesättningAngående som

därtill hörandei 42 ochbestämmelser §ingå i avlöningen, meddelaskunna
Är tjänstein-vederbörandetillmed hänsyntjänstebostadanvisningar.

representationsskyldighet större änäliggandei tjänstennehavare som
ställningi motsvarandeerforderligt förskäligen kan menen personanses

såsomskallrepresentationsskyldighet,tjänsten förenadsärskild, medutan
allenast vad kanbostadsförmånenåvärde motsvaraupptagas enansessom

tjänstebostadgäller, därestMotsvarandebeskaffenhet.sistnämndabostad av
tjänsteinneha-erforderligt förkananledning är större än ansessomannanav

ersättningutgivafåtttjänsteinnehavarefamiljs behov.hans Harochvarens
därmedvärdeuppskattadegivetvis bostadensbostadsförmån, skallför

minskas.
ellerarbetstagareuppdragsgivare lämnatarbetsgivare eller10. Har

understigerlån därräntefritt lån eller räntanförmånuppdragstagare av
förbeskattaseller uppdragstagarenskall arbetstagarenmarknadsräntan

för-värdetmotsvarandetjänst. Beloppintäktförmånenvärdet avsom avav
ränteutgift.betaldmånen skall anses som en

lån detuppdragsgivare likställsarbetsgivarefrån ellerlån annatMed om
förmedlat det.uppdragsgivarenarbetsgivaren elleranledningfinns attanta

för så-skallvärdeberäknas Förmånensvärde skallFörmånens
beträffan-svensk valutadant lånå sidan iskillnaden mellantill ena

utgåbestämtsvilketdevid utgångenstatslåneräntan räntan attav
eller fastifastefterföre beskattnings- räntesatsnovember året en

marknadsräntanförhållande tilltilläggåret med procenten-av en
slag,ifrågavarandelånförsidan avtaladeå andra denhet och av

skillna-grundvalberäknasräntan. av
statsläne-sidanåden mellan ena
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vid lånetillfälleträntan tilläggmed
procentenhet åoch andraav en

sidan den avtalade Iräntesatsen.
fråga lån angivet slagom av nu

upptagits före den 5 decem-som
ber 1986 skall, i stället för stats-
låneräntan vid lånetillfället, till-
lämpas motsvarandenärmast rän-
ta.

lånFör svensk valutai änannat
lån i tredje stycket skallsom avses

förmånens värde beräknas på
grundval skillnaden mellan åav

sidan statslåneräntan videna
utgången november året föreav
beskattningsåret med tillägg av en
procentenhet och å andra sidan
den avtalade för beskatt-räntan
ningsåret. vid utgångenHar av

under beskattningsåretmaj stats-
låneräntan ändrats med tvåminst
procentenheter förhållandei till
dess storlek vid utgången av
november året före beskattnings-
året, skall förmånens värde för
tiden juli-december beskattnings-
året bestämmas till skillnaden
mellan å sidan statslånerän-ena

vid utgången beskatt-majtan av
ningsåret med tillägg av en pro-
centenhet och å andra sidan den
avtalade räntan.

Såvitt lån upptagits i Såvitt lån upptagits iavser som avser som
utländsk valuta skall förmånens utländsk valuta tillämpas vad som
värde beräknas till skillnaden tredjei och fjärde styckenasagts
mellan å sidan marknadsrän- med den ändringen vadena att som

i den aktuella valutan vidtan där statslåneräntan isagts om
utgången november året före stället skall närmastav motsva-avse
beskattningsåret med tillägg rande för lån deni aktuellaräntaav en
procentenhet och å andra sidan valutan.
den avtalade räntan.

iDet denna punkt iDet dennasagts punktsagtssom som
gäller i fall i punkt första och andra styckena gällersom avses
14 sjätte stycket anvisningarna. i fall i punkt sjätte14av som avses

stycket anvisningarna.av
14. Anskaffar fåmansföretag från delägareän eller delägareett annan

närstående egendom, uteslutande eller så uteslutandegottperson som som
avsedd för privatär bruk för företagsledare i företaget eller företagsledare
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närstående skall belopp motsvarande anskaffningskostnaden förettperson,
egendomen intäkt tjänst hos företagsledaren. Vadtas sagtsupp som av nu

inte anskaffning bil föranleder beskattning bilförmån.gäller av som av
delägare i fåmansföretag eller delägare närståendeAvyttrar person

egendom till företag skall, priset högre marknadsvär-egendomensär änom
de, det överskjutande beloppet överlåtaren intäktbeskattas hos som av
tjänst. 24 6 1947576 statlig inkomstskatt framgår§ lagenAv mom. om

återstående vid beräkning realisations-del vederlaget skall beaktasatt av av
vidvinst denna beräkning särskilda undantagsregler gäller församt att

fastighet avyttringen sådan 31och bostadsrätt. egendom i §Avser som avses
nämnda lag gäller priset förhåller sig till marknadsvärdet,dock, huroavsett

hela vederlaget, avdrag för något omkostnadsbelopp, skall beskattasatt utan
hos överlåtaren intäkt tjänst, såvida inte eller kanegendomen ärsom av

bli till för företaget.väntas nytta
Vad i andra stycket gäller endast sådan bostads-bostadsrättsägssom om

i 26 § l första stycket lagen statlig inkomstskatträtt som avses mom. om
tillämpas i fråga aktie i andra stycketandel ellerävenmen om som avses

moment.av samma
näståendedelägare i fåmansföretag eller delägareFörvärvar person

egendom från företaget till lägre pris marknadsvärde, skallegendomensän
förvärvaren intäktbelopp motsvarande skillnaden beskattas hosett som av

tjänst. Vad gäller också i fåmansägt handelsbolag ellerdelägarenärsagtsnu
delägare närstående förvärvar från handelsbolaget,egendomperson om

iegendomen omfattar sådant hus eller sådan lägenhet och medavser som
förvärvet blir kan komma bli privatbostad enligt 5 andraeller §antas att

fjärde sådan bostad.eller stycket eller tomtmark bli bebyggd medsom avses
meningen tillämpas inte företagsledaren förvärvardetFörsta när är som

enligt vid företagetsegendomen och denne har beskattats första stycket
förvärv egendomen.av

företagsledare i fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolagHar ett ett
ersättningeller företagsledare närstående uppburit hyra ellerperson annan

från företaget för lokal, eller disponeras företagsledaren ellerägssom av
såvida inte beskattasden honom närstående, skall ersättningen, den skall

intäktsåsom intäkt näringsverksamhet, hos beskattasmottagaren avav som
tjänst. får åtnjuta skäligt för den kostnad handock avdragMottagaren som
fått vidkännas grund företaget utnyttjat i fråga.lokalenattav

fåmansföretag före-fåmansföretag lämnat före- lämnatHar Har
tagsledare företagsledare tagsledare eller företagsledareeller
närstående förmån närstående förmånperson avperson av

lån lån räntefritt lån lånräntefritt eller där eller därräntan räntan
understiger marknadsräntan, skall understiger marknadsräntan, skall
låntagaren för låntagaren beskattas för värdetbeskattas värdet avav
förmånen intäkt tjänst. förmånen intäkt tjänst.som av som av
Förmånens värde skall beräknas Förmånens värde skall beräknas

punkt 10till skillnaden mellan å sidan på isättena som anges
statslåneräntan vid utgången tredjefemte styckena.av
november året före beskattnings-
året med tillägg procenten-av en
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het och å andra sidan den av-
talade Såvitträntan. länavser

upptagits i utländsk valutasom
skall förmånens värde beräknas
till skillnaden mellan á sidanena
marknadsräntan i den aktuella
valutan vid utgången novemberav
året före beskattningsáret med
tillägg procentenhet och åav en
andra sidan den avtalade räntan.

fåmansföretagHar lämnat lån till företagsledare eller företagsledare
närstående och har lånet skrivits ned i företagets räkenskaper,person skall
det nedskrivna beloppet beskattas hos låntagaren intäkt tjänst. Vadsom av

gäller dock inte lånsagts i punkt 15.nu som avses
Som fåmansföretag räknas

aktiebolaga och ekonomisk förening, vari fysisk eller fåtaletten person
fysiska äger så många aktier eller andelar dessapersoner haratt personer

hälftenän rösterna för aktierna eller andelarna imer företaget;av samt
b aktiebolag och ekonomisk förening verksamhet är uppdelad påvars

verksamhetsgrenar, är oberoende varandra, såvidasom av en person genom
aktie- eller andelsinnehav, avtal eller på därmed jämförligt sätt har den
reella bestämmanderätten sådanöver verksamhetsgren och självständigt kan
förfoga över dess resultat.

Som fåmansföretag räknas dock inte aktiemarknadsbolag enligt in-
siderlagen 19901342. Som fåmansföretag räknas inte heller bostadsföre-
ningar och bostadsaktiebolag i 2 § 7 första stycket lagensom avses mom.

statlig inkomstskatt.om
Som fåmansägt handelsbolag räknas
a handelsbolag, vari fysisk eller fåtal fysiskaetten person personer

sitt andelsinnehav eller på harsätt bestämmandegenom annat inflytande;ett
samt

b handelsbolag, verksamhet är uppdelad på verksamhetsgrenarvars som
oberoendeär varandra, såvida andelsinnehav,av avtalen person genom

eller på därmed jämförligt sätt har den reella bestämmanderätten över sådan
verksamhetsgren.

Med ägare enligt åttonde och tionde styckena den direkt elleravses som -förmedling juridisk eller påäger därmedgenom jämförligtav sättperson -
innehar aktie eller iandel företaget.

Som företagsledare i fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag skall
den eller de till följdanses eller närståendeegetpersoner som av persons

aktie- eller andelsinnehav i företaget eller liknande grund har ettannan
väsentligt inflytande i företaget eller där fråga företagär iom som avses-
åttonde stycket b eller tionde stycket b den har den reella be-som-
stämmanderätten vissöver verksamhetsgren och självständigt kan förfoga
över dess resultat.

Vid tillämpningen denna anvisningspunkt skall såsom närståendeav person
räknas föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings
make, syskon eller syskons make eller avkomling dödsbo vari densamt
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avkomlingdelägare. Mednämnda ärnågonskattskyldige eller personerav
fosterbarn.ochstyvbarnjämvälavses

Anvisningar
33till

medvarit förenadeföretagitskattskyldig i sitt arbeteHar somresor
till avdraghar rättverksamhetsorten, ägervanligadenövernattning utom

hanpå grundhafthar harlevnadskostnaden, attiökningför den avsom
verksamhetsort.vanligasinvistats utom

50avståndområde inomverksamhetsorten utgörsvanliga ettettDen avav
verksamhetsortvanligMedtjänstestålle.skattskyldigesfrån denkilometer

skattskyldigesfrån den50 kilometeravståndområde inomlikställs ettett av
huvuddelenfullgörarbetstagaredärIjänstestâlle den platsbostad. är aven

helapå arbetsplatserförflyttning ellerunderdetta skerOmsitt arbete. som
arbetstagarendärregel den platstjänsteställe iväxlar,tiden anses som

arbetsmaterial elleroch lämnasåsom hämtasitt arbete,delfullgör atten av
varjepåarbetearbetsuppgifter. Omavslutandeochförberedandeutföra
vissaförgällervillkorenligt detidbegränsadpågårarbetsplats som

därmedelleranläggningsbranschenbyggnads- ochinomarbetstagare
tjänsteställe.skattskyldiges bostadskall denbranscherjämförliga somanses
merkostnadlogi,förutläggstycket kanenligt förstaKostnadsökning avse

småutgifter.diversemåltiderför samt
förrättningarbetsgivare förförrättning Hararbetsgivare förHar

förersättningutgivitriketinomförersättningutgivitriketinom
förkostnadsökningentäckaförkostnadsökningentäcka attatt

dsmåutgiftermåltider ochdsmåutgiftermåltider och a gta g --
traktamente,ochvisarraktamente-,ochvisar

ök-inteskattskyldige störredenök-skattskyldige inte störreden
beloppmedavdragning, medgesbeloppmedavdragning, medges

uppbuma ersätt-denmotsvarandeuppbuma ersätt-motsvarande den
beloppmeddock högstning,150 kronor etthögstning, dock per

0,5dagför dag.maximibelopphelt motsvarar pro-dag somper
gällandeför åretdetkost-maximibeloppDetta cent avavser

6 §1 kap.enligtbasbeloppetsmå-måltider ochnadsökning för
allmän1962381lagenvarje hel dagutgifter under omsom

tillavrundatförsäkring närmasteföranspråktagits ihar resan.
maximibelopp.helttiotal kronoravresedaghel dag ävenSom anses

kost-maximibeloppföre kl.påbörjats Dettahar avserresanom
små-måltider ochförnadsökninghemkomstdag12.00 och om resan

dagvarje helutgifter under19.00. Omefter kl.avslutats somhar
föranspråktagits iharellerpåbörjats resan.har senareresan
avresedagdag ävenhelavdraget Somskalltidigareavslutats anses

kl.förepåbörjatsharresanom

2 19901421.lydelseSenaste



159

bestämmas till högst halvt 12.00 och hemkomstdagett om resan
maximibelopp. har avslutats efter kl. 19.00. Om

har påbörjats ellerresan senare
avslutats tidigare skall avdraget
bestämmas till högst halvtett
maximibelopp.

Om den skattskyldige inte fått Om den skattskyldige inte fått
ersättning från arbetsgivaren för ersättning från arbetsgivaren för

täcka kostnadsökning för målti- täcka kostnadsökningatt för målti-att
der och småutgifter gör der och småutgifter görmen men
sannolikt hafthan sådana sannolikt haft sådanahanatt attmer- mer-
kostnader medges avdrag enligt kostnader medges enligtavdrag
schablon kronormed 75 dag. schablon med halvt maximibe-ettper

lopp dag.per
Vill skattskyldig visa kostnadsökningen i och anställningatt en samma

varit avdragstörre än beräknats i enlighet med vad skallsagts,som nu
utredningen hans samtliga förrättningar inom riket i nämnda anställningavse
under beskattningsåret.

förAvdrag kostnad för logi vid Avdrag för kostnad för logi vid
förrättning inom riket medges förrättning inom riket medges
med belopp motsvarande den med belopp motsvarande den
faktiska utgiften. Kan den skatt- faktiska utgiften. den skatt-Kan
skyldige inte visa logikostnaden skyldige inte visa logikostnaden
medges avdrag med belopp medges avdrag med beloppmot- mot-
svarande ersättning uppburits svarande ersättning uppburitssom som
från arbetsgivaren från arbetsgivaren nt t tn a ta- - -
traktamente.Dettaavdrag traktamente.Dettaav-
får dock inte överstiga kronor75 drag får dock inte överstiga ett

maximibelopp för natt. halvt maximibeloppnatt natt.per per
arbeteNär den vanliga verksamhet varit förlagt till ochutom en samma

inom riket under tidlängre månader iän följd bedöms tillort rättentre en
avdrag och beräknas detta enligt bestämmelserna i punkt 3 löpandeEna.
förrättning bruten endast uppehåll beror på arbetet förläggsattanses av som
till under minst fyra veckor.ortannan

skattskyldigHar har till skattskyldigrätt Har har tillrättsom som
föravdrag ökade levnadskostnader föravdrag ökade levnadskostnader

enligt denna punkt erhållit kost- enligt tillhandahållitsdenna punkt
förmån skall avdraget reduceras kostförmån skall avdraget reduce-
med hänsyn härtill. med hänsyn härtill, såvida interas

förmånen fri kost till-avser som
handahållits på allmänna trans-
portmedel vid tjånsteresa och som

skattepliktig intäkt.inte Harutgör
den skattskyldige kunnatinte
åtnjuta kostfömtånen skall av-
draget reduceras.inte

Kostnadsökning under förrättning varit förenad övernattningmedsom
utrikes får beräknas för varje förrättning för sig. Avdraget skall ävenort,
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tilluppgåtthaökning,visarinte störreskattskyldigedenhär, ansesom
givitarbetsgivarenkostnadsersättning ut,denbelopp motsvarar somsom

iökningnormalastörstakanbeloppmeddock högst motsvaraansessom
förrrättningsland.respektivefördygnunderlevnadskostnaden ett

intelevnadskostnader kanavseende ökadetördyringavdragsgill3 Ena.
påskattskyldige arbetardenanledningendenföreligga enbart attavanses

följandeidockmedgesAvdragbostad.sinharden där haränortannan
nämligenfall, om

tid,kortareendastarbetet enavser
ändå typisktkortvarigt settbetecknasinte kanvisserligenarbetet mensom

till denanknytningfastsådantellertill sin atttidsbegränsat naturär en
krävs,bostadsortentidgare

ellerolika platserflerabedrivasskallarbetet
skeflyttning börifrågasättasskäligen kaninteanledning attdet annanav

arbetsorten.till
sittgrundpåskattskyldig,harvad avOavsett sagts somenovansom

levnadskostnaderför ökadetill avdragbostadsort, rätttillflyttatarbete ny
behållitsfamiljellersambomake,skattskyldige, dennesförbostad denom

grundpåskäligbosättning ärdubbelsådanochbostadsortentidigarepå den
av

förvärvsverksamhet,sambosellermakes
ellerverksamhetsortenpåfast bostadanskaffasvårighet att

omständighet.särskildannan
arbetsortenövernattning påendastmedgespunktdennaenligtAvdrag om

äger rum.
arbetsortenochbostadsortenmellanavståndetendastmedgesAvdrag om

ldlometer.50längre änär
underövrigtoch itvå årunder längstmedgesstycketförstaenligtAvdrag

förårlängstunderochsamboende ettgifta ellerår förlängst partre
tid underinräknasskalltidenangivnadenskattskyldiga. Iensamstående

Avdragpunktenligtförrättning medgettsföravdragvilken samma
elleranställningens naturtidför längre ändockmedges sagt omnu,som

för det.skäl talarsärskildaandra
logiförkostnadförAvdraglogiförkostnadförAvdrag

motsvarandetill beloppberäknasmotsvarandetill beloppberäknas
skatt-utgiften. Förfaktiskadenutgiften. skatt-Förfaktiskaden

3i punktskyldiga3i punkt ovanskyldiga avsessomovanavsessom
be-enligtavdragdockmedgesenligt be-avdragdockmedges

sjunde3punktistämmelsernasjunde3i punktstämmelserna
Ökningen kostnadernaiÖkningen stycket.i kostnadernastycket.

påsmåutgiftermåltider ochförsmåutgiftermåltider ochför
antingenberäknasarbetsortenantingenberäknasarbetsorten
faktiskadenutredningenligtfaktiskadenutredningenligt omom

ellerstorlekkostnadsökningensstorlek ellerkostnadsökningens
schablon-schablonmässigt. Denschablon-schablonmässigt. Den

beräknasökningenmässigaberäknasökningenmässiga
underskattskyldigaförunderskattskyldiga somför som
borto-månadernaförstadeborto- tremånaderna avförstade tre av
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medgivits avdrag enligt medgivits avdrag enligtvaron varon
punkt 3 och alltjämt punkt 3 och alltjämtovan som ovan som
uppbär kostnadsersättning från uppbär kostnadsersättning från
arbetsgivaren till 100 kronor arbetsgivaren till 70per procent av
dag, helt maximibelopp dag,per

för skattskyldiga medges för skattskyldiga medgessom som
avdrag enligt första stycket till 75 avdrag enligt första tillstycket ett
kronor dag ett halv maximi- halvt maximibelopp dag underper per
belopp under förstade måna- de första månaderna borto-tre tre av
derna bortovaron och därefter därefteroch i fallsamtav varon av

i fall dubbel bosättning dubbel bosättning tillsamt 30av procent
till 50 kronor dag tredje-ett helt maximibelopp dag.per av per
dels maximibelopp.

skattskyldig har tillHar rätt Har skattskyldig har tillrättsom som
föravdrag ökade levnadskostnader avdrag för ökade levnadskostnader

enligt denna erhållitpunkt kost- enligt denna punkt tillhandahållits
förmån skall avdraget reduceras kostförmån skall avdraget reduce-
med hänsyn härtill. med hänsyn härtill, såvida interas

förmånen fn kost till-avser som
handahållits på allmänna trans-
portmedel vid ochtjänsteresa som
inte skattepliktig intäkt. Harutgör
den skattskyldige kunnatinte
åtnjuta kostförmånen skall av-
draget reduceras.inte

Anvisningar
till 42

Förmånsvärdet fri måltid Förmånsvärdet helt fri kostav av
bestående mål dagen beräknas dag till beloppett ettav om per -
lunch eller middag lika med avrundar till tiotal kro-är närmaste
genomsnittspriset i riket för 250motsvarar procenten nor som-
lunchmåltid beskaffen-normal genomsnittspriset i riket förav av en
het. Förmånsvärdet helt fri lunchmåltid normal beskaffen-av av
kost lika med 250är het. Förmånsvärdet friprocent av av en
nämnda genomsnittspris. måltid bestående målettav om

dagen lunch eller middag likaär
med 40 fönnånsvärdetprocent av
för helt fri kost.

3 Senastelydelse 1990650.

|2-079l
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måltid och kommerför anställdstill kostnadernaarbetsgivarenBidrar
understigaför måltidenkostnadanställdeshärigenom den att genom-

delvis fri måltid.förmånsnittspriset skall skillnaden tas upp som av

gången vidförsta1993 tillämpasjanuari ochi kraft den llag träderDenna

1994 års taxering.
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Förslag till

Lag ändring i uppbördslagen 1953272om

Härigenom föreskrivs 195327218 § andra stycket uppbördslagenatt

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8§2

Åtnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst andra förmåner skall
preliminär A-skatt beräknas efter inkomstförmänemas sammanlagda värde.

denHar skattskyldige ersättning för förmån skall förmånsvärdetutgett en
ned med ersättningenssättas belopp.

Värdet bilförmån skall beräk- Värdet bilförmån skall beräk-av av
enligt punkt 2 anvisningar- enligt punkt 2 anvisningar-nas av nas av

till 42 § kommunalskattelagen till 42 § kommunalskattelagenna na
1928370. Tredje stycket andra 1928370. Tredje stycket andra
meningen nämnda anvisnings- meningen nämnda anvisnings-av av
punkt skall dock tillämpas endast punkt skall dock tillämpas endast
i fall i sjätte stycket i fall i sjätte stycketsom avses som avses
nedan. nedan. Värdet förmån ränte-av av

fritt lån eller län där räntan un-
derstiger marknadsräntan skall
beräknas enligt punkt 10 tredje-
femte styckena anvisningarnaav
till 32 § kommunalskattelagen.

Värdet förmån bostad belägen iär här riket och inte ärav av som som
semesterbostad skall beräknas enligt följande grunder. Riket indelas i
områden väsentligenär enhetliga i fråga boendekostnader.som om
Förmånsvärdet bostad inom varje område skall bestämmas till detav en
genomsnittliga värdet för jämförbara bostäder inom området. Om bostaden

belägenär tätort med omgivningnärmaste skall dock värdet be-utom
tillstämmas det lägsta nämnda genomsnittsvärden reducerat med tioav

procent.
Värdet förmån iän andra och tredje styckena skallav annan som avses

beräknas enligt 42 § andra stycket kommunalskattelagen punkt l andrasamt
och tredje styckena och punkt 3 anvisningarna till den paragrafen.av

omtrycktLagen 199197.

2 Lydelse enligt 1991921129.prop.
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anvisningarna till 42 §fall i punkt andra stycketFöreligger 4 avavsesom
förmånenvärdetfår Skattemyndigheten bestämmakommunalskattelagen av

hårtill.med hänsyn
bestämmelsernaförmånen enligtSkattemyndigheten bestämt värdetOm av

socialavgifter från1984668 uppbördstycket lageni andra5 § avom
preliminärberäkning A-användas vidskall detta värdearbetsgivare även av

skatt.

iförsta gången1993 tillämpaskraft januari ochi den llag träderDenna

1993.preliminär skatt för ärfråga om
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FÖRFATTNINGSKOMNIENTARER9

9.1 Kommunalskattelagen 1928370

Anvisningama

till 32 §

3punkt

punkt 3 första stycket förmån friI bl.a. kost och fri försäkringattanges av

skall skattepliktig intäkt. reglerna innebär vissa undan-Detas upp som nya

från skatteplikten.tag

Två fri kost tjänsteresa nämligenunder undantas, dels kosttyper av som

åtnjuts under med allmänna transportmedel, frukost åtnjutsdelsen resa som

i samband med övernattning på liknande inrättning.hotell eller grund-En

läggande förutsättning för sådan kostförmån skall undantas från be-att

skattning den skall obligatoriskt ingå i priset för tjänsten i fråga.är Föratt

fri frukost skall undgå skatteplikt skall den skattskyldige dessutom haatt

på hotellet eller inrättningen.övernattat

Med allmänna transportmedel flyg, tåg och andra kommunikations-avses

medel betalning tillgängliga för allmänheten.ärmotsom

Vad med hotell och liknande inrättning bör inte vålla någrasom avses

liknandeproblem. Med inrättning förstås yrkesmässigt bedrivnaandra rums-
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fåsViss ledning kan häruthymingar pensionat, värdshust.ex. m.m.som

pensionatrörelse.lagen 1966742 hotell ochomgenom

obligatoriskt in-för kostundantagen de skallGemensamt nämntsär attsom

eller inte kani priset för tjänsten i fråga. Härmed att rummetresanavses

pris inte önskar erhålla kosten. denfås till lägre Förett som reserom man

prisförstaklassbiljett inte köpas till lägreskall således kunnaförsta klass en

standardför kankost. Motsvarande skall gällautan er-rum; rum av samma

inträder inte skattefrihet. Enbartpris inte önskashållas till lägre kostom

visst stolarviss klassificering införs för antalomständighetenden ettatt en

ingårför visst antal hotell där kostenpå tåg eller flyg 0.d. eller ett rum

visser-biljettmedför inte skattefrihet, motsvarande elleri priset om rum,

Klassifice-erhållas till lägre pris.klassificering, kanligen med ettannanen

skillnad just kosten.på någonringen måste baserad änannanvara

införs för fnför vid tjänsteresa undantagundantagen viss kostFörutom

vid representation. denna del innebär bestämmelsernaåtnjutskost I attsom

tillämpningen uttryck-rekommendationer angående nuvarande rättRSVs av

ligen lagfästs.

försäkringarbetsgivareninförs för premie förskattefrihet tagenav

skyddanställds tjänsteresa. Med reseskyddavseende reseskydd under avses

Reseskyddetuppkommer videller egendomskadormot resa.person som

rättsskydd,på resgods, ansvarsskada,omfatta bl.a. stöld och skadorkan av

ochsjukdom, invaliditets-vid olycksfall eller akutöverfallsskydd, kostnader

sjukdomolycksfallsskada, viddödsfallsersättning grund hemresa t.ex.av

strejk och andra förseningar.dödsfall hemmaeller samt

punkt 10

räntefria lån eller lån därförmånvärderingendenna punkt reglerasI avav

arbetsgivare ellerlämnatsunderstiger marknadsräntan,räntan upp-som av

Vid bedömningeneller uppdragstagare.dragsgivare till arbetstagare av om

fallet, jämförelseföreligger hittills varitförmånligt lån skall,ett som en

Enligt gällande regler skallvid lånetillfállet.med marknadsräntangöras ett
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sådant förmånligt lån i svensk valuta alltid värderas till skillnaden mellan å

sidan statslåneräntan vid utgången året förenovember beskattnings-ena av

året tilläggmed procentenhet och å andra sidan den avtaladeav en

det gäller värderingen införsNär delvis regler.nya

tredje stycketI hur lån i svensk valuta, beträffande vilka räntananges

bestämts utgå efter fast ieller fast förhållande tillräntesats marknads-att en

för lån ifrågavarande slag,räntan skall beräknas. Med lån för vilka rän-av

bestämts utgå efter fast till börjaräntesats med läntan att atten avses som

löper med på förhand bestämd under hela lånetidenlånets villkors-räntaen

tid. typiskt härpåEtt exempel femårigtär bundet bostadslån där räntesat-ett

Ävenför femårsperiodenhela 12,50 räntefriat.ex. procent.sen anges vara

lån hör hit. Till denna skall också räknas lån där räntan bestämdärgrupp

i fast relation till marknadsräntan. Så kan fallet det avtalatst.ex.en vara om

under viss periodräntan bestämd skall utgå efter vidräntesatsatt en en som

varje tillfälle ligger procentenhet under marknadsräntan för den typen av

lån i fråga.ärsom

dessa lånetyperFör skall värderingen utifrån jämförelsegöras en som

lånetillfället. avtalade vid lånetillfälletDen skall jämföras medräntanavser

den då statslåneräntan. Förmånensgällande bestäms således till skill-värde

naden mellan å sidan statsläneräntan vid länetillfállet med tilläggena av en

åprocentenhet och andra sidan den avtalade räntemarginalräntesatsen. Den

sålunda bestäms gäller under hela tid länet oföränd-den löper medsom som

villkor.rade

kan uppkomma situationer där det bedöms föreligga förmånligt lån,Det ett

eftersom understigerden avtalade marknadsräntan, där någoträntan men

förmånsvärde inte uppkommer på jämförelseräntangrund understigerattav

den avtalade Om så fallet kommer inte något för-är heller senare

månsvärde såvidauppkomma, inte länevillkoren såändrasatt att ett nytt

avtal får föreligga.anses

lån hänföra till den enligt tredjeFör skall värderasär attsom grupp som

stycket tecknats före det SLR började fastställas den 5attmen som

1986 jämförelseräntadecember skall i stället för SLR + procent-som en-
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lånlånetillfállet gällande marknadsräntan förenhet gälla den vid sammaav-
tillägg procentenhet.ligger till grund för SLR medtyp enavsom

övriga lånvärderingen i svenskförde stycke regleras hurI ett nytt av

värderingen sker påvaluta skall ske. Huvudregeln sättär att samma som

statslåneräntan ijämförelse å sidanhittills, nämligen mellan enagenom en

ä andratillägg procenthet ochåret före beskattningsåret mednovember av

regelkompletteras dock medsidan den avtalade Huvudregelnräntan. en

maj, underavstämningstidpunkt, utgångeninnebär vidatt avman ensom

utgångenstatslåneräntan sedanbeskattningsåret kontrollerar avom

uppåt eller nedåt medåret före beskattningsåret har förändratsnovember - -
statslåneräntan inträttsådan förändring harminst två procentenheter. Om av

halvår till skillnadenförmånen för beskattningsårets andra värderasskall

beskattningsåret ochvid utgången majmellan å sidan statslåneräntan avena

å andra sidan avtaladeden räntan.

motsvarandeinförs i femte stycketförmånliga lån i utländsk valutaFör

likhet med vadjämförelseräntan, ivärderingsregler med det undantaget att

för lån likartat slagi dag fallet, skall marknadsräntanär somavvarasom

procentenhet.i länets med tilläggligger till grund för det valutaSLR av en

i punkt 14följdändring reglernastycket grundsjätteI görs attaven

tredje femtehänvisar till punkt 10 styckena.-

punkt 14

närståendeeller företagsledarefåmansföretag lämnat företagsledareHar per-

förpå gällerförmånligt lån skall det värderas sättett ar-samma somson

tredje-femte styckenaenligt punkt 10uppdragstagarebetstagare eller av

32anvisningarna till
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till 33 §

3punkt

levnadskostnaderför ökadeavdragfinns regleranvisningspunktenI om

vid tjänsteresor.

basbe-till 0,5för dagmaximibeloppetfjärde stycket procentI avanges

maximibelopp ochheltkallasbeloppbeskattningsåret. mot-för Dettaloppet

för dag.maximibelopphelttidigare kallatsvadsvarar som

Övriga relation till det helai anvisningspunktenbelopp som enanges

maximibeloppet.

Enligt gällandestycket.niondenämligen iändringYtterligare görs,en

levnadskostnaderför ökadetill avdragskattskyldig har rättlydelse skall som

medavdragetkostförmån reduceraerhållitpunkt ochenligt denna som

kostförmånså fortinträdaskall i ställetskyldighethärtill. Sådanhänsyn en

reduktion inte krävsförtydliggörs det atttillhandahâllits. Härigenom att

kostförmånerför sådanadockutits. Undantagåtnj görskosttörmånen faktiskt

tillanvisningarnastycket3 förstaenligt punkttransportmedelpå avsom
någonbehöverkostförmånersistnämndaskattepliktiga.inte För32 § är

redu-däremotkostförmäner skall avdragetövrigaintereducering göras. För

vidhotellfrukostvissskattefrikostförmånen är t.ex.oavsett somomceras -
gällerskattepliktig. Dettarepresentation ellervideller kosttjänsteresa -

kostförmänen.åtnjutaskattskyldige inte kunnatdock inte denom

punkt 3 a

tillfälligvidlevnadskostnaderökadeföravdragsrättenpunkt reglerasdennaI

Ändringarna styckenasjundeochi sjättebosättning.dubbelanställning och

i punktändringarnaprincip slagiär somsammaav
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till 42 §

3punkt

Ändringen föranledd fördenna punkt värdet fri kost skallär attav av

såavrundas öretal inte uppkommer.att

9.2 Uppbördslagen 1953272

8 §

paragrafens andra stycke tillägg värderingI görs ett attsom anger av

förmånliga enlighetlån skall i med vad gäller vid inkomsttaxe-göras som

ringen.



Kommittédirektiv

19923Dir.

ireglervissaoch översynFörenkling av
tjänstinkomstslaget

19923Dir.

1992-01-23regeringssarmnanträdevidBeslut

anför.LundgrenStatsrådet

förslagMitt

ireglernaför övertillkallasutredare attsärskildföreslår seJag att en
kostnadser-traktamenten,beskattningangåendetjänstinkomstslaget av
regleråstadkommasyfteifrämst attförmåner somvissasättningar samt

huvudsakMed iarbetsgivare.ochskattskyldigaförhanteraenklareär att
reglernautformningenprövaocksåutredaren omsyfte bör avsamma

hobbyinkomster.beskattning av
reglernabl.a.förändringarvissaövervägavidare ombörUtredaren av
förmånsbe-ochtjänstenbil imedförkostnaderföravdrag egenresor

villkor.fördelaktigapålånskattningen av
utfommingenframtidatill denförslaglämna avutredarenbörSlutligen

arbetsplats.bostad ochmellanbilresorförkostnadsavdraget
april 1993.den 1slutförtsin helhet senastibörarbeteUtredarens vara

lågförräntade lånräntefria ellerförmånbeskattningenFörslag avavom
börhobbyinkomsterochpersonalvårdsfömiånermâltidsförmåner,samt
kandelari dessaändringartillförslagförtur såmedbehandlas attdock

trädaändringareventuellaoch1992höstenunderriksdagenföreläggas
frågorönskvärtockså attärjanuari 1993. Det somden 1fr.o.m.krafti

kostnadsersätt-andraochtraktamentenreglernaförenklingrör omav
ñrtur.medbehandlasmöjligtningar om
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Kritik de reglernamot nya

samband med skattereformen har omfattande förändringar skettI av
inkomstslaget utvidgningtjänst. Förutom viss inkornstslaget, haren av

förändringar företagitsgenomgripande bl.a. traktamentsbeskattnings-av
reglerna, reglerna avdrag ñr kostnader för i tjänsten ochom resor om
värderingen vissa förmåner, förmån fri bil, fria ochsåsom måltiderav av

förmånliga villkor.lån på De reglerna gäller med undantagnågotnya
från och med 1992 taxering.års

har således endastDe reglerna tillämpats under kort tid. Undernya en
denna tid det emellertid vissahar på områden framkommit tämligenen
omfattande kritik reglerna till administrativtupphov krångelmot att ger
för anställda, arbetsgivare och egenñretagare. Exempel områdenpå som

för kritik detta slag är de traktamentsbeskattningsreglema,utsatts av nya
reglerna måltidsförmåner och reglerna angående beskattningom av
hobbyinkomster. framförtsDet har även viss kritik tillämpningenmoten

reglerna personalvårdsförrnåner.av om
principer legatEn de till grund för skattereformen olikaär attav som

förmåner, de i form kontant lön ellerutgårtyper oavsettav om av som
naturaförmåner, skall beskattas likformigt. skall således inteDet vara
törmånligare ersättning formi naturaförmån i formänatt ta ut av en av
kontantlön. Jag denna princip riktig. såvitt jag erfaritär Den ärattanser
allmänt accepterad och bör således vägledande också i fortsättning-vara

Även i övrigt bör de grundläggande reglerna för inkomstslaget tjänsten.
ligga fast.

Med hänsyn till de omfattande förändringar företagits i sambandsom
skattereforrnen och med den förhållandevismed korta tid förflutitsom

förändringarmellan beslutade och ikraftträdandet det inte förvånandeär
vissa problem uppkommer övergångsvis. Det kan bl.a. påpekasatt att

kollektivavtal först efter tid kunnatmånga till de förändradeen anpassas
skattereglema. Vidare har det inneburit svårigheter för skatteförvalt-

begränsade tid till informeraningen på den buds alla be-ståttatt som
rörda de aktuella ändringarna och deras konsekvenser. hel delEnom

de svårigheter kan därför övergångskarak-uppstått antasav som vara av
minska praxis rutiner utbildats.och således när ochtär

medför emellertid inte framkomnaDetta den kritiken inte bör påatt tas
Enligt min mening kan det redan delallvar. konstateras det påattnu en

fallpunkter finns fog för kritiken. I dessa finns det all anledning såatt
möjligt försöka åstadkomma förbättringar i regelsystemet försnabbt som



bristerna.undanröjaatt
beskatt-ijusteringarl99l9248,anfört itidigarejagSom omprop.

ifråga-det kanocksåjag attinkomstslaget tjänst,iningen anserm.m.,
lämplig utform-mindrefåttreglernadevissaintesättas ennyaavom

lån frånbeskattningreglernahand påi förstahärtänkerJag avning. om
bilresorförför kostnaderavdragvillkor ochförmånligaarbetsgivaren på
enskildakan ireglerdessautformningennuvarandeDeni tjänsten. av

finnsoskäliga. Detupplevaskaneffektertillupphovfall somsomge
sådant sättutformas påkanreglerdessa ettanledning prövadärför att om
nuvarandebeskattningsresultat äntillfredsställandede somettatt merger

till.lederfalli vissaregler
föravdragetärangeläget överdet ärfråga attYtterligare sesomen
hararbetsplats. Fråganochbostadmellanmed bilförkostnader resor

tidsbegränsadtaxeringar1991-1993 årsförprovisorisktreglerats genom
ioch harskattskyldigaantalberöravdragDetta ett stortlagstiftning.

därförekonomin. Det ärpersonligadenförbetydelsefallmånga stor
regelsy-besked hurmöjligt kandet såangeläget snart omatt gessom

framtiden.iutformatskallstemet vara
uppgiftmedtillkallassärskild utredare attdärförñreslår seJag att en

följandeskall i detnämnda frågorna. Jagdeförslaglämnaochöver om
utredningsuppdraget.beskrivanärmare

vissa förmåner,kostnadsersättningar,Beskattningen m.m.av

ändratsreglernaHur

skatte-gällde förekostnadsersâttningarandraochtrakzamentenFör
skatte-huvudsakiersättningarkommunalaochstatligareformen varatt

skattepliktiga.tjänst däremoti privatutgåttErsättningarfria. varsom
schablonbeloppavdrag medregeli motsva-medgavstraktamentenFör

reseavtalet.statligaenligt dettraktamentsbeloppenrande
tillämpa,förhållandevis lättavanligensigför atti ochReglerna var

emel-hadeDeoffentliga sektorn.denarbetsgivare inomföråtminstone
medföra bety-kundevissa tallde idäriblandnackdelar,andralertid att

löneförmåner.skattefriadande
beskattningbestämmelsernaändradesskattereforrnenGenom avom

viktigastederadikalt. Enkostnadsersättningarandraochtraktamenten av
kostnadsersätt-kommunalaochstatligaändringarnaprincipiella attvar

avdragsmöjlighe-begränsadesVidareskattefria.blevlängreinteningar
lagfästainfördes vissaBl.a.kraftigt.levnadskostnaderökadeförterna
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schablonbelopp väsentligt understeg de då gällde enligt det stat-som som
liga reseavtalet. Den koppling i praktiken hade funnits mellansom rese-
avtalet och de avdragsgilla normalbeloppen upphörde också. De nya
bestämmelserna avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresaom
finns i 33 § 1 punkt anvisningarna3 till 33 § kommunal-samtmom. av
skattelagen 1928370, KL.

kritikDen har riktats de reglerna bl.a.är demot attsom nya ger upp-
hov till onödig administration. Kritik har också riktats nivån depåmot
i lagen angivna normalbeloppen ñr traktamenten och de är angivnaatt
i nominella belopp i lagtexten och således inte följer förändringar i
penningvärdet.

Förmåner i sambandutgår med anställning eller uppdrag isom annan
form kontantän ersättning enligtär 32 § l KL jämställa medattmom.
lön och alltså principiellt skattepliktiga. Enligt huvudregeln i 42 § KL
skall naturaförmåner vid beskattningen till marknadsvärdet. Vissatas upp
förmåner dock fortfarandeär skattefria. Bland dessa kan frinämnas
hälso- och sjukvård, fria läkemedel, fria arbetskläder fri uniform,eller
julgåvor mindre värde jubileumsgåvor. S.k. personalvårdsfömiå-samtav

också skattefria.ärner
För främja enkelhet och likformighet i tillämpningen värderas vissaatt

förmåner efter schablon. Exempel på sådana förmåner förmånär friav
bil, kostförmån och förmån räntefritt eller lågförräntat lån.av

I och med skattereformens genomförande har också beskattningen av
naturafönnåner i vissa avseenden skärpts. En del de förändringarav av
de schabloniserade värderingsreglerna gjordes beträffande bl.a.som
förmån räntefritt eller lågförräntat lån och kostförmån har kritiseratsav

Ävenoch i vissa fall orättvisa. i dessa fall har kritik ocksåansetts som
framförts de reglerna tillupphov administrativt krångel.attom nya ger

Andra regler tillkom i samband med skattereformen och harsom som
kritiserats bestämmelsernaär beskattningen inkomst hobby-om av av

Ävenverksamhet. här kritikengår på de reglerna harut att gettnya
upphov till onödigt administrativt krångel för den skattskyldige samt att
skatteeffekter inte skäliga i vissa fallär uppstår grund desom av
begränsade möjligheterna kvitta underskott framtida överskott.att mot



hångeladministrativtminskaFärenklingarför m.m.att
kartläggabörutredaren attsärskildeför denhuvuduppgift varaEn
reglernadeadministrativ artproblem nyade somomfattningen avav

beskattnings-kostnadsersättningar samtandraochtraktamentenrörande
kartläggning-grundvaltill. Påupphovförmånerolika avför gettreglema

regelsystemet, utanförenklingartillförslaglämnautredaren avbören
skallmed översynenSyftetfrångås.grundprincipemanuvarandedeatt

regler sålättillämpade attochenklareåstadkommasåledes merattvara
förminimerasregeltillämpningolikformigochkrångeladministrativt

arbetsgivare.enskildasåväl som
också över-utredarenbörtraktamentsbeskattningsreglernafrågaI om

medordningennuvarandedenfrångåanledningfinns attdetväga om
i lag.angivnabeloppnominella

börhobbyinkomsters.k.Även beskattning sesrörreglerna avsom
inkoms-ärinkomstersådanaExempel påñrenklingssyñe.ifrämstöver

travhâstverksamhet.frånhobbybiodlingfrån samtter
detfrågorspeciellavissapåin närmareskall jag gå somföljandedetI

utredarenföranledning att tafinns upp.

i tjänstenBilresor

bilanvänthar denKLtill §333anvisningspunkten egenEnligt somc
kr öre20lbeloppmedkostnadenför ett pertill avdragrätt omi tjänsten

ibilenanvändningenförkostnadernafaktiskaDe avkilometer.körd
deberäknat extra-ärSchablonbeloppet motsvaraattinte.beaktastjänsten

denförutsättningundermedfört atttjänstenibilkömingenkostnader som
privatfrånbruk och utgårprivatbil ñrinnehaftändå enskattskyldige
Bilenmil.000tjänsten på 1ikörsträckamil och500påkörsträcka 1 en

sambandiinfördesOOO-kronorsklassen. Reglernai 100förutsättshar vara
skattereformen.med

behållaanledningenkelhetsskäl attdetfinnsmening enminEnligt av
avdragsbeloppetpåBeträffande nivånslag.detta perschablonregel av

ijagåterkommernivånjusteraförmetodlämpligoch attkilometer
arbetsplats.ochbostadmellanbilresoravsnittet om

slagdettaregelemellertid ettschablonregleralla avSåsom enger
förutsätt-faktiskadefall därdeendast ibeskattningsresultatacceptabelt

bygger på.schablonendefrånavvikerkraftigtalltförinteningarna som
förkostnadernafaktiskadeskattskyldiga kankategoriervissaFör av

fåde kanbeloppdetänhögrebli avsevärttjänstenibilkömingen som



avdrag för vid inkomsttaxeringen. Detta kan framstå orimligt för desom
skattskyldiga berörs.som

Utredaren bör därför överväga återinföra möjlighet till avdragatt en
för faktiska kostnader ñr bilresor i tjänsten. En förutsättning för avdrag
utöver schablonbeloppet bör den skattskyldige klart kan visaattvara att
hans merkostnader varit högre. Eventuellt kan därvidlag begränsnings-en
regel motiverad.vara

Förmånliga lån

Värderingsreglema för förmånliga lån ändrades i och med skatterefor-
Enligt de äldre bestämmelserna påfördes den skattskyldigemen. ett

räntetillägg med belopp motsvarande skillnadenett mellan erlagd ränta
och sedvanlig ränta. Detta beaktades enbart vid beräkningen under-av
laget för tilläggsbelopp enligt lagen statlig inkomstskatt. Med sed-om
vanlig ränta avsågs, enligt riksskatteverkets anvisningar, räntaen som

det lägsta riksbankensmotsvarar diskonto plus två procentenheter vidav
ingångårets eller utgång.

Förmånen skall enligt gällande regler punkt 10 anvisningarna tillnu av
32 § KL beräknas till skillnaden mellan statslåneräntan vid utgången av
november året före beskattningsåret med tillägg procentenhet ochav en
den avtalade räntan. När förslaget behandlades i riksdagen yttrade skatte-
utskottet 199091SkU10 regeln kunde upphovatt till mindre till-ge
fredsställande beskattningsresultat. Detta kunde bli fallett.ex. stats-om
låneräntan hög vid avståmningsdagenextremt i november. Utskottetvar
ansåg därför de angivna effekterna bordeatt studeras närmare.

Jag värderingsregeln böratt över. En möjlig förändringanser ses
skulle kunna beräkna jämförelseräntanatt den genomsnittligavara som
räntan vid två eller flera avstämningstidpunkter inteså tillfälligtatt ett
högt ränteläge blir avgörande för värderingen. En möjlighet kanannan

Äveninföra någon jåmkningsregel.att typ andra alternativvara ärav
tänkbara. Det år emellertid viktigt utredaren i denna frågaatt också
beaktar eventuella komplikationer ändrade regler ñr denna förmåns-som

kan få för preliminärskatteavdragtyp och arbetsgivaravgifter.uttag av



Mâltidrförmán

medfördeSkattereforrnen vissa ändringar i reglerna värderingom av
delvis friahelt eller måltider. äldreEnligt de reglerna skulle förmånsvär-

fridet måltid bestående mål dagen lunch eller middagettav av om vara
lika med 60 % genomsnittspriset i landet för normal lunch. För-av en
månsvärdet helt fri kost utgjorde 150 genomsnittspriset. Enligtav av
de gällande reglerna skall förmånsvärdet fri måltid tilltasnu av en upp
100 % genomsnittspriset och helt fri kost till 250 genomsnitts-av av
priset. Bidrar arbetsgivaren till kostnaderna för den anställdes måltid och
kommer härigenom den anställdes kostnad för måltiden understigaatt
genomsnittspriset, skall skillnaden förmån delvis fri kosttas upp som av
punktl3 anvisningarna till 42 KL.§av

Kritiken de ñretagna ändringarna har i huvudsak varitmot slag.tvåav
Dels har det hävdats det folkhälsoskäl bör finnas kvar skattesub-att av en
vention för måltidsförmåner, dels har kritik framförts schablon-attom
reglerna i vissa fall upphov till orimliga effekter för vissa kategorierger

anställda, för anställda inom restaurangnäringen,t.ex. detattav genom
belopp den enskilde får till beskattning i vissa fall kanta överstigaupp
kostnaden för måltiden.

Enligt min mening ñnns det principiella skäl ingen anledning attav
ifrån grundtanken måltidsförmåner bör beskattas fullt Detatt är såle-ut.

intedes uppgift för skattesystemet subventionera ñrmåner dettaatten av
slag. Med hänsyn till det är förmånatt antal skattskyl-ett storten som
diga har är det nödvändigt ha enkel och lättillämpadatt schablon-en
metod, bara undantagsvis bör kunna frångås. Mot bakgrund densom av

redovisade kritiken orimliga effekter i vissa fall finns det docknyss om
anledning för utredaren närmare undersöka det förekommeratt effek-om

bör åtgärdas och, så skulle fallet, föreslåter tänkbara modi-som om vara
ñeringar reglerna.av

I detta vill jagsammanhang också frågan fria måltiderta iupp om
samband med tjänsteresor. Om arbetsgivaren i samband med anställdsen
tjänsteresa betalar dennes måltider, skall schablonbeloppen ñr avdrag ñr
ökade levnadskostnader reduceras med vissa Dessutomprocentsatser.
påförs den anställde förmånsvärde grund de fria måltiderna.ett Detav
kan i och för sig hävdas det är principiellt riktig ordning.att en

Förrnånsbeskattningen måltiderna i dessa fall leder emellertid tillav
åtskilligt administrativt krångel åtminstone detnär frågaärsom, om
enstaka måltider, inte alltid rimligstår i proportion till de jämförelsevis
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därförbörUtredarenfrågafall ärdessadet iskattebelopplåga om.
undan-utsträckningvissmåltider ifriakonsekvensernaundersöka attav

med tjänsteresor.sambandförmånsbeskattning ifråntas

várdsförmånerPersonal

direktinte ärförmånerpersonalvårdsförmåner er-Med ensomavses
värdemindreåtgärderenklarearbeteutförtförsättning utan avavser

utgår påliknande ellerellerarbetetitrivselskapatillsyftar attsom
frågadet ärverksamhetdenellerdet yrkeinomsedvänjagrund somav

framstårdeärförmånerför dessaskattefrihet attförGrundvalenom.
personalvård.arbetsgivarensiledettsom

ärpersonalvårdsförmånerskattefriaochskattepliktigamellanGränsen
vidolikformighetvisstillledakanvilketdra,svårsällaninte att en

övrigtiomständigheternaochkaraktärFörrnånemasregeltillämpningen.
personalvårdsförrnånexempel påvarierande. Ett sommycketkan envara

personalrabatter.anställdasvärden ärbetydandetilluppgåfall kanvissai
detaljregleramöjligtknappastuppfattning attminenligtdockärDet

ilösasutsträckningfår iFrågornalagstiftningen. storifrågordessa
denanledning förändåmeningminenligtemellertidfinnspraxis. Det
ochreglernuvarandeundersökanämiareutredarensärskilde att om

önskvärdakaninteeffektertillupphovfalli vissapraxis ansessomger
åtgärder.lämpligaföreslåfalloch i så

ochlönkontantneutralt såär attskattesystemetviktigtärDet att
får interegelförändringarEventuellalikformigt.beskattasnaturaförmåner

skattemässigtskalldet inteprincipenfrån attnågot varainnebära avsteg
särskildenaturaförmån. Denmedkontantlönersättaförmånligt att en

förändrasbörnuvarande regler attprövadock kunnabörutredaren om
förbetalarexempelvisarbetsgivarenersättning entillhänsyn somta
gnmdpåuppkommerkaraktärtillfälligkostnaderanställds somextra av

övertidsarbete.t.ex.av

Bostadsfärmân

ledningmedberäknasbostadsförmånvärdetskall av§ KLEnligt 42 av
jäm-sådangörainte gårdeteller, atthyrespris pågällande orten enom

grund.lämpligefterförelse, annan
bostadsförmån.värderingenvidsvårigheteruppkommerfallvissa avI

i formbostadtillhandahållerarbetsgivarenhand när avi förstagällerDet
värderingförtabellervarje ârutfärdarRiksskatteverketVillafastighet.en
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fri bostad. Dessa vården ligger till grund mr preliminärskatteavdraget.av
Tabellvärdena torde i välregel överensstämma med verkliga hyresnivåer

det fråga lägenheternär är i flerfamiljshus. De däremotär inte likaom
användbara vid värderingen bostadsförmån bostadennär utgörav en
villafastighet.

Ifrågavarande regler har i föroch sig inte ändrats i samband med
skattereforrnen. finnsDet enligt min mening ändå anledning överatt se
reglerna detta område.på Utredaren bör pröva möjligheten vid beräk-att
ning fönnånsvärdet för Villafastighet införa schablonregelav en en som
har karaktären presumtion värdet, uttryckt andelav en av ex. som en

taxeringsvärdet. sådanEn presumtionsregel bör kunna ligga till grundav
för beräkningen arbetsgivaravgifter och preliminär skatt, skallav men
inte bindande vid inkomsttaxeringen.vara

Utlandstralaamenten

denFrånsett principiella skillnaden även statliga och kommunalaatt
traktamenten blev skattepliktiga skedde inga större förändringar beträffan-
de beskattningen utlandstraktamenten i samband med skattereformen.av
Utredningen refonnerad inkornstbeskattning, RINK, SOU 198933om
gick tidsskäl inte in dennanärmare på fråga. Kommittén uttalade dockav

frågan borde utredas i sammanhang.att annat
Ökade levnadskostnader tjänsteresavid utomlands beräknas enligt

gällande regler för varje förrättning för sig. Avdrag medges normalt för
faktisk logikostnad och för övriga merkostnader med belopp motsvarande
det traktamente arbetsgivaren lämnat, under förutsättning det inteattsom
överstiger det belopp får största normala ökning förmotsvarasom anses

ochkost småutgifter i respektive ñrråttningsland. Beloppen fastställs av
riksskatteverket, i allmänhet på grundval de traktamentsbeloppav som
regeringen fastställer i bilaga till utlandsreseförordningen 19911754.

För utlandsförrättningar gäller således delvis andra principer för
beräkning avdragsgilla ökade levnadskostnader än gäller vidav som
förrättning inom landet. Särskilt kan nämnas normalbeloppet fastställsatt

ofta högre nivå än vad gäller vid inrikes förrättning även nären som
det gäller länder med likartad kostnadsnivå den svenska. Det kansom
därför finnas anledning överväga ändringar i reglerna utlandstrak-att om

för uppnå närmare överensstämmelsetamenten medatt grunderna ñr de
regler gäller för förrättningar inom Sverige. Utredningsmannen börsom



10

kanförändringardetillförslagoch lämnafrågan varaöverväga som
motiverade.

arbetsplatsochbostadbil mellanmedförkostnaderforAvdrag resor

Gällande rätt

tillinkomstbeskattningen rättvidskattskyldigedenharnärvarandeFör
vissaunderarbetsplatsenoch fråntillkostnad förskäligavdrag för resor

till 33anvisningarnai punkt 4finnsBestämmelsernañrutsättningar. av
näringsverksam-ochtjänstinkomstslagenförtillämpasReglerna§ KL.

sådantbelägenarbetsplatsen äruppställs ärgrundkrav atthet. Det som
anlitatochbehövt ävenhanbostadskattskyldigesden attavstånd från

kostnaderñrskall medgesavdragfortskaffningsmedel. För attsärskilt
kravytterligarenormalfalletiuppställsbilmed om enför egenresa

kom-allmäntmedmedjämñrttimmarpå tvåtidsvinstminsta resa
grundvalschablon påenligtskall bestämmasAvdragetmunikationsmedel.

till demed hänsynochbilmindreñrkostnadergenomsnittligaav
harvägsträcka. Denkördberoendedirektkostnader är somavsom

till avdraget.berättigaddock intefri bil ärförmån av
Föravdragsbeloppet.aktuellavarje detför årberäknarRiksskatteverket

kr 20till 10beloppenfastställdaverketdeuppgick1990taxeringsåret av
70 öretill krmil och 7överstiger 0001inteförmilöre somresorper

mil.överstiger 000ldedeltill denkörsträckormil förper
höjningtillfälligriksdagenbeslutade1990 avdecemberl om en

milkr12tilloch 1992 ll1991taxeringsârenför perbilavdraget resp.
19901451.SFSSkU10,19909l54,längd prop.körsträckansoavsett

omfatta äventillreglerdessariksdagen attförlängdedecember 1991I
19911867.SkU8, SFSl9919248,taxering prop.års1993

gällandetjänstinkomstslagetfördetomfattasBilreseavdraget av
tillnärvarande uppgårförschablonavdraget som

kr.0004

behandlingoch dessförslagRINKs

frånochtillñrkostnadsavdragethar resorutredningssammanhangI
anledninginte fannsdetansågRINKbehandlats attarbetet senast somav

ståndpunktenintagnaskattelagstiftning attsvensktidigare idenfrångåatt
betraktaprincip äriarbetsplats attbostad ochmellanförkostnader resor

ifrågasättasdärförkunde detRINKEnligtlevnadskostnader.privatasom
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nämnda avdragsrätt bordeinte slopas. Ett skäl för detta ansågsannatom
Åde kraftigt sänkta skattesatser kommittén föreslog. andrasomvara

inte frånsidan sig kommittén kunna bortse antal skatt-ansåg att ett stort
kostnader årskyldiga har avsevärda mellan bostad och arbets-resor

Vidare rörligheten arbetsmarknaden befrämjasplats. ansågs på med bibe-
föreslog därförhallen avdragsrätt. RINK avdragsrätten skulleatt vara

få restriktiv utformning. korthetkvar I föreslogs avdragattmen en mer
skulle medges för kostnader för delendast den ñrdsträckanav som

mil enkel och reseavdragetöverstiger gjordes oberoendeatttre resa av
tidsvinst och färdsätt. Avdragsbeloppet föreslogs bli 6 kr mil. Försla-per

innebar också kostnaderna skulle dras vid sidan schablon-attget av av
inkomst tjänst.avdraget under av

Utredningsförslaget kritiserades kraftigt i denna del. Kritiken riktade
främst in sig förslaget skulle medföra kraftigapå kostnadsökningar föratt

beroende bil för mellan bostaden och arbets-personer som var av resorna
hadeplatsen och lång eller saknade tillgång till allmnnaresvägsom

kommunikationer. Principema för avdragsrätten kom bl.a. bakgrundmot
sambanddetta inte ändras i med skattereforrnen.attav

tidigare har emellertid avdragsbeloppet förSom nämnts bilresor höjts
tillfälligt för 1990-1992. Bakgrunden de kraftiga höjningaråren var av
bensinpriset ägde under hösten 1990. För åstadkommaattsom rum en
lindring kostnaderna för bilresor främst för dem med långa avståndav
mellan bostaden och arbetsplatsen genomfördes den nämnda tillfälliga
höjningen. Bestämmelserna in i särskild lag.togs en

19909154 uttalades i anslutning till förslagetI den tillfälligaprop. om
höjningen avdraget särskild utredare borde tillkallas med uppgiftattav en

avdragetsgrunderna för utformning längreöver på sikt. Skatteut-att se
skottet anslöt sig till propositionens förslag i denna del 199091SkUl0.

Det kan också nämnas skatteutskottet ivåren 1991 sitt betänkandeatt
199091SkU17 Inkomstskattefrågor har tagit frågan bilav-m.m. upp om

i samband behandlingendraget och med antal motioner avdra-ettav om
hänvisat till frågan skall utredas. utredningDenna bör kommaget att nu

till stånd.

Vad omfattaböröversynen

Utredaren bör företa allmän översyn reglerna för avdrag fören av
kostnader för mellan bostad och arbetsplats i inkomstslagen tjänstresor
och näringsverksamhet.
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ochenklareåstadkommaskallutredningenmedSyftet att mervara
modellerSärskilt bör prövasområdet.aktuelladetregler pålättillämpade
minskari tallslopas ellertidsgränsennuvarandeden vartinnebär attsom

ochtröskeleffekterolämpligatillupphovTidsgränsenbetydelse.i ger
tillåmpningsproblem.

skattskyl-medför också mångareglernautformning attNuvarande av
deklarationsblanketten måsteförenkladeanvända den utandiga inte kan

därför möjligtbörAvdragsreglernasjälvdeklaration.fullständiglämna om
mellankostnader föravdrag förhardenutformas så ävenatt resorsom

deklarationförenkladlämnaskall kunnai regelarbetsplatsbostad och om
uppfyllda.övrigti ärförutsättningarna

det gåranledning ärprövadet finns attalternativ attEtt omsom
sådant sättbl.a. pålösningenföreslagnaRINK attmodifiera den ettav

mellan bostadenavståndhar långademminskar förinteavdragen som
kommunikationer.använda allmännakanoch intearbetsplatsenoch

kost-minskning totaltkraftigförslag innebar settRINKs aven
och såledesoch arbetsplatsbostadmellanförnadsavdragerr enresor

inneburitdärför haskullebesparing. Förslagetstatsfmansiellavsevärd
långamedinte minst mångapåfrestningar förekonomiskakännbara

generellt bordeminskainte skallemellertid reseavdragetarbetsresor. Om
har dragutforma reglerförutsättningarfinnas bättredet att som

modellenföreslagnaRINKmed den attutan personeravgemensamma
ñrsämring.drabbas någonarbetsresormed långa av

beräknings-tillställningingåbör ocksåutredningsuppdragetI att ta om
desammasammanhang kandettabilkostnadema igrunderna för somvara

bil i tjänsten.medförgällerde egenresorsom
avdragsbeloppet förställning tillocksåutredarenbörliärutöver ta om

riksskatteverket,skall fastställasarbetsplatsbostad ochmellan avresor
det fallFöreller sätt.regeringen påellerfallet, annatärsåsom avnu

för i tjänstenför dessaföreslåsberäkningsgrund resorresor somsamma
fastställande.för beloppensordning gällabör samma

Ändrade arbetsplats kanbostad ochmellanförregler for avdraget resor
under inkomstschablonavdragetutformningenförha betydelseockså av

schablonavdragetjusteringardärför föreslåUtredaren börtjänst. avav
motiverar det.utformningreseavdragetsförslageni den mån om
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Övriga frågor

Utredningsmannen bör otörhindrad andra frågorävenatt tavara upp
inkomstslaget tjänst och ñrenklingar regelsy-rörsom som avser av

stemet.
vill framhålla det finns skäl för utredarenJag samråda medatt att

skattelagskommittén 1991 03.

Budgetaspekter

Slutligen vill jag understryka de förslag utredaren lägger framatt som
statsñnansielltbör neutrala. Innebär förslagnågrasammantaget vara

minskade offentliga inkomster betydelsenågon bör utredaren ocksåav
möjliga ñnansieringsaltemativ.ange

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendenattsom om
skatter

tillkalla särskild utredare omlirttad kommittéförordningenatt en av-
1976119 med uppdrag över reglerna i inkomstslaget tjänst iatt se-
de hänseenden jag angett,

besluta sakkunniga, sekreterare och biträde åtexperter,att annatom
utredaren.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningaratt
m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemstållan.

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992





offentliga utredningarStatens 1992

Kronologisk förteckning

levnadsförhållanden.Grundutbildningens 37.Psykiatrinoch desspatienterFrihet kompetens.ansvar- -- innehåll och utveckling.villkor i högskolan.U. vårdens
elevavgifter.seminarium 38.Friståendeskolor. Bidrag och U.för risker. Ett varförRegler om

39.tillåter föroreningar inne M. Begreppetarbetsskada.än ute.mer
Fr.i Risk- och skadehanteringi statlig verksamhet.Psykiskt stördassituation kommunerna 40.

probleminventaing socialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.M.-en ur
Stadsutveckling.42.Kretslopp för hållbar M.perspektiv. Basen-

Basisof SustainableUrbanPsykiatrin i Norden jämförandeperspektiv. 43.Boocycles The-ett -
Koncessionför törsäkringssammanslutningar.Fi. Development.M.

grundutbildning.44. för högskolans U.mervärdesskattelag. ResurserNy
45.Miljöfarligt avfall och riktlinjer. M.Motiv. Del ansvar- -
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