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Till statsrådet LundgrenBo

beslut bemyndigade regeringenvåren 1992 statsrådet BoGenom
Lundgren tillkalla särskild utredare med uppdrag göraatt atten en

vissa företagsskattefrágor.översyn av
Med stöd bemyndigandet tillkallades jag särskild utredare.av som

Utredningen företagsskatteutredning.1992 årsnamnetantog
Till sakkunniga i utredningen förordnades departementsrådet Peder

André och professorn Sven-Olof Lodin. Till förordnades kam-experter
I-Ialldorf,marrättsassessorn Olle departementsrådet Anders Kristoffersson

och kanslirådet Johan Svanberg.
Enligt direktiven bör utredningen bedriva arbetet i vissa frågor med

inriktning förslagen kan leda till lagstiftning i höst. Härmedpå över-att
delbetänkande förslag i reforme-lämnas med dessa frågor, Fortsattett

företagsbeskatlningen,ring Delav
särskilt yttrande har lämnats Lodin.Ett av

Utredningen fortsätter sitt arbete med frågan lättnader i den ekono-om
miska dubbelbeskattningen m.m.

Stockholm juniden 26 1992

Klas Herrlin
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Sammanfattning

Utredningen bedriver sitt arbete med det övergripande målet inomatt
för direktiven utforma förslag till för beskattningett systemramen av

företag är samhällsekonomiskt effektivt. Detta mål kan brytassom ner
i delmåltvå

Avkastningen på allt i företag arbetande kapital bör iett möjligaste
beskattasman lika neumzlitetsmálet.
Företagsbeskattningen2. bör inte innehålla element intematio-ärsom

nellt avvikande korgfonniteavmálet.
Ett samhällsekonomiskt effektivt företagsskattesystem måste uppfylla

även andra kriterier, i möjligaste mån beskattaLex. avkastningatt av
olika slag investeringar lika. Inom ñr direktiven detär emel-av ramen
lertid endast delmålen och1 2 är aktuella.som

Delmålen i fråga kan komma i konflikt med varandra. I den aktuellanu
utredningsarbetet visar det sigetappen emellertid detta problemattav

inte uppkommer.
Utredningen föreslår i huvudsak följande.
Surven avvecklas avsättningarna successivt återförs tillattgenom
beskattning under tio år.
Bolagsskattesatsen och motsvarande för enskilda näringsidkaresats
enligt förslagen i betänkandet SOU 1991100 Neutral företagsbe-
skattning sänks till 25 96.
Enligt det gällande för ñrlustutjämning är underskottsystemet ett
visst beskattningsår dras framtida överskott. Förlustutiämning-motav

utvidgas till även överskott under de beskattningsåratt treen avse som
föregåttnärmast förluståret. Förlustutiämning bakåt medför tidigareatt

erlagd skatt betalas tillbaka till företaget.
De särskilda spärreglema i det gällande för förlustutjämningsystemet
riktade ägarföándringar i fåmansföretag och s.k.mot skalbolag tas
bort och ersätts generella spärregler. Dessa syftar till att systemetav
för förlustutjämning skall i möjligaste mån neutralt med avseendevara
på âgarförändringar. Innebörden förslagen är i huvudsak under-attav
skott i företag uppkommit före ägarslcifteett inte skall kunnaettsom
kvittas koncernbidrag från det förvärvandemot företaget under en
spärrtid fempå år. Koncembidragsspârren kompletteras med spärren
avseende kapitaltillskott främst i syfte motverka kringgående. Vidareatt
förlorar företag undergåttett ågarskifte tillrätten förlustavdragettsom
bakåt inkomster före ägarskiftet.mot
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aktivkvittning underskottmodell förUtredningen presenterar avaven
ytterligareModellen innehållerinkomst tjänst.näringsverksamhet mot av

ikravetgenerell kvittningsrätt utöverförhållande tillibegränsningar en
harUtgångspunktenskall aktiv.näringsverksamhetendirektiven att vara

kvittning underskottutformas förmodell kanvisa hurvarit att avaven
skulle ha varitskattereformverksamhet före 1990 årsnystartad som

direktiveni enlighet medUtredningen interörelse.hänförlig till tar --
kvittning dettillgrundläggande frågan rättställning i den avenom

införas elleraktuella slaget bör
undernystartade företagske i frågafår kvittningEnligt modellen om

värdethälftentillåts inte änKvittningperiod fem år.på av avmeromen
dock förfastighet. Undantag görsverksamhetenitillgångarna avser

fastighetstaxeringen hän-ärvidtillhörande markmed attbyggnader som
byggnad verkstäder.industibyggnad eller övrig t.ex.föra till

till allmänhaft ställningenligt direktivenUtredningen har att ta en ny
Utredningenperiodiseringsfonder.form s.k.reserveringsmöjlighet i av

periodise-föranföras till förmånkan tänkasfinner de argumentatt som
periodiseringsfon-tillräcklig bârkraft.fall Motsaknar iringsfonder vart
indikerar ärsärskild undersökningde såvittbl.a.der talar att sam-en

avvikande.internationelltineffektiva och de ârhällsekonomiskt att
Ävenavstyrker medperiodiseringsfonder.såledesUtredningen ett system

enlighetnuvårdesavskrivning avstyrks. Ioch s.k.periodiseringsfonder
ochmodell lagtextredovisar utredningendirektivenföreskrift imed en

periodiseringsfonder.motiv för
in-förslagen blirnettoeffektenfinansiellalångvarigaDen enav

kortmiljarder kr år. Påallmänna 0,7komstförstärkning för det på per
varandra.olika åtgärdernadesikt balanserar

för beskattningtidigarebehölls detskattereformenI systemet av
Annell-modifierad s.k.dubbelbeskattningutdelade bolagsinkomster av-

juniklar före 1993,skall utgångenandraavdrag. I etapp, avvarasomen
ellerytterligare lindringförslagutredningen lämnakommmer att om

dubbelbeskattningen.avskaffandefullständigt av
delsgenomförandemedföruppfattningEnligt utredningens ett av

förening med förslagenföreliggande ii denutredningens förslag etappen
dels förslagen ilångtgående blirhur dessai nästa oavsettetapp --

för beskattningföretagsbeskattning Sverige fårNeutral ett systematt av
neutralitetvad gällermycket högt ställda kravföretag motsvararsom

konfor-internationellñnansierings- och företagsform,med avseende på
konkurrenskraft.internationellmitet samt
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Direktiven

företagsskattefrågorÖversyn vissaav

Mitt förslag1

särskild utredare tillkallas för översynföreslår göraJag attatt en aven
vissa företagsskattefrågor.

bör bl.a. följande.Uppdraget avse
sänktskatteutjämningsreserv ochförslag utarbetas avskaflädEtt om

bolagsskattesats.
redovisas.för kvitta förluster tidigare vinsterEtt årsatt motsystem

Samtidigt spärreglema för förlustutjämning över.ses
fram.förperiodiseringsfonder läggsEtt system

dubbelbeskattningen redovisas.Förslag till lättnader i den ekonomiska
möjlighet kvitta underskott i aktiv näringsverksamhetEn motatt

inkomst tjänst utarbetas.av

2 fortsatt donna-ing fönetagsbeskatmingenEn av

Skattenqfonnen2.1

Sksttereformen innebar genomgripande omläggning den svenskaen av
föreningden sänkta bolagsskattesatsen iföretagsbeskattningen. Genom

med breddning skattebasen grunden lagd för samhällsekono-ärav enen
tillmiskt mindre snedvridande beskattning. Omläggningen ansluter en

Ihxingfortgående internationell utveckling. från OECDAv rapporten
Global Domestic and InternationalProñts in Economy. Issues, 1991a

framgår också den svenska företagsbeskatmingen konkurrenskraf-äratt
tig.

och bör emellertid förbättras i olikanuvarande kanDet systemet
uppfattningavseenden. Regeringen har också tidigt uttryck för dennagett
frågor frånprop. 19919260 84-85. Bl.a. bör vissa kvarståendes.

slutföras.skattereformen
slutpunkten för arbetet med skattereformen hösten 1990När sattes

konstaterade det föredragande statsrådet ytterligare överväganden ochatt
utredningsinsatser behövdes innan ställning kunde till vissa frågor påtas
inkomstskatteområdet 19909154 158 f.. gällde bl.a.prop. Dets.

Ävenbeskattningen enskilda näringsidkare och handelsbolag. förslagetav
från utredningen reformerad företagsbeskatming, nuvärde-URF,om om
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avskrivning och periodiseringsfonder lämnades öppet SOU 198934. En
översyn spärreglema för förlustutjämning återstod också.av

I fråga beskattningen enskilda näringsidkare och handelsbolagom av
har bred enighet rått skattereformen skall kompletteras föratt attom ge
enskilda näringsidkare möjlighet arbeta på skattemässigaatt samma
villkor aktiebolag behöva använda sig formnågonutan attsom av av
bolag. Ett sådant förslag redovisas ibetänkandet SOU 1991 Neutral100
företagsbeskattning. Enligt förslaget skall regler gälla från årsskiftetnya
199293.

Betänkandet har remissbehandlats. Arbetet med remissammanställ-
ningen pågår. Allmänt kan sågas det flertalet remiss-att stora av
instansema förslagen bör genomñras. Endast fåtalatt ettanser re-
missinstanser sig det föreslagnamotsätter införs. bådaFrånatt systemet
hållen finns kritik förslagen för komplicerade ad-mot att attvara
ministrera och förstå tillämpasvåra och för näringsidkarna.att

Mycket starka skäl talar enligt min preliminära uppfattning för att
ändrade regler för beskattningen enskilda näringsidkare och handels-av
bolag bör beslutas i höst i huvudsak på grundval betänkandet. Enav
ytterligare tidsutdräkt inte försvarbartär Den remissinstanser,mångaoro
däribland riksskatteverket RSV, hyser inför komplexiteten i fram-ett
tida där förslaget i SOU 1991100 är genomfört emellertidärsystem
befogad. Det väcker frågan vilka förändringar i det nuvarande systemet

kan för motverkagöras sådan utveckling.attsom en

2.2 Den internationella utvecklingen

framtidaEtt medlemskap i EG kommer innebära skyldigheteratt att
interna lagstiftningvår i olika avseenden. Sverige,I rapportenanpassa

Europa och skatterna redovisar Finansdepartementets skatteavdelning de
förändringskrav uppkommer vid medlemskap. företagsbeskatt-Påettsom
ningens område finns endast beslutade direktiv,två skattereglerett om
vid gränsöverskridande fusioner och den skattemässigaettm.m. om
behandlingen utdelning från idotterbolag EG-stat till moderbolagetav en
i MinisterrådetEG-stat. behandlar för närvarande direk-tvåannanen nya
tivförslag. förlustutjämningDet rör över gñnsema. detIena samman-
hanget skall ställning även till äldre direktivförslag harmoniser-tas ett om
ing medlemsstaternas interna regler för förlustutjämning för-tre årsav
lustutjämning bakåt, loss förlustutjämningback, och framåt utancarry
tidsbegränsning, loss forward. andraDet förslaget gäller ränte-carry
och royaltybetalningar mellan företag i olika medlemsstater.

Till bilden hör också särskild den Rudinggrup-s.k.att expertgruppen
pen överlämnat till kommissionen i 1992. Gruppenrapporten mars
föreslår långtgående harmonisering töretagsbeskattningenatt en av
genomförs i faser. skall avslutasFas l år 1994. Fas 2 år 1999.tre senast
Fas skall genomföras den fulla ekonomiska och unionen3 när monetära
införs.

Enligt bör medlemsstaterna inte konkurrera medexpertgruppen
varandra minimiskattesatsskattesänkningar. Därför föreslås pågenom en
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oberoendealla bolag% förhögsta skattesats på 40% och30 av omen
enhetligaSamtidigt förordasfaseller delas l.kvarhållsvinsten attut

regler förgäller bl.a.enhetlig skattebas. Detfåinförs förregler att en
lagervärdering fasleasing och lgoodwill,inventarier,avskrivning på

och 2.
medlemsländernamellanskillnadernärvarande finnsFör stora

Vissadubbelbeskattning.ekonomiskfråga påiskattesystem om synen
olikaandras.k. klassiskadubbelbeskattning enligt dettillämpar systemet,

ägarnivå.ellerlättnader företags-eller andra påavräkningssystem
under läsenligtböroch medlemsländernaKommissionen expertgruppen

lämpligafinna detarbete förbörja systemet.1 mestattett gemensamma
förstinföra sådantdet aktuelltEnligt är systemettattexpertgruppen

lasunder 3.
flera medlemsstaterverksamhet imedfråga företagsgrupperI om

tillmoder-dotterbolagsdirektivet utvidgasföreslår attattexpertgruppen
Vidarefas och 2.företagsform 1näringsverksamhetgälla all oavsett

inteskall medgesförlustutjämning inom koncernerföreslås bl.a. att
medsysterföretagmellanmoder- och dotterbolag ävenmellanenbart utan

fasmedlemsländer 3.verksamhet i skilda
sammanfattningendastpublicerade materialetDet rapportensavsernu

studierjämförandefullständiga medoch slutkapitlet. Den rapporten av
bedömningenförunderlagskattesystem ochmedlemsstaternas annat

är vänta äri juni Vad närmastbli publicerad 1992.väntas attattsom
börförslagen isin uppfattning hurkommissionen redovisar rapportenom

hanteras.
lagstifmingsarbetebedrivaSammanfattningsvis finns behov ettett att

innebärmedlemsskap i EG. Deti svensktmed utgångspunkt ett en an-
sådantdirektiv. Ettlagstiftning till beslutadeinternapassning vårav

Även deti övrigt ärfinansdepartementet.påbörjats inomarbete har
länder.i andra jämförbarafölja utvecklingenviktigt att noga

innebärregler intebör internaallmän våraEn strävan attvara
svenskaekonomi denliten,internationella avvikelser. För öppen somen

motverkarinteha företagsbeskattningnödvändigtdetär att somen
angelägetbl.a.företagsetableringar i Sverige. Det ärinvesteringar och
samtidigtutländska företagför mindre svenska ochdet lättaregöra attatt

företagsbe-länder. svenskai Sverige och i andra Denverksammavara
Skatten påbegriplig för utländska investerare.skattningen bör vara

får inte för hög.gjorda investeringar vara

Utredningsuppdraget3

utredaresärskildföreslår jagbakgrund det anfördaMot att enav
vissa företagsskattefrågor.tillkallas för göra översynatt en av

och skattesatsenSkatteutjämningsreserven3.1

skatteutjämnings-reserveringsmöjlighetenden allmännaInförandet av
bas-grundläggande ideérnadestred egentligensurv mot omreserv
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breddning och lägre skattesatsen utjämningEn kostnaderna för egetav
och främmande kapital utöver vad följde skattesatssänkningensom av-

emellertid önskvärd. Vidareansågs framhölls medatt ett system surv-
medgav viss kvittning förluster tidigare vinster.årsmoten av

Bl.a. avstyrkte vidRSV remissbehandlingen URFs förslag.surv av
RSV vände sig främst förslaget innebar starkt komplicerandemot att ett
inslag i företagsbeskattningen. stället fördesI tanken ytterligarepå en
sänkt skattesats fram. Kritiken har fortsatt. har främst riktatsDen mot

Ävenkoncemreglema och reglerna för handelsbolag. i remissvar med
anledning återkommerSOU 1991 100 kravet slopa survlagstift-på attav
ningen.

Redan anfördadet starka skäl förutgör ifrågasätta survlagstiñ-att
ningen. Härtill kommer problem kan i den internauppstå mån våraatt
regler avviker från vad internationelltär vanligt förekommande. Försom
utländska företag internationelltär verksamma kan det exempelvissom

redovisningsskäl tillämpasvårt nationella särlösningarattav vara som
surv.

jagSammantaget övervägande skäl talar för medatt att systemetanser
avvecklas. Förutsättningen givetvisär regelsystemet därigenomattsurv

förenklas den internationellaoch konkurrenskraften ändå behålls.att
Hittills har survreglema tillämpats enbart vid 1992 års taxering.

Problem vid frånövergång med bör bli mindreett systemen surv
snabbare beslut kommer. Ett beslut slopa survlagstiftningen börett attom
därför fattas möjligt.så Utredaren bör lämna förslag hursnart som en
avveckling skall kunna genomföras. En utgångspunkt bör någonattvara
avsättning till inte får i bokslutgöras än till ledning för 1993surv senare

taxering.års
survlagstiñningen slopasOm aktualiseras vissa andra frågor. Det gäller

dels sänkning bolagsskattesatsen för undvika opåkalladatten av en
höj ning skattebelastningen, särskilt för egenñnansierade investeringar,av
dels införande särskilda regler möjliggör förlustutjämning motav som
tidigare vinster.års

Genom skattereformen sänktes skattesatsen för inkomst kapital ochav
bolagsskattesatsen till den nivån 30 Riksdagen beslutadegemensamma .
hösten 1991 sänka skattesatsen för inkomst kapital ytterligare tillatt av
25 % med verkan fr.o.m. inkomståret förändring1993. Den av
ñretagsbeskattningen aktuell börär även omfatta sänkningsom nu en av
bolagsskattesatsen. Ett skäl för sänkning är likvärdiguppnåatten en
behandling hushållens direkta sparande och sparandet i företagssek-av
torn.

Det kan diskuteras hur sänkt skattesats förhåller sig till framtidaen en
internationell utveckling. Redan i dag kan den svenska bolagsskattesatsen
sägas låg i internationellt perspektiv. bör dock fram-Detsett ettvara
hållas denna skattesats i princip alla inkomster. Både inomutgår påatt
och detEuropa är vanligt reavinster behandlas för sig. Antingenutom att
är reavinster under vissa förhållanden helt skattefria Danmark och
Nederländerna eller kan de beskattas viss lägre skattesatsmed en som



SOU 199267 Direktiven 17

i Frankrike. I Rudinggruppens föreslåst.ex. också särregler förrapport
reavinster.

Vidare förekommer bolag bedriver verksamhet inom visstatt ettsom
geografiskt område temporär skattefrihet Frankrike, Italien,ges en
Portugal m.fl. länder eller bolag bedriver viss verksamhet kanatt som
få särskilt behandling t.ex. International Headquarters ien gynnsam
Frankrike och Coordination iCenters Belgien. kanNämnas också att

i Storbritannien vid sidan den ordinarie bolagsskattesatsen påman om
% har33 lägre skattesats 25 % för bolag med viss minsta års-en en

vinst.
Klart är i våra grannländer genomfört elleratt genomförman som nu

motsvarigheter till den svenska skattereformen inte nominellsett en
skattesats %på 30 lägsta tänkbara bolagsskattesats. I harNorgesom
beslutats skattesats %på 28 och i Finland har regeringen nyligenen
aviserat sänkning bolagsskattesatsen till 25 % fr.o.m. år 1993.en av

Min bedömning år övervägande skäl talar för bolagsskattesatsenatt att
sänks till 25 % vid avveckling survlagstiñningen. Det fåren av anses
osäkert inom EG sig slå in på leder tillvägattom man enar om en som

med minimiskattesats Ett sådantett system framtida besluten m.m. av
EG kan naturligtvis innebära beslut 25 skattesats fåratt ett om
omprövas.

3.2 Förlustutjämning

Genom skattereformen infördes möjlighet kvitta förlustatt mot senare
års vinster tidsbegränsning. Slopandet tidsgränsemautan motiveradesav
med behovet förlustutjämning allmäntatt ökar i basbreddatsett ettav

Samtidigt ändrades tekniken ñr förlustutjämning.system. Principen är
underskott i förvärvskälla får drasatt ett vid beräkningenen av av

inkomst förvärvskällan närmast följande beskattningsår. Visarav
förvärvskâllan underskott under flera beskattningsår i följd ackumuleras
underskotten. Underskottets storlek beslutas vid inkomsttaxeringen för
underskottsåret.

Reglerna förlustutjämning innehåller olika spärregler, bl.a. vidom
âgarsldñe fåmansbolag och s.k. skalbolag. Ett arbete inleddes i URFav
med över spärreglerna det kom inte slutföras.att attse men

flera deI viktigaste länderna i världsekonomin bl.a. USA, Japanav -
och EG-lândema Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland

har företagen explicit möjlighet till förlustutjämning bakåt. Inomen-
finnsEG nämnts direktivförslag harmonisering för-ettsom om av- -

lustutjämningsreglema innehåller förlustutjämningårs bakåt. Etttresom
med förlustutjämning bakåt i fallmånga effektivaresystem för-ger en

lustutjämning vadän reserveringsmöjlighet gör.en som surven
bakgrundMot det anförda jag regler för förlustutjämningattav anser

bakåt bör införas i Sverige.även Sådana regler bör samordnas med gäl-
lande för förlustutjämning framåt. Utredaren bör isystem samband där-
med undersöka det finns skäl deersätta särskilda spärreglema förattom
bl.a. fåmansbolag och skalbolag med generellt utformade regler och i så
fall lämna förslag till sådana regler.
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Riskkapitalfärsörjningen3.3

näringsverksamhetunderskott i aktivKvittning av

företagensi sammanhanget gällerbör beaktasangelägen frågaEn som
effektivmålsättningRegeringens ärförsörjning med riskkapital. att en

statlig inbland-minimalsuccessivt byggs medriskkapitalmarknad upp
Nyñre-jfr 199220,inriktning pågår DsArbete med dennaning. t.ex.

beskattningsområdetförändringarVissa påtagarlån och dir. 199234.
gällerkapitalförsörjning. Detföretagensförbättrahar också gjorts för att
Ävenskogsvårdsavgiften.förmögenhetsskatten ochslopabeslutet attt.ex.

ochskatten påkapitalinkomstersänkningen skatten på samt arvavav
betydelse.ärgåvor av

ytterligareredan börutredningsarbete pågårVid sidan det somav
skatte-verkande ändringargenerellti syfteåtgärder prövas att avgenom

nyföretagandet. Enriskkapitalförsörjningen ochfrämjalagstiftningen
aktiv näringsverk-underskott ikvittaåtgärd införa rättsådan är attatt en

sådan åtgärdbör belysa hurtjänst. Utredareninkomstsamhet mot enav
följerresultatutjämningtill de möjligheter tillförhåller sig avm.m. som

föreslåUtredaren böri övrigt.och uppdragetförslagen i SOU 1991 100
också visa hurUtredaren börjusteringar kan behövas.lagtekniskade som

kompenseras.i denna del börtill följd förslagetinkomstbortfallet av
generella åtgärdergällerberöra närmastfrågor jag kommerDe attsom

riskkapital.för försörjningenbetydelse avav

Periodiseringsfonder m.m.

företagsbeskattning ingick nuvärdeav-förslag till reformeradURFsI
allvarlig kritikförslagperiodiseringsfonder. Dessa mötteskrivning och

ekonomiskagenomfördes inte. Deremissbehandlingen ochunder
professor Södersten.har analyserats Janeffekterna systemet avav

hoslönsamhetenomfattade förslagens inverkan påanalysSöderstens
väsentligföretagens risktagande. Eninvesteringar ochföretagens på

handrisktagandet i förstapositiva effektereventuellt påslutsats attvar
till avskriv-periodiseringsfonder, inteslagknutna tillär något av

inkomsterna mellanomperiodiseringsådan.ningsmetoden En avsom
existerandeutnyttjamöjliggöra för företagenkan nämligenolika år att

följereffektivt dettaavskrivningsregler sätt. Avskattemässiga på ett mer
medskattebelastning mellan företagskillnaden ikan utjämnafondernaatt

företag medårlig investeringsvolym ocheller stigandejämn storaen
särskilt mindreinvesteringstakten. gälleri Detvariationer mellan åren

framtida avskriv-osäkerhet deföretagensDärmed minskarföretag. om
skattemässiga nuvärde.ningarnas

nuvärdeavskrivninginförandehänseende skulleinternationelltI ett av
kraftig avvikelse.förhållandevisinnebäraperiodiseringsfonderoch en

skattebasenbegränsningarskattekrediter och andraDessutom utgör av
Vidareoch låg skattesats.inslag med bred basfrämmande i ett system

med hänsynkomplikationer bl.a.undvika ytterligaredet angelägetär att
m.fl. har i frågatidigare berörts de farhågor RSVtill omsomsom --

komplexitet.företagsbeskattningens
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Mot bakgrund härav och med hänsyn till de övriga synpunkter som
kommit fram under ärendets beredning jagär tveksam till genomföraatt
URFs förslag. Utredaren bör emellertid göra förnyad prövningen av
förslagen och redovisa ställningstagande.ett

Om utredaren kommer fram till övervägande skäl talaratt mot ett
med nuvärdeavskrivning och periodiseringsfonder bör hansystem ta

ställning till med enbart periodiseringsfonder. sådantEttett systern
skulle eventuellt kunna tillfällig karaktär. Fonderna skullesystem vara av

bl.a. kunna lindra likviditetspåfrestningar för företagen vid övergången
till ett system utan surv.

Periodiseringsfonder skulle också kunna underlätta försörjningen med
riskkapital för företag tillgång till den riskkapitalmarknadenutan externa

fonderna viss möjlighet senarelägga beskattningen.att attgenom ger en
I takt med riskkapitalmarknaden utvecklas försvagas dettaatt argument.

kort siktPå är starkare då tidigare skatteregler med högargumentet
beskattning sparande och föremrmögenhet försvårat uppbyggnadenav

riskkapital.av
med periodiseringsfonderEtt i principutgör avvikelse isystem etten

basbreddat inkomstskattesystem. Detta statsñnansiella skäl motiverarsamt
de skattekrediter uppkommer i fondsystem räntebeläggs påatt ett ettsom

eller sätt.annat
Utredaren bör förslag till teknisk lösning sådanpresentera som ger en

räntebeläggning. Räntesatsen bör väljas finansieringså med periodise-att
ringsfonder i fall inte är förmånligare än traditionell,vart extern
riskkapitalñnansiering.

Utredaren skall vidare vilka begränsningaröverväga i övrigt börsom
gälla för fondsystemet. gällerDet basen för fondavsätmingar, som
naturligen utgörs inkomst, och vilkenårets procentuell andel basenav av

maximalt får Fondmedlensavsättas. användning bör bl.a.som av
administrativa skäl begánsas. En regel bör finnas innebär attsom
avsättningama återföras till beskattning efter viss tid.

Vid val hur andel får tillavsättas periodiseringsfond ochstorav som
inom vilken tidsperiod fonden får utnyttjas bör beaktas behovetattsom

omperiodisering inkomster begränsas i miljö där företagen ocksåav av en
har särskilda regler möjlighet till förlustutjämning bakåt.som ger

periodiseringsfonderEtt med bör kunna användas inte bara försystem
aktiebolag m.fl. för enskilda näringsidkareäven och handelsbolag.utan
Reglerna bör långt möjligt utformasså likformigtpå sätt.ett

Dubbelbeskattningen

flertalet SverigeI med jämförbara industriländer lindras eller undanröjs
dubbelbeskattningen utdelade vinster. skerDetta på olika sätt,av
antingen lättnader företagsnivånpå utdelningsavdrag eller s.k.genom
Split-rate system eller lättnader ägarnivån i första handpågenom
avräkningssystem. Enligt vad jag tidigare redovisat kan harmonise-en
ring på detta område inom EG förväntas ske först lång sikt.på

Sveriges finnsFör del begränsad lättnad i dubbelbeskattningen påen
förctagsnivån i form det s.k. Annell-avdraget. Avdragetav avser
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utdelningar nyemitterat kapital. årliga avdragen får tillpå De uppgå
maximalt % emitterat belopp under högst Avdragen får10 20 år.av

inte överstiga dettotalt emitterade beloppet. Avdraget förutsätter isett
princip utdelningsmottagaren skattskyldig för utdelning.äratt mottagen

ekonomiskt avseende har Annell-avdraget antal önskvärdaI ett
egenskaper. avdraget detGenom görs företagsnivå sänkerpåatt
avkastningskraven nyemissionsñnansieradepå investeringar i Sverige.

likabehandlar i princip utdelningar tillDet inhemska och utländska ägare,
vilket ökar intresset för internationella direktinvesteringar i Sverige.

kopplingen till kapital begánsas den statsñnansiellaGenom nytt
kostnaden.

finns emellertid vissa svagheterDet med Annell-avdraget. Reglerna är
förhållandevis tekniskt komplicerade, särskilt de spärregler skallsom
hindra avdrag medges för utdelning till skattefria Etano-att mottagare.
miskt innebär de olika kvantitativa begränsningsreglernasett att
finansiering investeringar med nyemission dyrare lånefinansie-är änav
ring. sådan skattemässig diskriminering aktiekapital jämförtEn medav
lånat kapital skapar samhällsekonomiska snedvridningar och bidrar till
komplikationer företag och hushåll olika försökerpå sättattgenom
undvika högbeskattad finansiering med aktiekapital. verknings-Den mest
fulla åtgärden för underlätta företagens försörjning riskkapital ochatt av
nyetableringar därför minska eller bort denna skattemässigaär att ta
diskriminering.

Internationellt Annell-avdraget avvikandeär metod. Nämnas kansett en
i Rudinggruppens förutsätts formella skattesatsatt rapport att samma

tillämpas för såväl utdelad kvarhållen vinst. kommen-Avsom gruppens
framgå detta utesluter olika slag utdelningsavdrag.tarer attsynes av

denna bakgrund bör utredaren hur dubbelbeskatmingenMot överväga
utdelade vinster kan minskas ytterligare eller Samtidigtslopas helt.av

bör han ställning till lättnader bör på sätt änta annat ettom ges genom
utdelningsavdrag. Därvid bör beaktas ekonomiska, tekniska och inte
minst internationella aspekter. Utredaren visa in-bör också hur
komstbortfallet till följd förslaget i denna del kompenseras.börav

Övrigt3.4

uppdraget ingårI göra konsekvensändringar i förslaget från utred-att
ningen beskattning enskilda näringsidkare och handelsbolag medom av
hänsyn till de förslag utredaren lägger fram. Utredaren har frihet atts0n1
föreslå justeringar i gällande lagstiftning företagsskatteområdetpå även
i andra hänseenden demän tagits här.som upp

Den förändring bolagsbeskattningen diskuteras bör görasav som nu
inom för i huvudsak oförändrat skatteuttag för bolagssektom.ettramen

redovisningFörutom de olika förslagens effekter för deten av
allmänna bl.a. effekterna för skatteförvaltningen bör utredaren även- -
analysera deras ekonomiska effekter för olika företag. Mottyper av
bakgrund önskvärdheten den svenska företagsbeskattningen ävenattav
i internationellt särskiltframtiden skall konkurrenskraftig börvara
effekterna redovisas.på nyinvesteringar
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Utredaren sitt inriktningbör bedriva arbete med förslagen kanpå att
leda till lagstiftning i höst. fråga lättnader i ekonomiskaI denom
dubbelbeskattningen och eventuellt andra kvarstående frågor bör arbetet
redovisas före juniutgången 1993.av

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
statsråd uppgift ärendenbemyndigar det har till föredraattsom om

skattefrågor
kommittéförordningentillkalla särskild utredare omfattadatt en av-

1976 med uppdrag vissa ñretagsskattefrå-l 19 göra översynatt en av-
samtgor,
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, annatom

utredaren.
kostnaderna skallVidare hemställer jag regeringen beslutaratt att

sjunde huvudtitelns anslag Utredningarbelasta m.m.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.
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Författningsförslag

till1 Förslag
avdrag för underskott näringsverksamhetLag om av

Härigenom föreskrivs följande.

tillämpningsområde

lag gäller vid %kning inkomst näringsverksamhet1 § Denna av av
enligt kommunalskattelagen lagen statlig1928370 och 1947576 om
inkomstskatt.

Förlustutjämning framåtbakåt och

Uppkommer underskott vid beräkning inkomst näringsverksam-2 § av av
het begränsningarmedges med de i denna lag avdrag försom anges- -
underskottet vid beräkning inkomst verksamheten förav av

eller flera de beskattningsår föregått detnärmastett treav som
beskattningsår då underskottet uppkom eller

beskattningsåret efter2. närmast det beskattningsår då underskottet
uppkom.

Avdrag enligt medges först3 § 2 § 2 när möjligheten till avdrag enligt
2 § uttömts. Avdrag enligt medges i första hand vid taxeringen1 2 § 1

det tidigaste de aktuella beskattningsåren och i andra hand vidavav
taxeringen det följandedärpå beskattningsåret.av

Avdrag enligt får inte medföra underskott eller underskott2 § 1 att ett
ökar.

Begränsningar i avdragsrätten

Allmänna begränsningar

Avdrag enligt medges i den enligt4 § 2 § inte mån avdrag har medgetts
46 § 1 kommunalskattelagen 1928370 eller enligt 3 § 13mom. mom.
tredje stycket lagen 1947576 statligom

enligtAvdrag medges inte i den underskottet2 § 1 mån motsvaras av
lämnat koncembidrag.

Beträffande underskott vid gällerupphörande näringsverksamhet 3 §av
första, andra och fjärde styckena statlig inkomstskatt.13 lagenmom. om
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Konkurs och ackord

5 § skattskyldigOm ellerär har varit försatt i konkurs har han inteen
rätt till avdrag för underskott uppkommit före eller under konkursen.som
Har konkurs lagts ned på grund borgenärerna har erhållit fullatten av
betalning fär den skattskyldige avdrag för underskott för vilket avdrag
inte medgetts grundpå bestämmelsen i första meningen.av

6 § Har skattskyldig eller handelsbolag han delägareär i undersom
beskattningsäret eller denågot två närmast föregående beskatt-av
ningsåren erhållit ackord konkurs medges inte avdrag för underskottutan
i den mån underskottet de ackordet bortfallna skulder-motsvarar genom
na.

Strukturändringar

Definitioner m.m.

7 Med företag§ aktiebolag, ekonomisk förening, bankaktiebolag,avses
sparbank eller försäkringsbolag.

någotMed vinsyöretag företag med inkomst deett treavses av
beskattningsår närmast föregått det beskattningsår bedömningensom som

företagets karaktärav avser.
Med förlusçfömtag företag med underskott beskattningsåretettavses

förenärmast det beskattningsär bedömningen företagets karaktärsom av
avser.

Med rättssubjek fysisk dödsbo, stiftelse, ideellannat avses person,
förening eller handelsbolag i vilket subjekt de nämnda slagen ärett av
delägare.

8 § Med strukturändring avses
händelse varigenom företag den fårägaren bestäm-etten nya

mande inflytande över företag strukturföretaget,ett annat
2. händelse varigenom företag smddurfömtaget eller moder-etten

företag till strukturföretaget får bestämmande inflytande över ett annat
företag det doneqföretaget,nya

händelse3. varigenom rättssubjekt den iägarenett annaten nya
fall än i punkt får1 bestämmande inflytandeannat över ettsom anges

företag strukturföretaget eller
i4. fall än vid punkterna ochannat 1 3 ett annatsom anges- -

rättssubjekts förvärv aktier eller andelar i företag struk-ettav
turfämtaget medför under period omfattar beskatt-att tresom en som
ningsår för strukturföretaget dels ñrvärvaren förvärvat aktier eller
andelar med minst fem röstetalet, dels förvärvaren jämteprocent av
andra utgör rättssubjekt och under perioden förvärvatannatsom som
aktier eller andelar i företaget de ägarna med för och minstnya var en
fem röstetalet förvärvat aktier eller andelarprocent medsammantagetav

hälftenän röstetalet.mer av
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Vid9 § tillämpning gäller8 § följande.av
Punktema 1 och 2 Ett företag skall ha bestämmandeettanses

inflytande över företag detett företagetannat dotterföretagärom senare
till det förra företaget enligt kap.1 2 § aktiebolagslagen 19751385, l
kap. lagen4 § 1987667 ekonomiska ñreningar, kap.1 3 §om
bankaktiebolagslagen 1987618, kap.1 2 § sparbankslagm 1987619,

kap.l § föreningsbankslagen8 1987620 eller kap.1 försäkringsrö-9 §
relselagen 1982713.

Punkt 3 Ett rättssubjekt skall haannat bestämmande inflytandeanses
över företag företaget skulle haett varit dotterföretag till rättssubjek-om

detta hade varit aktiebolag.tet ettom
Punkterna 3 och 4 Närstående fysiska dödsbon ochpersoner,

handelsbolag räknas Med närstående föräldrar, fär-som en person. avses
och morföräldrar, make, avkomling, avkomlings make, syskon, syskons
make och avkomling dödsbon och handelsbolag isamt vilka någon sådan

nämnts är delägare. Med avkomling även styvbam ochperson som avses
fosterbam.

Punkt 4 Hänsyn inte till aktieñrvärvtas emission med lika rättgenom
för aktieägarna. Med förvärv aktie eller andel jämställs avtal rättav om

besluta i företagets angelägenheter.att förvärvSom görs ett annatsom av
rättsubjekt räknas även förvärv görssom av

företag i vilket rättssubjektetett direkt eller förmedlinga. genom av-
företag över vilketett annat rättssubjektet har sådant bestämmandeett

inflytande i tredje stycket innehar aktier eller andelar medsom anges -
minst fem röstetalet ellerprocent av

företag över vilket sådantett företagett vid har ettsom anges a
sådant bestämmande inflytande i andra stycket.som anges

Vinstföretag

10 § Har vinstföretag utgjort strukturföretagett i strukturändringen
medges inte avdrag enligt 2 § punkt för1 underskott uppkommitsom
under det beskattningsår då strukturändringen skedde eller senare
beskattningsår vid beräkning inkomst för beskattningsår före detav
beskattningsår då strukturändringen skedde.

Förlustföretag

11 § Har förlustföretag utgjort strukturföretagett begränsas företagets rätt
till avdrag för underskott enligt 2 § punkt 2 på sätt i 12 och 13 §§anges
i den mån underskottet härrör från beskattningsåret närmast före det
beskattningsår .då strukturändringen skedde gammalt underskott.
Begränsningen gäller för det beskattningsår då strukturändringen skedde
och de fem därpå följande beskattningsåren.

Vid bedömningen i vad man ursprungligt gammaltett underskottav
redan tagits i anspråk skall avdrag för underskott medgetts vidsom
beräkningen inkomsten verksamheten för det beskattningsår dåav av
struktuándringen skedde eller beskattningsår ha i förstasenare anses
hand del underskottetavsett än gammalt underskott. Härvidannan av
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avdraget medförtdenunderskott endast i månför attavdragbeaktas ett
varit.skulle havad den eljestblivit lägre äninkomsten

kapital medges avdragi erhållit11 §företag12 Har nytt§ ett angessom
företagets inkomsti denunderskott endast mångammalt utanför

motsvarandebeloppöverstigersådant avdraghånsynstagande till ett
förenäst närmastnovember åretvid utgångenstatslånerântan av

med detmultiplicemdprocentenhet ochmedökadtaxeringsåret nyaen
spärrbeloppet.kapitalet

tillförtsstrukturändringenkapital efterkapitalMed nytt avses som
i §i fall 8företaget från, som anges

inomjuridiskellerden ägarenpunkt sammapersonen annannye
koncern,

inomjuridiskellerdotterföretagetdetpunkt personannannya
kapitalettillförtsindirektdirekt elleri sinkoncern tursomsamma --

dotterföretaget,från det nya
harvilket den ägarenföretag överellerden ägarenpunkt ett nyanya

inflytande ellerbestämmandeett
stycket.i femteföretag 9 §ellerpunkt ägare angessomny

i fallfrån ägaretillförts företagetkapitalVid bedömning nytt nyav om
stycket.fjärdeeller gäller 9 §i punkt 48 § 3avsessom

struk-första stycket endastpunkt gälleri § 2fall 8I omsom anges
förvärvade aktier ellerstrukturföretagetskeddeturändringen attgenom

aktier i struk-vederlagdottertöretagetandelar i det mot avnya
turföretaget.

från be-medge undantagefter ansökanSkattemyndigheten far
föreligger. Skattemyn-skälsärskildai första stycketstämmelsen om

Riksskatteverketsriksskatteverket.överklagas hosbeslut fårdighetens
överklagas.beslut får inte

mottagitbeskattningsåretunderi §företag 1113 § Har ett som anges
statlig1947576lagenenligtkoncernbidrag 2 § 3sådant ommom.som

skattepliktigochomkostnad för givarenavdragsgillinkomstskatt utgör
i denunderskott endastför gammaltmedges avdragintäkt för mottagaren

överstigeravdragtill sådanthänsynstagandeinkomstföretagetsmån utan
koncembidraget.

Är gammaltstycketi förstagäller det sägstillämplig§12 omsom
spärrbeloppet.överstigerunderskottetsådan delunderskott somav

grundunderskott inte medgetts påavdrag förI den mån14 § av
haunderskottetpunkt 2vid tillämpning 2 §skall11-13 §§ ansesav

avdraget inte medgavs.beskattningsâr dåuppkommit under det

Fusion

stycketförstai § 4fusioner 2fråga sådana15 I§ mom.angessomom
tillämpning dennavidinkomstskatt skallstatliglagen 1947576 avom

begränsningarmed deÖvertagande företagetdetdet överlåtande ochlag -
företag.ochstyckenai andra-fjärde ett sammaanses somsom anges -
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Förelåg för det överlåtande ñretaget sådant hinder för avdrag för
underskott i 10 gäller§ hinder för det Övertagandesom anges samma
företaget såvitt inkomst hos det överlåtande företaget. Avdrag föravser
underskott enligt 2 § punkt skall1 i första hand sådan delanses avse av
underskottet för vilket hinder för avdrag inte föreligger och göras mot
inkomst hos det Övertagande företaget.

Förelåg för något företagen sådan begränsning i tillrätt avdrag förav
underskott i 11-13 har det§§ Övertagande företaget tillrättsom anges
avdrag för sådant underskott begränsningen förstavsåg vid densom
taxering då det företag för vilket begränsningen förelåg skulle haft rätt

göra avdraget fusionen inteatt ägtom rum.
frågaI fusion mellan ekonomiska föreningar gäller första stycketom

endast båda föreningarna är kooperativa enligtatt 2 §om anse som
8 lagen 1947576 statlig inkomstskatt.mom. om

Allmännyttiga bostadsföretag m.m.

16 § Föranleder överlåtelse aktier eller andelar i allmännyttigtetten av
ändringbostadsföretag eller i fråga företaget godkännandetattannan om

allmännyttigt bostadsföretag skall återkallas har företaget vidsom
taxeringen för det beskattningsår då ändringen inträffade inte tillrätt
avdrag för underskott enligt 2 § punkt 2. Vad allmännyttigtsagtsnu om
bostadsföretag gäller också företag efter medgivande regeringensom av
tillämpat metod vid inkomstbeskattningen de allmännyttigasamma som
bostadsföretagen.

Avdrag enligt 2 § punkt 2 medges inte för underskott i 2 §som avses
5 lagen 1947576 statlig inkomstskatt.mom. om

Denna lag träder i kraft den januari1 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.
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till2 Förslag
1928370kommunalskattelagenändring iLag om

l928370kommunalskattelageni frågaföreskrivsHärigenom om
skall upphöratill 26 §anvisningarnaoch§ 3dels 26 33att mom.

gälla,att
lydelse,ha följande25 § skalldels att

bestämmelse, 46 § 1skall införasdet i lagendels att mom., aven ny
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

25§2
intäktåterstårVadintäkternaVad återstår avavsomavavsom

sedan avdragnäringsverksamhetförvärvskälla inom in-en
tilltagitsenligt hänsyngjorts 23näringsverksamhetkomstslaget

enligt 24 §utgående balansin- ochenligtorts 23sedan avdrag
enligt lagengjortstill avdragutgående ochin- ochtagitshänsyn

under-föravdragoch avdrag 000000enligt 24 §balans om
näringsverksamhet utgörskottinkomstenenligt § utgörgjorts 26 av

näringsverksamhet.Beträffande inkomstfärvärvskâllan. avav
särskildafinnsBeträffande makarsärskilda bestämmelserfinnsmakar

tillanvisningarnabestämmelser itill 52i anvisningarna
S2

46§
aktivUnderskott1 avmom.

med denäringsverksamhet får -
andra-ibegränsningar angessom

denfrånstyckena drasfjärde av-
skattskyldiges inkomst.

underskottförAvdrag får göms
då denbeskattningsåravseende det

bedriva verk-börjadeskattskyldige
och de fyrasamheten startåret

följande beskattningsåren.närmast
till denverksamheten övergåttOm

sådanfrånskattskyldige någon
punkt 14närstående i avavsessom
får avdragtill §32anvisningarna
närståendedenendastgöms om
till avdragberättigadhade varit

verksam-drivafortsatthan attom
heten

medgesAvdrag inte
skattskyldige någondenom

beskattningsårunder de femgång
föregått startåretnärmastsom
verksamhet,likartadbedrivit

dethälften iän avom mer
kapitaletnedlagdaverksamheten

fastighet ellerbelöper på annan
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fastighetsdel sådan byggnadän
med tillhörande tomtmark vidsom
fastighetstaxeringen hänföraär att
till industribyggnad eller övrig
byggnad.

för underskott belöper påsorn
kommanditdelägare eller sådan
delägare handelsbolagi isom
förhållande till övriga delägare i
bolaget förbehållit begränsatsig ett

för bolagets förbindelser,ansvar
idenmånawlragförunder-

skottet medgetts enligt3 §13 mom.
lagen 1947576 statlig in-om
komstskatt.

33 § 3 mom.
Avdrag får göras för underskott frågaI näringsverksamhetom
förvänzskälla hänförlig uteslutande ellerär såav som som gott som

till aktiv näringsverksamhet uteslutande litterära, konst-av- avser
seende litterär, konstnärlig eller närliga eller därmed jängförliga
därmed jänförlig verksamhet i den aktiviteter får avdrag göras även
mån underskottet sedan därifrån efter den i andra stycket angivna-
avräknats vad förekommandei tiden. Härvid gäller följande.som
fall dragits vid tillämpning Avdrag får göras i den mån under-av av
25 §11 lagen 1947576 skottet överstiger avdrag förmom. om un-
statlig inkomstskatt eller 26 derskott§ från närmast föregående
9m0m. nämnda lag överstiger beskattningsår. Ett villkor för-
avdrag ñr underskott från närmast avdrag dockär den skattskyl-att
föregående beskattningsår. dige under den period omfat-som

Ett villkor för avdrag dockär beskattningsåretatt och detas treav
den skattskyldige under den period närmast föregående beskatt-

omfattas beskattningsåret ningsåren redovisat intäkter frånsom av
och de närmast föregående verksamhetentre någon betydenhet.av
beskattningsåren redovisat intäkter Härvid beaktas inükteräven som
från verksamheten bety-någon hänförts till inkomstslaget tjänst.av
denhet. Härvid beaktas intäk-även

hänförts till inkomstslagetter som
tjänst.

Denna lag träder i kraft den januari1 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

Senaste lydelse av
26 § 19912006
33 §3 19901421mom.
punkt 1 anvisningarna till 26 § 1990650av

2punkt anvisningarna till 26 § 1990650.av
Senaste lydelse 1990650.
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tillFörslag3
statlig1947576i lagenändringLag omom

inkomstskatt

statlig in-1947576fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
komstskattl

gälla,upphöraskall15 och 16dels att2 §att mom.
följandeskall ha§10§ 13dels 32 § 4 samtatt mom. amom.,

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2 §
mom gäller i frågastyckena nedanandra-åttondeiBestämmelserna4

enligtfusionerom
19751385,aktiebolagslagenkap. 8 §14

föreningar,ekonomiska1987667lagenoch 8 §§kap. 32. 12 om
1987618,bankaktiebolagslagenoch §§kap. 2 93. 11

1987619,sparbankslagenoch §§2 87 kap.4.
1987620.föreningsbankslagenoch §§kap. 2 95. 10

Övertagande före-hos dettillgångaroch liknandefordringarHar lager,
beskattningsavseendevärde idethögre värde äntagits tilltaget somupp

Övertagande företagetskall detföretaget,överlåtande taför detgäller upp
intäkt.mellanskillnaden som

inventarium,ellermarkanlâggning, maskin patent-byggnad,Har annat
vid beák-övertagits skallgoodwillstillgånghyresrätt ellerrått, naturav

oavskrivetvad återstårvärdeminskningsavdrag ochning avsomavav
Övertagandeöverlåtande ochanskaffningsvärdetillgångens som omanses

skattskyldig.utgjortföretag en
enligt reglernafår skrivasandra tillgångarellerinventarierHar avsom

itillgångaroch har dessaövertagitsavskrivningräkenskapsenligför .
tredjeföljervadtill högre värde äntagitsräkenskaperna avsomupp

tillämpafusionenefterävenÖvertagande företaget rätthar dettycket, att
mellanskillnadengällerförutsättningräkenskapsenlig Som att

genomförs ellerfusionenbeskattningsår dådetintäkt undertas upp som
deoch och tvåbeskattningsårnämndatredjedel förmed ettvart aven

följande åren.närmast
anskaffningsvärde ochbeträffande skogensskallövertagitsskogHar

Övertagande företagochöverlåtandeingångsvârdegällande som omanses
skattskyldig.utgi ort en

detoch harutgifter övertagitsframtidaförbetalningsansvaretHar
skall belopputgifternaavdrag förmedgettsöverlåtande företaget ett som

avdraget Övertagande företaget.hos detintäkttasmotsvarar upp som
iutgångspunktmedprövasÖvertagande företagetdetförAvdragsrâtten

beskattningsåret.vidgäller utgångenförhållandende avsom
realisationsvinst ellerskattepliktigtillskall inte leda någonFusionen
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avdragsgill realisationsförlust ñr något de deltagande företagen.av
tillgångarAvyttras övertagits vid fusionen skall vid bedömandetsom av

frågan skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill realisationsför-om
lust uppkommit överlåtande och Övertagande företag ut-anses om om
gjort skattskyldig. Vad gäller också då ñrsâkringsñre-sagts etten nu

hela försäkringsbestånd övertagits försäkringsföretag.tags ett annatav
Det Övertagande företaget har Det Övertagande företaget har

tillrått avdrag ñr under- rätt till avdrag för under-samma samma
skott i kommunal-26 § skott i det14som avses som avses mom. som
skattelagen 1928370 och överlåtandei företaget skulle ha haft
14 det överlåtande fö- fusionen inte ägt Ommom. som om rum. mo-

skulle ha haft fusionen derbolaget fåmansföretagretaget ettom var
inte ägt moderbolagetOm enligt punkt anvisningarna14rum. var av

fåmansföretag enligt punkt till14 32 § nämnda lag vidett utgången
anvisningarna till 32 § nämnda beskattningsåret eller dotter-av av

lag vid beskattnings-utgången bolaget sådant företag videttav var
året eller dotterbolaget ingången det föregå-närmastettvar av
sådant företag vid ingången det ende beskatmingsåret krävs dockav

föregåendenärmast beskattnings- moderbolaget ägde nioänatt mer
året krävs dock moderbolaget tiondelar aktierna i dotterbolagetatt av
ägde nio tiondelarän ak- vid den sistnämnda tidpunkten. Vidmer av
tierna i dotterbolaget vid den sist- fusion mellan ekonomiska för-
nämnda tidpunkten. Vid fusion eningar krävs båda föreningarnaatt
mellan ekonomiska föreningar är kooperativa enligtatt anse som
krävs båda föreningarna är 8att att mom.

kooperativa enligtanse som
8 mom.

Bestämmelserna i sjunde stycket första och andra meningarna gäller
också då juridisk icke yrkesmässigt överlåter egendom elleren person
rättighet i 25-31 till§§ juridisk såvida över-som avses en annan person
låtelsen sker med förlust och företagen är moderföretag och dotterföretag
eller understår i huvudsak ledning. Vidare gäller i avseddagemensam nu
fall bestämmelserna värdeminskningsavdrag i tredje och femteom m.m.
styckena.

Bestämmelserna i sjunde stycket första och andra meningarna gäller
vidare utöver vad i nionde stycket aktie i aktiebolagsom anges om- -
eller andel i handelsbolag, ekonomisk förening eller utländsk juridisk

överlåts till svenskt företag inom koncern såvidaettperson samma mo-
derföretaget i koncernen är aktiebolag, ekonomisk förening,ett en en
Sparbank eller ömsesidigt skadeförsäkringsñretag och den överlåtnaett
aktien eller andelen innehas led i koncernens verksamhet. Skerettsom
överlåtelsen till utländskt företag, kan regeringen eller myndighetett som
regeringen bestämmer medge befrielse från beskattning för vinst.

I samband med sådan fusion i första stycket skall uttagsbe-som avses
skattning enligt punkt fjärde1 stycket anvisningarna till 22 kommu-§av
nalskattelagen inte ske.

Har tillgång delats till företag frikallatär från skattskyl-ut etten som
dighet för utdelningen enligt 7 tillämpas§ 8 bestämmelserna imom.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

och andrasjunde stycket förstaoch femte styckenaandra, tredje samt
enligt punktuttagsbeskattasutdelande företaget intedetmeningarna om

kommunalskattelagen.anvisningarna till 22 §fjärde stycketl av

3§
mom näringsverk-Avslutasverksam-Avslutas 1313 mom.

färeligger därvidsamhet ochförvärvskålla in-heten inomi un-en
avdragderskott för vilket intenäringsverksamhet ochkomstslaget

stycket,medges enligt tredje 46 §underskott förvärvs-uppkommer i
kommunalskattelagendet dåvid för år 1kållan taxeringen mom.

lagenelleravdrag 1928370 2 § 1upphör, fårverksamheten
för under-avdragenligt vad 0OO000skeför underskottet omsom

näringsverksamhet fårrealisationsförlust vid skottförgäller av
ske enligtavdrag för underskottettaxering eller,följandenärmast om

realisationsför-vad gäller föryrkar det, dennaden skattskyldige som
taxeringvid följandeföljan- lust närmastdärefteroch de närmasttvå

skattskyldige yrkareller, dentill avdragtaxeringarna. Rättde om
där-denna och de närmastunder- det, tvåinte i den månföreligger

taxeringama. tillefter följande Rätttillgångar ellerskottet beror på att
föreligger inte i den månfärvärvskâllan avdragtagitstjänster ut ur

tillgångarunderskottet beror påuttagsbeskattning skett. attattutan
verksam-eller tjänster tagits ut ur

uttagsbeskattningheten utan att
skett.

självständigi frågaunderskott föreligger intetill avdrag förRätt om
verksamhet iden skattskyldigesnäringsverksamhet i utlandet eller när ett

andelen överlåts.handelsbolag upphör attgenom
Delägare i sådant andelshusandelshusDelägare i sådant somsom

anvisningarnai punkt 5punkt 5 anvisningarnai avavsesavavses
kommunalskattelagen hartillkommunalskattelagen 23 §till 23 §

till avdragyrkande efter yrkande rätt såsomhar efter rätt1928370
realisationsñrlust för under-för realisations- förtill avdrag såsom

näringsverksamhet i vilkenunderskott förvärvs- skottförlust för avav
i den under-ingår i fastigheten ingår månvilken fastighetenkälla i

bo-belöper sådanbelöper skottet påden underskottet påmån
ha utgjortstadslägenhet skullebostadslägenhet skullesådan somsom

hanför honomför honom privatbostadutgjort privatbostadha om
ochmed bostadsrättmed bostads- innehaft den iinnehaft denhanom

fär underskottetden avdragmånrätt.
medgetts enligt 46 § 1inte mom.

kommunalskattelagen.
enligt tredje stycketAvdrag

avdrag harmedges deninte i mån
ellermedgetts enligt 25 § 11 mom.

enligteller 33 §§ 926 mom.
kommunalskattelagen.3 mom.

ochi 6 §Bestämmelserna 5 §Bestämmelserna i anvisningarna
avdrag förkommunalskattelagen lagen 0OO000till 26 § om

näringsverksamheti underskotti falltillämpas också avsom avses
iockså i falltillämpasoch tredje styckena.första som avses

och tredje styckena.första
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10 a
andraFör skattskyldiga fysis-än andraFör skattskyldiga fysis-än

ka dödsbon, värdepap- ka och dödsbon utgörpersoner, personer
pemfønder och litförsäkringyäre- statlig inkomstskatt 25 procent av

statlig inkomstskattutgör 30 den beskattningsbara inkomsten.tag,
den beskattningsbaraprocent av

inkomsten. För värdepappervonder
och livörxdkringyöretag utgör
statlig inkomstskatt 25 procent av
den beskattningsbara inkomsten.

lagDenna träder i kraft den januaril 1993 och tillämpas första gången
vid 1994 taxering.åts

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974770
2 15§ 1990651mom.
2 § 16 1990651.mom.
zsenastelydelse 1992703.
3Senastelydelse 19912007.
Senaste lydelse 1991 1833.

2 12-0776
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Förslag till4
ändring i 1953272uppbördslagenLag om

uppbördslagen skall ha följandeHärigenom föreskrivs 69 § 2att mom.
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

69§
mom. skatt, avgift ochskatt, avgift och PåPå 22 mom.

återbetalas enligtåterbetalas enligt 68 §68 § ränta,ränta, somsom
utbetalningvid utbetalning och vidoch 22 avav mom.,mom.,

eller har in-har in- skatt ränta,skatt eller ränta, somsom
nehållits med stöd 68 § 4nehållits med stöd 68 § 4 mom.mom. avav

stycket, re-stycket, andra utgår räntaandra utgår ränta re-
Restitutions- stitutionsrânta. Restimtiøns-stitutionsränta.

dock denvisst i månberäknas ñr kalenderår utgår interänta ränta
återbetalningen beror påefter räntesats motsvarar att av-en som

lagenstatslåneränta drag medgivits enligt 2 § 175 denprocent av
under-avdrag förgällde vid 0O0000utgången omsom av novem-

näringsverksamhet.kalenderår. skott Re-ber föregåendenärmast av
stitutionsränta beräknas för vissttid infaller efter utgångenFör som

beslut återbetal- kalenderår efter räntesatsdet år då en somomav
dentillämpas dock den 75ning fattas stats-motsvarar procent av

vidgäller det låneränta gällde utgångenför året.räntesats somsom
november föregåendebestäms till procenttal närmastRäntesatsen av

kalenderår. tid infallerhögst decimal. Räntebelopp Förmed somen
det då beslutunderstiger 50 kronor betalas efter årutgången avsom

tillämpasåterbetalning fattasinte ut. om
gäller fördock den räntesats som

tilldet bestämsåret. Räntesatsen
procenttal med högst decimal.en
Räntebelopp understiger 50som

intekronor betalas ut.
restitutionsánta gäller i övrigt,Vid beräkning av

under taxeringsåret har betaltsbelopp,utgår påränta senastatt som
förstabelopp, ipreliminär skatt, och 27 § 2på som avses mom.som

från utgångenstycket eller 5 eller i andra stycket4 avsamma mom.,
den månad, då dettaxeringsåret och belopp från utgångenpå annat av

har betalts;
för-före uppbördsmånad, då skatten harskatt har betalts denatt, om

betald under nämnda uppbördsmå-fallit till betalning, skatten anses som
nad;

och restitutionen endasthar betalts i fleraskatten posteratt, avserom
det för mycket betalda be-det sammanlagda skattebeloppet,viss del av

belopp sist har betalts;det eller deloppet avräknas samtmot som
månad, då beloppet återbetalas.till och med denränta utgåratt

restitutionsränta ändrats sådant sätt räntabeslut föranlett påHar attsom
belopp, ändringsbeslutetha eller med lägreinte skulle utgått utgått om
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hade beaktats vid ränteberälcningen, den skattskyldige skyldigär åter-att
betala vad han sålunda har uppburit ñr mycket. Bestämmelserna i denna
lag tillkommande skatt skall också tillämpas restitutionsánta.påom

xestitutionsrânta särskilda fallOm i föneskrivs i 75 fjärde stycket.§a

lag träder i kraft den januariDenna 1 1993.

Lagen omtryckt 199197.
Senastelydelse rubrik 1974771.lagensav
Senaste lydelse 1992624.
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5 Förslag till
1990654upphävande lagenLag omom av

skatteutjämningsreserv

skatteutiämningsreservHärigenom föreskrivs lagen 1990654att om
upphävda lagenskall upphöra gälla vid utgången år 1992. Denatt av

och taxeringar.skall dock alltjämt tillämpas vid 1992 1993 års

skall i denAvdrag för avsättning till skatteutjâmningsieserv mån-
till beskattninginte följer punkt återföras på så sätt2 attannat av -

tiondel vid taxeringminst avdraget 1994 årstas uppen av
tiondelar avdraget vid och 1995sammanlagt minst 1994två tasav upp

taxeringarårs
avdraget vid 1994-1996 årssammanlagt minst tiondelartre tasav upp .

taxeringar
vidsammanlagt minst fyra tiondelar avdraget 1994-1997 årstas uppav

taxeringar
avdraget vidsammanlagt minst fem tiondelar 1994-1998 årstasav upp

taxeringar
sammanlagt minst tiondelar avdraget vid 1994-1999 årstasav uppsex

taxeringar
avdraget vidsammanlagt minst sju tiondelar 1994-2000 årstasav upp

taxeringar
minst tiondelar avdraget vid årssammanlagt åtta 1994-2001tasav upp

taxeringar
vidsammanlagt minst nio tiondelar avdraget 1994-2002 årstasav upp

taxeringar
taxeringar eller, taxeringhela avdraget vid 1994-2003 årstas omupp

vid taxor-ingar.inte sker år 1994-2004 års2003,
visst skall vid taxeringen detden skattskyldige inte årOm taxeras ett

till belopp då läggas belopp motsvarandeföljande året det tas ettuppsom
förevid novemberstatslånerântan utgången året näst närmastav

taxeringsåret multiplicerad med det belopp lägst skulle ha tagits uppsom
till beskattning vid taxeringen det förstnämnda året.

bedriva näringsverksamhet skallHar den skattskyldige upphört2. att
skatteutjämningsreservåterstående del avdraget ñr avsättning tillav

fysiskomedelbart till beskattning. gäller dock inteDettatas upp om en
driften denna tillöverfört sin näringsverksamhet eller ettperson av

ochaktiebolag intressegemenskap råder mellan företagen. Personenom
skattskyldig. Vad gällerbolaget skall i sådant fall sagtsanses som en nu

handelsbolag överförts tilli de fall näringsverksamheten iäven ettett
dessa fallaktiebolag intressegemenskap råder mellan företagen. Iom

återstående del avdragetgäller dock återföringen andelså stor av somav
handelsbolagets inkomst belöper delägareden andel påmotsvarar somav

råda företagfysiska Intressegemenskap mellanär personer. ansessom
ledning.under i huvudsakstår gemensamsom
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Vid sådan .fusion3. i första2 § 4 stycket lagensom anges mom.
1947576 statlig inkomstskatt, vid ombildning enligt 8 kap.om
sparbankslagen 1987619 och vid Övertagande enligt kap.10 8 §a
föreningsbankslagen 1987620 skall överlåtande och Övertagande företag

skattskyldig.anses som en
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till6 Förslag
periodiseringsfonderLag om

föreskrivs följande.Härigenom

näringsverksamhetlag gäller vid beräkning inkomst§ Denna1 av av
1947576 statligenligt kommunalskattelagen 1928370 och lagen om

inkomstskatt.

till periodiseringsfond.Avdrag medges med belopp Av-2 § avsattssom
överstiga inkomsten före avdraget minskadfår inte 30draget procent av

tagits enligt 1990655 återföringmed belopp lagenupp om avsom
obeskattade och enligt lagen 000000 upphävande lagenreserver om av
1990654 skatteutjämningsreserv.om

Varje avsättning bildar särskild fond.en
jordbruksbokföringsla-enligt bokföringslagen 1976 125 ellerDen som

skyldig årsbokslut skall avsättning till141 upprätta göra1979 är attgen
periodiseringsfond i räkenskapema.

beräknas avdrag för avsättning till periodise-fråga handelsbolagI om
ringsfond för bolaget.

intäkt belopp motsvarande statslånerintan vid3 § Som tas ettupp
november före taxeringsåret ökad med femåret näst närmastutgången av

procentenheter och multiplicerad med periodiseringsfond föreliggersom
beskattningsåret i den avdrag medgetts förvid ingången månav

tillavsättning fonden.

Periodiseringsfond skall återföras till beskattning dels i den mån4 §
dels avsättningen till fonden skedde sjättefonden har upplösts, detom

beskattningsåret aktuella beskattningsåret.före det
Återföring beskattning skall vidare ske skattskyldigetill denom

näringsverksamhet.upphört bedriva Detta gäller dock inteatt om en
näringsverksamhetfysisk överfört sin eller driften denna till ettperson av

aktiebolag intressegemenskap råder mellan företagen. ochPersonenom
skall i sådant lill skattskyldig. Vad gällerbolaget sagtsanses som en nu

au näringsverksamheten i handelsbolag överförts tilli deäven ett ett
aktiebolag intressegemenskap råder mellan företagen. dessa fallIom

dock återföringen andel periodiseringsfondgäller så stor av som
handelsbolagetsden andel inkomst belöper delägarepåmotsvarar av som

fysiska Intressegemenskap råda mellan företagär personer. ansessom
i huvudsak ledning.understår gemensamsom

Beskattning första andra styckena ienligt och skall inte ske den mån
för avsättningen tillavdrag inte medgetts fonden.

i5 Vid sådan fusion 2 § första stycket lagen§ 4angessom mom.
inkomstskatt,1947576 statlig vid ombildning enligt kap.8om

och1987619 vid Övertagande enligt kap.sparbankslagen 10 8 §a
1987620 skall överlåtande Övertagande företagföreningsbankslagen och

skattskyldig.anses som en
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skattskyldig vid beskatlningsáxvet har periodiserings-6 § utgångensom av
fond under beskattningsåret upplöst sådan fond skall ieller som
självdeklaration uppgifter fonden.lämna om

januari vid taxeringatnaDenna lag träder i kraft den 1993 och gäller1
vid2 gäller dock endast taxeringama 1994-2000.1994-2006. §
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1 Principer för fortsatt reformering
företagsbeskattningenav

Viktiga mål ñr 1990 ars skattereform företagsbeskattningenattvar -tidigare karaktäriserad hög skattesats och smal skattebas skulle fäav -
sådan utformning inlåsningen kapital minskades,att skatte-en av mer

mässigt likvärdiga villkor för olika finansieringsformer erhölls och en
anpassning till den internationella utvecklingen skatteområdetpå skedde.

Det företagsskattesystem reformen ledde fram till har följandesom
huvudelement.

En skattesats %.pa 30
Det tidigare för beskattning inkomstersystemet i aktiebolagav -
dubbelbeskattning modifierad avAnnell-avdrag behölls.-

möjlighetfortsattEn till allmän skattemässig reserveringen genom
skatteutjämningsreserven surv med företagets kapital basegna som
ñr avsättningen.
Förlustutjämning framåt inte bakåt. Surven dock möjlighetmen ger
till viss indirekt förlustutjâmning bakåt.en
Till bilden hör även kapitalinkomstbeskattningen ladesatt om genom

skattereformen. Inkomst kapital beskattas således proportionellt efterav
skattesats fr.o.m. år 1993 är 25 %. Aktievinster och andraen som rea-

vinster behandlas inkomst kapital.som av
Den lägre bolagsskattesatsen och den kapitalbeskattningen medförnya

inlåsningen bolagskapitalatt minskat. Surven har emellertidav motsatt
effekt eftersom den sänker den effektiva beskattningen kvarhållenav
vinst inte vinst delas ut.men av som

Den tidigare skillnaden mellan låneñnansiering och finansiering med
kapital har minskateget sänkningen bolagsskattesatsen ochgenom av

Dubbelbeskattningen visserligen modifierad Annell-genom surven. av-
avdraget reducerar skattebelastningen investeringarpå finansieradesom

nyemision medför dock skillnad mellan finansierings-attgenom en-
formerna kvarstår.

Skattereformen medförde internationell anpassning såtillvidaen att
bolagsskattesatsen sänktes och basen breddades. internationelltDet avvi-
kande elementet Annell-avdrag behölls emellertid och avvikandeett nytt

survenelement tillkom.- -
Sammantaget kan sägas även skattereformen innebaratt viktigaattom

desteg målentogs leddemot arbetet inteuppsatta till målenatt upp-
fylldes.
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företagsbeskatt-fortsatt reformeringövergripande målet förDet aven
effektivt.samhällsekonomiskt Inomärningen bör ett system somvara

i delmåldirektiven kan detta mål brytas tvåför nerramen
arbetande kapital bör i möjligasteallt i företagAvkastningen på ett

lika neumzlitemnálet.beskattasmån
intematio-inte innehålla element ärFöretagsbeskattningen bör2. som

korgfonniteasntálet.nellt avvikande
uppfyllaföretagsskattesystemsamhällsekonomiskt effektivt måsteEtt

beskatta avkastningkriterier, i möjligaste månäven andra t.ex. att av
avvägningenlika. viktig fråga gällerolika slag investeringar Fn avav

direktiven detkapital. ñr ärbeskattningen arbete och Inompå ramen
delmålen och aktuella.emellertid endast 1 2 ärsom

verkningar direktaregler med är såMålen bör tillgodoses somgenom
möjligt.och tydliga som

avkastningsidan beskattningskiljelinje mellanEn markant går å avena
sidankvarhållen vinst och andrautdelad vinst och åkapitalpå eget --

kapital. Avkastningbeskattning avkastning främmandepå egetav
utdelningbolagsskatt första ledet och skatt påkapital dubbelbeskattas i-

kapital enkelbe-Avkastning främmandeaktievinst i andra ledet. påresp.
normerandelösning böruppkommer vilkenskattas. Fråga som varaom

för enhetligtett system.
diskussionervarit inslag i deDubbelbeskattning ränta har ett omav

förts de decennierna. [Företags-produktionsfaktorskatter senastesom
och Beskattningskattekommitténs slutbetänkande SOU 197786 87 av

Bruttoskattekommitténs 19793 Bruttoskatterföretag, beünkanden Ds B
sådan lösning är15 Allmän produktionsläktorskatt] Enoch Ds B 1981

den inte förekommeraktuell bl.a. med hänsyn tillemellertid inte attnu
således enkelbeskat-främmande kapital börinternationellt. Avkastning på

i fortsättningen.äventas
gående lättnaderneutralitetsmålet för längrebakgrund härav talarMot

iavkastning kapitalAnnell-avdraget i beskattningen påän vartegetav
lösning enligt denna linje över-fall vad gäller utdelad avkastning. En

internationella tendensen.också med den förhärskandeensstämmer
behandlas förstlättnader i dubbelbeskattningen kommerFrågan attom

medför i denutredningsarbetet. deti andra Detta attetapp nuva-aven
ske bolagsnivåoklart dels lätlnaden kommer pårande är attetappen om

sträcka sig.långt lättnaden kommer Eneller ägamivå, dels hurpå att
lättnader bolags- ellerfråga den relativa önskvärdheten pågäller t.ex. av

dels önskemål avseende avkastningskrav påägamivå med hänsyn till
undvika modeller framstårinvesteringar i Sverige, dels önskemål att som

lättnaderavvikande internationellt dominerar på ägar-internationelltsom
lättnad allt kapital eller dennivå. fråga börEn är avse omannan om en

ikraftträdandet denbör till kapital emitteras efterbegränsas nyaavsom
lagstiftningen.

dubbelbeskattningen bör beaktasproblem rörandeEtt fundamentalt
gäller den skillnad i andrai arbetet i den nuvarande Detredan etappen.

vid utdelningstillñllet medanledet i utdelning beskattasbestår attsom
skillnad medförförst de realiseras. Dennaaktievinster beskattas när att
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lika skattesatser i första och andra ledet för utdelad och kvarhållen vinst
inte leder till lika effektiv beskattning. Effekten s.k. dqfenuløekten-

medför nämligen kvarhållen vinst i genomsnitt beskattas lindrigareatt-
än utdelad vinst vid lika skattesatser och lika skattevillkor i övrigt. För-
hållandet kan uttryckas så nuvärdet skatten på aktievinstatt av en som

realiseras först beskattningsår understiger det nominellaettavses senare
värdet.

Den radikala lösningen för eliminera den skillnad i beskattningenatt av
utdelad vinst och kvarhållen vinst deferraleffekten medför är attsom
avskaffa andra ledet i dubbelbeskattningen ñr både utdelad och kvar-
hållen vinst. skulleMan då få med enkelbeskattning avkast-ett system av
ning bådepå kapital beskattning bolagsnivåpå och främmandeeget
kapital beskattning placeramivå.på Ett sådant skulle uppfyllasystem
neutralitetsmålet.

Andra lösningar är formnågon reducerad beskattning utdeladav av
vinst bolagsnivåpå eller ägarnivå. Bolagsskattesatsen skulle kunnat.ex.

lägre för utdelad vinst än för kvarhållen vinst eller beskattningenvara av
utdelning ske efter lägre än beskattningenmottagen aktievinst.satsen av

Ett problem med sådana lösningar är emellertid de inte leder tillatt
enkelbeskattning avkastning kapitalpå och således neutraliteteget attav
mellan beskattningen avkastning på och främmande kapital inteegetav
erhålls. Ett problem är lösningar detta slag medför neutralitetannat att av
i beskattningen utdelad och kvarhållen vinst endast vid vissav en genom-
snittlig innehavstid aktien. Vid kortare eller längre innehav blir kvar-av
hållen vinst hårdare lindrigare beskattad än utdelad vinst.resp.

Det är således oklart hur uppgiften lindra dubbelbeskattningen kom-att
lösas. En slutsats kan emellertid ändå dras detatt anförda, näm-mer av

ligen inslag i företagsskattesystemetatt kvarhållen vinst isom gynnar
förhållande till utdelad vinst möjligt bör undvikas inför det kom-om
mande lätta dubbelbeskattningen. Ett sådant inslagsteget att utgörs av
surven.

neutralitetsmåletAv följer således bör avskaffas. Någonatt surven
motsvarighet till finns inte i andra länder såvitt bekant förärsurven

Ävenutredningen. konformitetsmålet talar således för böratt surven
avskaffas.

Ett avskaffande skulle vidare medföra tekniskt kompli-att ettav surven
inslag i skattesystemet försvinner. Fråga uppkommercerat det före-om

ligger särskilda skäl avskaffandemot ett av surven.
Som för införandet åberopades utöver önskemå-argument av surven -

let utjämning beskattningen avkastning och främmandepå egetom av av
kapital följande.-

frånvaroI explicit för förlustutjämning bakåt lossett systernav
back möjliggör viss kvittning förluster tidigarecarry motsurven en av

års vinster.
2. visstSurven inflationsskydd under förutsättning företagetsett attger

vinstläge sådantär maximala avsättningar till alltid kanatt göras.surv
Ett explicit för förlustutjämning bakåt medför normalt effek-system en

tivare förlustutjämning än med hänsyn bl.a. till endast vissattsurven en
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Utredningen reformerad före-del vinsten kan tillsättas surv. omav av
avvisade explicit för förlustutiämningtagsbeskattning URF ett system

sådant kunde kommabakåt med hänvisning till attatt ett system antas
i önskvärd riktning och medföra admi-påverka företagens beteende icke

framgår avsnitt utredningennistrativa problem. Som 3.2 attanserav
Även förlustutjämningsaspekten talaröverdrivna.URFs farhågor var

avvecklas. Såvittenligt utredningens uppfattning försåledes att surven
i enlighet med direktivenförlustutiämningsfrmktionen bör survenavser -

förlustutjämning bakåt jfr avsnittexplicit för 3.ersättas ett systemav-
i föreliggande och kommande förslagUtredningens förslag den etappen

bolagsskattesatsen till 25 ochi innefattar sänkning2 attetapp en av
dubbelbeskattningen bolagsvinster i fall begränsas utöver vadvartav som

miljö särskilt inflationsskyddgäller i dag. sådan är behovetI ettaven
Utredningenenligt utredningens uppfattning inte påtagligt. attanser

visst dettainflationsargumentet inte kan frånkännas värde attett men
ifrån motiverar behållandelångt ett surven.av

således intesärskilda skäl avskaffandeNågra mot av surven synes
överensstämmelse medföreligga. Utredningen föreslår därför i-

statsñnansielladirektiven avskaffas. Det utrymmeatt som ensurven-
i enlighet med direktiven utnyttjas försådan åtgärd skapar bör likaså --

konsekvenssänkning bolagsskattesatsen till 25 %. Som en av enaven
beskattningsänkning bolagsskattesatsen bör försådan även satsen avav

Neutral företagsbeskatt-expansionsmedel enligt förslagen iökningen av
ning sänkas till 25 96.

enligt direktiven ställning till medUtredningen skall ta ett system
kombinerat med nuvärdesavskrivning.periodiseringsfonder, eventuellt

vinstbaserad skattereserveringMed periodiseringsfond somavses en
visst antal i den denobligatoriskt återförs till beskattning efter år månett

skattekreditfrivilligt återförts tidigare. deninte Ränta påtas ut som
skattedelenreserveringen medför, antingen indirekt måsteattgenom

eller särskild intäkt iin räntefritt kontosättas på att tas uppgenom en
deklarationen.

periodiseringsfonder överhuvud skall meningsfullaFör måsteatt vara
uppfattning innehålla subventionselementde enligt utredningens ett som

innebär skatteförmån för kapital jfr avsnitt 5.2.1, kommentarenegeten
periodise-till Neutralitetsargumentet talar därför4; ävenmotargument

ringsfonder. också konformitetsargumentet skälDet gör av samma som-
Utredningen kommer andra skäl till perio-gäller för även attsurven. av

diseringsfonder nuvärdesavskrivning inte bör införas avsnitt 5.2.1och
utredningenoch 5.2.2. Enligt föreskrift i direktiven presenterar en

modell för periodiseringsfonder.
uppfattning fortsattSammanfattningsvis bör enligt utredningens en

följandeföretagsbeskattningen leda till medreformering ett systernav
huvudelement.

och för beskattning ökningEn bolagsskattesats sats av expan-av
25 %.sionsmedel enligt förslag i Neutral ñretagsbeskatming på

bolagskapital eller begränsad lättnadEnkelbeskattning någon merav
företagsbeskattning innebäri Neutrali dubbelbeskattningen. Förslagen
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ochnäringsverksamhetenskildkapital ienkelbeskattning egetav
handelsbolag.

förlustutjämning bakåt.framåtförlustutiämning ävenFörutom
efterföljare i formochavvecklasinnebärFörslaget attatt ensurven

avstyrks.nuvärdesavskrivningmed ellerperiodiseringsfonder utanav
särskildanuvarandedeföreslår utredningenanfördadetUtöver att
och s.k.fåmansföretagförförlustutjämningavseendespärreglema

Vidareavsnitt 6.generella regler presenterarskalbolag ersätts av
kvittningmodell fördirektivenföreskrift ienligtutredningen aven

avsnitttjänst 7.inkomstnäringsverksamhetaktivunderskott mot avav
ekonomiskaavstyrks avsnitt Deföretag 8.regler för mindreSärskilda

avsnittbelyses 9.förslageneffekterna av
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2 Avveckling survenav

föreslagit avvecklas.Utredningen har i avsnitt Frågal att surven upp-
gällerkommer hur befintliga avsättningar till skall behandlas. Detsurv

i avsättningar vid taxering. Uppgiften i förstanormalfallet 1993 års är
hand finna lösning rimlig likviditetssynpunkt för före-äratt en som ur
tagen.

får survavsåttningarnatänkbar möjlighet är företagen återföraFm att
skattekonsekvenser. skulle emellertid enligt utredningensDetta påutan ett

uppfattning företag gjort survavsåttningar ioacceptabelt sätt gynna som
förhållande till andra företag. Utredningen avvisar därför denna lösning.

Utredningens förslag i den föreliggande beräknas medförakanetappen
varaktigt skattebortfiall miljarder kr miljarderårligt på 0,6 1,9 kr påett

kort sikt. belöper miljarder kr 0 miljarder kort siktHärav 0,4 på på
förlustutjämning bakåt och miljarder kr miljarder kr kort sikt0,1 0,4 på

kvittning underskott aktiv näringsverksamhet inkomstpå motav av av
tjänst. Vidare den sänkta skattesatsen varaktig budgetförsvagningger en

miljarder kr kvarvarande uppskovsbelopp miljard krpå 0,2 år på 1per
för inkomstårenoch 1993 och 1994. Avskaffandetvart ett av av surven
och sänkningen skattesatsen varaktig budgetförstårkning på 1av ger en
miljarder kr budgetförsvagning kort sikt miljarder krmen på på 0,5en

år.per
sammanlagda varaktigaDen finansiella kostnaden ñr det allmänna bör

enligt utredningens uppfattning finansieras återföringgenom av surv-
avsätmingarna. längre återföringsperiod tio bör inte komma iEn än år

Återföringfråga. tio medför varaktiga intäkter miljarder krpå år på 1,3
1,9 miljarder kr kort sikt. långvariga nettoeffekten blirår på Denper

således inkomstförstârkning miljarder kr olikapå 0,7 år medan deen per
åtgärderna balanserar varandra kort sikt.på

bakgrundMot det anförda ñreslår utredningar återföring skerattav
under tioårsperiod med i princip tiondel avsättning1993 årsen en av
varje beskattningsår. företag beskattningsår gjortHar något störreett en
återföring nödvändigt börän detta räknas företaget till godo senare
beskattningsår. varaktiga inkomstförstârkningen miljarder krDen på 0,7

bör uppfattas delfinansiering utredningens kommandeårper som en av
förslag i ytterligare lättnader i dubbelbeskattningen.2etapp om

lVid beräkningen varaktigadet skattebortfallet förutsättabl.a. normal lönsamhetav en
på engångsinkomstcr. åreni näringslivet och rânteeffekter På första efterkort sikt, de

införandet de reglerna, kan effekterna se avsnitt 9.3.annorlunda vidareav nya vara
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3 Förlustutjämnm bakåtg

3 Utländsk rätt

Samtliga 24 medlemsländer i OECD tillämpar med förlustutiâm-system
Åttaning framåt loss forward. dessa länder tillåter förlustut-carry av

Övrigajämning framåt begränsning i tiden. länderutan har förlustut-en
Åttajämningsperiod på 5-15 år. länder tillåter även förlustutjämning

bakåt loss back. Förlustutiämningsperioden är längst år.trecarry som
I vissa länder skall förlustutjämning bakåt ske i första hand medan andra
länder företagen självarätt välja.attger

Tabell 3.1 Förlustutjämning i OECD. Antal år.

Land Bakåt Framåt

EG
Belgien begränsninutan g-Danmark 5-Frankrike 3 5
Grekland 5-Irland 1 begränsningutan
Italien 5-Luxemburg begränsningutan-Nederländerna 3 8
Portugal 5-Spanien 5-Storbritannien 3 begränsningutan
Tyskland begränsningutan
Övriga OECD
Australien begränsningutan-Finland 5-Island begränsningutan-Japan l 5
Kanada 3 7
Norge 10-Nya Zeeland begränsningutan-Schweiz 6-Turkiet 5-USA 3 15
Österrike 7-
1 Maximalt belopp 10 milj. DM.
Källa Taxing Profits in Global Economy; Domestic and International Issues,a
OECD, 1991.



50 örlustuçjâmning bakat SOU 199267F

Frankrike

I fransk företagsbeskattning skiljer rörelse- och kapitalinkomst.påman
Driftförluster skall i första hand täckas värdeminskningsavdra-attgenom

skjuts amortissement différé. Värderingen får dock inte stridagen upp
civilrättsliga regler. förlust får denna kvittasKvarstår motmot annan

taxerad inkomst eller rörelseinkomsterår årmot annatsamma genom
förlustutjämning framåt under fem obegränsad tid förlusten1 år om

sig värdeminskningsavdraghänför till eller
förlustutjâmning bakåt under2 år.tre

Förlustutjåmning bakåt frivillig. får endast icke utdeladeär Den avse
vinster. förutsättning för förlustutjämning bakåt företaget gjortEn år att
investeringar i anläggningstillgångar Tidigarede åren. årstre senaste
taxeringar ändras inte ingen återbetalning. stället får företagetI ett
skattetillgodohavande kan kvittas skattefordringar under demotsom
följande fem Finns det inte för sådan avräkningåren. åter-utrymme en
betalas skattetillgodohavandet det sjätte året. Skattetillgodohavandet
beräknas förlusten multiplicerad inkomstskatten för förluståret.medsom
Vid likvidation eller omstrukturering upphör till skatteavräkning.rätten

Irland

får efter kvittning inkomstEn rörelseförlust förasårmot annan samma
framåt tidsbegrånsning eller föras bakåt inkomst före-närmastutan mot
gående räkenskapsår förutsatt detta âr längd förlust-att av samma som

fåråret. Upphör verksamheten förlusten föras bakåt till år.treupp

Nederländerna

Ingen åtskillnad mellan rörelseförluster, reaförluster ellergörs andra
förluster. Förlustavdrag medges från inkomstall förlustut-årstregenom
jämning bakåt eller åtta förlustutjämning framåt. förlusterårs För hän-
förliga till rörelsestarten medges evig förlustutjåmning framåt. Förlustav-
dragen imåste göras kronologisk ordning.

Storbritannien

företag väljaEtt kan mellan utjämna rörelseförluster enligt följande.att
Kvittning1 inkomsterår carry across andra förvärvs-motsamma av

källor inkl. reavinster.
2 Evig förlustutjâmning framåt rörelseinkomster tidsbegräns-mot utan

ning. Begränsningen till rörelseinkomst innebär reaförluster får med-att
räknas endast kapitalplaceringen näringsbetingad.ärom

3 Tre förlustutjämning bakåt inkomsterårs inkl. reavinster ochmot
inkomster andra förvârvskâllor eller de föregåendenågot några treav av
râkenskapsåren. räkenskapsårFör avslutats före den april 19911som
gäller endast förlustutjämning bakåt.årsett
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Tyskland

Förlustutjâmning skall i första hand bakåtgöras icke utdelade vinstermot
de föregåendetvå åren. Rätten till förlustutiâmning bakåt dock begrän-är
sad till sammanlagt belopp miljoner10 DM. förlustår. denIett om per
mån förlusten inte kan utnyttjas förlustutiâmning bakåt får dengenom
föras framåt begränsning i tiden.utan

Kanada

Icke-maförluster, dvs. rörelseförluster och vissa investeringsförluster
allowable business investment losses får dras förlust-årstreav genom
utjämning bakåt eller sju förlustutjämningårs framåt. I regel får skatte-
betalaren fritt välja vilket års inkomster han vill utnyttja förlusten.mot
Tillåtna investeringsförluster är fjärdedelar förlusttre av en som upp-
kommit efter försäljning armslängd eller definitivpå förlust påen
exempelvis aktier fordringar.eller Reaförluster kvittas i särskilden
fålla år bakåt eller framåt tidsbegränsning.tre utan

Norge

Rörelseförluster avdragsgillaär förlustutiämning framåt undergenom en
tioårsperiod. För företag bedriver verksamhet med anknytning tillsom

och oljeutvinningen är ñrlustutjämningsperioden 15 Förlustut-år.gas-
jämning bakåt tillåts itvå år det till bolag likvideras.ett

USA

Förluster får normalt föras bakåt eller framåt3 år 15 år. Vissa undantag
gäller ñr särskilda branscher. Förlustavdragen skall göras i kronologisk
ordning.

Hannomlseringsstrâvuraden inom EG

I EG behandlar ministerrådet för närvarande förslag till direktiv frånett
förlustutjämningår 1990 rör över Enligt förslaget skallgränserna.som

möjlighet till förlustutjämning mellan företag och dess dotter-ettges
företag eller fasta driñsüllen i andra medlemsstater. Samtidigt rådetskall

ställning till äldre förslag till direktiv harmonisering med-ta ett om av
lemsstatemas interna regler för förlustutiämning. Enligt detta förslag bör
förlustutjämning bakåt medges under år.tre

överväganden3.2 förslagoch

I för beskattning inkomst företagsamhet måsteett system taxe-av av
ringen praktiska skäl bestämd tidsperiod, beskattningsåret.av avse en
Från ekonomisk utgångspunkt är emellertid taxeringens anknytning till
beskattningsår problematisk eftersom den i princip leder till omotiveraten
hårdare beskattning företag uppvisar omväxlande vinst och förlustav som
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företag med jämnaän resultat. Vinster och förluster under olikaav
beskattningsår bör därför kunna utjämnas varandra i den intemånmot
andra, administrativa, hänsyn talar det.t.ex. mot

radikalaste lösningenDen för förlustutjämning i vilketett systemvore
vinst och förlust behandlades symmetriskt vinstpå så medförsätt att
positiv förlustskatt och negativ skatt, dvs. utbetalning från staten.en
Med detta slag full loss offset kan det emellertidett system av vara- -
svårt förhindra möjligheten till utbetalning negativ skattatt att av
systematiskt utnyttjas mindre seriösa eller kriminella element.rentav
Såvitt känt finns inteär med negativ skatt i land.något Ettett system
införande full loss offset kan därför även förväntas skapa problem iav
relation till omvärlden. Internationella koncerner skulle fåt.ex. ett
incitament allokera förluster till koncernenheter i Sverige. Enligtatt
utredningens uppfattning kan det inte aktuellt införaatt ett systemvara

fullmed loss offset i Sverige.
Utgångspunkten bör i stället förlustutjämningen skeratt attvara genom

förlust under beskattningsår räknas vinst underett mot ett annatav
beskattningsår, kan ske i principDetta på Enligt dettvâ sätt. sättetena
får förlust visst beskattningsâr räknas från vinst underett av senare
beskattningsår, förlustutjâmning framåt. Det andra innebärsättet att en
förlust får räknas vinster under tidigare beskattningsår, förlustut-motav
jämning bakåt.

Förlustutjâmning framåt finns i gällande fungerarrätt. Systemet så att
underskott visst beskattningsår får dras vid inkomstberälcningen detett av
följande beskattningsåret. Uppkommer underskott då får detta iävenett
sin dras på sätt Den tekniska lösningen medför dettur attav samma osv.
inte föreligger begränsning i tidennågon för möjligheten till förlustutjäm-
ning.

Förlustutj ämning bakåt finns inte i gällande rätt explicitett system.som
Däremot erbjuder främst implicit möjlighet till förlustutjämningsurven en
bakåt. Ett exempel kan illustrera. Ett företag har vinstår 1nystartat en
på 100 före hänsynstagande till och sätter 21 till och21surv av surv

Ärinte 30 med hänsyn till schablonskatt. har företaget förlust2 påen
före hänsynstagande21 till och löser harSammantagetsurv upp surven.

företaget beskattats för inkomst underpå 79 de båda åren. Effektenen
frånsett ränteeffekter densammaär företaget hade beskattats försom om

inkomst ochpå 100 år 1 fått avdrag denna inkomst förmoten senare
förlusten på 21 förlustutjämningår 2 bakåt.genom

Ett avskaffande aktualiserar frågan explicit förett systemav surven om
förlustutjämning bakåt.

URF övervägde explicit förlustutjämning bakåt alternativ tillettsom
avvisade tanken. ställningstagandet baserades på tvåsurven men argu-

SOU 198934 261.ment s.
Det följande. finns anledningDetargumentet att anta att ettena var

införande explicit förlustutjämning bakåt skulle påverka företagensav
beteende i icke önskvärd riktning. skulle återbetalningSå t.ex. en av
skatt kunna attraktivtutgöra för vissa företag söka fram-ett moment att
kalla förluster enbart ñr få utbetalda. Ett införande explicitatt pengar av
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olikaskulle med hänsyn härtill ställa krav påförlustutjämning bakåt typer
inte skulle behövas vidspärregler surv.som enav

missbruk generelltföreställer sig bl.a.Utredningen URF avsåg attatt
ñktiva, framkallasske förluster, kanskeskulle kunna på så sätt att genom

i intresse-eventuellt till underpris, till köpareavyttring tillgångar,av
möjligt kan emellertidsäljaren. den detta är ävengemenskap med I mån

och därigenom uppnåföretag i vinstposition göra detsammaett samma
inteskatt. Risken för missbruk således utmär-fördel i form lägre ärav

förlustutjämning bakåt.kande för
koncemförhållanden ochvidare tänkas kunna ske inomMissbruk skulle

Utredningenicke önskvärd handel med vissa företag. attansergenom en
de spärreglermöjligheter till missbruk kan hindrassådana somgenom

i detför förlustutjämning bakåtinnefattas i den modell presenterassom
följande.

införande explicit förlust-andra följande. EttURFs argument var av
administrativa rutiner medutjämning bakåt skulle ställa krav på nya

uppbördssidan. Tidigare taxeringarsåväl taxerings- årsavseende på som
taxeringen ändras visstrivas Problem kan förutsesupp.måste ettom

omprövningsförfarandetförlustavdrag utnyttjas. framtidaför vilket Detår
inte dessa problem.minskar

förlustutiämningeni det följande inordnasden modellI presenterassom
uppfattning i det ordinarieenligt utredningens naturligt sättbakåt på ett

uppbördsförfarandet. Utredningen kan inte någrataxerings- och attse
uppkommer.nämnvärda problem
enligt utredningens mening URFsharSammantaget argument mot

bakåt begränsad bärkraft.explicit förlustutjämning
förlustutjämningavsnitt finns det förframgår 3.1Som systemav

har inteOECD-länder. Flertalet OECD-ländemaframåt i samtliga av
i deför förlustutjämning bakåt. finns dock mångaDet ton-system av

Storbritannien,länderna, Frankrike, Kanada,givande Japan,t.ex.
Förlustutjämningstiden varierar mellan och år.Tyskland och USA. ett tre

direktiv fråni avsnitt föreligger förslag till EG-nämns 3.1Som ett
enligt vilket förlustutjämning bakåt skall medgeskommissionen mot

beskattningsår föregått det aktuellainkomster under de närmasttre som
beskattningsåret.

direktivföreslår i överensstämmelse med inaUtredningen att ett--
explicit för förlustutjämning bakåt införs.system

Önskemål föreffektiv förlustutjämning möjligt talarså enom en som
förförlustutjämningsperiod. Tillämpningsskäl andra sidan talarlång å en

lämplig period.kort period. Utredningen kanåratt treanser vara en
förlustutjämning bakåtUtredningen föreslår i övrigt föratt systemet

följandeutformas enligt modell.
näringsverksamhetUppkommer visst beskattningsår underskottett av

verksam-medges avdrag för underskottet vid beräkning inkomsten avav
Ärflera de föregående beskattningsåxen.heten för eller närmastett treav

hand frånavdrag i förstaför större än avdraget avdragetgörsutrymmet
andradet perioden och iinkomsten under tidigaste beskattningsåret inom

Avdraginkomsten under det därpå följande beskattningsåret.hand från
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medges officio skattemyndigheten. Avdrag ñr förlustutiämningex av
Överstigerbakåt föregörs avdrag för förlustutjämning framåt. under-

skottet för förlustutjämning bakåt dras resterandeutrymmet belopp av
förlustutjämning framåt.genom

Avdrag för underskott förlustutjämning bakåt görs sistagenom som
åtgärd vid bestämmande den taxerade inkomsten för vinståret. Skerav

ändring taxeringen i sänkande riktning för beskattningsår företten av
vilket avdrag för underskott redan orts kan det inträffa under-att
skottsavdraget inte längre får plats. I sådant fall får hela under-ett
skottsavdraget eller del det flyttas till beskattningsår.etten av senare

Lösningen2. medför skatten för vinståret restitueras enligtatt 68 §
2 uppbördslagen 1953272, UBL, och de regler gällerattmom. som
fråga restitution enligt detta lagrum blir tillämpliga. Restitutionsräntaom
enligt 69 § 2 börUBL dock inte eftersomutgå skatten för vinståretmom.

riktig i sig. Vid tidigare taxering påfört skattetillägg påverkas intevar av
taxeringen sänks till följd förlustutiämningatt bakåt.av

3. Utan motverkande regel skulle tidsbegränsningen kunna kringgåsen
i koncerner bolag inte skulle kunna utnyttjaatt ettgenom som annars en
särskilt vinst under det tredje beskattningsåretstor ñre det aktuella
beskattningsåret lämnar koncernbidrag medför underskottett med ettsom
belopp motsvarande den tidigare vinsten. Genom sådant förfarandeett
kunde den tidigare vinsten så födassäga på hos det bolagatt nytt som
erhöll koncernbidraget. Härigenom skulle koncernens möjlighet att ut-
nyttja vinsten ñr kvittning verkligt underskott bevaras. Avdragmot ett
bör därför inte medges i den underskottetmån lämnat kon-motsvaras av
cembidrag.

4. Som närmare utvecklas i avsnitt 6.3 bör vissa förändringar av
ägandet aktiebolag m.fl. juridiska medföra tillrättenattav personer
ñrlustavdrag inkomster under beskattningsår föremot ägarföándringen

förlorad.går
iEtt alternativ till den föreslagna modellen är modell efter förebilden

det franska En sådan modell skulle gåsystemet. på den skatte-ut attav
minskning för vinståret förlustavdraget medför i första hand intesom
restitueras till den skattskyldige räknas från skatten för visstutan ettav
antal, fem, följande beskattningsår.t.ex. Endast i den sådanmån avräk-
ning inte kan ske på grund otillräckliga inkomster under denna periodav
sker utbetalning.en

Far sådan modell minskar risken för missbruk medför förlust-attmen
utjämningen blir mindre effektiv. En nackdel med modellen är även att
den framstår komplicerad än den föreslagna modellen. Eftersomsom mer
risken för missbruk får begränsad föreligger enligt utredningensanses
uppfattning inte tillräckliga skäl för den alternativa modellen.

Med hänsyn bl.a. till avsättningarna till vidatt 1993 års taxeringsurv
avvecklas över längre period bör förlustutjâmning bakåt inte få skeen

inkomster under beskatmingsårmot år eller tidigare.1993taxerassom
Bestämmelser förlustutjämning bakåt liksom bestämmelserom om-

förlustutjåmning framåt bör in i särskild lag avdrag förtas en om-
underskott näringsverksamhet.av
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förslagen iFörlustutjämning och4

företagsbeskattningNeutral

beskattningensyftar tillföretagsbeskattningi NeutralFörslagen att av
fysisk personi handelsbolag äroch delägareenskilda näringsidkare som

beskattningenresultatmedförai möjligasteskall man avsomsamma
medel föri bolaget.verksamma Somoch aktieägare äraktiebolag som

expansionsmedel.räntefördelning ochbl.a.detta syfte föreslås
flyttasberäknadschablonmässigt räntaRântefördelning innebär att en

i riktning.privatsfâren ellernäringsverksamheten tillfrån motsatt
deklarationen. ökningi EnExpansionsmedel utgörs postenpost avav en

in-fonderingbeskattningskonsekvensprincipmedför i avsomsamma
skerdubbelbeskattningen.i Dettaaktiebolag första ledetkomst i ett

ökningen, delstio sjundedelarmedges fördels avdragatt avgenom
minskningVidefter bolagsskattesatsen.beskattasavdragsposten aven

minskningenmotsvarandeskall beloppexpansionsmedel tasettposten
medför därmedMinskningenegenavgifter.intäkt tjänstavupp som

överutdelning jfr § 12konsekvenser 3principi mom.somsamma
i dubbelbeskatt-fåmansbolag andra ledetinkomst ifonderadSIL ettav

ningen.
hän-räntefördelning ochnäringsverksamhet efterenskildInkomst av

i princip löneuttagexpansionsmedeltill ökningsynstagande motsvararav
expansionsmedel,ökningTio sjundedelari fåmansbolag.ett av en av

iprincip inkomstimotsvarande avdraget,dvs. belopp ettmotsvararett
inkomstentaxeradeeller med andra ord denefter löneuttagfâmansbolag

för underskott.avdragi frånvaro av
förlustutjâmningunderskottföljer avdrag fördet anfördaAv att genom

för under-avdragmotden inkomsti princip bör görasframåt som, om
expansionsmedel.för ökningmotsvarades avdraginte gjordes,skott avav

del inkomstenfritt kan välja hurnäringsidkarenEftersom stor somav
avdragexpansionsmedel blir slutsatsenför ökningskall disponeras attav

ökningföre avdrag förinkomstenför underskott bör göras mot av expan-
begränsning.särskildsionsmedel någonutan

förlustutiâmningunderskottavdrag förVidare följer ävenatt genom
expansionsmedel.ökninghänsynstagande tillförebakåt bör göras av

inte bör fåunderskottavdraget förFamansbolagsanalogin talar för att
förraexpansionsmedel och detför ökninggjort avdragöverstiga attav

tillMed hänsynundan detskulle trängaavdraget så säga attatt senare.
ökningyrkande avdrag förkan ändra sittskattskyldigeden av expan-om

förutsättningarsaknas emellertidomprövningsperiodensionsmedel under
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för sådan begränsning under den nämnda perioden. Tillräckligt skälen
för begränsning omiättar endast sådana fall då omprövningstidenen som
gått inte föreligga.ut synes
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5 Periodiseringsfonder och

nuvärdesavskrivning

URFs förslag till reformerad företagsbeskatming omfattade ett systern
med periodiseringsfonder och nuvärdesavskrivning. Syftet med förslaget
i dessa delar bakgrund URF föreslog investerings-mot att attvar av-
fondssystemet skulle avskañhs åstadkomma likviditetsñrstârkan-att ett-
de inslag i detäven skattesystemet och stimulera risktagande.attnya
Man ville även förräntningskravetgöra investeringarpå oberoende av
inflationsförväntningar.

Förslagen periodiseringsfonder och nuvärdesavskrivning genomför-om
des inte i lagstiftning.1990 års Enligt direktiven bör utredningen göra en
förnyad prövning förslagen och redovisa ställningstagande.ettav
Kommer utredningen härvid fram till övervägande skäl talaratt mot ett

med periodiseringsfonder ochsystem nuvårdesavskrivning bör utred-
ningen ställning till med enbartta periodiseringsfonder.ett system Ett
sådant skulle eventuellt kunna tillfälligsystem karaktär.vara av
Oberoende utredningen vid prövningen med enbartett systemav om av
periodiseringsfonder finner skäl rekommendera sådant elleratt ett system

bör teknisk lösning utarbetas och presenteras.en
I avsnitt 5.1 redovisas till börja med URFzs ñrslag, remissyttran-att

dena över förslaget ställningstagandet i propositionen.samt Därefter
sammanfattas ekonomisk analys förslaget utförts professoren av som av
Jan Södersten. Rapporten i dess helhet har tagits in bil. tillIsom
betänkandet. I anslutning därtill redovisas remissutfallet över Söderstens

och vissa reflexioner utredningen. avsnittrapport I 5.2 redovisasav
utredningens överväganden och ñrslag. En modell för periodiserings-
fonder redovisas i avsnitt 5.3.

5.1 Bakgrund

5.1.1 förslagURFs

Enligt de reguljära avskrivningsreglema 3020-rege1n har företagen
rätt till årlig avskrivning med 30 inventariemas restvärde.av
Inventariema behöver dock inte till högre belopp än vadtas upp som

årliga avskrivningar efter 20 %. föreslogmotsvarar URF 3020-att
regeln skulle kompletteras med möjlighet till omedelbart avdragen -
nuvârdesavskrivning med viss andel anskaffningsvârdet nuvärdesta-av-
let. Tillgången skulle därefter sakna skattemâssigt restvârde.anses
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luft-skepp ochtill andra inventarier änbegränsade sitt förslagURF
Nuvärdestalet skulle enligtutanför.Fastigheter lämnadesiärtyg. m.m.

och nuvärdes-de reguljära reglerna%. Syftetförslaget utgöra 84 attvar
i principgiven realántainflation ochavskrivning vid viss enen --

för företaget.skattemässigt likvärdigaskulle vara
välja värde-nyanskafiat inventariumskulle för varjeFöretaget om

eller enligtenligt de reguljära reglernaskulle beräknasminskningsavdrag
skatteplaneringmöjligheterna tillbegánsanuvärdesmetoden. För att

inte skulle tillåtasnuvärdesavskrivning vissa undantagmedföreslogs att
hyrdesinventariema ut.om

fallinvesteringar kräver ikapitalkråvande mångaFinansiering störreav
dåinvesteringstillfället kani anspråk. Vidvinsterflera års tasatt

utnyttjatill förvinst inte räckerbli åretsnuvärdesavdraget så attstort att
nuvârdesavskrivningmeddärförföreslogavdraget. URF att systemet

skulle införperiodiseringsfonder.s.k. Företagenkompletteras medskulle
periodiserings-avsättning tillfå avdrag förkommande investeringar göra

ochredovisade vinsten före skatthälften denmed högstfond surv-av
inbetalningskulleförutsättning för avdragavsättning. En att envara

InbetalningskvotenRiksgäldskontoret.hosgjordes till räntelöst kontoett
96 ñr hindraskattebeloppet 13högre 33skulle något än att attvara

periodiseringsfond.avsättning tillrutinmässigt valde göraföretagen att
motsvarande del fonden gångerskulle treVid från kontot ut-uttag av

skulle gälla bl.a.återföras till beskattning.tagsbeloppet Detsamma om
bestämmande inflytandetöverlåts eller detellerfonden pantsattes om
juridisk För detförvärvades fysisk ellerföretagetöver person.av annan

användas förperiodiseringsfond i anspråkau utan atttogsatt en
skulletilläggföreslogs särskilt på 20nuvärdesavskrivning att ett

påföras.

och ställningstagande5.1.2 Remissyttranden

remiss-förteckning överremissbehandlades. EnbetänkandeURFs
sammanställning överl98990110 Fmfinns i 4instansema s.prop.

dnr 336289.tillgänglig finansdepartementetremissutfallet finns på
näringslivet i huvudsaksplittrat. Företrädare ñrRemissutfallet varvar

i byggnader,framfördes investeringarpositiva. Synpunkter ävenattom
omfattasoch luftfartyg bordeimmateriella rättigheter, skepp systemetav

använda sig reglerna.näringsidkare borde fåenskildaävensamt att av
Näringslivetsvid uthyrning för omfattande.Vidare spärreglemaansågs

borde medges med 90 %nuvärdesavskrivningskattedelegation ansåg att
anskaffningskostnaden.av

öppnade möjlighetermed hänvisning till detavstyrkte förslagetRSV att
administrativtreglerna komplicerade,till skatteplanering och att var
skulleavvikande. fondsystem utgörabetungande och internationellt Ett

bredbasigttillmarkant från önskemålet övergång ettavstegett om en
hänvisning till denBolgföringsnâmnden avstyrkte medoch enkelt system.
beskattning. Redo-redovisning ochöverensstämmelsen mellanbristande

Göteborg,ivisningssvårighetema framhölls också bl.a. Kammarrättenav
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Föreningen Auktoriserade Revisorer och Iøopemtim Förbundet.
Kammarrätten i Stockholm och Koopemtiva Förbundet fann i det
föreslagna med periodiseringsfondersystemet likheter med in-stora
vesteringsfondssystemet föreslogs avskaffat.som

I 1989901l0 541 ff. anfördefönedmganden bl.a. följande.prop. s.
Nuvärdesavskrivning borde kunna positiva effekter göraattge genom
förräntningskravet oberoende inflationsförväntningar. Det osäkertav var

metoden skulle några påtagliga positiva effekter företagenspåom ge mer
risktagande och likviditet. Ett med periodiseringsfonder ochsystem
nuvârdesavskrivning skulle utgöra komplicerande inslag i beskatt-ett
ningen för såväl företag skattemyndigheter. innebarSystemetsom
nackdelar i form redovisningsproblem och svårigheter för externaav
bedömare värdera företag, särskilt i internationelltatt perspektiv.ett Det
kunde befaras skulle kunna utnyttjas för skatteplaneringatt systemet och
skatteundandragande. Mot bakgrund de förtjänster förslaget allttrotsav
rymde borde dock för periodiseringsfonder ochett system nuvärdesav-
skrivning bli föremål för fortsatt utredning.

5.1.3 Söderstens analys

Södersten konstaterar inledningsvis utgångspunktema ñr URFsatt
förslag periodiseringsfonder och nuvärdesavskrivning något skiljer sigom
från motiven för förslagets förebild, de amerikanska ekonomema
Auerbachs och Jorgensons förslag s.k. ñrst-year-rvecovery. Detom

syftade uttryckligen till realvârdesâkra avskrivningarnaattsenare genom
företagen möjlighetatt engångsavskriva olika tillgångar, därattgavs

nuvärdestalet varieradea för olika slag tillgångar och b framräkna-av
des nuvärdesberäkning ekonomiskt korrekta avskrivningargenom en av
med antagande stabila priser.ett URFs förslag innebar i stället attom

och nuvärdestal 84 96ett skulle tillämpas för alla slagsamma av
inventarier, nuvändestalet beräknas medatt antagande normalinfla-ett om
tion 4 96 och de reguljära skatteavskrivningarnaatt 3020-regeln- -
utgjorde norm.

Södersten analyserar i sin aspekter URF-förslaget, dessrapport tre av
likviditetsverlmingar, lönsamheten använda nuvärdesavskrivningattav

förslagets betydelse för företagenssamt risktagande. Dessförinnan
uppehåller sig Södersten vid URFs metod konstruera nuvärdestalet.att
Han konstaterar bl.a. utredningen vid konstruktionenatt byggt på
asymmetriska antaganden den tid företaget får vänta på skatteåter-om
bäringen på grund avskrivningar. Symmetriska antaganden skulle, alltav

lika, högre nuvärdestal 87 96.annat ettge
Södersten kommenterar också i detta sammanhang URFs val dis-av

konteringsrânta som byggde på sammanvägning diskonterings-en av
vidräntan och låneñnansiering. Vissa kritiker har hävdat attegen-

diskonteringsräntan i stället skulle bygga företagetspå alternativaatt
finansiering på marginalen utgörs reguljär upplåning vilketav ger en
lägre ränta och högre nuvärdestal 90 % med URFsett utgångspunkter
modifierade symmetriska antaganden enligt ovan. Södersten kon-av
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inte någonoklart ochfrågakring denna ärforskningslägetatt gerstaterar
diskonteringsränta.valetförvägledning av

Söderstenenligtlikviditetsverlazingar ärNuvärdesavskrivningens av
uppbyggnadönskadrealiseraföretag kansnabbthurintresse för ett aven

realkapitalbeståndl. vidföretagennuvärdesavskrivningenGenom tarsitt
sedanskattekredit,investeringstillfället amorteras genomsomupp en

reguljärabortfallandegrundi framtiden påskattebetalningarhögre av
därförnuvärdesavskrivningenlikviditetssynpunktavskrivningar. Ur ger

emellertid ocksåLikviditetsverkningama berorfördel.temporärenbart en
tillväxttaktenhögrebruttoinvesteringar. Juföretagetstillväxttakten iav

detillväxtvid högeftersomnuvärdesavskrivningen,värd ärdestoär mer
tidigareamorteringenrelativtskattekrediterna är stora avnyupptagna

skattekrediter.upptagna
skattebelastningeneffektivadenocksåanalys framgårSöderstens attAv

möjlig-inkl.avskrivningarreguljäramellanvarierarinvesteringarpå
nuvärdes-ochkapitalbaserad survskattekredit i formheten taatt avupp

bruttoinvesteringar äventillväxttakten iförutomdäravskrivningar,
kritiskfinnsinflationstaktvarjeroll.spelar Förinflationstakten en

vidlägreskattebelastningen liggereffektivavilken denövertillväxtgräns
avskrivning.reguljärvidnuvärdesavskrivning än

investerings lön-effekter pånuvärdesavskrivningensgällerSåvitt en
finansie-implicitainledningsvis denSöderstenkonstaterar attsamhet

nuvärdes-skattekredit företagendenringskostnaden för tar genomupp
eller14,5 %efter skatt pånominell räntaavskrivningen motsvarar en

konstaterarSödersten%.skattesats på 23,1 attvidföre skatt%18,9 en
högre omFinansieringskostnaden kanhög ränta.mycketdetta är varaen

också3020-regeln fullt ututnyttjaalternativt kanföretaget men
avskrivnings-utnyttjakanmaximaltinteföretagetlägre omväsentligt

reglerna.
enligtnuvärdesavskrivning URFsvidñnansieringskostnadenhögaDen

förräntningskravet påkapitalkostnadenisig ocksåvisarförslag att
nuvärdes-vidligger högrelåneñnansieringvidföre skattnyinvesteringar

mycket högvidänavskrivningar annatreguljäravidavskrivning än
egenfinan-likvärdiga vidkapitalkostnadernaärinflation. Däremot mer

nuvärdesavskrivning ärvidkapitalkostnadenövrigtdär försiering,
ochAuerbach Jorgensonjfrinflationstaktenförväntadedenoberoende av

ovan.
medvilket sättSödersten pådiskuterar ett systemAvslutningsvis
före-påverkatänkasnuvärdesavskrivning kanperiodiseringsfonder och

årinvestera. Fråganvillighetderasdärmedrisktagande och atttagens
osäkerheten Detolikaföretagen mångabl.a. möterkomplex; typer av

självklart.hellerinterisktagande ärökatsamhällsekonomiska värdet av

påDenna påverkanfrån nuvärdesavskrivningensfråga skiljaskortsiktiga börmer fråganlångsiktigadenlönsamhet, gällerförväntadeinvesteringsprojektsolika omsom
realkapitalbestánd.optimalapå företagensstorleken
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Södersten fråganavgränsa till gälla i vilken utsträckning vinstbe-att
sluttningen behandlar investeringar olikamed riskkaraktär olikformigt.
Projekt med hög s.k. systematisk risk har högre riskpremie ochen

ocksådärmed ställs högre förräntningskrav på projektet i fråga.ett
Frågan är förräntningsanspråket på projekt med visst rik-ettom

innehåll kommer bli olika beroende företagetpå utnyttjaratt om
nuvärdesmetoden eller de reguljära avskrivningsreglerna. Avgörande är
företagets förväntningar sina möjligheter utnyttja reglerna förattom
skatteavskrivningar. de framtidaOm avskrivningarna framstår säkrasom
påverkas inte den riskpremie ingår i kapitalkostnaden. Därmedsom
påverkar inte heller vinstbeskatmingen urvalet riskabla investerings-av
projekt. Detta gäller oberoende avskrivningarna görs ettav om genom
engångsavdrag eller successiva avdrag.genom

Enligt Södersten iutgör fallmånga avskrivningsmöjligheterna inte
någon åker tillgång för företagen. statistiskaAv undersökningar, utförda

URF, framgår företagen vid de gamla bolagskattereglemaatt hade ettav
överskott resultatregleringsåtgärder,på beroende vinsternapå varitatt
otillräckliga för samtidigt medge maximalt utnyttjande reglernaatt ochav

Överslagskalkylerfinansiering utdelningar med beskattade vinstmedel.av
inom visarURF det även i det skulle föreligga visstatt systemet ettnya
överskott resultatregleringsåtgärder.av

Om avskrivningsmöjlighetema och motsvarande skatteminskning är
osäkra för företaget gäller allmänt lönsamhetsvariationema efter skattatt
ökar och därmed den riskpremie ingår i kapitalkosmaden. Enligtsom
Södersten kan därmed tala skattemässig diskrimineringman om en av

riskutsattaspeciellt företag och branscher och företag med möjlig-små
heter till intern riskutjämning.

Enligt Södersten beror de mekanismer begränsar företagenssom
möjligheter utnyttja skattereglerna fullt kopplingenatt på mellanut
redovisning och beskattning och också i vissa fall på avsaknaden av
fullständig ñrlustutjämning genom omedelbar skatterestitution vid
förluster. Dessa mekanismer eliminineras inte tillgångar fårattav
nuvärdesavskrivas på grund kopplingen till företagets resultat-attav

kvarstår. iDet dettaär sammanhangutrymme med periodise-ett system
ringsfonder kan förändra bilden. Genom avsättningar under goda vinstår
byggs successivt kan användas för framtida skatte-ett utrymme upp som
mässiga Möjligheten omfördela vinstutrymmet överatt
tiden kan bidra till reducera riskpremien för osäkra investeringar.att

Enligt Söderstens sammanfattande utvärdering är emellertid inte möjlig-
heten via periodiseringsfonder minska riskpremienatt och därmed kapi-
talkostnaden för riskfyllda investeringsprojekt exklusivt knuten till
nuvärdesavskrivningen. Det torde möjligt liknandeuppnå effekterattvara
med periodiseringsfonder i kombination med de reguljära avskrivninga-
reglema. Vid såväl nuvärdesavskrivning de reguljära reglerna bidrarsom
omperiodiseringen vinstutrymmet till öka säkerheten i avskriv-attav
ningsreglerna.



199267SOUnuvärdesavskrivningPeriodiseringjønder och62

remissinstansemaförteckning överremissbehandlades. EnRapporten
remiss-sammanställning övertill betänkandet. Enin i bil.har tagits 3

dnr 464890.tillgänglig finansdepartementetfinns påyttrandena
förslagsig över URFsremissinstanserdeFlertalet yttratsomav

Handelshögskolan hävdadesynpunkter.inga att ett systernframförde nya
investeringsin-förbättrauppenbarligen skullenuvârdesavskrivningmed

skattelavörer såsomförsågs med klararedetcitamentet endast ettom
Auktoriserade FAR ansågRevisorernuvändestal. Föreningen atthögre

inte blivitränteberäkningenbetydelse vidsoliditetensfrågan om
tveksamhetdelade SöderstensBanlfäreningenSvenskatillräckligt belyst.

ochi maskinerinvesteringarincitament tilldetmetodentill gavom
uteblir och in-till. tider då vinsternasyftade Iinventarier densom

effekt.inte habehövliga torde metoden någonvesteringsincitament är
nuvärdesav-komplicerad och pekade påmetodenFöreningen fann att

bryter avskrivningar ochräkenskapsenligamedskrivningar systemet
avskrivningsobjekt.bolagetsregisterdetaljerade överförutsätter
anslutning till Söderstensreflexioner iföljandeUtredningen gör

periodiseringsfonder imedkanEnligt ett systemrapportenrapport. -
avskrivninga-reguljäraeller denuvärdesavskrivningkombination med

investeringar ochvidriskpremientill reducerareglerna bidra att-
emellertidframhållerSöderstenkapitalkostnaden.till sänkadärmed att

lösaperiodiseringsfonder kanmedproblemockså det systemettatt som
och beskatt-mellan redovisningkopplingdels dagensi grunden beror på

behandlarförlustutiâmning. Söderstenfullständigning, dels frånvaron av
kom-betydelsefullaför sigmellan dessa tvårelationeninte närmare var

ponenter.
företagenbeskattning tvingarredovisning ochmellanKopplingen att

otill-vidvinstmedel,beskattade någotutdelningar medfinansiera som
avskrivningsreglemamöjligheten utnyttjaräcklig lönsamhet begränsar att

redovisningenbeskattningen frånfrikopplingvidfullt Men ävenut. aven
utnyttjamöjligheternavad gällerviss osäkerhet hos företagentorde atten

fullständig förlustutjäm-avskrivning kvarstå i frånvaroförutrymmet av
förlustutjäm-fullsündigmedtorde inte hellerning. Omvänt ett system

beskattning säkraochmellan redovisningkopplingning och behållen
grundproblemetlösningandra ord tordeMedavskrivningama. en av

förlustutiämning.fullständigfrikopplingkräva såväl som
redovisningenen frånöveravskrivningarnafrikopplingFrågan avom

delfrågadirekt i deklarationen äröveravskrivningar görspå så sätt att en
och beskatt-redovisningsambandet mellangenerella fråganden omav

Redovisningskommittén Ju 199107.behandlasning. frågaDenna av
fråganutredningen inte börasighärtillBl.a. med hänsyn ta upp omanser

avsnittredovisningen.från Avöveravskrivningamafrikoppling aven
förlustutjämningförslagutredningen dess5.2.1 framgår attatt omanser

med beskattadereserveringarmöjligheten för företag görabakåt och att
riskbegränsning sådiskuterade önskemålettillgodoser detvinstmedel om

i räkenskapema.överavskrivningar görsmöjligt längelångt det såär
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överväganden5.2 och förslag

det följandeI redovisar utredningen med visst från denavsteg upp--
läggning undersökningen förordna i direktiven övervägandenav som -

dels med enbart periodiseringsfonder, delsett system ett systemom som
innehåller både periodiseringsfonder och nuvärdesavskrivning. Ett

med enbart nuvärdesavskrivning inte aktuellt.system synes

5.2.1 Enbart periodiseringsfonder

Med periodiseringsfond utredningen avsättning i räkenskapernaavser en
för vilken avdrag får göras vid taxeringen och har följande grund-som
drag.

Högsta tillåtna avsättning bestäms andel inkomsten ellersom en av
årsvinsten justerad lämpligtpå sätt. Någon anknytning till visstett
tillgångsslag eller kapitalet i verksamheten e.d. förekommer inte.
En avsättning visst beskattningsår återföra obligatoriskt tillett
beskattning efter visst antal beskattningsår i den avsättningenmånett
inte tidigare återförts frivilligt.
Den skattekredit avsättningen medför ñntebeläggs. Detta kan skesom
antingen skattedelen i avsättningen måste inatt sättas pågenom
räntelöst konto hos Riksbanken e.d. eller på lämpligt sättattgenom en
bestämd andel fonden till beskattning varje beskattningsårtasav upp

fonden föreligger.som
I det följande diskuterar utredningen olika kan tänkasargument som

åberopas till förmån för periodiseringsfonder.

Periodiseringjonder medger skattemässig förlustuqümning bakåt.

Det iär och för sig riktigt periodiseringslbnder kan utnyttjas föratt
förlustutjämning bakåt avsättningar görs under vinstår ochattgenom
upplösning sker under förlustår. I den tänkta framtida kattemässiga
miljön ingår emellertid explicit förlustutjämning bakåt under tre
beskattningsår. Avsättning till periodiseringsfond minskar vinsten och
därmed möjligheten till explicit förlustutjämning bakåt. Om avsättningen
skedde än beskattningsår tillbaka ökar dock fonden möjlighetentremer
till förlustutjämning.

Enligt utredningens uppfattning emellertidär den förlustutj ämning bakåt
treårigt förlustutjämningssystem medför lämpligt avvägd.ett Skullesom

statsmakterna finna längre gående förlustutiämning önskvärden anser
utredningen den rationella åtgärden förlänga förlustutjämnings-äratt att
perioden.

Periodiseringjonder medger detutjämning redovisade resultatet.av

Det är visserligen periodiseringsfonder medger resul-sant att
tatutjämning detta gäller endast resultaten qier bokslutsdispositionermen
resultatet före skatt, det redovisade årsresultatet. Resultaten före
bokslutsdispositioner t.ex. rörelseresultatet efter avskrivningar, resultatet
före bokslutsdispositioner och skatt påverkas inte.
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företagsbedömarekvalificeradeutgå fråntorde kunnaMan att som
ekonomijour-ochinstitutionella placerareföretagsanalytiker host.ex.

Förekomstenresultatákningen.analys helagrundar sin pånalister av
påverkakunnainte ägnadperiodiseringsfonder således att upp-synes

kategori bedömare.hos dennaföretagfattningarna ett avom
kategori mindrefinnsfrån detinvändning utgårEn att avenannan

och leverantörer,vissa aktiespararebedömare,kvalificerade t.ex. som
analysera det.årsresultatetredovisadedetverkligen fasta på attutantar

dölja vikande resultatmöjlighetföretagenPeriodiseringsfondema attger
dettainte finna än ärUtredningen kankategori.för denna annat att en

effekt.oönskad
ägnadeperiodiseringsfonder ärliggersagdalinje med detI attsenast
svenskam.fl. bedömaföretagsanalytikerutländskaförförsvåra attatt

företag.

växlande resultatmedmöjliggör för företagPeriodiseringsfonder att
behöva inskränka påutdelningsniváupprätthålla jämn attutan ex.en

under år.avskrivningarna svaga

företag visstvinsten försituationensikte på ettArgumentet ettatttar
företagetöveravskrivningmöjligvisserligen täckerräkenskapsår attmen
i ställetöveravskrivningen förfrån göramarknadsskäl avstår attattav

situation skullesådanmed vinsten efter skatt. Iutdelningfinansiera en
periodiseringsfond.upplösningöveravskrivningen kunna göras mot av

problemetemellertid kunna lösaskulle även attFöretaget genom
beskattadupplösningfinansiera utdelningen reserv.av engenom

skekan således lika gärnaaktuella anledningenReserveringar denav
skattesatsmed lågmedel.obeskattade Imed beskattade systemettsom

reserveringnaturliga ordningendenbred skattebasoch attvarasynes
beskattade medel.sker med

detkunde tänkasutredningens uppfattninginvändning attEn mot vara
årsvins-överstigerlämna utdelningföretagförär ett attogynnsamt som

obeskattadupplösninginvändningdenna ärEtt på attten. av ensvar
upplösningmindreperiodiseringsfond varken eller än avmerreserv som

vinst under räkenskaps-företagets verkligaavspeglarbeskattad reserven
året.

riskkapital.tillgång till Densaknar tillräckligföretagVissa
bidrar tillperiodiseringsfondermedförenadskattekredit ärsom

företag.för sådanariskkapitalfärsörjningen

Fölster undersöktñl. dr Stefanutredningen haruppdragPå av
samhälls-riskkapitalförsörjningeneffektperiodiseringsfonders på ettur

betänkandettillUndersökningen har fogatsperspektiv.ekonomiskt som
bil. 2.

periodiseringsfon-samhällsekonomiska intäkternajämför deFölster av
relaterasBåda dessasamhällsekonomiska kostnaderna.med deder poster
medför.periodiseringsfondernasubventionsärskildatill den som

de skatte-åsamkas påde kreditförlusterSubventionen består statenav
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krediter byggs Förlusterna inträffar när företag kommer påsom upp.
obestånd och i konkurs.går Storleken subventionen saknar betydelseav
för resultatet undersökningen.av

Beräkningen den samhällsekonomiskt intäkten sker i två Detav teg.
första gäller omfattningen de nyinvesteringar periodiseringsfonderav som

upphov till och det andra det samhällsekonomiskt värdet nyin-ger av
vesteringama.

Den samhällsekonomiska kostnaden består de effektivitetsförlusterav
i ekonomin följer kostnaden för subventionen,att vid givensom av en
nivå offentligapå utgifter, måste täckas kattehöjningar.genom

Resultatet undersökningen är den samhällsekonomiskt intäktattav som
subventionen medför inte överstiger hälften den samhällsekonomiskaav
kostnaden. Det resultatet inte förefalleratt särskilt känsligt föranges
ändringar i antaganden.

Enligt utredningens uppfattning undersökningen stöd för antagandetger
riskkapitalförsörjningatt periodiseringsfonder är samhällsekono-genom

miskt olönsam.
Det skulle kunna tänkas periodiseringsfonderatt skulle utnyttjas i

Ävensärskilt hög utsträckning mindre företag. det förhåller sig såav om
vilket utredningen har svårt bedöma påverkar detta inteatt resultatet- -

undersökningen.av

Periodiseringjønder kan yâna instrument för avvecklingensom av
surven.

länken är survavsättningar skulle kunnaatt överföras till periodise-
ringsfonder och på så sätt räntebeläggas och återföras i lämplig takt.
Survavsättningar kan emellertid rantebeläggas så skulleom anses
önskvärt och återföras i önskad takt särskilda övergångsregler.genom
Periodiseringsfonder är således inte någon förutsättning för avvecklingen

på lämpligtsurvsystemet sätt.av
Sammanfattningsvis saknar såvitt utredningen kan ñnna de diskuterade

till förmån för periodiseringsfonderargumenten i fall tillräckligvart
bärkmft.

Mot periodiseringsfonder talar följande de förstatvåargument
är nämnda redan iargumenten avsnitt 1.

Periodiseringsfonder kvarhållen vinst i förhållande till utdeladgynnar
vinst. Denna effekt är inte önskvärd.
Periodiseringsfonder internationelltär avvikande. Något liknande

i andra länder inteär Entsystem för utredningen. I tid med ökandeen
internationalisering och diskussioner inom EG harmonisering påom
företagsskatteområdet krävs det starka skäl för land i Sverigesatt ett
position skall införa betydelsefulla element i ñretagsbeskattningen som
är okända i andra länder.
I avsnitt har beskrivits1 den miljö i vilken periodiseringsfonder skulle
insättas. Denna karaktäriseras internationellt låg bolags- ochsettav en
kapitalskattesats, ytterligare lättnader i dubbelbeskattningen i förhållan-
de till Annell-avdrag förlustutiämning bakåt.samt Den grundläggande

3 12-0776
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litenbeskattningen i såsådant ärbakomñlosoñn attsystemett
Basinsmnk-beteendepåverkande.möjligt skallutsträckning varasom

påverkasyftar just tillperiodiseringsfonderande inslag attsomsom
filosofi.dennabeteenden strider mot

periodiseringsfonder fårintressenterden företagetsI man engenom
dettaresultatutveckling den faktiska äränföretagetsbild enavannan

periodiserings-förtill 2effekt jfr kommentarenoönskad argument
fonder.

periodiseringsfondermedriskkapitalförsörjningDen systemettsom
ineffektiv jfr kommen-samhällsekonomisktskulle medföra synes vara

argument periodiseringsfonder.ñrtill 4taren
motverkasyftar tillfinns reglerSIL att12I 3 § attsommom.

beskattadelägreomvandlas tillfåmansföretagarbetsinkomster i
ofullkomliga påavsnitt reglernaframgår 8 ärkapitalinkomster. Som av
tillgodogöra sigförmånligare ñr ägarendet är avsevärtsätt attså att

avyttringochobeskattadavsättning tillvinst avreservengenomen
justering delön. I frånvarovinstenaktierna än utatt ta avav ensom

möjliggöraskallskattesystemettalar dettanämnda reglerna attmot
obeskattadeeller andraperiodiseringsfonderavsättning till reserver.

obehörigendeobeskattade ärinvändninggenerellEn attmot reserver
gäller dettaskalbolagsaflärer. Särskilts.k.utnyttjaskan genom

inteperiodiseringsfonder ärobeskattade t.ex. somreserver som
önskar draföretagaretypexempel ärtillgångsanknutna. Ett att somen

och sedani sitt bolagavvecklar verksamhetentillbaka avyttrarsig
tillgångar.bolaget påkriminell individ tömmertillbolaget somen

prisbetala högreinfria skatteskulden kaninteKöparen ettattavsersom
seriösa spekulanter.än

inte bör införas.periodiseringsfonderUtredningens slutsats är att
periodiseringsfonderförskall modellföreskrift i direktivenEnligt en

i avsnitt 5.3.redovisas. Detta görs

nuvärdesavskrivningochPeriodiseringsfonder5.2.2

i tället fördet önskarinnebär företaget såNuvärdesavskrivning att om
engångsavdragfåravskrivningar omedelbart göraskattemässigaordinarie

multipliceratanskaffningsvärdetillgångensmed belopp motsvararett som
värdetprincip bestämmastal skall i sånuvärdestal.med Detta attett av

nuvärdet de skattemäs-mednuvärdesavskrivningen överensstämmer av
nuvarande regler.enligtavskrivningamasiga

skallnuvärdesavskrivningenför hurlösningredovisar inte någonURF
resulterarlösning denärredovisningsmässigt. Kravet påbehandlas atten

anskaff-medvärdeminskningsavdrag fär görasskattemässigti att
bokförings-detsamtidigtnuvärdestaletmultiplicerat medningsvärdet som

bli noll.skallrestvärdet tillgångenskattemässigamässiga och av
skrivs helaákenskapernalösning.med följande IerhållsresultatDetta
beräkningavskrivning vidplanenligdelsavskaffningsvärdet av, genom

avseendebolçslutsdispositiondelsrörelseresultatet, genom enav
skillnadenåterläggsdeklarationenanskaffningsvärdet.del Iresterande av
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mellan hela anskaffningsvârdet och anskaffningsvârdet multiplicerat med
nuvårdestalet.

I det följande diskuterar utredningen de kan tänkasargument som
åberopas ñr nuvärdesavskrivning. Utredningen förutsätter härvid att
nuvärdesavskrivningen kombineras med periodiseringsfonder eftersom
nuvärdesavskrivningen då blir kraftfull.mer

Genom omedelbart avdrag för nuvârde avskrimingarnaett av
beräknat vid stabila priser urholkas värdetinte avskrivningamaav av
inflation.

Argumentet bärande i där utgångspunkten ärett system attsynes
avskrivningarna korrekt avspeglar tillgångarnas livslängd. Den nuvarande
regeln för skattemässiga avskrivningar inventarier,på 3020-regeln, är
emellertid schablonregel tillämpas för alla slag inventarieren som av

Ävenoberoende deras ekonomiska livslängd. med hänsyn till denattav
ekonomiska livslängden förkortats under tordeår 3020-regeln isenare
allmänhet medge visst hänsynstagande till inflationen.ett Om nuvärdes-
talet baseras 3020-regeln,på vilket torde den enda realistiskavara
modellen, värdesâkrar nuvârdesavskrivningen således 3020-regeln och
inte de korrekta avskrivningama. Nuvärdesavskrivningen medför därmed

dubbelt hänsynstagande till inflationen. Detta olämpligtett längesåsynes
det saknas anledning hânsynstagandet till inflationen i 3020-att anta att
regeln skulle otillräckligt.vara

dettaI sammanhang bör också erinras det Söderstensattom av
granskning nuvärdestalet framgår detta med nödvändighet måsteattav
baseras relativtpå godtyckliga antaganden diskonteringsrântan.om
Härvid måste strategiskatvå val göras. Det gäller dels företagets
alternativa finansiering marginella investeringar, dels vilken riskpre-av
mie skall tillämpas. Beroende det enskilda företagets finan-som av
sieringsförhållanden och risksituation uppkommer eller mindre storamer
avvikelser i förhållande till de reguljära avskrivningsreglerna. Härutöver
kan variationer i ñntelâget påverka valet avskrivningsmetod på ettav
svåröverskådligt sätt.

Nuvâniesavskrivning likviditemillskott anslutningi tillettger
investeringen.

sinI undersökning godtar Södersten påståendet endast ioreserverat ett
kortsiktigt perspektiv. I längre perspektiv han påståendetett ärattmenar
giltigt endast under vissa antaganden investeringarnas tillväxt.om

Huruvida eventuellt likviditetstillskott innehåller subventionett elleren
kommer bero nuvärdestalets förhållande till den förväntadeatt av

räntan. Beträffande fallet subvention föreligger tyder Fölstersatt en
undersökning på den är samhällsekonomisk ineffektiv. Omatt en
subvention inte föreligger detär oklart på vilket likviditetstillskottetsätt
skulle öka investeringarna.
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kanminskar risken för företagNuvärdesavskrivningarna inteatt ett
avskrivningama investering.utnyttja pá vissen

avskrivningama underföretag inte kan utnyttjaårEtt ettargument att
medför förlust.beskattningsâret i den avskrivningama Dettamån
förlustutjämning bakåtmed explicitinte giltigt iär ett systemargument

till i avsnitt 5 .2. 1.jfr kommentaren 1argument
sin utdelnings-företag med hänsyn tillEtt ärannat argument att ett

frånöveravskrivningar, dvs. avståpolitik kan prioritera utdelningar före
kan delasbeskattade vinstmedelöveravskrivningar för få fram ut.att som

enligteftersom dePlanenliga avskrivningar berörs inte måste göras
bokföringslagen.

företaget kan göragiltigt i den månDet argumentetsenare synes
inkomster under beskattningsåret. Företagetnuvårdesavskrivningen mot

överavskrivningar kommandesig inte kunnagarderar då göramot att
siktetorde dock på såbeskattningsår. Typiskt storaargumentet tasett

utnyttjas. Härvid gällerinvesteringar periodiseringsfonder behöveratt
reserveringar för utdelningarnaföretaget lika väl kunna göraatt synes

nuvârdesavskrivningreserveringar förmed beskattade medel genomsom
avsnitttill i 5.2.1.periodiseringsfonder jfr kommentaren 3argument

nuvärdesavskrivningförSammantaget argumenten svaga.synes
nuvândesavskrivning talar följandeMot argument.

nuvärdesavskrivningmed periodiseringsfonder och är ännuEtt system
periodiserings-avvikande med enbartinternationellt än ett systemmer

fonder.
i räkenska-Nuvärdesavskrivning innebär i princip avskrivningarnaatt

principen grundaolika, vilket strideroch deklarationen är attmotperna
beskattningen bokföringen.på

efter vilkaundersökning det oklartframgår Söderstens ärSom av
Härtill hurgrunder nuvärdestalet skall beräknas. kommer att oavsett

utifrån sina förutsätt-beräkningen sker kommer talet korrektatt vara
ränteläge och inflationningar endast i det fallet de antagandenatt om

ligger i sakensgjorts med verkligheten. Detöverensstämmer natursom
föreligga.sådan överensstämmelse endast sällan kommer attatt

periodiseringsfonder kombinerade medUtredningens slutsats är att
periodiseringsfonderalternativ enbartnuvärdesavskrivning är sämre änett

sådant bör införas.och således inte helleratt ett system

5.3 periodiseringsfondermodell förEn

inteperiodiseringsfonderUtredningen har i avsnitt 5.2 rekommenderat att
utred-direktiven skall utredningen oberoendeinförs. Enligt av om-

periodiseringsfonder införs ellerningen föreslår presenteraatt en-
avsnittet.periodiseringsfonder. i det föreliggandemodell för Detta görs

skattesubjekt bedriver näringsverksam-Modellen bör omfatta alla som
delägaresåväl aktiebolag fysiska inkl.het, således t.ex. som personer

handelsbolag.i
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den upphävdaI lagen 1979609 allmän investeringsfond ochom
tidigare fondlagstiñning grundades avsättningama på justeratettannan

årsresultat. stabilitetenDen större i denna bas i förhållande till den
taxerade inkomsten före fondavsättning värde särskilt med tankevar av

kontoinsättningama Riksbanken.på i basenDen emellertidärsenare mer
adekvat för skattereservering. Eftersom enligt utredningens förslag ien
det följande kontoinsättning inte krävs för avdrag ñr avsättning till
periodiseringsfond tillräckliga skäl använda denna bas intemot attsynes
föreligga.

När det gäller dimensioneringen fonden utredningen detattav anser
kan lämpligt tillåta högsta total avsättning hos företag påatt ettvara en

två årsinkomster. Avsättningsreglema bör vidare utformas så detattca
totala avsättningsutrymmet för företag blir stabilt möjligt.såett som
Detta talar för relativt låg avsättningssats och lång maximitidsetten
hellre än hög avsâttningssats och kort maximitid. Utredningen haren

för avsättning bör få ske med högst %30 inkomsten förestannat att av
avdrag för avsättningen och obligatorisk återföring skall ske det sjätteatt
beskattningsåret efter avsättningsåret.

Önskemålet stabilt avsättningsutrymme motiverar vidareett attom
återfört belopp får ingå i basen för avsättning.ny

Fråga uppkommer belopp återföra till beskattning enligt lagenom som
1990655 återföring obeskattade uppskovsbeloppom av reserver - -
och enligt den utredningen föreslagna lagen upphävande lagenav om av
1990654 skatteutjämningsreserv bör ingå i avsättningsbasen ellerom
ej. Utredningen lösningen låta dessa belopp ingå i avsätt-att attanser
ningsbasen medför godtycklig förändring tidsproñlen för återföringen av

uppskovsbelopp och försvårar konstruktionen lämplig tidspmñlav av en
för återföring survavsätmingar. Beloppen bör således inte ingå iav
basen.

Varje avsättning bör bilda särskild fond. det enkeltDetta gör atten
hålla reda obligatoriskpå när återföring skall ske. företag kan såledesEtt
enligt modellen ha högst fonder vid viss tidpunkt.sex en

frågaI företag årsbokslut börupprättar avsätmingen igörasom som
räkenskapema. sådant kravEtt är naturligt med hänsyn till periodise-att
ringsfonder ha resultatreglerande effekt.avses en

I periodiseringsfondemas idé ligger den skattekreditatt som en
fondavsättning medför skall räntebeläggas. Detta kan ske antingen
implicit krav på insättning på ñntelöst konto hosett t.ex.genom
Riksbanken eller explicit för varje beskatmingsår viss andelattgenom en

föreliggande fonder intäkt vid beskattningen.tasav upp som
Lösningarna har olika effekter vad gäller tidpunkten likviditets-ñr

tillskottet. Kontolösningen medför likviditetstillskott först närett
utbetalning från kontot sker i samband med Vidfonden i anspråk.att tas
intäktslösningen sker likviditetstillskottet redan i och med avsättningen.
Denna skillnad kontolösningengör bör väljas önskaratt om man
begränsa rätten fonden i till exempelvis avskrivningaranspråk påatt ta
anläggningstillgångar.
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Önskar inte sådan begränsningnågon lösningarna iman synes vara
likvärdiga från ekonomisk synpunkt. Från tillämpningsynpunktsettstort

intäktsmodellen, i till kontomodellen inte krävermotsatssynes som
särskilda administrativa föredra.attarrangemang, vara

Enligt utredningens uppfattning bör periodiseringsfonder litesåvara
styrande möjligt ñretagens beteende. Utredningenpå därförsom anser

begränsningar i fråganågra rätten fonderna i anspråk inteatt att taom
bör uppställas. Med hänsyn till det tillämpningen börsagtssom nyss om
därmed intâktslösningen väljas.

Syftet med periodiseringsfonder bl.a.är de skall bidra till riskkapi-att
talförsörjningen. Räntebeläggningen skattekrediten bör med hänsynav
härtill i princip kostnaden bliravvägas så densamma kostnadenatt som
för riskkapital. Utredningen föreslår skattekrediten räntebe-externt att
läggs efter statslåneántan ökad med femräntesats motsvararen som
procentenheter. Detta innebär den särskilda intäkt skallatt tassom upp

blir beloppi deklarationen motsvarande statslåneñntan+5avsätt-ett
ningen. Statslåneräntan bör vidmätas utgången november året nästav

före taxeringsåret.närmast
Periodiseringsfond bör normalt få vidövertas fusion.

uppkommerFråga det behövs särskilda regler för motverkaatt attom
periodiseringsfonderföretag med i handel. företag medgår Ett underskott

förvärvakan tänkas företag med periodiseringsfond och kvittat.ex. ett
underskottet motkoncembidrag från det förvärvade företaget neutra-som

upplösning periodiseringsfonden.liserar en av
Sådan kvittning kan emellertid inte under det beskattningsår dågöras

förvärvet sker grund koncernbidragsreglernaspå utformning. Vidareav
koncembidragsspärrenhindrar i de utredningen föreslagna förlustut-av

jämningsreglema kap. kvittning6 sker gammalt underskottatt mot ett
vidare tillförts beskattningsår inom spärrtiden.ettsom senare

Kvittning kan däremot ske underskott uppkommer undermot ett som
spärrtiden. Ett företag förväntar underskott under beskattningsårettsom

kan2 således förvärva företag med periodiseringsfond underett
beskattningsår för1 under beskattningsår kvitta underskottet2att mot en
upplösning fonden. förlusterDe framför allt aktuella ärav som synes
under beskattningåret realiserade redan tidigare inträffade förlustermen

Övrigafastigheterpå och aktier utgör anläggningstillgångar. ñr-som
luster påverkar i princip beskattningen redan de inträffar.när En spärr

sådana förfaranden skulle kunna utformas efter ägarslciftenmot så att
avdrag förvägras koncembidrag upplöst periodise-motsvarassom av
r-ingsfond under period fempå beskattningsår.en ex.

Med hänsyn till den låga skattesats på 25 utredningen föreslårsom
finner emellertid utredningen sådan bör kunnaspärratt en avvaras.

Periodiseringsibnder bör återföras tvångsvis sexårsperiodennärutom-
gått den skattskyldige upphör bedriva näringsverksamhet. Enut attom-
enskild näringsverksamhet bör dock kunna överföras till skatt-denett av
skyldige aktiebolagägt återföring sker. I sådant fall bör denutan att ett
skattskyldige och bolaget behandlas skattskyldig. Motsvarandesom en
bör gälla verksamheten i handelsbolag förs till aktiebolag.överett ettom
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periodiseringsfonderinledningsvis utredningenSom nämnts attanser
inte införas. bedömningenbör Skulle statsmakterna inte dela den anser
utredningen i periodiseringsfonder börandra hand medatt ett system ses

tillfällig lösning för mjuk till företagsskatte-övergång ettsom en en
motiveradei princip helt fritt från företagsekonomiskt ickeärsystem som

reserveringar. Utredningen föreslår i förekommande fall tids-att en
begränsning utformas avsättningar får ske under periodså påatt en sex

och därefter fasas sexårsperiod.år under ytterligareatt systemet ut en
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6 Spärregler för förlustutjämning

6.1 Gällande rätt

Når möjligheten till förlustutjämning infördes år 1960 detansågs
nödvändigt i möjligaste förhindra missbruk.mån Reglerna skulleatt
förhindra bolag och föreningar andra värden skattemässigänatt utan en

till förlustavdragrått blev föremål för handel. Risken för missbruk ansågs
i första hand föreligga för förluster i fåmansägda företag. Särskilda
bestämmelser infördes därför begränsade möjligheten utnyttjaattsom
förlustavdrag efter ägarskiften i sådana företag.

Rätten till förlustavdrag utvidgades vid översyn reglerna år 1983.en av
Samtidigt infördes begränsning i förlustavdragsrätten för flermansågdaen
företag, den s.k. skalbolagsregeln.

finnsDet ytterligare spârregler.två Den gäller för aktiebolag ochena
ekonomiska föreningar helt eller till huvudsaklig del har överlåtit sinsom
verksamhet eller sina tillgångar till kommun eller till statligtstaten, ett
eller kommunalt bolag lex Kockum. andraDen spärregeln gäller för
allmännyttiga bostadsföretag på grund aktierna i företagett.ex. attsom av
överlåts upphör allmännyttigt bostadsföretag.att ettvara

fanns ambitionI URF ersätta de nuvarande spärreglerna medatten
generella regler. URFs uppgift omfattade även beakta utredningatt en

revisorerfrån riksdagens med förslag begränsning statligaom en av
förlustavdragbolags tillrätt Förslag l9878817. Bakgrunden var en

granskning från statsñnansiell synpunkt verkningarna statligt stödav av
för förlusttäckning till statliga bolag.

Arbetet i URF inriktades på reglerna för fåmansbolag och skalbolags-
regeln. diskuteradeMan olika möjligheter, bl.a. spår-regel knyteren som

till årslönekostnaden vid ågarslciñet, kom på grund tidsbristan men av
inte fram till konkret förslag. Vid skattereformen behölls de dåvaran-ett
de spârreglema med endast de justeringar föranleddes attsom av
tekniken förlustutjämningför förändrades. anledningMed lagenattav
196063 förlustavdrag FAL upphävdes flyttades de nämndaom
spârreglerna till SIL.

Vidare finns det spärregler skattskyldiga försatts isom avser som
konkurs eller erhållit ackord. Dessa regler fördes från tillöver FAL KL
i samband med skattereformen.
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Fåmansbolagsregeln

familje-Ursprungligen gällde spärregeln för fåmansägda bolag endast
iföretag. Aktierna företaget skulle såväl förlusten uppkom närnär som

den utnyttjades helt eller så helt ägasgott som av samma personer.
lagstiftning utvidgades denna spärregel till gälla allaGenom år 1983 att

Ägarbytenfåmansföretag. tilläts dock i omfattning tidigare.större än
Bestämmelserna, återfinns i 152 § SIL, ärsom numera mom.

tillämpliga företaget vid antingen beskattningsåretutgångenom av
eller ingången beskattningsåret före detutgångsdagen närmastav

ingångsdagenaktuella beskattningsåret utgjort fåmansñretag. Rättenett
till förlustavdrag förloradgår

aktier med hälften röstetalet i företaget på utgångs-änmer avom
inte ägde aktier med del i röstetaletdagen såägs storav en person som

ingångsdagen ellerpå
aktier med än hälften röstetalet i företaget på utgångs-2. om mer av

inte ägdedagen eller flera på ingångsdagen deägs två personerav som
aktuella aktierna.

fysisk direkt eller förmedlingMed ägare avses person som genom av-
juridisk eller därmed jämförligt innehar aktierna.äger på sättperson -

ägarförhållanden aktieägareVid bedömningen skall den påärav som
ingångsdagen samtliga närstående aktieägare till denneoch anses som en

ingångs-enda aktieägare. Aktier förvärvats såvälnågon påsom av som
dagen vid förvärvstillfället företagsledare i bolaget ha ägtssom var anses

denne ingångsdagen.även påav

Skalbolagsregeln

lagstiftning tillkom spärregel syftar tillGenom 1983 års atten som
förhindra handel med flermansägda bolag egentlig verksamhet ellerutan

skalbolag med outnyttjade förlustavdrag.reella tillgångar Be-men
finns i första stycket gällerstämmelsen, 2 § 16 SIL,som numera mom.

juridisk direkt eller förmedling dotterföretagom en person genom av-
50 % i skalbolagsaffárförvärvar än röstvärdet skalbolag. Enettmer av-

föreligga det inte uppenbart förvärvarenskall är attom genomanses
får tillgång verkligt och särskilt värde med hänsyn tillförvärvet aven

kapitalförvaltning.dennes rörelse eller Departementschefen framhöll
tillämpningen skalbolagsregeln börprop. 19838463 19 att varas. av

restriktiv och regeln inte sikte sådana tilll då förlustbolagetpåtaratt
faktiskt verksamhet har för avsiktbedriver och förvärvaren också att
fortsätta rörelsen. bolaget verksamt kan sig uttryck i detAtt är attta
finns ansüllda i bolaget eller andra tillgångar eller im-än monetära
materiella tillgångar. Något krav den verksamhet förlustbolagetpå att

skall integrerad bedrivs förvärvarenutövar med denvara av upp-som
RÅirställs inte ref1988 48.
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Lex Kockum

En tredje speciell spärregel gäller aktiebolag eller ekonomiskmer- -
förening helt eller till huvudsaklig del överlåtit sina tillgångar tillsom

eller kommun eller till eller kommunâgtstaten bolag. Ett sådantett stats-
aktiebolag eller sådan förening får i normalfallet inte göra avdrag fören
förlust uppkommit före eller i samband med överlåtelsen 2 §som
5 SIL. Bestämmelsen föranleddes övertog Kockumatt statenmom. av
ABs varvsrörelse, dvs. samtliga tillgångar och skulder med undantag
för fastighetsbolag. Genom över förett verksam-att staten tog ansvaret
hetens skulder detansågs stötande bolaget efter överlåtelsen skulleatt
kunna få avdrag för förluster uppkommit i verksamheten före över-som
låtelsen.

Allmännyttigt bostadsföretag

ñärdeEn spärregel gäller underskott uppkommit i allmännyttigtettson1
bostadsföretag. lill följd schablonbeskattningen är sådant företagsettav
förluster ofta fiktiva. Spårregeln innebär tillrätten förlustavdrag gåratt
förlorad överlåtelse aktier eller andelar eller ändring iom en av annan
fråga företaget föranleder dess godkännande allmännyttigtattom som
bostadsföretag skall återkallas 2 § 16 andra stycket SIL.mom.

Konkurs

I punkt anvisningarna1 till finns26 § KL spärregel innebärav en som
skattskyldig försätts i konkurs förlorar rätten till förlustavdragatt en som

för underskott uppkommit under konkursen eller tidigare. kon-Omsom
kursen läggs på grund borgenârerna fått full betalning harattner av
dock gâldenären rätt till avdrag ñr dessa underskott. Bestämmelsen
motiverades med sannolikheten förär förlusten helt elleratt stor att
delvis bärs än konkursgâldenâren prop. 196030 90.av annan s.

Ackord

Enligt punkt 2 anvisningarna till 26 § KL är rätten till under-av
skottsavdrag begränsad i de iäll den skattskyldige erhållit ackord utan
konkurs. Avdrag medges inte för underskott i förvñrvskälla till vilken
skuld omfattas ackordet hänför sig.som av

6.2 Utländsk rätt

Danmark

För aktiebolag m.fl. inträder spärregel vid väsentlig ägarförändring,en
dvs. än 50 kapitalandelama eller rösterna vid utgångenom mer av av
beskattningsåret innehas andra än vid ingången förluståret. Avdragav av
för förlustårets underskott får då inte överstiga bolagets positiva netto-
kapitalintâkt, dvs. det belopp varmed ánteintâkter och skattepliktiga
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reavinster överstiger ñnteutgiñer och avdragsgilla reaförlusterm.m.
kapitalinük-gäller endast underskottsavdragSpärren görs motsomm.m.

rörelseinkomster innebärför avdrag överskott renamotter av-
begränsning. Börsnoterade bolag, kreditinstitut,ägarñrändringen ingen

m.fl. omfattas inte spärregeln. Vidare bortses frånñrsäkringsñretag, av
närståendeägarföñndringar beror på aktieöverlåtelser mellansom

personer.

Finland

till förlustavdrag upphör hälften aktierna ellerRätten änom mer av
bytt under förluståret eller därefterandelarna i företag ägare på annatett

Fmansministeriet kan medge dispensellersätt än testamente.genom arv
spärregel särskilda skäl föreligger och företagetfrån denna attavserom

bedrivna verksamheten.fortsätta den tidigare

Norge

underskott verksamheten läggs ellertill avdrag för upphörRätten om ner
upphör. underskott den nedlagda verksamhetsgrenenDet är bara somav

verksamheter ochpåverkas. näringsverksamhet två skildaBestår en av
såledesläggs den verksamheten ned kan framtida förlustavdragena

uppkommit i den verksamhetendast åtnjutas för de underskott somsom
fortsättes. underskott uppkommit i den nedlagda verksamhets-För som

möjlighetfinns i stället till års förlustutiämning bakåt.tvågrenen
spår-regel liknar den svenska skalbolagsregeln. tillEn Rättenannan

delvisförlustavdrag faller bort ägarförhållanden i bolag helt ellerettom
denändras och det vid samlad bedömning framstår sannolikt atten som

huvudsakliga anledningen till förändringen skattemässigauppnåattvar
ñrdelar.

Irland

till förlustutiämning framåt förlorad vid ägarföñndring merRätten går
50 96 följd ändrad verksamhet. Reaförluster behandlas för sig ochän av
endastfår föras framåt reavinster.mot

Nederländerna

Vid betydande ägarförändring % aktierna följd totalmer än 70 av av en
minskningeller total nedläggning den tidigare verksamhetennästan av

med % eller till förlustavdrag förlorad.90 mer går rätten

Storbritannien

förutsättning för såväl förlustutjämning bakåt framåt ärEn attsom
företaget både förlust- och vinståret bedrev rörelse i enlighet med

yrkesmässighet ochinkomstskattelagama eller eljest uppfyllde kraven på
vinstsyfte.
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Överlåtelse verksamhetav
Överförs förlustutiäm-tillbolag till går rättenrörelse från ett annatetten

överförsöverlåtande bolaget. stället rättenning förlorad för det Iframåt
ägaridentitetunder förutsättningförvärvar rörelsentill det bolag attsom

underverksamheten fortsätterföreligger minst 75 % och att en
överföringen.och efteromfattande före två årtreårsperiod årett

med beloppdock komma reducerasFörlustavdraget kan motsva-att ett
marknads-tillgångars och skuldersrande skillnaden mellan relevanta

tillgångarnabokförda värde. Med relevantavärde derasoch attavses
överföringen ochomedelbart förefanns i verksamhetenoch skulderna

överfördes det Övertagande bolaget.inte till

Ägarförândringar

föreägarförändring får förlust uppståtti bolagVid betydande ett som
därefter. hellervinster uppkommer Inteförändringen inte kvittas mot som

kvittningi anspråk föruppkommit före ñrändringenfår vinster tassom
inteKvittning tillåtsuppkommit efter föándringen.förlustermot som

ägarförändringenräkenskapsår under vilket ägerheller för hela det rum.
tid före ochi stället i delar avseendeRäkenskapsåret delas två enen-

Över- fördelas mellanföándringen. eller underskottavseende tid efter
grund.antalet eller skäligde båda delarna efter dagar annan

ägarföñndringar utlöses det underavseende betydandeSpår-reglerna om
följstreårsperiod sker ägarföándring föregås eller av enen somen

och omfattning.betydande förändring i fråga verksamhetens Omartom
minskat därefter skerkraftigt i omfattning och detverksamheten en

verksamhetinnan betydande återupplivningägartbrändring någon av
inträffar spärregeln också aktualiseras.kan

ägarföñndring betydandeEn anses om
direkt indirekt förvärvat hälften bolagetseller änen person mer av

aktier eller
indirekt förvärvateller flera och direkt ellertvå2. personer var en

bolagets aktier och dessa sammanlagda aktie-minst 5 personersav
till hälften aktierna i bolaget.innehav änuppgår avmer

ägarföándringar föranletts beneñka förvärv.bortser frånMan avsom
bolagsgruppering.inom och kon-Likaså bortses från ändrad en samma

âgarförändring i moderbolag kan detta andradet sker åOm ettcern. en
ägarförändring i dess dotterbolag.sidan innebära ävenanses en

Tyskland

till förlustavdrag förlorad ñrlustbolaget uppgår iRätten går ett annatom
eller omstrukturering. Ombildning frånföretag fusiongenom annan

Gesellschañ mit beschränkter Haftung tillåts dock.Aktiengesellschaft till
Vidare företagets verksamhet densamma förluståretmåste somvara

normalt också förlorad vidvinståret. till förlustavdrag går störreRätten
ägarförândringar, dvs. 75 % aktierna byttän ägare.om mer av
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Kanada

Vid ändrade ägarförhållanden, definierat någon kommerattsom annan
kontrollera bolaget, går rätten till förlustavdragatt ñr investerings-

förluster och övriga kapitalförluster helt förlorad. Rätten till förlust-
avdrag för rörelseförluster består dock bolaget fortsätter verksam-om
heten sådantpå vinstsätt rimligen kan uppkomma withatt antas a
reasonable expectation of proñt.

USA

Koncernregler

i För bolag ingår i koncern moderbolaget äger minst 80%som eni av
aktierna och rösterna ñnns valfrihet mellan lämnaatt en gemensam
deklaration eller individuella deklarationer. Förlust uppstått dåårettsom
bolaget lämnat deklaration får inkomst redovisasårettegen om senare-
i deklaration endast kvittas förlustbolagets del denmotgemensam av-

inkomsten.gemensamma
Om moderbolag genomgår ägarförändring 50ett elleren mer av

aktierna över tvåårsperiod begränsas underliggande koncembolagsen
till förlustavdrag.rätt Ett dotterbolags gamla förluster får efter moder-

bolagets ägarförändring kvittas endast den del koncernens fram-mot av
tida vinster hänför ig till de koncembolag finns kvar från tidensom som
före ägarförändringen.

Sektion 381

Vid vissa omstruktureringar överförs till förlustutiämningrätten till det
bolag övertar verksamheten. Rätten till förlustutjämning framåtsom
övergår således dels vid vissa fusioner och överföringar tillgångarav
inom koncern dels vid byte bolags identitet, företagsform elleretten av
säte.

Sektion 382

Genomgår förlustbolaget betydande ägarföándring tillgår rättenen
förlustavdrag helt förlorad inte verksamheten drivs vidare i minst tvåom

Ävenår. verksamheten drivs vidare begränsas dock möjligheten attom
utnyttja förlustavdraget jämte vissa dolda förluster built-in losses.
Principen är outnyttjade förlustavdrag och dolda förluster endast fåratt
utnyttjas avkastning förlustbolagetspå kapital vid tiden för ägarför-mot
ändringen. Med dolda förluster förstås det belopp varmed anläggnings-
tillgångarnas bokförda värde överstiger marknadsvärdet. vinstDen som
kan härröra från det gamla bolaget beräknas schablonmässigtanses som
den genomsnittliga obligationsräntan the long-term ratetax-exempt
multiplicerad med förlustbolagets värde vid ägar-eller organisationsför-
ändringen. Vid beräkning de dolda förlusterna värdet ñr-av resp. av
lustbolaget kapitaltillskott skett till företvå år överlåtelsenanses som upp
gjorda för undvika begränsningsregeln och beaktas därför inte.att Inte
heller beaktas kontanter vissaoch andra likvida tillgångar.
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Enligtfemårsperiod.endast undergällerBegränsningsregeln enen
redovisadevärdettillämpasbestämmelsen inteskalltröskelregel om av

marknadsvärdet på25 %högstoredovisade förlusteroch motsvarar av
tillgångar.förlustbolagets

aktierna%inträffat 50haägarförändringbetydandeEn avomanses
aktieförvärv,kan bero påtreårsperiod. Förändringenunderbytt ägare en

frånberäkningen bortseromstrukturering. Vidfusion eller manannan
aktierna.mindre 5änaktieägare ägeralla avsom

Sektion 384

förvånande bolaget.detförlustbolagfall då ärsikteSpärregeln på etttar
i fåringårbolageti den koncernbolagellerbolag någotEtt annat som
ellerredovisadeförlustavdragtillförlustersina tidigareinte utnyttja mot

från bolagbuilt-in gainsvinsterdolda ett
skattefrittandraeller vissafusionförvärvastillgångar genom envars

elleromstruktureringar
förvärvande bolagetdetkontrolleratindirektblir direkt eller2. avsom

aktier och rösträtt.80 av

l72bSektion

räntebe-förlusten beror påi dentillåts inte månFörlustutiâmning bakåt
utgivandeaktierlöst inbolagetföranleddatalningar motatt avegnaav

skuldebrev.

Sektion 269

test.avoidanoeskatteflyktsklausul thefinnssektion 269I tax purposeen
kontrollen överindirekt förvärvardirekt ellerfleraellerOm personeren

tillgångar frånförvärvardirekt eller indirektbolag ettbolag eller ettett
undgåmed förvärvet ärhuvudsakliga syftetoch detutomstående bolag att

får skattemyn-till avdragförvärva rättenfederal inkomstskatt attgenom
avdraget.godkännadigheten vägra

Hannoniseringsstrâvunden inom EG

hannoniseringsdirektiv innehållertillnämnda förslagetavsnitt 3.1De i
tillämpningdirektivet inte hindrarställetinga spår-regler. I att avanges

skatteundandragande ellermotverkaavtal i syftenationell lag eller att
missbruk.

överväganden och förslag6.3

förlustutjäm-fördet vanligtavsnitt 6.2 ärframgårSom att systemenav
förlustavdragtillregler spärrar rätteninnehållerning i andra länder som

ägandet iförändringkan utlösassituationer. Spärrarnai olika avav en
sådanakombinationverksamheten ellerförändringbolag,ett avenaven

degenerella så sätti allmänhet påSpärreglemaförändringar. är att
bolag.antal andramed litet ägaresåväl bolagomfattar ett som
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De svenska spärreglema gäller i huvudsak endast för fåmansföretag.
Reglerna för andra företag skalbolagsregeln, Lex Kockum och regeln-
för allmännyttiga bostadsföretag har begränsad räckvidd.-

Enligt direktiven skall utredningen undersöka det finns skäl attom
ersätta de särskilda spärreglerna ñr bl.a. fåmansföretag och skalbolag
med generellt utformade regler och i an lämnaså förslag till sådana
regler. I det följande förs till börja med vadatt ett resonemang om
spärregler bör syfta till. Härefter bedöms gällande regler utifrån den
utgångspunkt detta leder fram till. Slutligen redovisassom resonemang
överväganden generella spärregler och förslag till sådana regler.om
Reglerna bör in i särskild lag avdrag förtas underskotten om av
näringsverksamhet. Den i avsnitt 6.1 nämnda utredningen från riksdagens
revisorer har inte beaktats.

6.3.1 Den teoretiska utgångspunkten

Ett för förlustutjämning bör enligtsystem utredningens uppfattning
utformas så det i möjligaste blirmån neutraltatt med avseende på
ägarförändringar. Detta läggssynsätt till grund för den följande
diskussionen möjliga spärregler. Diskussionen frånutgår falletav att ett
förlustbolag, frånövergår dotterbolag till aktiebolag,att tillettvara

dotterbolag till aktiebolag,att K. begränsasett Den tills vidareannatvara
till förlustutiämning framåt.

Den skillnad i potentiell möjlighet ñr F erhålla koncembidragatt som
ägarskiftet medför bör i princip inte påverka Fs faktiska möjlighet till
förlustutjämning. beaktandeEtt fullt denna princip skulle innebäraut av

möjligheten för F kvitta underskottetatt koncembidragatt från Kmot
begränsades till kvittning endast sådana koncembidragatt motavse som
F kan ha fått från S vid oförändradeantas ägarförhållanden. Det är
emellertid uppenbart sådan regel inte skulleatt gå tillämpa iatten
praktiken. Man får i stället änka sig schablon så näraen som som
möjligt ansluter till teoretiskt korrekt lösning.en

Den möjlighet föreligga är schablonmässigtatt Santa attsom synes
under viss period spärr-perioden efter ägarskiftet skulle ha helt saknaten
möjlighet lämna koncembidrag tillatt En sådan schablon får välanses
förenlig med den diskuterade situationen. Antagandet leder till att
underskottet i F inte till någon del bör får kvittas koncernbidragmot

Åfrån K under spärrperioden. andra sidan skulle inga restriktioner
uppställas för tid efter utgången spärrperioden.av

Genom koncembidrag kan inkomst direkt föras över från bolag tillett
Inkomster kan även förasett indireld,annat. över i form avkastningav

på överfört kapital. Om moderbolag vid ingångent.ex. ett ettav
räkenskapsår skjuter till 000 till1 dotterbolag medför det medett en-
räntesats på % i10 båda bolagen bolagens inkomster underatt-
räkenskapsåret och räkenskapsår längeså kapitaltillskottetsenare
kvarstår blir 100 lägre högre än vad eljest skulle ha varitresp. som
fallet.
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Utgångspunkten för förlustutjämning bör neutralt medatt systemet vara
avseende på ägarförândringar leder till inte heller den skillnad iatt
potentiell möjlighet ñr F erhålla kapitaltillskott ägarskiñetatt som
medför i princip bör få påverka Fs faktiska möjlighet till förlustutjäm-
mng.

Motsvarigheten i fråga kapitaltillskott till det schablonmâssigaom
antagandet för koncembidrag är antagande inteS skulle haett attom
gjort något kapitaltillskott under spärrperioden. Detta leder till att
underskottet i inteF bör få kvittas för varje beskattningsår undermot,
spärrperioden, schablonmässigt beräknad marknadsmässig avkastningen
på ackumulerade kapitaltillskott från K.

Begreppet marlcnadsränta âr oprecist eftersom riskinnehållet i olika
placeringar varierar. I 3 § 12 sista stycket finnsSIL regelmom. en som
innebär statslåneräntan ökad med procentenhet skallatt en anses som
marlcnadsränta för bl.a. konvertibla skuldebrev och vinstandelsbevis. I
betänkandet Neutral ñretagsbeskatming denna räntesatstas som
utgångspunkt för förslaget räntefördelning. Utredningen attom anser
räntesatsen lämpar sig även ñr det aktuella ändamålet.nu

Effekten spärr avseende kapitaltillskott kan belysasav en genom
följande exempel. Antag bolag överväger finansiellgöraatt ett att en
placering på företaget1000 kan ha i1000 kassan efter avyttringt.ex. av

tillgångnågon eller ompröva redan föreliggande finansiell placeringen
med årlig avkastning på 100. företagetOm förvärvar bolagett annaten
med underskott på 500 och placeringengör detta blir effekten igenom
frånvaro spärr avseende kapitaltillskott avkastningen påattav en
placeringen ekonomiskt inte träffas skatt under fem densett år. Iav
nämnda kalkylsituationen får således spärr avseende kapitaltillskotten

betydelse.stor
Är kalkylräntan i det tillskottsgivande bolaget högre i detän mot-

tagande bolaget, på grund det förra bolaget lånart.ex. medlenattav upp
högre ränta än vad medlen avkastar hosmot det bolaget,senare

försämras utbytet transaktionen och kan i vissa fall bli negativt. Deav
fall i vilka den förstnämnda kalkylsituationen föreligger motiverar
emellertid det aktuellaspärr slaget. En spärr avseende kapital-en av
tillskott bör emellertid innehålla dispensmöjlighet.en

I utländska ñr förlustutjämning förekommer detsystem att en
omläggning verksamheten i förlustbolag i samband medett ettav
âgarskifte tillmäts betydelse. Antag K avvecklar den tidigareatt
verksamheten i och i ställetF med oförändrat kapital i tillförF F en- -

verksamhet vinst vilken underskottet kan kvittas.motny som genererar
Vad innebär önskemålet neutralitet med avseende ägarförändringarpåom
i sådant fallett

Enligt utredningens uppfattning det godtyckligt att anta attvore
verksamheten skulle ha bedrivits i oförändrad form vid oförändrade
ägarförhållanden. Snarare bör frånutgå vade försökerägareattman
förränta kapitalet på bästa möjliga sätt. Slutsatsen blir det saknasatt
anledning begränsa Fs tillrätt underskottsavdrag grundatt på av en
ändring verksamheten i efterF ägarskiñet. slutsatsDenna stödsav av
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upprätthållandeförincitamentlösningen skulle skapaden ettmotsattaatt
ekonomiskfrånolämpligtvilket ärstagnerande verksamheter,av

synpunkt.

reglergällande6.3.2 Bedömning av

fåmansföretagförsärskilda spärreglerinnehåller delsGällande rätt
fåmansföretaginteaktiebolag ärregel förfäabreglema, dels somen

begränsadreglerVidare finns detskalbolagsregeln. ett meravpar
ochavsnitten 6.3.9.till i 6.3.8utredningen återkommerräckvidd som

för bolag utgöraktiebolaggäller såvittFåabreglerna somavser --
utgångsdagenbeskattningsåretantingen vid utgångenfåmansföretag av

ingångs-beskattningsåretföregåendedeteller vid ingången närmastav
tillämpliga i fall.tvådagen. De är

ihälften röstetaletmedaktier änfallet föreligger närDet avmerena
ägdeingångsdagen intepåutgångsdagen ägsbolaget på person somav en

denkanröstetalet. Situationenandel iaktier med attså Lex.stor vara
med lika rösträtt,50 aktieringångsdagen ägde 100på avperson, somen

beskattningsåret harföregåendeeller detbeskattningsåret närmastunder
aktie.ytterligareförvärvat en

röstetalethälftenaktier med änandra fallet föreligger närDet avmer
inte ägdeeller flerautgångsdagen tvåi bolaget på ägs personer somav

medaktierfall situationenaktier ingångsdagen. Dettadessa på attavser
bytthälften röstetalet har ägare.än avmer

juridiskförmedlinginnehavaktier jämställsMed ägande avgenomav
person.

förvärvasi bolagtillämplig aktierSkalbolagsregeln är ettett avom
i sådanförmedling dotterföretagdirekt ellerföretag avgenom --

röstetalet i bolaget.hälftenerhålleromfattning förvärvaren änatt avmer
tillämplig detregeln skall ärförutsättning förytterligareEn attatt vara

tillgångfårförvärvetuppenbart förvärvareninte är att avengenom
kapitalförvalt-sin rörelse ellermed hänsyn tillverkligt och särskilt värde

nrng.
tillämpligaskalbolagsregelneller ärfåabreglemaKonsekvensen attav
föregåendefrånför underskottförlorar till avdragbolaget rättenär att

beskattningsår.
strider utgångspunktenskalbolagsregelnfåabreglernaSåväl attmotsom

neutralt avseende påmedförlustutjämning börförsystemet vara
konsekvensenFåabreglema det på grundâgarförändringar. gör att avav

förloratunderskott heltavdraget för gårreglerna tillämpligaär attatt -
endasttillämpligSkalbolagsregeln ipraktikenalltför långtgående. ärär- Är regelnfinansiella tillgångar.bolaget bestårtillgångsmassan i avom

interegelnfåabreglema. den måntillämplig gäller detsamma för Isom
tillincitamentförlustutjämning olämpligaförtillämpligär systemetger

ägarskiften.
denfrån utgångspunktenkan kritiserasFåabreglema även att genom
i förvärvs-rullning framåtskattereform införda tekniken med1990 års

kringgåendetillhar skapat vissa möjligheterkällan underskott avav
reglerna.
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6.3.3 Generella regler

I föregående avsnitt konstaterades såväl fåabreglema skal-att som
bolagsregeln strider principen för förlustutiämning börmot att systemet

neutralt med avseende ägarförändringar.på Härtill kommer attvara man
enligt utredningens uppfattning möjligt bör undvika särregler förom
fâmansföretag. Slutsatsen är fåabreglema och skalbolagsregeln böratt
avskaffas och ersättas generella spärregler baseras denpå nämndaav som
principen.

I det följande inventeras först de situationer då spärregler aktualiseras.
Därefter lämnas förslag till sådana regler. För framställningen skallatt
förenklas inriktas den aktiebolagpå fysiskaägsytterstsom av personer.
Vad gällersägs emellertid i frågaäven, aktiebolag ekonomisksom om
förening, bankaktiebolag, sparbank och försäkringsbolag och i fråga om

fysisk dödsbo, stiftelse, ideell förening och handelsbolag i vilketperson
Ävensubjekt de nämnda slagen delägare.är i övrigt framställ-ett ärav

ningen principiellt hållen. Innebörden i detalj förslagen framgårav av
förslaget till lag avdrag för underskott näringsverksamhet ochom av
författningskommentaren.

6.3.4 Spärrsituationema

I det följande används orden förlustbolag och vinstbolag. Med förlunbo-
lag aktiebolag har rätt till avdrag för underskott frånettavses som
närmast föregående beskattningsår, med vinstbolag aktiebolag medett
skattemässiga inkomster under eller flera de föregåendenärmastett treav
beskattningsåren.

De situationer aktualiserar spärregler karaktäriseras antingenattsom av
förlustbolagetvinstbolaget kommer under bestämmande inflytandeett nytt
eller förlustbolagetvinstbolaget eller moderbolag till bolaget får ett
bestämmande inflytande över aktiebolag. företagEtt börett annat anses
ha bestämmande inflytande över företag detett ett annat om senare
företaget dotterföretagär till det förra. fysiskFrågan harom en person
bestämmande inflytande företagöver bör bedömas utifrån vadett som
hade gällt hade varit aktiebolag.ettom personen

Relationen bestämmande inflytande över kan innefatta flera led. Om
har bestämmandeA inflytande över B har bestämmandet.ex. som

inflytande över har bestämmandeså A inflytande över C.
Spärrsituationerna är följande.
S1. Ett aktiebolag det moderbolaget får bestämmande inflytandertyu

över
ñrlustbolag elleretta.
vinstbolag.ett

fysiskS2. En får -i fall än i bestäm-S1annatperson som avses -
mande inflytande över

förlustbolag elleretta.
vinstbolag.ett
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fysiska får i fallS3. En än i S1annatgrupp personer som avses- -
bestämmande inflytande över

förlustbolag elleretta.
vinstbolag.ett

förlustbolag eller moderbolagS4. Ett till sådant bolag elleretta.
vinstbolag moderbolageller till sådant bolag får bestämmandeett ett

inflytande aktiebolag det dotterbolaget.över ett annat nya
Relationen mellan ochS1 S2 är sådan fysisk haratt om en person

bestämmande inflytande över aktiebolag får bestämmandeett ettsom
inflytande förlustbolag elleröver vinstbolag föreligger inteså S1ett men
S2. Motsvarande gäller relationen mellan ochS1 S3.om

syftar till konsekvenser inträffarS3 fysisknäratt samma som en
får det bestämmande inflytandet förlustbolag elleröver ett ettperson

vinstbolag skall inträffa fysiskanär âr såen grupp personer som av
begränsad omfattning har möjlighet samverka fåratt att ettpersonerna

inflytande.sådant
Enligt utredningen uppfattning detta syfte i rimlig graduppnås S3om

grundas fysiska under period fempå omfattaratt personer en som
beskattningsår för det aktuella bolaget dels och förvärvat aktier ivar en
bolaget med minst 5 % röstetalet, dels sammanlagt förvärvat aktierav
med hälften röstetalet.änmer av

Med denna utformning kommer i praktiken omfatta endastS3 att
aktiebolag eller till bli fåmansföretag. Principielltär övergår att settsom

dock fristående från begreppet fåmansföretag.är S3
händelse medför spârrsituation inträder iEn benämns detattsom en

följande strukturändring.

6.3.5 Spärrarna

detta avsnitt föreslåsI spärregler för de olika spärrsituationerna.

aktiebolag detS1a. En moderbolaget får bestämmande inflytandenya
färlunbolagöver ett

principär i det typfall bildadeS1a utgångspunkt för diskussionen isom
avsnitt enlighet med den6.3.1. I nämnda diskussionen finns det skäl för
spärrar avseende koncembidrag och kapitaitillskott för S1a.

Køncembidmgsspän för S1a

Bestämmelser koncembidrag finns i Enligt dessa2 § 3 SIL.om mom.
bestämmelser kan såvitt aktuellt koncembidrag lämnasär ettnu som- -
från moderbolag till dotterbolag eller från dotterbolag tillett ett ett ett

dotterbolag avdragsgillt för givaren och skattepliktigt förannat vara
ha verkan vid beskattningen. Dotterbolag används här imottagaren

den aktiebolagsrättsliga meningen, i vilken dotterdotterbolagt.ex. ett
till mormorsbolag i till vad fallet enligt termi-ärett motsats som-
nologin i dotterbolag till förutsätt-2 § 3 SIL utgör detta. Enmom. av-

skallningarna för koncembidrag ha verkan vid beskattningen äratt ett
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ägandet i varje led aktuella dotterbolagetmellan det de aktuellaatt
dotterbolagen och moderbolaget % aktierna.än 90 Enavsett mer av

förutsättning ägande dotterbolaget dotter-är detta krav påattannan av
bolagen varit uppfyllt beskattningsårvet för både givareunder hela och
mottagare.

grund sistnämnda förutsättningen intePå den kan koncembidragav ges
till förlustbolaget med verkan vid beskattningen under det beskattningsår
för detta då struktuñndringen skedde. Någon koncembidragsspärr för
detta beskattningsår behövs inte.därför

beskattningsår föreslår utredningenFör under spärrtidattsenare en
avdrag för underskott härrör från beskattningsåret före detnärmastsom
beskattningsår då strukturändringen skedde gammalt underskott skall
medges endast inkomsti den bolagets före avdrag för gammaltmån
underskott överstiger erhållet koncembidrag. den avdrag förI mån
underskott inte denna regel fåmedges grund bör avdraget göraspå av
det följandenärmast beskattningsåret i den regeln inte tillämpligmån är

då.även Spärrtiden kan lämpligen sträcka sig det femte beskatt-t.o.m.
ningsåret efter beskattningsårdet då strukturändringen skedde. Efter

föreliggerutgången spärrtiden inget hinder kvitta erhålletmot attav
koncembidrag gammalt underskott.mot

Kapitaltillskoztsspärrfär S1a

skjutamoderbolaget kanDet till kapital till förlustbolaget vidnya en
aktieägar-tillskott.nyemission eller Tillskott kapital kan ävengenom av

ske moderbolagetdet tillgångar eller tjänster tillatt avyttrargenom nya
förlustbolaget underpris ellerför förvärvar tillgångar tjänstereller från
förlustbolaget till överpris.

Utredningen underföreslår den nyssnämnda spärrtiden avdrag föratt
medgesgammalt underskott skall endast i den bolagets inkomst föremån

underskottavdrag för gammalt överstiger belopp motsvarandeett
statslåneräntan ökad med procentenhet och multiplicerad meden summan

kapitaltillskott från det moderbolaget. Statslåneräntan bör avläsasav nya
vid utgången november föreåret taxeringsåret.näst närmastav

övrigaI hänseenden kapitaltillskottsspärrenöverensstämmer med
koncernbidragsspärren.

Kapitaltillskottsspärren medför avkastning kapitaltillskottpåatt
behandlas likvärdigt med koncernbidrag. ställer kravspärren större på
skattemyndigheterna koncembidragsspärren iän eftersom den princip
medför prissättningen vid transaktioner mellan bolag i spärrställningatt
bör kontrolleras. spärren blir således faktor får med itasen som
bedömningen urvalvid revisionsobjekt. Enligt utredningens uppfatt-av
ning emellertid kapitaltillskottsspärren nödvändigt komplementutgör ett
till koncernbidragsspärren.

Vid omstruktureringar inom näringslivet kan det tänkas förekomma att
livskraftigt bolag förvärvar stagnerande bolag med förluster ochett ett

därefter investeringar i detta. de fall sådant förfarande framstårgör I ett
motiverat skälandra än skatteskäl bör undantag kunna frångörassom av
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kapitaltillskottsspärren dispensförñrrande. Beslut i frågaettgenom om
undantag bör fattas skattemyndigheten.av

ochS2a jysiskS3a. En eller jysrlska fårperson en grupp personer
bestämmande inflytande förlunbolagöver ett

dessaI fall medför strukturföándringen inte någon möjlighet till
koncernbidrag. koncembidragsspärrEn därförär inte aktuell här.
Behovet kapitaltillskotmspârr är detsamma i Sla. Denna kanav en som
utformas på sätt kapitaltillskottsspärren ñr Sla. Dispens-samma som
möjligheten bör omfatta även dessa fall.

S4a. färlustbolagEtt eller moderbolag till sådant bolag får be-ett
stämmande inflytande aktiebolag det dotterbolagetöver ett annat nya

Ett förlustbolag eller dess moderbolag kan förvärva aktierna i bolagett
har tillgångar med betydande övervärden. vinstDen uppkom-som som
vid avyttring tillgångarna kan kvittas underskottet imotmer en av

förlustbolaget det dotterbolaget lämnar koncembidrag tillattgenom nya
förlustbolaget. En koncembidmgsspärr behövs därför. Denna kan
utformas på sätt koncernbidragsspärren för Sla.samma som

vederlagetOm vid förlustbolagets förvärv aktierna består till-av av
igångar förlustbolaget medför förvärvet i princip inte förlustbolagetatt

kan tillföras kapital från det dotterbolaget till belopp överstigernya som
det utgivna vederlaget. Någon kapitaltillskotwspârr därför intesynes
behövas för detta fall.

Utgörs vederlaget nyemitterade aktier i förlustbolaget kan däremotav
kapital tillföras förlustbolaget.nytt Antag förlustbolagatt ettex.

förvärvar aktierna i bolag med nettotillgångarett på 100 vederlagmot av
nyemitterade aktier. De delas100 eller skiftas till förlustbolaget.ut
Effekten är densamma förlustbolaget erhållit kapitaltillskottettsom om
på 100. För detta fall behövs därför spärr sikte på utdelningtaren som
och utskiftning från det dotterbolaget. Spärren kan i princip utformasnya
på sätt kapitaltillskottsspärren för Sla.samma som

Samtliga b-jizll

I avsnitt 3.2 har föreslagits avdrag för underskott förlustutjäm-att genom
ning bakåt inte skall medges i den mån underskottet lämnatmotsvaras av
koncernbidrag. Med hänsyn härtill aktualiseras inte någon särskild
koncembidragsregel i b-fallen.

Vad gäller motsvarigheter till kapitaltillskottsspärren och spärren
avseende utdelning och utskiftning kan följande synpunkter anläggas.

Generellt förhåller det sig så låneñnansiering tillgångar med lågatt av
direktavkastning det kan sigröra fastigheter eller aktier iLex.om- -
princip medför underskott uppkommer underskottetatt ett balanseras
typiskt värdetillväxt tillgångarna.på Ett vinstbolagsett kan såledesav
i princip alltid skapa underskott kan dras frånett tidigare inkomstsom av

med låneñnansiering förvärva lågavkastandeatt tillgångar.genom
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motsvarande underskott skapas i koncembolag medPå sätt kan ettett
lågavkastande tillgångar finansierade med kapitalär eget attsom genom
kapital förs till bolag i koncernen utdelninglut-över annatett genom
skiftning eller kapitaltillskott kapitalavtappning. På så sätt kan
förhindras tidigare förlorad för förlustutjämning bakåtinkomst gåratt en

iför koncernen grund tidsgränsen. kan ske såväl sedanpå Dettaav en
struk-tidigare etablerad koncern i koncern skapatssom en som genom en

turändring.
Enligt utredningens uppfattning skulle emellertid generell spärren

riktad anskaffning låneñnansierade tillgångar med låg direktav-mot av
kastning i fall för närvarande föra alltför långt bl.a. grundpåvart av
svårigheterna identifiera missbruksfallen.att

gäller kapitalavtappning efter strukturändring fångas BullenVad atten
förlustbolag får inflytande vinstbolag ochbestämmande överett ett att ett

vinstbolag får bestämmande inflytande ñrlustbolag in utdel-över ett av
nings-utslciftningsspärren kapitaltillskottsspärren ñrför S4a Sla.resp.
Ytterligare fall emellertid beaktas, nämligen bolag medtvå bör att ett
förväntad förlust får bestämmande inflytande vinstbolag ochöver ett ett
vinstbolag får bestämmande inflytande förväntadbolag medöver ett
förlust.

värdeminskning fårAvdrag för maskiner och andra inventarierav
medenligt huvudregeln göras det skattemässiga restvärdet. I30 av

inventariumfråga anskaffats under beskattningsåret är såledesettom som
det högsta tillåtna avdraget 30 % anskaffningskostnaden. avdragDettaav
kan överstiga den verkliga värdeminslcningen. Skillnaden brukar beteck-

överavskrivning.nas
överavskrivning kan medföra ñrlust. förlustutjämning bakåtEn Omen

sådaninförs kan förlust kvittas tidigare vinster inom utjämnings-moten
perioden. Normalt detta önskad effekt. motverkandeär Utan någonen

möjligtregel blir det emellertid för fysisk eller juridisken person som
påbörja verksamhet ikräver betydande investeringattavser en som en

kvittningsmöjligheteninventarier utnyttja förvärvaatt att ettgenom
vinstbolag och investeringen detta. sådant fall skullegöra I ettgenom

för förlustutjämning premiera överlåtelsen vinstbolaget.systemet av
uppkommitanfördagrund det bör avdrag Br underskottPå av som

beskattningsår då inteunder det strukturändring skedde elleren senare
medges inkomst före det beskattningsår strukturändringen skedde.dåmot

6.3.6 Företagsledanegeln

Enligt fåabreglema utlöser inte aktieförvårv personav en som var
företagsledare i bolaget fåmansbolag. Utredningens förslagspärregeln för
i föregående medför förlustbolagdet strukturändring avseendeatt etten

fysiski form förvärv endast utlöser kapitaltillskottsspärr.av av person en
Fåabreglerna innebär törlustavdrag förloras. Medrätten till heltatt
hänsyn härtill utredningen motsvarighet till företagsledar-någonattanser
regeln inte i det föreslagnabehövs systemet.
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6.3.7 Fusion

Fusion enligt 14 kap. 8 § ABL innebär helägt dotterbolag detatt ett
överlåtande bolaget går i moderbolaget det Övertagande bolaget.upp
Vid sådan fusion har enligt 2 § 4 åttonde stycket detSIL över-mom.
tagande företaget rätt till avdrag för underskott det överlåtan-samma som

skullede företaget ha haft fusionen inte ägt detOm Övertagandeom rum.
företaget fåmansföretag vid utgången beskattningsåretett eller detvar av
överlåtande företaget sådant företag vid ingången detett närmastav
föregående beskattningsåret krävs dock det Övertagande företaget ägdeatt

%än 90 aktierna i det överlåtande företaget vid den sistnämndamer av
tidpunkten.

Reglerna gäller även vid motsvarande fusioner enligt vissa andra
associationsrättsliga lagar. I dessa an omfattas även fusioner genom
absorbtion och kombination. Vid fusion mellan ekonomiska föreningar
krävs båda föreningarna är kooperativaatt enligt 2 §att anse som
8 SIL.mom.

Den nuvarande principen kan sägas fusion inte skallattvara en
påverka möjligheten till förlustutjämning. Denna princip bör gälla även
i fortsättningen. Helt kan den dock inte upprätthållas. förlustutjäm-Den
ning spärreglema avseende koncernbidrag och kapitaltillskott riktarsom
sig sker nämligen implicit efter fusionmot på grund då endastatten av

resultat och fönnögenhetsmassa föreligger.ett Förelåg för någoten av
de deltagande företagen begränsning i rätten utnyttja gammaltatt etten
underskott därförmåste rätten utnyttja det underskottet skjutas tillatt upp
dess spärren skulle ha släppt vid oförändrade ñrhállanden. Annars skulle
spärreglema kunna kringgås fusion.genom

En spärr på grund struktuándring förlustutiämning bakåt hosmotav
företagetdet överlåtande bör föras över på det Övertagande företaget.

Den bör naturligen endast tidigare inkomst hos det överlåtandeavse
företaget.

Anledning frångå kravet vid fusion mellan ekonomiskaatt föreningar
båda föreningarna skall kooperativaatt föreligger inte.vara

6.3.8 Allmännyttiga bostadsföretag

Enligt 2 § 16 andra stycket SIL gäller följande. Föranledermom. en
överlåtelse aktier eller andelar i allmännyttigt bostadsföretag ellerettav

ändring i fråga företaget godkännandet allmännyttigtattannan om som
bostadsföretag skall återkallas går företaget miste rätten till avdragom
för tidigare underskott. Regeln har sin igrund underskott hos sådanaatt
företag ofta fiktivaär på grund schablonbeskattningen. Anledning attav
avskaffa denna särskilda regel föreligger inte så länge schablonbeskatt-
ningen allmännyttiga bostadsföretag består. betänkandet SOUav
19928 Fastighetstaxering Bostadsrätter föreslås schablon-attm.m. -
beskattningen avskaffas]
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6.3.9 KockumLex

gällerEnligt 5 följande. aktiebolag eller ekono-2 § SIL Har ettmom. en
förening till huvudsaklig ellermisk helt eller del överlåtit sin verksamhet

sina tillgångar till bl.a. eller kommun får underskottstaten upp-som
kommit inte avräknas inkomstföre eller i samband med överlåtelsen mot

tillfallit företaget efter överlåtelsen. Bestämmelsen syftar till att ettsom
företag inte skall ha till avdrag för underskotträtt motsvarassom av
skulder övertagits m.fl. Det Br utredningen oklartärstatenavsom
vilken praktisk betydelse bestämmelsen Utredningen harhar.numera

inte för föreslå den avskafias.emellertid stöd att att
Enligt gällande bestämmelsen såväl avräkning inomrätt ettsynes avse

beskattuingsår avdrag för underskott. bestämmelsernaGenom attsom om
avdrag för underskott samlas i särskild lag krävs bestämmelse ien en

tilldenna komplement 2 § 5 SIL.som mom

6.3.10 Konkurs och ackord

tillI anvisningarna 26 § KL finns spärregler avseende konkurs och
regler i princip gälla fortsättningen och dåackord. Dessa bör även i avse

förlustutiämning bakåt.även
Regeln avseende ackord emellertid onödigt långtgående. Enligtsynes

erhållitmedges skattskyldig ackord inte för underskottregeln avdragsom
i förvärvskälla till vilken skuld omfattas ackordet hänför sig.som av

utredningens uppfattning bör bortfalletEnligt avdragsrätten begränsasav
till belopp motsvarande de skulder fallit bortatt ettavse som genom
ackordet.
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7 Kvittning underskott aktivav av

näringsverksamhet inkomstmot av

tjänst

7.1 Gällande rätt m.m.

Nuvarande regler förlustutjämninag infördes skatterelbrmen årom genom
1990 väsentligen i enlighet med Inkomstskatteutredningens RINK
förslag i betänkandet SOU Reformerad198933 inkomstbeskatming.
Enligt de reglerna 26 § KL dras underskott i förvärvskâllanya en av
vid beräkningen inkomsten förvärvskâlla följandenärmastav av samma
år. Visar förvärvskällan underskott under flera beskattningsår acku-
muleras underskotten. Reglerna innebär alltså fullständig kvittningen -

såväl inkomstskatt socialavgifter inommot förvärvskâlla utansom en-
tidsbegränsning. Däremot med undantag inte kvittningaccepteras ett
mellan skilda förvärvskâllor.

Undantaget, inte fanns med i RlNKzs förslag, gäller underskottsom av
aktiv näringsverksamhet litterär,avseende konstnärlig eller därmed jäm-
förlig verksamhet 33 § 3 KL. Underskott sådan verksamhetmom. av
får dras från intäkt tjänst. Ett villkor är intäkter någonattav av av
betydelse från verksamheten redovisats under beskattningsåret eller något

de närmast föregående beskattningsåren.tre Kvittningsråtten gällerav
endast det aktuella beskattningsårets underskott, alltså inte underskott från
tidigare beskattningsår. Den skattskyldige har frihet välja mellanatt
huvudregeln och undantagsregeln. Inget hindrar han växlar mellanatt
reglerna. Någon begränsning det skattemåssiga värdet kvittningav av
enligt undantagsregeln görs inte. Uttaget arbetsgivaravgifter påverkasav
dock inte kvittningsmöjligheten utnyttjas. Den pensionsgrundandeattav
inkomsten påverkas inte heller.

Avslutas verksamheten i förvärvskâlla i inkomstslaget näringsverk-en
samhet får det ackumulerade underskottet minskat i förekommande fall-
med bl.a. utnyttjad kvittning enligt 33 § 3 KL drasmom. av som-
reaförlust 3 § 13 SIL, dvs. 70 % underskottet får dras frånmom. av av
intäkt kapital 3 § 2 SIL. Avdragsrâtten kvoterat slutavdragav mom.
inträder med förskjutning.års fårAvdraget fördelasett på år.tre
Avdragsrätten gäller inte för underskott självständigt bedrivenav
näringsverksamhet utomlands eller vid överlåtelse andel i handels-av
bolag. I det fallet igörs stället reavinstberäkning enligtsenare en
särskilda regler 28 § SIL.

Underskott kapital tillrätt skattereduktion 3 § 14 SIL.av ger mom.
skattereduktion medges fr.o.m. 1994 års taxering med 25 den delav
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överstiger kr. och med över-underskottet inte 100 000 18 avav som
det kvoterade slutavdragetskjutande belopp 2 § UBL. Genom4 mom.

begränsadunderskott kapital uppnåsskattereduktionen föroch enav
bl.a. Ijänsteinkomster.indirekt kvittning skatten påmot

inkl.i förvärvskällorframgått har reglerna indelningSom om -
betydelse.och passiv verksamhetbegreppen aktiv -

följande i fråga förvärvs-regler gällerEnligt nuvarande 18 § KL om
näringsverksamheternäringsidkare. Skilda aktivakällor för enskilda

verksamhet bildarñrvärvskälla. Varje passivbildar enen gemensam
anknytning tillVerksamheter har naturligförvärvskälla. var-somegen

aktivverksamhet. verksamhet utgörbetraktas enda Enandra som en
ioväsentlig omfattning arbetatnäringsidkaren i ickeverksamhet om

passiv näringsverksamhet. älv-verksamhetverksamheten. utgörAnnan
passiv näringsverk-hänförs alltid tillnäringsverksamhet i utlandetständig

samhet.
gränsdragningenl98990l10 utvecklasförarbetena 646I prop. s.
aktivitet innebärpassiv näringsverksamhet. Kravet påmellan aktiv och

verksam-syssloma inormalfallet den skattskyldige skall ha ägnati att
anställningför vanlig påheten minst tredjedel den tid åtgårav som enen

omständigheter-jämkas med hänsyn tillheltid. krav får i vissa fallDetta
näringsverksamhetvid sidan anställning driverEn som om enna. person

regelmässigthans arbetsinsats får såledesi huvudsak baseras på egensom
beträffandegäller däremot inteuppfylla aktivitetskravet. Dettaanses

balansomslutning. fråga förvaltningverksamhet med betydande I omen
minst tredjedelsåledes arbetsinsatsenfastigheter bör motsvara enav egna

för verksamheten skallarbetstiden i heltidsanställning attatt varaenav
till aktiv näringsverksamhet.hänföra

förvärvskäl-företagsbeskattning konstateras indelningen iNeutralI att
önskemåli inkomstskattehänseende föranledslor ett attomnumera av

passiv fas-passiv verksamhet,förhindra underskott t.ex.att av en
verksamhet,tighetsförvaltning, skall kunna kvittas inkomstmot av annan

åstadkommanäringsidkaren kankonsultverksamhet,t.ex. att enmen
tillkvittning förlägga verksamheternasådan ettatt enmans-genom

dis-framstår därföraktiebolag. Indelningen i förvärvskällor som en
förhållande tillbedriven näringsverksamhet ikriminering enskiltav

föreslåsbedrivs aktiebolag ochnäringsverksamhet ett av-som genom
behålls enligtaktiv och passiv näringsverksamhetskaffad. Indelningen i
socialförsäk-till dess betydelseförslagen i betänkandet med hänsyn ur

återgivnanäringsverksamheten.ringssynpunkt appliceras hela Depåmen
fort-böra vägledande ävenuttalandena i l98990l10 anges varaprop.

sättningsvis.
fysiskgäller i frågaEnligt nuvarande regler 18 § KL person somom
i bolaget delas indelägare i handelsbolag näringsverksamhetenär attett

närings-gäller enskilt bedriveni förvärvskällor enligt de regler försom
skildaverksamheter bildarskillnaden aktivaverksamhet med den ävenatt

naturlig anknytning tillförvärvskällor saknarverksamheterna var-om
enskild näringsverksamhetandra. Inkomst från bolaget och inkomst av

handelsbolagfrånbedrivs delägaren eller inkomst annatettsom av
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hänförs till skilda förvärvskällor även verksamheterna har naturligom
anknytning till varandra.

Neutral företagsbeskattningI föreslås inkomst all näringsverk-att av
samhet beräknas Inkomst näringsverksamhet frångemensamt. ettav
handelsbolag och inkomst näringsverksamhet skall dock beräk-annan av

för sig inte andelen i bolaget omsättningstillgångutgör i enskildnas om
näringsverksamhet. skattskyldigEn skall dock ha möjlighet förstaatt

hangången är skattskyldig inkomstför både enskild näringsverksam-av
het föroch inkomst näringsverksamhet bedrivs visstettav som av
handelsbolag välja inkomstberälcning. Den valda ordningen färgemensam
inte frångås beskattningsâr skattskyldigOm andel iäger ettsenare en en
handelsbolag i sin andel iäger handelsbolag skalltur ett annatsom en
vidare enligt förslaget inkomsterna i bolagen beräknas för dengemensamt
skattskyldige.

I fråga kommanditdelägare och vanliga delägare i handelsbolagom som
förbehållit sig begränsat för bolagets förbindelser i förhållandeett ansvar
till övriga delägare i bolaget föreslås inkomst näringsverksamhetatt av
i bolaget alltid föräven delägare aktiebolag %knasär för igsom
SOU 1991100 107 ff.. För sådana delägare kommer avdrag förs.
underskott medges först andelennär enligt reavinstreglerna.att avyttras

7.2 tillBakgrunden nuvarande regler

problem iEtt det gamla skattesystemet gällde de efterhand alltmer ökande
underskottsavdragen. Vid 1960 åts taxering uppgick underskottsavdragen
sammanlagt till milj.400 kr och motsvarade delca av samman-
räknade inkomsterna. Vid 1978 års taxering uppgick underskotts-
avdragen till miljarder12 kr. De motsvarade då 5 % deav samman-
räknade inkomsterna. belöpteHärav miljarder1,7 kr på vad som numera
är hänföra till näringsverksamhet.att

Före skattereform1982 års gällde huvudprincip underskottattsom av
förvärvskälla kunde avräknas fullt från den sammanrälcnadeuten

inkomsten. Eventuellt överskjutande underskott kimde utnyttjas som
förlustavdrag under sexärsperiod. Vissa begränsningar fanns.en
Reaförluster kunde endast kvittas reavinster. Kommunalt ñckmot
underskott dras inkomsterendast hänförliga till kommun.motav samma
Särskilda skatteflyktsregler infördes år 1973 ñr underskott rederi- ochav
luftñrrtsrörelse. socialavgiftshänseendeI tilläts kvittning inte sig överVare
tiden inom förvärvskälla eller mellan skilda förvärvskällor.en

Genom 1982 skattereformårs prop. 198182 begränsades197 kvitt-
ningsmöjlighetema avsevärt. Bl.a. sänktes det skattemässiga värdet av
underskottsavdragen generellt till 50 %. flertaletFör inkomsttagareca
med inkomster understigande viss nivå den s.k. brytpunkten inträddeen
begñnsningen automatiskt sänkning marginalskatten. Förgenom en av
inkomsttagare med högre inkomster åstadkoms avdragsbegränsningen

den statliga inkomsten delades i två delar, grundbelopp ochattgenom
tillâggsbelopp. Vid beräkning kommunal och statlig grundbeloppav
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beskattningsbar inkomst fick underskott i förvärvskälla dras aven som
överskju-allmänt avdrag överskott i andra förvärvskällor. Eventuelltmot

tande underskott fick liksom tidigare och utnyttjas förlust-sparas som
för tilläggs-avdrag under sexårsperiod. Vid beräkning underlagaven

belopp, träffades progressiv statlig skatt, medgavs kvittningsom av
kvittning inteframåt under sexårsperiod i förvärvskälla medansammaen

medgavs ingentilläts mellan förvärvskällor. I socialavgiftshänseende
Årkvittning sig tiden eller mellan skilda förvärvskällor. 1989övervare

det skattemässiga värdet underskottsavdrag % medan högsta47ettvar av
%.maxginalskattesats 72var

inkomståret uppgick underskottsavdragen avseende vadFör 1989 som
sammanlagthänföra till näringsverksamhet till 6,1är attnumera

miljarder miljarder kr belöpte jordbruksfastighet ochkr, 3,3 påvarav
miljarder kr fastighet.1,6 på annan

endast tillåta kvittning framtida intäkter inomRINKs förslag motatt
och förvärvskälla bortsett från kvoterat slutavdragen samma men - -
tillåta mellan skilda förvärvskällor motiverades främstinte kvittning av

skatteplanering. Vidare framhålls denönskemål förhindra attattom
inom förvärvskällan skulle underlätta seriöstobegränsade kvittningsråtten

jämförelse äldre regler delnyföretagande i med SOU 198933 1 184s.
modifieradesff.. propositionen 198990110 588 förslagetI prop. s.

tillåtanämligen motiverat med vissa begränsningarnågot. Det ansågs att
aktiv litterär, konstnärlig ellerkvittning tjänst underskottmot av av

därmed jämförlig verksamhet.
förberäknade till de kvittningsreglemaRINK övergångenatt nya

utvidgning begräns-näringsverksamhet innebär såväl som ensom en-
ning skulle positiv budgeteffekt miljard kr SOUpå 198933ge en en-
del 1 188.s.

Överväganden7.3 förslagoch

för kvittningEnligt direktiven skall utredningen modellpresentera en av
underskott aktiv näringsverksamhet inkomst tjänst. Däremotmot avav

ställning till sådan möjlighet tillingår det inte i uppdraget att ta om en
kvittning bör införas eller ej.

i direktiven angiven utgångspunkt underskott aktivEn är endastatt av
direktiven fram-näringsverksamhet skall komma i fråga för kvittning. I

främjahålls vidare syftet med kvittningsmöjlighet böratt attvaraen
modellnyföretagande. Utredningen har därför valt utformaatt en som

tänkasbör kunna fungera starthjälp för verksamheter kansom en som
tjänstesek-utvecklas livskraftiga företag inom industri-, handels- ochtill

alternativ till huvudregelnModellen således inte generelltutgörtom. ett
kvittning framåt i verksamheten.om

till följdsammanhanget kan behovet kvittning minskarI nämnas att av
skulderförslaget i Neutral företagsbeskattning fri allokering avav om

Härigenom kan denmellan näringsverksamheten och privatsfåren.
skattskyldige åstadkomma avdragsgilla i inkomst-ränteutgifter bliratt
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Ävenslaget kapital. med negativ räntefördelning innebärsystemet
avdragsrätt för ränteutgifter i inkomstslaget kapital.

Enligt utredningens uppfattning kan det lämpligt modellenattvara
omfattar kvittning under de fem första verksamhetsåren. Kvittning bör
inte få ske skattskyldigeden tidigare bedrivit likartad verksamhet.om

tillämpningsskäl bör begränsningenAv endast de fem åren.senasteavse
Vidare bör kontinuitet gälla verksamheten övertagits från make ellerom

närståendeannan person.
Det kan i rådande jordbrukspolitiska läge inte angeläget attanses

starthjälpsamhället generellt lämnar till nytillkommande jordbrukare i
form kvittningrätt till underskott tjänsteinkomster. Intemotav en av
heller kan detta angeläget i fråga skogsbrukare. Härtill kommeranses om

kvittning avseende underskott jord- och skogsbruk kan iatt antasen av
betydande utsträckning komma verksamheter till godo där underskottet
i större eller mindre utsträckning har sin grund i levnadskostnader t.ex.
fritidsjordbruk och s.k. hästgårdar. Ett stöd till sådana verksamheter
verkar vidare höjande priserna för jordbruksfastigheterpå vilket försvårar
yrkesmässiga etableringar.

underskottEtt hyres- eller kontorsñtstighet oñaär endast lik-av
viditetsmässigt eftersom underskottet typiskt sett motsvaras av en
vårdestegring fastigheten.på Det aktuella läget fastighetsmarknadenpå
jävar enligt utredningens uppfattning inte riktigheten ipåståendet ettav
långsiktigt perspektiv. Bl.a. med hänsyn härtill bör modellen inte

underskottomfatta det nämnda slaget.av
anförtsDet beträffande fastigheter bör lämpligen föranledasom en

regel kvittning inte får ske hälften kapitaletän iattom merom av
verksamheten hänförligt tillär fastighet. Undantag bör dock göras för
fastighet eller fastighetsdel med tillhörande mark vid fas-som
tighetstaxeringen hänföra till industribyggnadär eller övrig byggnad.att
Övrig byggnad är vid fastighetstaxeringen. Tll denna hänförsrestposten

intebyggnader klassificerasskall småhus, hyreshus, ekonomi-som som
byggnad, industribyggnad eller specialbyggnad. Till övrig byggnad
räknas bl.a. vissa verkstadsbyggnader.

Reglerna kapitalunderlag i survlagstifcningen bör tjäna till ledningom
vid bestämmande relationen mellan det till fastighet hänförligaav
kapitalet och hela kapitalet i verksamhet i fråga handelsbolag bören om
reglerna för fysiska utnyttjas. Dessa regler skall enligtpersoner
utredningens förslag föras till de lagar föröver enskilda näringsidkare

föreslås i Neutral företagsbeskattning.som
viktigtDet är ha klart för sig huvudregeln kvittning framåtatt att om

i verksamheten medför kvittning även socialavgiñer vilket kvittningmot
inkomst tjänst inte gör. Det kan därför i fall blimånga svårt förmot av

skattskyldig ställning till vilken kvittningsform han bör välja.att taen
tillDen rätt omprövning under fem år tillåts enligt densom nya

taxeringslagen begränsar dock detta problem. Vidare föreligger enligt
modellen inget hinder underskott består underskottmot att ett som av

ackumulerats under flera år kvittas tjänsteinkomst.motsom
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kommandit-ff. föreslåsföretagsbeskattning 107NeutralI att
förbehållit sigdelägare i handelsbolagoch vanligadelägare ettsom

till övrigabolagets förbindelser i förhållandeförbegränsat ansvar
andelenunderskott i bolaget först närskall få avdrag fördelägare
omfattamodellen intemed det förslaget börkonsekvensIavyttras.

sådana delägare.handelsbolag belöper påunderskott i som
näringsverksamhet inkomstñr underskotttill avdragRätten motav

avdrag. dennautformas allmänt Avbör tekniskttjänst ettsett somav
tjänsteinkomstkvittning kan ske såvälkonstruktion följer motatt som

inkomstberäkning inteför vilkensådan näringsverksamhetinkomst av
verksamheten jfr §underskottsgivande 18ske med denskall gemensamt

Vidare följerföretagsbeskattning.enligt NeutralKL att uttaget av
handelsbolagsinkomster intelöneskattegenavgifter särskild påresp.

löntagarfallen.likabehandling medföreliggerHärigenombegränsas. en
skattskyldigaförmånligare för demodell typisktUtredningens är sett

därmed jämförligkonstnärlig ellerñr litterär,gällande reglernaän de
förmodellen gällahärtill bör ävenBl.a. med hänsynverksamhet.

de fem förstaverksamhet underbedriver sådanskattskyldiga som
nuvarande reglernabeskattningsår bör deverksamhetsåren. För senare

med förslaget igälla. förutsättning hängeralltjämt En sammansom-
förvärvskäl-indelningen iföretagsbeskattning avskaffandeeutralN avom

ellernäringsverksamheten uteslutande såbörlor gottatt somvara-
jämförliga ak-eller därmedlitterära, konstnärligauteslutande avser

tiviteter.
före verksamhetensi efterhand ñr utgifterMöjligheten till avdrag

påverkas inteanvisningarna till KLpåbörjande punkt 23 §26 avav
modell.utredningens
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8 Särskilda regler för mindre företag

Ett borttagande och sänkning skattesatsen medför iav surven en av
princip viss omfördelning skattebördan från företag i storen av som
utsträckning disponerar sina vinster för utdelning till företag i storsom
utsträckning fonderar vinstmedlen. Skälet för detta är att surven
premierar fondering. Den nämnda effekten âr allmänt önskadsett
eftersom den leder till bättre balans i beskattningen utdelade ochen av
kvarhållna vinstmedel jfr avsnitt 1.

Effekten kan tänkas medföra viss omfördelning skattebördan frånen av
större till mindre företag. Grunden för sådan hypotes skulle atten vara
större företag i högre utsträckning mindreän företag ställs inför mark-
nadsbestämda utdelningskrav och de således har störreatt ettsenare

för fondering.utrymme
Om detta kan till börja med sakertvå sägas. Denatt är hypo-attena

Ävengrundas kvalitativtpåtesen detta skulleett resonemang. om vara
riktigt är det långt ifrån givet effekten är nämnvärd betydelse. Denatt av
andra utgår från antagande effekten har praktisk betydelse.ett Iattom
förarbetena till 1990 års skattereform finns inte något stöd ñr uppfatt-
ningen syfte med skulle ha varitatt mindreett företagattsurven gynna
i förhållande till större företag. Detta och den allmänna utformningen av

för beskattning företag leder tillsystemet slutsatsen effektenattav var
oförutsedd lagstiftaren. Utredningen kan därför principiellt intesettav
finna det motiverat upphöja effekten till för fortsattatt reforme-norm en
rad företagsbeskattning.

Även ekonomiska skäl talar särskilt gynnande mindre före-mot ett av
allmänna skatteregler. Ett sådanttag gynnande innebär nämligengenom

lämnar generella subsidieratt till sådanastaten företag. Den i bil. 2
redovisade undersökningen Stefan Fölster enligt utredningensav ger
uppfattning stöd för antagandet sådana subsidier är samhällsekono-att
miskt ineffektiva i den meningen det samhällsekonomiska värdetatt av
de investeringar subsidiema understiger de samhälls-som genererar
ekonomiska kostnaderna.

denI särskiltmån statligt stöd till mindre företag inom förramen
skattesystemet överhuvud skall förekomma bör det enligt utredningens
mening riktas till företag med projekt kan dels ha samhälls-antas ettsom
ekonomiskt värde, dels inte komma till stånd stödet. liggerDetutan
utanför för utredningsuppdraget riktadeövervägaattramen system av
detta slag.

4 l20776
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i avsnitterinra det 7Utredningen vill i detta sammanhang attom
underskott aktiv näringsverk-för kvittningpresenterade systemet av av

innebär stöd lämnas till nystartadesamhet inkomst tjänst attmot av
enskild firma eller i handelsbolag.företag bedrivs undersom

erinra riksdagen under hösten 1991Utredningen vill här också attom
de skattemåssiga vill-fattade syftar till förbättrarad beslut atten som

förslagen i Neutral företags-koren för småföretagande. Vidare innebär
för enskilt bedriven närings-skattemässiga ñrbättringarbeskattning stora

verksamhet i handelsbolag.verksamhet och
särskilda reglernasammanhang definns anledning i dettaDet taatt upp

regler, tillkomi 3zl2-reglema. Dessa3 § 12 SIL genomsommom.
Överstigeri drag följande.skattereform, innebär1990 års grova

anskaff-aktier i fåmansföretag såutdelningen på procentstorett av
med tilläggaktierna statslånerântanningskostnaden för motsom svarar

intäktskall överskjutande beloppfem procentenheter tas avupp somav
Är Uppkommer reavinst vidlägre skillnaden.tjänst. utdelningen sparas

reavinstenñrnansfönetag skall hälften utöveravyttring aktier i ett avav
Reglerna tillämpas endastutdelning intäkt tjänst.sparad tas avupp som

omfattning.varit verksam i företaget i betydandeden skattskyldigeom
i fåmansföretagreglerna motverka arbetsinkomsterSyftet med är att att

dennabeskattade kapitalinkomster. En regelomvandlas till lägre typav
arbetsinkomsterolika skattesatser föri skattesystem medcentralär ett

kapitalinkomster.och
där fåmansföretags-312-reglema illustreras i tabellBehovet enav

skatt vid olikainkomst i bolaget kr förebehållning på 100ägares av en
angesl. Grundläggandetillgodogörande inkomstenformer för ägarens av

Ägaren betala såvälredovisas i delen tabellen.antaganden övre antasav
inkomst tjänst. Arbetsgivar-statlig inkomstskattkommunal på avsom

inkomstersin helhet skatt detta förutsätter överavgifterna i utgöraantas
för kapital-och reavinst ligga över taketbasbelopp. Utdelning7,5 antas

utdelning.utdelning nivån för sparad Antagnabeskattad överresp.
vinstmedel varierar mellan de olikaoch obeskattadevärden beskattadepå

sedanbedömningama reviderats SOUberor påkolumnerna. Detta att
198933.

lEn 198933 Reformerad inkomstbeskatt-finns betänkandetSOUliknande tabell i
del 140.ning s.
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fåmansföretagiföre100 kr skattBehållning efter ett8.1 skattTabell m.m. av
RINK,beräkningarRINKainkomsten.tillgodogörandeformervid olika avav för 1993föreslagna reglerutredningen1993 A1993 ochförhämtaderegler av

1 93 B Kr..
1993 B1993RINK A

Antaganden
51,04 %51,04 %%50,8Marginalskatt

% 3 8334,8336,79Arbetsgivaravgiñer
252530Kapitalskattesats
253030Bolagsskattesats

% 9795 97vinstmedelbeskattadeVärde av % 82% 8270vinstmedelobeskatxadeVärde av
Behållning ejier skatt

36,3135,97 36,31Lön
36,9634,2734,44Utdelning
+O,65-2,04-1,53Mer-behållning utdelningvid
45,1842,0839,63vinstmedelReavinst, beskattade

Merbehållning beslutandevid
+8,87+5,77+3,66vinstmedel
50,8250,8241,72vinstmedelobeskattadeReavinst,

Merbehållning obeskanadevid
14,51+14,51+5,75 +vinstmedel

förbättrasBföreslagna reglerna 1993vid deframgårtabellenAv att
baseradreavinst påVad gälleroch lönmellan utdelning nagot.balansen

merbehållningökadreglernade föreslagnavinstmedelbeskattade enger
obeskattade vinst-reavinst baserad påtill löneuttag. Föri förhållande

ñrslaget.ingen förändringmedel sker genom
baserasreavinster påavseendeförhållandevisDet stora gapet som

5.2.1i avsnittframgåroch utgörvinstmedel löneuttagobeskattade som
utredningensenligtperiodiseringsibnder. Gapetargumenten motett av

tillräckligt förvinstmedel kan intebeskattadeavseende stortförslag anses
utredningsetappen.nuvarandeåtgärd i dennödvändiggöra någonatt

ytterligaretorde kommautredningsetappenden följandeFörslagen i att
anledningfinns ürför312-reglerna. Detenligtpåverka balansen att

arbetet.till reglerna i det fortsattaåterkomma
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9 Ekonomiska effekter m.m.

detta kapitelI redovisas huvudsakligen olika ekonomiska effekter av
förslagen i betänkandet. avsnittI första behandlas förslagens effekterett

företagens investeringsincitament.på En sådan redovisning förutsätts i
direktiven och angelägen bl.a.är bakgrund önskemålet demot attav
svenska företagsskattereglema framgentäven skall goda villkor förge
investeringar i Sverige. avsnittI andra diskuteras förslagens struk-ett
tureffekter, dvs. hur skattebelastningen för olikapåverkas slag företag.av
I tredje avsnitt redovisas de finansiella effekterna för den konsoli-ett
derade offentliga Slutligensektorn. görs bedömning effekterna fören av
skatteförvaltningen.

Behandlingen struktureffekter och finansiella effekter förknippadärav
med betydande osäkerhet. Nu gällande regler trädde i kraft den juli1en

och tillämpas1990 första vid taxering. taxeringgången 1992 års Denna
förpågår närvarande och utfallet kommer redovisas först i slutetatt av

året. Detta och också det förhållandet redovisningsuppgifter för åratt-
1991 i första hand här finansstatistik inte till-SCBs ännu äravses
gängliga gör det empiriska underlaget mycket osäkert.är Denatt-
genomgripande reformeringen ñretagsbeskattningen år 1990 gör detav
också svårt bygga bedömningama äldre historisktpå material.att ett

beteeende vid gällandeFöretagens regler liksom vid de reglernu som-
föreslås i betänkandet kan förväntas skilja sig från det tidigare-
beteeendet under l980-ta1et. innebärSammantaget detta bedömning-att

blir översiktliga, de bygga vissa principresonemangmåste på ochattarna
föreliggerdet betydande osäkerhet.att en

9.1 Effekter på incitamenten för investeringar i
Sverige

direktiven följer utredningen bör beakta förslagens effekter påAv att
villkoren för investeringar i Sverige. framgår under förraSom åretav en

OECD-rapportpublicerad de svenska företagsskattereglema studienär -
investeringar i aktiebolag konkurrenskraftiga vid internationellavser en-

jämförelse. Detta gäller jämförelsen inhemska investe-oavsett om avser

lTaxing Profits in Global Economy; Domestic OECD,and International Issues,a
1991.
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beaktasi de olika ländernaenbart nationella skattereglerringar där --
fråndirektinvesteringarför internationellaeller villkoren ettom

dotterbolag medi visst landmed hemvistmoderbolag ettett genom
beaktas förutomstuderas. det falleti land Iverksamhet ett annat senare

bolagsskattereglerna iinvesteringslandetbolagsskattereglema i även
och utdelningarkällskatterhemvistland, på ántormoderbolagets samt

Skattekilarna vid marginelladubbelbeskattningsavtal.inverkan av
bolagsskattavkastningskravet ñreskillnaden mellannyinvesteringar -

förräntningskrav från företagensmarknadsmässig bestämtoch ett
likvärdigaSverige lägre elleroch långivare i är änfinansiärer ägare -
skatteför-studien årsövriga OECD-länder 1991med dem i avser

redovisade i nyligenstudien finnsresultaten frånhållanden. Vissa enav
Sverige,skatteavdelning,linansdepartementetspublicerad frånrapport

och skatterna 1992.Europa
liknande demfrån beräkningarredovisas resultatföljandeI det som

redovisning detta slagEnnämnda OECD-rapporten.gjorts i den av
jämförde reala förränt-deSOU 198934. URFgjordes också URFav

förslag med förränt-i Sverige enligt sinainvesteringarningskraven på
PresentationenSkatteregler gällde före år 1991.vid deningskraven som
bakomliggandei URF-beñnkandet. Dehär sättgörs på somsamma

avseendendock iantagandena förändras ett par
URF-betänkandet de reala förräntningskraven medredovisasLiksom i

enbart be-bolagsskattereglemas inverkan medan däremotbeaktande av
det för utred-lämnas sidan.finansiärema åt Förutomskattningen attav

starkaintresset till bolagsreglema talarnaturligt koncentreraningen är att
inverkan investeringarnavid analys skatternas påskäl för att en avman

vikt vid bolagsreg-den svenska Ester störreekonomii öppen ensomen
reglerna för ägarna.lerna vidän

ekonomin iföretagen i den öppna ärförränmingskrav möterDe som
internationella kapitalmarknaderna. gällerde Dethög grad bestämda på

internationelllånefinansiering, där företagen ränta,såväl vid möter en
aktierna i åtminstone internationelltegenfinansieringvid attgenomsom

ñremål för handel utomlands.svenska företag är I öppenverksamma en

årens96.realrântan uppgick till 3 DeURF-betänkandet förutsattes att senaste
något för jämförbar-högre realñnta väljs, nämligen4utveckling motiverar att en

på 5 96.arbetar med realräntaOECD-studien kan nämnas därhetenmed att man en
marginellolika skattereglernahar dennajustering endastjämförelsen mellan deFör

vidjusteringen det viktsystem tillämpasDen andrabetydelse. samman-avser som
tillgångar vidvid investeringar i olika slag ochförántningskravenvägningen avav

lURFzs vikter avspegladetinanseringsformer. beräkningar tillämpadesolika som
tillverkningsindustrin år 1985. I presenteradeberäkningarnaförhållandena i de här är

åravser 1988 till OECD föraktuella nämligen demvikterna rapporteratssommer
tillgångarstudien. De vidinnebär fördelningen mellanrefereradeden att en

35 5nyinvestering % % maskiner och för28 för lager, 37 förgenomsnittlig utgör
kvarhållen 5 % förfmansieringsvikterna 59 % vinst,och förbyggnader äratt ny-

96. lån.37 för För med OECD-resultaten böroch eventuell jämförelseemission en
där tilläm nämligen 22 för laade ländergemensammavikter,noterasatt man er,

maskiner kvarhållenoch 2 för 55 vinst,50 för byggnader församt
35 lån. maskinernyemissionoch för BLa. förhållandet investeringar idetför att

finansiering mednyemission förmånligt i Sverige lägrebehandlasrelativtoch sett ger
genomsnittligakapitalkostnader för det viktsystemet.senare
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ekonomi den ñr investeringarna relevanta skattekilen denär som ges av
inter-skillnaden mellan avkastningskravet före bolagsskatt och den

räntanz.nationella skattekil påverkas enbart bolagsskatteregler-Denna av
na.

beskattningen utdelninga-Vad innebär intesagts att avsom nu
inkomster, rânteinkomster sakna betydelsereavinster aktier och skullepå
för investeringar i Sverige. företag tillgång till de internationellaFör utan

egenfinansierade investeringar i småföretag,kapitalmarknaderna och för
kapitalförsörjningen sker företagsledarensdär betydande del genomen av

ñnansiârema betydelse. Till dettasparande, beskattningenäreget av av
kommer betydelse ñr sparandet ochskattereglema för ärägarnaatt av

i exempelvis vad gäller storleken det svenskasparmönstren Sverige, på
aktieågandet.

tabell de realaMed angivna förutsättningar redovisas i 9.1ovan
förrântningskraven i Sverige vid dels gällande reglernyinvesteringarpå

kapitalbaserad 96, dels föreslagnaskattesats och K-surv 3030 surv
skattesats %, övrigt beaktas liksom tidigare vidregler 25 sur-v. I

alla relevanta skatteregler bl.a. avskrivningsreglerdetta slag kalkylerav
och lagervärderingsregler. Det innebär exempelvis Annell-avdragenatt

i båda regelverken. har tagits till periodiseringsfonder.beaktas Hänsyn
redovisas dels för investeringar iResultat olika slag tillgångarav

lager, maskiner och byggnader, dels för olika ñnansieringsformer lån,
och kvarhållen vinst, dels ocksånyemission för genomsnittligen

investering vikterna framgår illustreras inflationens2. Dessutomnotav
förinverkan resultat olika inflationsnivåer.att tregesgenom

förräntningskrav nyinvesteringar9.1 Reala på i Sverige. GällandeTabell regler
intlationstakter.föreslagna regler. Enbart bolagsskatt. Olika 4och Realrinta %.

Procent.

Gällande Föreslagnaregler regler

4Inflation 0 8 0 4 8

Tillgångsslag
5,5Lager 4,7 5,6 6,56,3 4,8

Maskiner 4,0 4,0 3,8 4,1 4,1 4,0
Byggnader 4,5 4,4 4,6 4,54,2 4,3
Finansiering
Lån 2,53,7 3,2 2,5 3,7 3,2
Nyemission 3,8 3,8 4,0 4,1 4,3 4,6

5,5 5,6Kvarh 4,9 5,0 6,26,0v
Genomsnitt 4,4 4,6 4,6 4,5 4,7 4,8

de beräkningar redovisasnedan nominella, internationellt bestämdadenantassom
4 96 inflationstakten ränte-räntan realrântan och den antagnages som summanav

enligt Fisher. Beräkningarna ñxed-H-fallet,bestâmning förutsätter vidare det s.k.
efterdär för given nominalrânta förrântningskravet före bolagsskatxmen ekono-en

miska avskrivningar räknas fram.
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marginelltföreslagna reglerna endasttabellen framgår deAv att
fallet med högförräntningskraven nyinvesteringar. Frånsettpåverkar på

tiondels% ligger avkastningskraven i allmänhetinflation 8 en
gäller förprocentenhet högre vid gällande regler. Dettaän en genom-

Vadför investeringar i olika slag tillgångar.snittlig investering och av
förräntningskra-finansieringsformerna kan för det förstagäller noteras att

vid gällandelåneñnansierade investeringar identiska med demärpåven
finansierade medförräntningskraven investeringarregler och påatt

märk-höjs med tiondels procentenhet. endakvarhållen vinst Den meren
förräntningskravengäller nyemissionsñnansiering, därbara förändringen

ñnan-procentenhet vid % inflation. dennahöjs med halv 4 Fören
skatte-inte den borttagna fulltsieringsform balanseras utsurven av

nyemissionförråntningskraven vidsatssänkningen. Fortfarande dockär
följd Annell-vid finansiering med kvarhållen vinst,lägre än aven

avdraget.
konkurrenskraften vidbehålls den internationellaSammanfattningsvis

marginellaförändringar kande föreslagna reglerna. ärDe noterassom
förräntningskraven torde densåvitt gäller de genomsnittligaoch

investeringsvillkoren demarginella uppjusteringen betyda mindre för än
finns dockföljer den borttagnaförenklingsvinster Detsom av surven.

ekonomiskaanledning i utredningens fortsatta arbete med denatt
vaddubbelbeskattningen beakta den försämring kunnat konstaterassom

skattevillkoren för nyemissionsñnansierade investeringar.gäller

9.2 Struktureffekter

diskuteras struktureffekter, dvs. hur skatte-detta avsnitt förslagensI
empiriskabelastningen påverkas för olika slag företag. Bristen påav

data diskussionen blir förhållandevis kvalitativ. fortsättningengör Föratt
lönsamhet ochkan företagen indelas i olika beroende på stor-grupper

leken det kapitalet.på egna
tillEnligt gällande regler kommer företag med kapital uppgåreget som

minst hälften lönesumman föredra avsättning till K-surv. Dettaattav
kapitalföljer avsättning till medges med %K-surv 30att egetav av

med 15 %medan avsättning till lönebaserad L-surv medges avsurv
lönesumman. Härvid bortses från företag materiellt skulle haatt settsom

avsättningar till ändå föredrar L-survavsättning medtjänat K-survpå
till komplexiteten hos inoptimala beteende tordehänsyn K-surv. Detta

särskilt gälla företag i intressegemenskaper.
föregåendeUnder förutsättning K-survföretag under det närmastatt ett

gjort maximala avsättningar rimligt antagande vad deåret ett avser-
till behovetförsta taxeringama enligt 1991 års regler med hänsyn attav

kan Visa denabsorbera återföring gamla lagerreserver attmanav mm -
följande uttryck,effektiva skattebelastningen ärsvinsten,på ges av

nämligen

0,3dRT t0,7691 +
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I uttrycket den formella skattesatsen och d utdelningarna itavser
förhållande till det kapitalet. R för lönsamheten kapitaltår på egetegna
före och skatt.surv

uttrycketVid formuleringen har den andra faktorn inomav genom
beaktats möjligheten till K-survavsätmingar begränsasparentesen att av

önskemålet vinst redovisasså för beskattning denna täckeratt stor atten
kravet utdelningar.på Skillnaden mellan resultatet före K-survavsättning
och tröskelvinst definierad utdelningskravet uppräknat meden som-
hänsyn till skatten de vinstmedelpå skall delas bestämmer detutsom -
resultatregleringsutrymme kan användas för ökningsom av surv.

uttrycketAv framgår skattebelastningen beror förhållandetatt av
mellan utdelningsandelen direktavkastningen och räntabiliteten på eget
kapital. För given nivå räntabilitetenpå blir skattebelastningen lägreen
för företag ställs inför begränsade utdelningskrav för företag medänsom
högre utdelningskrav. Utdelningskraven typisktär begränsadesett mer
ñr onoterade bolag än för noterade. finns bl.a.Här de mindre företagen.
För extremfallet med företag inte behöver betala utdelningnågonsom
gäller skattebelastningen ligger förpå 23,1 K-survföretag.att ett

fortsättningenFör utdelningsandelen till %. bliruppgår 3 Dåantas att
denuttrycket för effektiva skattebelastningen beroende enbart av

räntabiliteten på kapital T t0,769 0,009R. Ieget +genom
tabell den effektiva9.2 skattebelastningen för olika räntabilitets-anges
nivåer.

Tabell 9.2 Effektiv skattebelastning för K-survföretag enligt vidgällande regler
olika nivåer för räntabiliteten på kapital. Utdelningsandel 3 %. Procent.eget

R 2 4 6 8 10 12 14 16 18

T 40,3 30,6 25,827,6 26,4 25,3 25,0 24,8 24,6

För jâmförelsematerial redovisas i tabell räntabiliteten9.3att ettge
på kapital för icke-finansiella företag under perioden 1980-1989.eget

Uttrycket integäller generellt endast förutsättningunder rântabiliteten påutan att eget
kapital, R, uppfyller villkoret R d0,553. såOm falletår den effektiva skat-ges
tebelastningen i stället T t0,7 0,09d0,7R 0,3dlR. I praktiken+ + tordeav
dock villkoret uppfyllt i flertalet fall, eftersom vid utdelningsandel på %3vara en

påräntabiliteten uppgåkapital skall minst 5,4 %,till låg nivå.mycketeget en
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1980-1990.icke-ñnansiella företagpå kapital för9.3 RäntabilitetTabell eget
Procent.

-85 -89 -90-86 -87 -881980 -82 -83 -84-81

17,5 15,916,7 14,3 12,215,5 17,0 18,89,6 12,6 19,4

korrigerats med1980-1990. Uppgiñerna för 1984-1990 harKälla SCB Företagen
påöveravskrivningar inventarier.hänsyn till

sänkningavskaflände ochTabell visar K-surv9.2 att ett en avav
medskattebelasming ñr företagtill 25 medför sänktskattesatsen en

96. företag med högrekapital till Förräntabilitet 14på eget uppen
innebär alltsåskattebelasmingen. Förslageträntabilitet skärps att

lågräntabla till hög-omfördelas frånskatteuttaget i viss utsträckning
reduceras motkonjunkturellaytterligare denräntabla företag. Därigenom

särskilt markerad vid de skatte-i skattebelastningenvariation varsom
före skattereform.regler gällde 1990 årssom

K-survavsåttningarsigeffekterna för företag använtSå långt som av
blir utfalletsigvid gällande regler. företag använt L-survFör avsom

räntabilitetenmellan tillväxten lönesumman,beroende förhållandet avav
kapi-lönesumman och detkapital och förhållandet mellanpå eget egna

skattebelasmingen5den effektivatalet. Man kan visa att ges av

0,15gRLE2 T t1 -
och deti lönesummans storlek Edär tillväxten lönesumman, Lär egnag

räntabilitets-skattebelastningen vid olikakapitalet. tabell redovisasI 9.4
lönesummaförhållande mellannivåer för lönesummetillväxt 5på ett,

utdelningsandel %.och kapital och på 3på 2eget en

räntabiliteta-L-survföretag vid olika9.4 Effektiv skattebelastning förTabell
nivåer. Procent.

1814 16R 2 4 6 8 10 12

27,522,5 25,5 26,3 26,8 27,2T 64,3 32,1 24,4

förfinns alltsåTill skillnad vad gäller för K-strrvföretagenmot som
skattebelastning ochmellan effektivL-survfiretagen positivt sambandett

L-survavsättningens vände underräntabilitet. Förklaringen ligger i att -
räntabilitetenlönesummetillväxten oberoendeförutsättning äratt av -

lönesummetillväxten högre istigande räntabilitet. ärsjunker med Om
realberoende högreräntabilitet i första hand påföretag med hög -

Uttrycket 0,l5gLE dIl-t. Vid lägre ränta-gäller under förutsättning R +att
Då effektivapå denbilitet avsättningsutrymmet kravet utdelning.begränsas av ges

tdlR1-t. Liksom ñr K-survfallet ligger ränta-skattebelastningeni stället Tav
5,8 %.förhållandevis lågt; 0,05 LE blirbilitetsgränsen för och 2 gränseng
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tillvâxttakt i högrântabla företag och mindre löneökningarnapå skulleatt
i dessastörre än i lågräntabla företag försvagas det positivavara -

räntabilitetls.sambandet mellan skattebelastning och
Under förutsättning skattebelastningen för L-survföretag varieraratt

positivt med räntabiliteten innebär borttagandet och sänktav surv
skattesats omfördelning skatteuttaget från högrântabla till låg-en av
räntabla företag, dvs. omvândningen till vad befanns gälla för K-som
survföretagen.

Den omfö rdelning skatteuttaget kunnat konstateras för såväl K-av som
företagL-surv innebär spridningen i skattebelastning mellanattsom

företag med olika räntabilitet sjunker. minskadeDenna spridning är
önskvärd effektivitetssynpunkt, eftersom den innebär minskadur en
spridning i de förrântningskrav ställs nyinvesteringar i olikapåsom
företag. denna mening innebärI omläggning intentionerna bakomatten
1990 års skattereform minskad inlåsning kapital i företagssektornav- -
fullföljs med de effektivitetsvinster detta kan medföra.

Vid de hittills gjorda bedömningama har bortsetts från övriga inslag i
utredningens förslag, bl.a. förlustutjämning bakåt. Genom detta element
uppkommer särskild struktureffekt jämför företag meden om man samma
genomsnittliga räntabilitet över exempelvis konjunkturcykelsett en men
där variationen i räntabilitet mellan kanåren skilja sig företagåt. För
med hög variation i räntabiliteten den utvidgade förlustut-representerar
jâmningsmöjligheten relativt fördelstörre för företagän med lågsetten
variation, eftersom den konjunkturcykelöver möjlig-störresett en ger en
het effektivt utnyttja de skattemåssiga underskotten.att

9.3 Finansiella effekter

tidigare framgåttSom år det empiriska underlaget för bedömningen av
förslagens finansiella effekter otillfredsställande. Bl.a. saknas uppgifter

skattebetalningama från juridiska enligt de reglerom personer som
infördes skattereform1990 års eftersom förstaden taxeringengenom
baserad dessapå inte avslutad.är Men även uppgifter skulle finnasom
skulle tolkningssvårighetema betydande. det förstaFör tordevara
skattebetalningama för år och för övrigt1991 under antal årett-
därefter inte rättvisande bild skattebelastningen vid gällandeenge av-

gällande7.regler eftersom olika slag övergångseffekter siggörav

6Vid förhållandekonstant mellan lönesummetillvâxt och rântabilitet blir skatte-ett
belastningenoberoende rântabiliteten för de företag vid gällanderegler kunnatav som

maximala L-survavsâttningar.göra
7Ett exempel survavsâttningarnai års1991 bokslut, dominerandetill heltgesav som
del torde påutgöras avsättningargrundade återförstidigare gamla tillav reserver som
beskattning vid 1992 års taxerin Här uppkommer problem isolera den delatt av
survavsättningen åretsgörs normala inkomst. Ett problemen gällersom ur av
exempelvis survavsâttningama i koncerner, pådär gjorda avsättningar bl.a. baseras
möjligheten skjuta beskattningen koncernbidragsregler-användandeatt upp genom av
na.
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såvälproblem hänger med bytet SkattereglerEtt attannat samman av -
förslagen betänkandeenligt skattereform enligt i detta1990 års som -

kraftig lågkonjunktur med låg lönsamhet i näringslivet.sker under Aven
efteravsnittet struktureffekter framgår skattebelastningen ävenattom

varierar motkonjunkturellt med relativtskattereform1990 års setten
skattebelastning skatten i förhållande till resultatet förehögre mätt som-

dispositioner under lågkonjunkturår.-
allmänna reservationer redovisas i de följande avsnittenMed dessa en

finansiell kalkyl i flera värderas avskaffandet ochFörststeg. av surven
Därefter bedömning förlustutiäm-sänkningen skattesatsen. görsav en av

redovisning kostnaden för förslagetningen bakåt. Efter en av om
näringsverksamhet tjänstkvittning underskott i aktiv inkomstmot avav

uppmärksammas, avvecklingen och behandlingen kvar-avav surven
uppskovsbelopp. Efter sammanfattande redovisningvarande görsen en

periodiseringsfon-särskild bedömning kostnaden ñr medett systernav
der.

9.3.1 Avskaffad och sänkt skattesatssurv

reduceras,centrala frågan gäller hur mycket bolagsskattesatsen kanDen
oförändrat möjligheten tillgivet krav på skatteuttag,ett om surv-

gäller i förstaavsättning bort fr.o.m. 1994 taxering. Intressetårstas
utbytesförhållandet de åtgärderna.hand det varaktiga mellan två Här

avvecklingen survsättningar gjorda vid ochbortses från hur 1992 1993av
taxeringar skall ske avsnittårs se 9.3.4.

bedömningenintresset gäller varaktighetstillståndet kan inteOm
koncentreras till enstaka med tanke variationen i skattebelastningär påett

konjunkturen. betänkandet från dimensionerades deöver I URF nya
utifrån önskemål oförändrat skatteuttagskattereglema överett sett enom

Åtidsperiodg.längre andra sidan det också nödvändigtär göraatt en
bedömning utfallet i kortare tidsperspektiv, nämligen för in-ettav
komståret det de reglerna skall tillämpas ñr första1993, år gängen.nya

första underlag för bedömningen vissa resultatSom kanett som
framkom i anslutning till skattereformpropositionenarbetet på prop.
199091110 baseras simuleringarvåren 1990 användas. Resultaten på
liknande tidsperioddem gjordes URF längresom av men avser en

utnyttjande1980-1988. En allmän reservation bör göras inför av
simuleringar historiskt material. Beteendeföándringarpå är svåra att

i propositionsarbetet gjorda simuleringarna beräknadesbeakta. deI
väsentligaskatten vid bolagsskattepaket, båda innehöll detvå som

basbreddningama slopad lagerreservering och investeringsfonder men
skiljde sig beträffande möjligheten till avsättning till detåt Isurv.som

paket avsättningar till kunde med 40 L-K-surv görasantogs attena
%. andra paket maximal K-avsättning L-surv20 I det 20surv var

Dimensioneringen på 1980-1986.Sombaserades simuleringar periodenavseende ett
simuleringa-underlag för arbetetmed reformpropositionen 199091 10 förlängdesl

perioden till 1980-1988.
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Vidaresätt.Koncemförhållanden beaktades på96.10 togsett grovt
underlaget ñrdotterbolagsaktier ingick i K-utländskatillhänsyn om

ellersurv
K40I20skattesatser förintâktsneutralaUtifrån beräknade resp.

via intra- ochräkna framdet möjligtK20L10-paketen är extra-att -
skulle varitskattesatsenytterligare sänkningpolering den av som-

gällande reglermed K30L15möjlig paket ersattes ettett avom --
skattesatssänluringar förredovisas dessatabell 9.5Isystem utan surv.

1980-talet.tidsperioder underolika

för olika tids-skattesatssänkningar vid borttagande9.5 MöjligaTabell survav
1980.Startår Procentenheter.perioder 1980-talet.under

-85 -88-86 -87Slutar -83 -84-8l -82

4,0 4,15,2 4,4 3,77,1 6,69,0

vilkenberoendeskade möjligaSom är avsynes
tordeperiodernaför de första, kortavälj höga talentidsperiod Des.som

undertill utvecklingeni hânsynstagandeofullkomligheterbero på
slutsatstentativasimuleringsperiodens början 1980. Denperioden före år

i intervalletskattesatssânkningen liggermöjligakan dras är denattsom
procentenheter.4-5

det sambandbedömningen kan utgå frånkompletteraFör att somman
struktureffekter och avsågredovisades i avsnittet survenssomom

betydelsen ñrhâllan-skattebelasmingen ochden effektivainverkan på av
kapital. Utifrånutdelningsandelen och räntabiliteten pådet mellan eget

räntabiliteteni den genomsnittliga påuppgifterna tabell kan9.3 eget
dennatill 15,4 96. Omperioden beräknaskapital under 1980-1990

skattesatssänk-möjligaräntabilitetsnivå representativ kan densomses
tabellutdelningsandelen se 9.6.fram för olika nivåerningen räknas på

nivåer påför olika9.6 skattesatssänkning vid borttagenMöjligTabell surv
kapital 15,7Räntabilitet på %. Procentenheter.utdelningsandelen. eget

%3,5 43Utdelningsandelen

4,65,2 4,9

mellan 24,8liggerTabell den inüktsneutrala skattesatsen9.6 visar att
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och 25,4 % beroende vilket antagande utdelningsan-på görssom om
delen9.

framgått det föregående beror möjliga skattesatssânkningenSom denav
bl.a. räntabilitetsnivån. Vid låg rântabilitet ligger den effektivaav en

skattebelastningen vid gällande regler 25 % medan den vid högreöver
räntabilitet kan ligga under 25 %.

bedöma utfallet för nödvändigt prognostiseraFör år 1993 är detatt att
räntabilitetsnivån. tabell framgår räntabiliteten kapitalAv 9.3 påatt eget
uppgick till % för enligt tillgängliga totalstatistik från12,2 år 1990 senast

avseende icke-Finansiella företag. Sedan har emellertidSCB år 1990
lönsamheten försämrats. viss förbättring torde dock inträffa mellanEn

och Räntabiliteten för ligga mellan ochåren 1992 1993. år 1993 torde 10
%.12

Vid räntabilitet %på ligger den intäktsneutrala skattesatsen10 påen
%25,8 och vid räntabilitet % 25,3 % för K-survföretag vidpå 12 påen

utdelningsandel %.på 3en
Sammanfattningsvis talar i det föregående för denövervägandena att

möjliga skattesatssånkningen vid avskaffande ligger mellanett av surven
och 5,2 procentenheter. intâktsneutrala skattesatsen skulle enligt4,2 Den

detta ligga mellan och 25,8 %, där den förra uppgiften24,8 ettavser
långsiktigt tidsperspektiv med genomsnittlig rântabilitet i nivåmer en

med 1980-talets medan den uppgiften kortare tidsper-ettsenare avser
spektiv 1993.

Fråga uppkommer vilka effekter statsbudgeten skattesatspå påen
%25 Enligt de bedömningarna från kan inkomstskattenRRVsenasteger.

för juridiska exkl. skatt återförda uppskovsbelopp beräknaspåpersoner
till miljarder kr för Vid olika antagandenuppgå 16,3 år 1993. denom

intäktsneutrala skattesatsen vid avskaffande dettaett nyaav surven ger
skattebaser enligt tabell 9.

Tabell 9.7 budgeteffekter vid alternativa intäktsneutralaNya skattebaser och
1993skattesatser och 1994. Ny skattesats 25 Miljarder%. kr.

Intäktsneutral % 25,8 %skattesats 24,8

Ny skattebas 65,8 63,3
Budgeteffekt -0,5+0,1

Den varaktiga budgeteffekten vid råntabilitetsnivå motsvarandeen
genomsnittet för till mdr medan1980-1990 uppgår alltså 0,1åren +ca

9.6 förutsätts K-survföretag. i kalkylentabell företaget Om stället göräratt ett man
L-survföretag skattesatssânkningarfor se avsnitt 9.2 kan motsvarande beräknas.ett

år% exempelvisOm lönesumman med 7 förenligt medväxerantar attman per -% på %sysselsättningstillvâxt löneökningar ligger vid rântabilitet3 och 4en en-15,7 på 25 % förhållande% intåktsneutrala 26 vidde skattesatserna 24, och ett
kapital på 2,5mellan lönesummaoch 3.eget resp.
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visarántabilitet 1993vid på 10den kortsiktiga effekten etten
bedömningenframgåttmdr. tidigare ärbudgetbortfall 0,5 Sompå ca

förknippad med osäkerhet.stor
skattesats ocheffekterna sänktbedömning harOvanstående avsett av
näringsidkareSåvitt gäller enskildajuridiskaavskaffad ñr personer.surv

avskaffas samtidigt skattesatsen pådärhandelsbolagoch somsurven-
möjlighet göraexpansionsmedel sänks till 25 % saknasökning attav -

bådafinns dock skäl de åtgär-bedömning.motsvarande Det att anta att
förhållandevis väl.varandraderna balanserar

Förlustutjämning bakåt9.3.2

förlustutjämning innebärmöjligheterna tillutvidgningFörslaget attavom
framtidaobegränsad kvittningtidsmässigtföretagen vid sidan motav

eventuella överskottkvitta underskottfår möjlighet åretsöverskott motatt
statsñnansiellaföregående beskatmingsånen. Dedeunder närmasttre

Kunskaperna väx-bedöma.effekterna detta förslag är svåra att omav
och för olikamellan olikaöverskott och underskott årlingen mellan

redovisas mycket över-starkt begränsade. Nedanbranscher är grov,en
baserad aggregerade data.slagsmässig bedömning på

för periodenbetänkande tabell F.3, 484URFsI attangess.
förföre dispositionerutgjorde de aggregerade förlusterna1980-1986

nettoresultatet.företag % det aggregerade Omicke-finansiella 11 av
genomsnittför framtiden sett överdenna relation gälla ävenantas som

kr65 miljardervid aggregerad skattebas år 1993 påflera år kan caen
beräknas tilli föregående de aggregerade förlusternajfr tabell det9.7

blir,basminskningenkr. vilken den effektivamiljarder Frågan är7ca
förförlusthänsyn till företagen i fall kunnatbl.a. med annatatt spara

kvittning framtida överskott.mot
eftersominkomstbortfall för det allmänna,Kortsiktigt uppkommer inget

bakåtförlustutiämning medges inkomster före år 1993. Eninte mot
föreslagnauppkommer antal Med denvaraktig effekt dock efter år.ett

tidsbegränsningen på gäller detta fr.o.m. inkomståret 1996. För3 år att
förlustutjäm-till bortiitlletberäkna skatteeffekten krävs hänsynatt tas av
emellertidning blir mycket osäker.framåt. Bedömningen Antar attman

kulle ha fått vänta ii förlustutiâmning bakåtföretagen frånvaro av
rimligtkvittning framtida överskottgenomsnitt för3 år ettmot -

framtidanuvärdetvid konjunkturcykler 5-6 år kanantagande på av-
effektiva minskningenbasbreddningar Därmed kan också denberäknas.

förlustutiämning bakåt beräknas.resultatskattebasen ett avav som
miljarderskattebasminskningen 1,7vid blirVärderat års nivå1993 ca

kr. skattebortfalletvaraktiga25 blir därmed detVid skattesats påen
miljarder krdrygt år.0,4 per

U3.Vid på 71-ll.10 nuvärdetdiskonteringsränta aven ges
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9.3.3 Kvittning

Enligt förslaget kvittningmedges underskott näringsverksam-aktivav av
het inkomst tjänst, dock med väsentliga begränsningar i olikamot av
avseenden. begränsning gäller inriktningenEn nystartad verksamhetpå

kvittning tjänst medges endast under de fem första åren.att motgenom
En begränsning underskott fastighetär i princip exkluderasattannan av

regeln kvittning inte medges hälften tillgångarnaänattgenom om mer av
i verksamheten fastighet underskott fastighetutgörs klassi-av av som
ñcerats industribyggnad eller övrig byggnad fastighetstaxeringenvidsom
får dock ingå i kvittningsunderlaget.

Begränsningarna i kvittningsrätten innebär bedömningenatt av
skatteeffektema kan baseras underskotten ipå det gamla inkomstslaget
rörelse. Enligt tillgängliga taxeringsstatistiska undersökning frånsenast
RRV, avseende inkomstäret uppgick detta till1989, underskott totalt 1,6
miljarder kr. Underskottens storlek detta torde reflektera bl.a. de dåår
gällande kvittningsreglerna enligt vilka underskott i rörelse kunde kvittas

inkomst tjänst. Vid bedömning underskottens storlek medmot av en av
de föreslagna reglerna bör emellertid beaktas begränsningen till nystartad
verksamhet. saknas empirisktDet underlag för reducera nivån. Efter-att

betydande del de registrerade underskotten torde under-som en av avse
skott i gamla verksamheter bör dock nivån för de relevanta underskotten
inte överstiga miljard kr.1

Vid bedömning de varaktiga skatteeffekterna bör beaktas dels denen av
marginalskattengenomsnittliga i inkomstslaget tjänst, dels den genom-

snittliga totala marginalskatten inkomstpå näringsverksamhet. Denav
faktorn är betydelsefull, eftersom näringsidkaren i frånvarosenare av

kvittning inkomst tjänst skulle ha kunnat underskottet förmot av spara
kvittning framtida överskott i förvärvskällan sociala avgiftermotmot
och inkomstskatt.

Vid genomsnittlig marginalskatt på och med antagande31 etten om
70 % de aktiva näringsidkarna enbart betalar kommunalskatt bliratt av

den genomsnittliga marginalskatten i inkomstskatten %.37 Den genom-
snittliga marginalskatten på inkomst näringsverksamhet inkl.av -

95.skattedelen egenavgifterna kan beräknas uppgå till 48,5av -
frånvaroI kvittning tjänsteinkomst kan näringsidkama kvittamotav

underskott framtida iöverskott näringsverksamhet. Nettobudgeteffek-mot

Följande Förantagandengörs. betalar enbart kommunalskatt utgörspersoner som
skattedelen egenavgiñerna 21,85 %den särskilda löneskatten eller vid in-av av en
klusiveberäkning 96,18 vilket vid påkommunalskatt 31 total margi-ca en ger en

på %nalskatt 43,4 18 0,3l82. För betalar statlig inkomstskatt+ personer som
inkomst efter avgifter 7,5understiger basbelopp skattedelenårmen vars av egen-

avgifterna densamma för den tidigare vilket sammanlagdmargi-som gruppen, ger en
på 59,8nalskatt % 18 0,5l82. För inkomster 7,5med överstigande+ personer

basbelopp utgör egenavgiñerna i sin 33,85 vid inklusive-helhet skatt eller en
25beräkning 96., %vilket marginalskatt 63,4 25 0,5175. Vidtotal +ca ger en

sammanvägningen de olika inkomstermarginalskattema med överantasav personer
7,5 basbelopputgöra 10 hela med statlig inkomstskattmedanav gruppen personer

inkomster 7,5med under basbelopp 20 helautgör gruppen.av
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kvittning inkomst tjänst hur lång tidstorlek vid beror påtens mot av som
förflyter till dess den alternativa kvittningen kan ske. Bedömningenatt
blir genomsnittliga tiden 5 blir nettobort-osäker. den årOm antas vara
fallet, i nuvärde, vid underskott miljard kr % under-mätt på 71ett av
skottet, milj. kr. i stället den genomsnittliga tidendvs. 70 Antas attca

blir nettobortfallet 96, dvs. milj.är 3 år 0,6 6 kr.
Effekten kort sikt blir betydligt den kompenserandepå större attgenom

basbreddningen bortfall kvittning framtida överskott slårmotgenom av
igenom först med viss tidsfördröjning. kortsiktiga effektenDen överens-

med den minskade skatten tjänsteinkomster, vilken vidstämmer på ett
underskott miljard kr kr.på 1 utgör 370

Sammanfattningsvis kan det varaktiga inkomstbortfallet grundpå av
utökad kvittningsrått beräknas bli miljarder kr Effektenhögst år.l per

kort sikt blir miljarder kr.på 0,4ca

9.3.4 Avveckling survav

Förslaget innebär survavsättningar vid taxering återförs med1993 årsatt
lika finansielldelar under de tio därpå följande taxeringama. En
beräkning förutsätter bedömning storleken survavsättningarnapåen av
vid finns1993 taxering. naturliga skål denna okänd.åts Av är Däremot
vissa möjligheter skatta storleken survavsâttningarna ipå 1991 årsatt
bokslut taxering.1992 års

de icke-finansiella företagen har utredningen låtit särskilt,För göra ett
preliminärt viss del ñnansstatistik avseendeSCBs åruttag ur en av

Insamlingen och granskningen statistiken företag1991. av som avser-
med 50 anställda inte slutförd vid publice-än SCBsuttagetmer var-
ring avseende identiska industriföretag sker augusti innebäri 1992. Det

uppgifterna förknippade osäkerhet och de kan kommaär medatt stor att
reviderasatt senare.

framgårdet särskilda survavsâttningama iAv 1991 årsuttaget att
uppgick miljarderbokslut till kr för totala företag SNI18,2 gruppen

medan motsvarande uppgift för dvs. i princip industrin1-9, SNI 2+3
miljarder kr. uppgifter preliminärgranskade12 Dessavar avser gruppen

företag fanns i statistiken utgjorde mindreäven år 1990. Dessasom en
del totalpopulationen företag uppräkning med använd-år 1990. Genomav

balansrälmingsdataning resultat-och kan survavsättningama i 1991av
till förårs bokslut uppskattas miljarder kr SNI 1-9,41ca varav ca

hälften hånförligt till industrin.är

Med 0,4851.på U skattebortfallet 0,37 lTU,underskott gällerett att gesav -där T tiden fram kvittning i näringsverksamhetkan ske.är till dess överskottatt mot
Upprâkningen har andelarnaför de identiska företagenskett användandegenom av
år förhållande på bokslutsdis-1990 i till totalpopulationen med avseende resultat före

och balans-positioner och skatt, kapital, obeskatxadeeget reserversumma summa
omslutning.
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survavsättningamaårsredovisningar kanUtifrån uppgifter i bankernas
miljarder kr. Förbokslut uppskattas till 21för bankerna i års1991 ca

tillavsättningarna beräknas uppgåkadeförsâkringsföretagen kan ca
5 miljarder kr.

inte omlitttas SCBssidan fastighetsförvaltningVid avsomav -
dominerandetäcka den helttorde ovanstående uppgifterñnansstatistik -

taxering. Vidsurvavsâtlningar viddelen gjorda 1992 års en samman-av
survsâttningamade totalabedömning det rimligtfattande är att anta att

beaktatsDärvid har dock intetill miljarder kr.uppgick 70 surv-ca
handelsbolag, därenskilda näringsidkare ochavsåttningar gjorda av

uppgifter för närvarande saknas.
förutses för årför företagen kanfortsatt lönsamhetDen somsvaga

för utredningen relevantai princip innebära detorde1992 att surv-
storleksordning.taxering har ungefäravsättningarna vid års1993 samma

i vissa koncernermotiverad, eftersomviss uppjustering dockärEn man
vid taxering.survavsätmingar 1992 årsfrån maximalaavstått göraatt

vidför avsättningar 1993finnsinnebär detDetta ett extra utrymmeatt
survavsåttningarna vid dennabakgrund dettataxering.års Mot antasav

miljarder kr.taxering till 75uppgå
varje vid taxeringamakommer årMed återföringstid på 10 åren

Vidtill 7,5 miljarder kr.återñringsbeloppet uppgå1994-2003 att en
miljarderbudgetförstârkning 1,925 % detta påskattesats på caenger

återförings-under delikviditetseffekter 10kr är förslagetsår. Dettaper
dei stället räntan påbudgetförstärkningenvaraktigaåren. Den avges
%Vid 10framtida skatteeffektema. ñnta pånuvârdesberäknade en

till miljarder kr år.bestående budgeteffekt 1,3dennauppgår per

uppskovsbeloppkvarvarande9.3.5 Sänkt skatt på

särskiltdet fastställtsi normalfallet taxering harVid 1992 års ett--
lager-mellan gamlasvarande skillnadenuppskovsbelopp, mot reserver

survsättning.förstaresultatutjämningsfond m.m. och det åretsreserver,
skallobeskattade1990655 återföringEnligt lagen reserveravom

minst % vid årstill beskattning med 25 1992uppskovsbeloppet tas upp
tilltaxering. Vid övergångenminst 50 % vidtaxering och med 1993 års

följaktligen 50reglerna kommerde föreslagna av upp-canya
kommerdel uppskovsbeloppenfinnas kvar.skovsbeloppen Dennaatt av

95, vilketden lägre skattesatsen 25skattas till på ettatt gernya,av
beskattninggällande regler % effektivbudgetbortfall i förhållande till 30

9614.i stället för 23

Ett tillgångarårskalenderårsföretag i 1990 bokslutEtt hadeexempelkan illustrera.
årspå 1992på 1000.Detta vidpå 1000och kapital2000, gamla egetett gerreserver

0,15l000,på 555 0,32000 vilketsurvavsâttningtaxering maximal ettgeren -åren 1992 sakna normalpå 445. 1991 ochFöretaget underuppskovsbelopp antas
års taxeringar1992och 1993återföring fjärdedel vid varderavinst. Om medgörs en

årsåterföringsbeloppet 1993års på vid1992 bokslut skattenföretaget ikommer
på 559,9,tillgångar på survsâtxning kvarvarandel934,6,taxering eliminerad haatt

blirpå 1152,2. Vid oförändrade reglerpå 222,5 kapitaluppskovsbelopp och egetett
96. effektiva29,9 Denapproximativt 30på kvarvarande uppskovsbeloppskatten
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bedömning beräknas skatten de totalaEnligt RRVs påsenaste
miljarder kr. skattuppskovsbeloppen till Detta påuppgå 23 ger enca

kvarvarande uppskovsbelopp 11,5 miljarder kr vid taxering.på 1994 års
Skattesatssânlcningen till 25 därmed totalt, skatte-temporärtettger

förbortiäll miljarder kr, fördelat med vardera miljard krpå 1,9 1ca
och varaktiga budgeteffekten deåren 1993 1994. Den räntan på-

skattebeloppen 96 blir miljardernuvirdesberâknade räntesats 10 0,2- -
kr år.per

9.3.6 sammanfattande redovisningEn

I detta avsnitt sammanfattas de budgeteffekter beräknats i föregåendesom
avsnitt för de olika delförslagen. tabell redovisas de olika effekter-I 9.8

i varaktiga långsiktiga effekter, dels effekter kortuppdelade dels påna,
sikt. innebörden olika effekterna hänvisas till de tidigareFör deav
avsnitten.

9.8 Varaktiga kortsiktiga budgeteffekter för den konsolideradeTabell och
offentliga föreslagnasektorn regler.av
Miljarder kr.

Varaktig effekt Kortsiktig effekt

-0,5Slopad survsänltt +0,1skattesats
bakåtFörlustutjârnning -0,4 0

Kvitxning -0,l -0,4
+1,9Avveckling +1,3surv

påSänkt -0,2 -l,0skatt uppskovsbelopp

Summa +0,7 0

varaktigabudgeteñekten innebär alltså budgetförsürkningDen påen
miljarder kr kortare tidsperspektiv gäller däremot0,7 år. I ett attper

förslagen balanserar varandra i finansiellt avseende. bör återigenDet
framhållas flera beräkningarna förknippade med osäkerhet.äratt storav
Givet denna innebär beräkningarna utredningens förslag iosäkerhet att
den föreliggande arbetet jämte modellen för kvittningetappen av av

näringsverksamhet inkomst tjänst inte baraunderskott aktiv årmotav av
långsiktigt totalñnansierade årligt överskottäven på 0,7utan ettger
miljarder kr. Kostnaden för med periodiseringsfonder behand-ett system
las i avsnitt.nästa

alltsåpå inte 23 som vid avsättning till K-surv.skatten uppskovsbeloppenär ca
på övergångsreglerna 15Detta återföringsreglerna i survlagen därberor ochatt

års1992 taxering skuld i survsarnrnanhangochgamla vid betraktasav reserver som
återföring åretsföre del betraktas skuld intedär 30 uppskovsbeloppetav av som
återföringsperioden på återfördanågon ökning K-surv beroendeunderger av upp-

årsannat 1992 1993 taxering. Vid deföreslagnareglernaskovsbelopp än mellan och
25 96.blir effektiva skattesatsenden
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9.3.7 Periodiseringsfonder

Den statsñnansiella kostnaden för periodiseringsfonder beror enligt
utredningens uppfattning element, nämligen dels denräntesatsen påtreav
skattekredit periodiseringsfond medför, dels ñrluster påstatenssom en
skattekreditema, och dels det förhållandet periodiseringslbnder medatt
längre maximitid den treåriga explicitaän förlustutjämningen bakåt ger

viss tillkommande möjlighet till förlustutiâmning bakåt.en
Räntesatsen bestäms den särskilda intäkt skall vidtasav som upp

taxeringen enligt modellen i avsnitt 5.3. Med schablonintâkt motsva-en
rande ingående periodiseringsfond multiplicerad med statslåneräntan med
tillägg fem procentenheter uppkommer varaktig budgetförstârkningav en
motsvarande skatten 5 % fondavsâttningen.på Vid fondavsättningarav

miljarder krpå 10 se nedan blir budgetförsürkningen 0,125 miljar-
der kr.

Kreditförlustema uppkommer företag kommer på obestånd.attgenom
Vid första påseende kunde det tänkas förhålla sig så kanatt staten
kompensera sig för kreditförlustema sätta räntesatsen tillräckligattgenom
högt. Som påpekas Fölster bil. 2 medför emellertid högre ränte-av en

relativt förlusterstörre beroende den genomsnittligapåsats sett att
kvaliten depå företag kommer utnyttja periodiseringsfonderattsom
sjunker. Det bedömaär svårt kreditförlustemas storlek. Vid fond-att
avsättningar miljarder krpå 10 skattekrediten till miljarderuppgår 2,5 kr.
Med hänsyn till det just refererade negativtagen argumentet om en
selektion företag kan de årliga kreditförlusterna komma tilluppgåattav

96,10 dvs. 0,25 miljarder kr.
Kostnaden för den tillkommande möjligheten till förlustutjåmning bakåt

har redan beaktats vid beräkningen inkomstbortfallet grundpåav av
ñrlustutjämning bakåt.

Utredningen ihar avsnitt 5.2.1 funnit med periodiserings-att ett system
fonder inte möjliggör effektivare utnyttjande de skattemässigaett av
avskrivningsreglema utöver vad följer dels möjligheten tillsom av
förlustutjämning bakåt, dels möjligheten finansiera utdelningaratt genom
beskattade har dock hävdatsDet sådan effekt kanattreserver. en
uppkomma. iDetta så till varaktig reduktion skattebasen.ger en av
Storleken dennapå är svår bedöma kan illustreras medatt ettmen
rälmeexempel. Vid årliga inventarieanskaffningar på 100 miljarder krca

förbättring nuvärdet framtida skattemåssiga avskrivningarger en av av
med proeentenhet minskad skattebas miljard kr, vilketpå 1 etten en ger
skattebortläll 0,25 miljarderpå kr.

En sammanfattande värdering vid handen den varaktigaatt stats-ger
finansiella kostnaden periodiseringsfonder enligt imodellen avsnittav
5.3 kan tilluppgå drygt miljarder0,1 kr det fall metodenår. Förper
medger effektivare utnyttjande de skattemâssiga avskrivningsregler-ett av

kan kostnaden bli betydligt högre.na
Vid införande periodiseringsfonder kassamâssigauppkommerett av

budgeteffekter slag kattebortfalltemporärt detettav mer genom som
blir följden avsättningårs överstiger den påfördaskatten påatt ettav
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blir skattebortfallet 25 vid skattesatsVid avsättningar påräntan. 100 en
96. blir vid 15 % skatten 3,75.på 25 Nästföljande år ränta påen

budgeteffektematabell redovisas bedömningI 9.9 ett systemen av av
Periodvaletperiodiseringsfonder enligt modellen i avsnitt 5.3.med
avsättning-innebär fångar in effekterna det kvarvarandeåratt t.o.m.man

Vidför inkomståret tvångsmässigt återförs till beskattning.1993arna
beräkningarna följande antaganden gjorts. bedöm-har Baserat på RRVs
ning inkomstskatten från juridiska ñr och medår 1993av personer
hänsyn till survavsättningar inte möjliga kan för avsättningarär basenatt

till perio-exkl. återföring surv beräknas 65 miljarder kr. Föruppgåav
den öka med % antagande tillväxtbasen 10 år ett störreantas per om

budgetutfall och vice versa.sämreettger
Utnyttjandegraden för periodiseringsfonder till 96.uppgå 48antas ca

simuleringar redovisade i betänkande tyder utnyttjandeURFs på ett av
% maximalt utnyttjande. förhållandetpå 70-80 Densurvsystemet attav

för skattekrediten i utredningens modell bestämtsräntesatsen så att
riskkapitalkostnaden skall bli densamma kostnaden för tordeexterntsom

nivå.reducera utnyttjandegraden under denna
Gjorda återföras med 15 under l-5 ochavsättningar år årantas per

resterande del 25 96 återföras år 6.
Återförda avsättningar beskattas effektivt till %. Därvid har70antas

hänsyn tagits till dels kreditförluster 10 96, dels avsättningar på
kreditförluster %återförda belopp efter [13 0,9 30]. Därutöver0,48x x

periodiseringsfonder medger vissminskar den effektiva skatten attgenom
explicitaförlustutjämning bakåt utöver den utredningen föreslagnaav

förlustutiämningen bakåt.
Statslåneräntan till %.uppgå 10antas

tabellen redovisas budgeteffektema för de enskilda VidareI åren. anges
effekterna de årligaskattebasen avsättningarna, nettoeffektema påpå av
skattebasen återförda avsättningar storleken schablonintäkten.samtav av
För belysa känsligheten för antagandet den andel återfördaatt om av
belopp beskattas 70 96 redovisas längst i tabellen inomsom ner

budgeteffekterna återförda avsättningar i ställetparentes antasom
beskattas till 96. de första avvikelsema marginella, dock100 För åren är
uppkommer positiva budgeteffekter tidigare.något

förstatabellen framgår under de medAv årenatt ett systemger
kr.periodiseringsfonder årligt skattebortiall miljarderpå 2ett ca

Skattebortfallet minskar därefter fram till då tvångsmässigår 1999, en
återföring avsättningar vinster sker. Vidkvarvarande 1993 årsav ur en
lägre avsättningar enligt modellen ökar utnyttjandetränta på än av

inkomstbortfallet sikt.vilket skulle förstärka på kortsystemet,

Den nivå periodiseringsfonderförvalts bygger antagandet räntaattsom en
statslånerântanöverstigande avspegla den relevantaprocentenhet+ antasen som-lånerântan avvikelsenreducerar utnyttjandegraden i proportion till denprocentuella- statslånerântanmellan för periodiseringsfonder och procentenhet.räntan + en
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Tabell 9.9 Effekter på skattebasen budgeteñekteroch för inkomståren 1993-
1999 vid periodiseringsfonder.med Andel beskattad pfåter-föringett system
70 %. Miljarder kr.

År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Minskad bas 9,3 -10,2 -11,3 -12,4 -l5,0-13,6 -l6,5-pfavsâuning
Basbreddning 0 3,5 5,10,9 2,2 6,9+ 9,0+ + + + +
återföring mm

Schablonintâlct 0 1,4 2,7 5,14,0 6,2 7,2+ + + + + +

Summabasför- 9,3 7,9 6,4 4,9 3,4 1,9 0,3+- - - - - -ändringar
Budgeteffelct 2,3 2,0 1,6 1,2 0,50,8 0,1- - - - -- -- 2,3 1,9 1,4 0,9 0,5 0,1 0,6+- - - - -

9.4 Effekter för skatteförvaltningen

Enligt direktiven bör utredningen redovisa ekonomiska effekterutom-
förslagens effekter föräven skatteförvaltningen. Följande observationer-

kan göras.
En avvecklig skulle i betydande utsträckning förenklaav surven

ñretagsbeskattningen.
sänkning2. En bolagsskattesatsen skulle minska lönsamhetenav av

olika skatteplanerande åtgärder.
inñrande3. Ett förlustutjämning bakåt iverkar komplicerandeav

riktning. förlustutjGenom ämningen bakåt sker utnyttjandeatt genom av
befintliga för taxering och uppbörd den tillkommande kom-ärsystern
plikationen begränsad.

4. I fråga spår-regler för förlustutiämning innebär förslaget dels attom
de särskilda fåmansbolagsreglerna och skalbolagsregeln bort, delstas att
generella regler ñr förlustutiämning inñrs. förraDe åtgärderna verkar
i förenklande riktning, de i komplicerande. inte givetDet ärsenare
vilken kraft överväger. I kortare tidsperspektiv och särskilt medettsom
hänsyn till kapitaltillskottsspär-ren utredningen dockär benägen att anse

de föreslagna spärreglema ställer krav tillämpningenstörre på deatt än
gällande reglerna. Med utgångpunkten reglerna tillämpas medatt om-
döme vid revisioner torde dock tillkommandede kraven på skatte-m.m.
förvaltningen begränsade.vara

Modellen för kvittning underskott aktiv näringsverksamhetav av
inkomst tjänst ökar betydelsen klassiñceringen närings-mot av av av en

verksamhet aktiv eller passiv. medför det får ökadDen även attsom
betydelse verksamhet skall klassificeras näringsverksamhetom en som
eller hobby. Det kan befaras de gränsdragningar aktualiseras i deatt som
nämnda hänseendena kommer leda till taxeringsprocesser.att

6. Utredningens modell till periodiseringsfonder får förhållande-anses
vis enkel. införandeEtt periodiseringfonder skulle såtillvida ställaav
endast begränsade krav skatteförvaltningen. generell invändningpå Fm
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utnyttjaskanobehörigendeemellertidärobeskattade attmot reserver
jfrmil.skatteförvaltningenvilka belastarskalbolagsaffarers.k.genom

5.2.avsnitt 1.
deuppfattningenligt utredningensskulleSammanfattningsvis av

klartpunkema 1-4åtgärderna sammantagetföreslagnautredningen --
utredningensutgångspunkt iskatteförvaltningen. Medminska kraven på

komplicerandei5 och 6punkternaåtgärder enligtverkarförslag
riktning.
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10 Författningskommentar

Förslagen avseende lagen periodiseringsfonder 33 § 3 ochsamtom mom.
46 visar utredningens uppfattning modellerna i§ 1 KL hurmom. om
avsnitten 5.3 och bör utföras i lagtext. framgår de nämnda7 Som av
avsnitten utredningen lagen periodiseringsfonder inte börattanser om
införas utredningen inte tällning till den aktuella ändringentarresp. om

börKL göras.av
Vid upprättandet lagförslagen har hänsyn tagits till förslagen iav

Neutral företagsbeskattning.
Ändringar i och andra författningarKL, SIL formell eller närmastav

formell har inte utförts.natur
avskaffandeFörslaget medför de i Neutral företags-attom av surven

beskattning föreslagna lagarna räntefördelning expansionsmedelochom
kompletteras med definitioner kapitalunderlag.måste av

10.1 Lagen avdrag för underskottom av
näringsverksamhet

Motiven finns i avsnitten och4 6.

2§

kravNågot på yrkande den skattskyldige uppställs inte. Avdrag skallav
således medges ofñcio.ex

4§

Första och tredje styckena nuvarande andra och tredje26 §motsvarar
styckena KL. förslagen i Neutral företagsbeskattning följer 25Av §att

och upphör gälla. nuvarande be-11 26 § 9 SIL Deattmom. mom.
stämmelserna i har flyttats till det33 § 3 KL 46 § 1 KL. Imom. mom.

lagrummet kvitminghar tagits in de föreslagna reglernaävensenare om
underskott aktiv näringsverksamhet inkomst tjänst.motav av av

5§

Paragrafen första anvisningarnanuvarande punkt 1 stycketmotsvarar av
till gjorts innebörd hinder för26 § KL. Ett förtydligande har attav
avdrag inte föreligger i fråga underskott uppkommit efter det attom som

konkurs i vilken inte erhållitborgenârema full betalning avslutats.en
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6§

Paragrafen nuvarande punkt l andra stycketmotsvarar anvisningarnaav
till 26 § KL. I enlighet med vad följer avsnitt 6.3.10 harsom av en
ändring skett medför rätten till avdrag begränsas endast såvittattsom

sådan del underskott de ackordetmotsvararavser av som genom
bortfallna skulderna. Med hänsyn till förslaget förlustutjâmning bakåtom
har spärren utvidgats till även fallet den skattskyldige erhållitatt attavse
ackord under något de två beskattningsåren närmast före det aktuellaav
beskatmingsåret. Bestämmelsen har vidare till förslaget ianpassats
Neutral företagsbeskattning avskaffande förvärvskâlleindelningen.om av

9 §

Vid emission med lika rätt ñr aktieägarna förändras i princip inte
ägarförhållanden i bolaget. Ett undantag avseende sådan emission har
därför gjorts i stycket.sista Reglerna i övrigt i stycket syftar till att
hindra kringgåenden.

11, 12, och 14 §§

Följande exempel illustrerar bestämmelserna.

Beskattningsár 1
Det aktuella företaget har underskott på 100.ett

Beskattningsár 2
Företaget utgör strukturföretag i strukturändring. Företaget erhåller etten

kapitaltillskott på 600. schablonmässigtnytt Den beräknade avkastningen
på tillskottet utgör 60 gäller även beskattningsår.senare

Inkomstunderskott före avdrag 120
för gammalt underskott
Avdrag för gammalt underskott 120-60 60

medgett avdrag för gammalt underskott 100-60 40
Inkomstunderskott efter avdrag 60
för gammalt underskott

Beskattningsár 3
Inkomstunderskott före avdrag -30
för gammalt underskott
Avdrag för gammalt underskott 0

medgett avdrag för gammalt underskott jfr 14 § 40
Inkomstunderskott efter avdrag -30
ñr gammalt underskott

Beskattningsár 4
Inkomstunderskott före avdrag 115
för gammalt underskott
Avdrag ñr gammalt underskott 115-60 40 40

medgett avdrag för gammalt underskott 0
Inkomstunderskott efter avdrag 75
för gammalt underskott
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Ikraftträdande

bestämmelsen lagen skall tillämpasAv första vidgången 1994 årsattom
följertaxering avdrag för underskott bakåt inte medges inkomsteratt mot

under beskattningsår för vilket taxering sker år 1993 eller tidigare.

10.2 1928370Kommunalskattelagen

25 §

Paragrafen har justerats konsekvens upphävs och26 §attsom en av
regler avdrag för underskott in i särskild lag. Vidare hartasom en en
anpassning skett till förslaget i företagsbeskattningNeutral attom
avskaffa indelningen i förvârvskällor.

46 § I mom.

Motiven för bestämmelserna finns i avsnitt 7.3.

10.3 1947576Lagen statlig inkomstskattom

2 § 4 mom.

Ãttondelagrummet finnsI regler kontinuitet vid fusioner.vissaom
stycket har ändrats regleringen inte längreså omfattar underskottatt
enligt 26 En motvarande reglering har tagits in i 15 den föreslagna§
lagen avdrag för underskott näringsverksamhet. Efter ändringenom av
omfattar lagrummet endast underskott avseende förlust vissa aktierpå

inte får räknas företagets övriga inkomster.motm.m. som av

3§13mom.

Ändringen i första stycket innebär s.k. slutavdrag får göras endast iatt
den avdrag förmån underskott inte medges enligt tredje stycket, som
allmänt avdrag eller avdrag ñr underskott inkomst undermotsom
tidigare beskattningsår.

tredje stycketI har gjorts ändringar motsvarande dem i första stycket.
Nuvarande fjärde stycket har tagits bort följd bestäm-attsom en av

melsemai 33 §3 KL flyttats till 46 § 1 KL och förslagetmom. mom. av
i Neutral företagsbeskattning i inkomstslaget näringsverksamhetatt ta upp
reavinst vid avyttring näringsfastigheter och bostadsrätter 0.d. iav
näringsverksamhet.

Ändringarna i üänie stycket nuvarande femte beror depå att
nuvarande bestämmelserna i anvisningarna till 26 § förts till lagenöver

avdrag för underskott näringsverksamhet.om av
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195327210.4 Uppbördslagen

69§2mom.

restitutionsrânta skallundantag från regelnförsta stycket införsI attett
berorskatt den återbetalningen påvid återbetalning I månutgå av m.m.

tillämpas skall mstitutionsántareglerna förlustutjämning bakåtatt om
motiveras i avsnittinte Bestämmelsen 3.2.utgå.
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Särskilt yttrande sakkunnige Lodinav

1991 års skattereform innebar den svenska företagsbeskattningenatt
förbättrades betydligt med lägre skattesats, förenklade regler, mindre
skattelcilar, större neutralitet ändå med betydande flexibilitetmen en
inbyggd i Reformen innebar dock intesystemet. någon sänkning av
företagssektoms effektiva skattebelastning. Företagen, i huvudsak ärsom
mycket positiva till det håller bäst på sigsystemet, attnya som anpassa
till dess ekonomiska effekter.

Systemet innebär vidare skattesats internationell synvinkelen som ur
låg,är inte så utmanande låg utländska reaktioner behöverattmen

förväntas. Surven skattelindring för fonderade vinstmedel,ger en som
förbättrar ställningen för kapital, ökar företagens soliditet,eget ettger
visst inflationsskydd och ökar flexibiliteten i Survens anknyt-systemet.
ning till kapital i stället för till speciella tillgångar eller investeringareget

förbättringutgör jämfört med tidigare reserveringssystem. Surven haren
dock sin utformning blivit alltför komplicerad. finnsDet dockgenom
möjligheter till betydande förenklingar särskilt vad gäller beräkningen av
koncernernas survunderlag.

Sammantaget innebär detta det svenska företagsskattesystemetatt står
sig vid internationell jämförelse.gott en

Mot den bakgrunden krävs det starka skäl och betydande funktionella
förbättringar för så efter så genomgripande reformatt snart återigenen

Ävenföreta större förändringar goda skäl talar försystemet. attav om
vidaregå på vägen sänkta skattesatser och fortsatta basbreddning-mot
uppfyller det utredaren framlagda ñrslaget till förändrad företags-ar av

beskattning långt ifrån de krav måste ställas sådanpå föánd-som en
ring. Förslaget medföra ökad skattebelastning, högre kapitalkost-synes
nader, mindre flexibilitet och systematiskt missgynna de mindresynes
företagen. Förslaget måste därför bestämt avvisas såvida det inte
kompletteras med de ytterligare förändringar i följandedet föreslås.som
Däremot kan förslagen till s.k. förlust carry-back, förändrade spärregler
för förlustutjämning förlustkvittningoch vid enskild näringsverksamhet,

i huvudsak medför förbättringar jämfört med nuvarande isom system,
sina huvuddrag tillstyrkas. På några väsentliga punkter måste förslagen
dock förändras.

På grund de tidsramamasnäva har utredningsarbetet fått bedrivasav
under brådska. Arbetet har också försvåratsextrem utredaren ickeattav
varit beredd i något väsentligt avseende beakta de erfarenheteratt från
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denäringslivet eller rucka påframförts frånverkligheten ur-som
utredningsarbetet.in imed vilka han gåttsprungliga uppfattningar

ekonomiska effekterUtredningsförslagets

ekonomiska utfallet 1991 årsuppgifter detstatistiskaNågra avom
inte. Dettaför statsñnansema finns ännuför företagen ellerskattereform

uppfattning utred-sig klarbildamedför det är svårt attatt omen
nödvändigt basera slutsatsernablir deteffekter. Därförningsföislagets att

stickprovsunder-ochteoretiska modellberäkningar påmaterial,äldrepå
sökningar.

skattesatsen vidskulle den neutralaberäkningarna i kapitel 9Enligt
tillbolagsskattekonstruktionen uppgåutredningsmannen föreslagnaden av

lönsamheten 1980-90genomsnittligautgångspunkt från den24,8% med
utdelning 3%påkapital och15,4% avkastning påpå egeteget aven
skattebelastningen för allaökarutredningens beräkningarkapital. Enligt

omlägg-kapitalet på14%med bättre lönsamhet änföretag egnaaven
lönsamhetsni-tillfredsställandeföretag medningen. betyderDet att en

understiger dagenskapitalavkastning, vilket14%förlorar, eftersomvá
otillfredsställande.klartlåneräntenivå, betraktasmåsteallmänna som

grundutdelningsandelmycket låg påMindre företag har i allmänhet en
fonderadefrämst grundofördelaktiga Skatteregler på attavmenav

riskkapitalkälla förföretags endavinstmedel i allmänhet dessautgör
% till 2,5 %ned frånutdelningsantagandet justeras 3tillväxt. Om antagna

tillneutrala skattesatsensjunker den statsñnansielltkapitaletav egna
effekttill 24,2%. kortsiktigaoch vid 2% utdelning Den24,5% som
statsñnan-leda till visstoch skulle kunnaredovisas i utredningen ettsom

dåliga lönsamheten 1993.förväntade mycketsiellt bortfall bygger denpå
långsiktiga skattenivån påverkaslåta dentorde emellertid felDet attvara

sedan 1930-talet.ekonomiska krisenlönsamheten under den Värstaav
visarIndustriförbundet låtitstickprovsundersökning, göra,En attsom

medskattebelastning jämförtföretag skulle få ökadtillfrågade7 11av
företag ingår i urvalet. DåSåväl smånuvarande skattesystem. stora som

ochmycket svårighetersig förenade medberäkningarna visat storavara
försiktigaendast mycketinte riktigt jämförbara kanresultaten därför är

allvarligdockutfallet. Resultatetdras måsteslutsatser ses som enav
varningssignal.

leder tillutredningsföxslagetutredningen visarTabell i91 att
endastför investeringar,höjda kapitalkostnader närmarginellt dockmen

kapitalkostnadsberäkningar,medräknas. Ocksåbolagsskatten som
aktieägarbeskattningen tabell l,beaktarIndustriförbundet gjort och som

tendens.visar samma
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Jämförelse mellan skattesystem när privatperson finansiärär

Inflation 5
Finansürens reala avkastningskrav 1

Förmögenhetsskatt slopad Förmögenhetsslcattslopad
Kapitalinkomstslcatt 25 Kapimlinkomstskatt 25
Bolagsskatt 30 SURV Bolagsskatt %,25+ SURV

Genomsnittlig real 3,0 3,4
kapitalkostnad

Spridning i lcapital- 1,3 1,3
kostnad
standardavvikelse

Slutsatsen dessa olika indikationer, för sig inte fullt tydliga,av var
torde ändock utredningsförslaget leder till ökad skattebe-attvara en
lastning för bolagssektom och detta särskilt gäller de mindre företagenatt
på grund skattebelastningens känslighet för utdelningsnivån. Rege-av
ringen har i regeringsprogrammet, i budgetpropositionen och i raden
olika sammanhang framhållit de mindre företagens ökade betydelse för
Sveriges framtida tillväxt och töretagsutveckling och vikten före-attav
tagsklimatet för de mindre företagen ñrbättras. Det föreliggande försla-

skulle få direkt effekter.get motsatta
Inte heller den allmänna höjningen företagsskattebelastningen ellerav

kapitalkostnadshöjningen är acceptabel. Det är således uppenbart att
utredningsförslaget måste justeras dessaså effekter inte uppstår. Iatt

fall näringslivetmåste ställa sig avvisande till den föreslagnaannat skatte-
satssânkningen.

längreEn gående skattesatssänkning tillän 25% emellertidär knappast
möjlig främst internationella hänsyn. I stället får skattebelastningenav
ñnkalibreras med andra åtgärder. Förslag till sådana åtgärder, särskilt
inriktade på de mindre ñretagen, vilket också till effekt bättreger en
flexibilitet i framläggs nedan. I sammanhangetsystemet, måste också
beaktas den betydande likviditetsbelastning och riskkapitalavtappning som
återföringen till beskattning bolagens tidigare obeskattadeav reserver
medför.

Mitt förslag till förändrad bolagsbeskattning

led iSom arbetet på 1991 skattereformårs framladeett Industriförbundet
i april 1987 för reformerad företagsbeskattning,ett sedanprogram som
i väsentliga avseenden kom ligga till grund för 1991 företags-årsatt
skattereform. Programmet innehöll också följande ytterligare inslag

Bolagsskattesats 25
LIFO-varulagervärdering
Förlust carry-back
Periodiseringsfonder
Nuvärdeavskrivning



Särskilt128 yttrande sakkunnige Ladin SOU 199267av

Införandet LIFO vid varulagervärderingen är inte aktuellt i dettaav
sammanhang. Den statsñnansiella kostnaden härför ungefärmotsvaras av

det s.k. Annell-avdraget behölls.att
En sänkning bolagsskattesatsen till 25% ligger således i linje medav

vad näringslivet önskvärt under förutsättning ocksåatt systemetanser
kombineras med tillräcklig flexibilitet på det sätt 1987 årssom program
medför. bortserOm från införandet kan ocksåLIFOman av man
konstatera övriga föreslagna åtgärder inomlåg föratt stats-ramen en
ñnansiellt neutral skattesats på 25%. olika skäl politikernaAv vidvar
skattereformens genomförande inte beredda sänka skattesatsen tillatt
25%. stället infördesI balanserande instrument den s.k.ettsom surven,

delvis också fyllde de uppgifter förlust carry-back ochsom som
periodiseringsfonden avsedda för. När skattesatsen föreslås sänktvar nu
till 25% och föreslås avskaffad, samtidigt förlust carry-backsurven som
införs, aktualiseras, också framgår utredningsdirektiven,som av
införandet periodiseringsfonder och nuvärdeavskrivning för attav
åstadkomma önskvärd flexibilitet i och för fmkalibrerasystemet att
skattetrycket. Därutöver krävs ytterligare åtgärder till stöd för de minsta
företagen i form begränsad lönebaseradav en reserv.

Mitt förslag till förändring bolagsskattesystemet innebär därförav
följande

Bolagsskattesats 25%

Periodiseringsfonder, högst får till 30% deuppgå senastesom av sex
skattepliktigaårens vinst och där skattekrediten på grund avsätt-av

ningen belastas med motsvarigheten till nettoräntebelastning efteren
skatt tilluppgående 75% statslåneántanav

Nuvärdeavskrivning, avskrivningsprocent 90%

Förlust carry-back 3 år

Lönereserv, uppgående till 20% årets lönesumma dock högst 40av
basbelopp

Upplösning under från och10 år med efter detåret attav surven
uppskovsbeloppen i sin helhet återförts till beskattning.

Periodiseringsfonder

Mitt förslag till periodiseringsfonder sammanfaller i delar med detstora
iutredningen i avsnitt 5.3 presenterade förslaget till periodiseringsfondav

och behöver i dessa avseenden inte utvecklas vidare här.
Förslaget innebär bolagen får avdragsgill avsättninggöra tillatt en

periodiseringsfond högstmed 30% sin skattepliktiga vinst föreav
avsättningen. Varje års avsättning hålls avskild. Fondavsättningen är en
fri kan disponeras och återföras till beskattning efter denreserv, som
skattskyldiges bestämmandeexempelvis för användas för balanseraatt att
avskrivning nyförvärvade tillgångar, förlust,täcka hålla jämnav en
vinstnivå, etc. Har års fond inte återförts i sin helhet till beskattningett
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sjätte året efter det avsättningen skedde,senast skall återstående del då
Återfö-återföras till beskattning och ingå i den skattepliktiga vinsten.

ringen ingår därmed i underlaget för det årets fondavsättning. Härigenom
utjämnas de tluktuationer de samlade fondernas storlek beror påav som
vinstvariationer. De sammanlagda periodiseringsfondema såledesuppgår
högst till de årens avsättningar. Reserveringensenaste är på så sättsex
tidsbegränsad.

Motivet för införande med periodiseringsfonderett är ökasystem attav
flexibilteten i skattesystemet, inte företagen skatteförmån i formatt ge en

räntefri skattekredit. Därför är tanken såväl här i Industriför-av en som
bundets förslag från 1987 företagen inte skall få disponeraatt skatte-

attkrediten belastas med kostnadutan motsvarande ränta påen en
skattekrediten. kostnadDenna bör Er i princip statsñnansielltatt vara
neutral statslåneräntan.motsvara

I utredningen föredrar utredaren betrakta periodiseringsfondernaatt
jämställt med riskkapital företagens synvinkel, varför utredarensom ur

vill belasta företagen med kostnad motsvarande avkastningskravet påen
kapital. Härigenom skulle vinst föreget uppstå Som utredarenstaten.en

påpekar är periodiseringsfonderna attraktiva för företagen endast under
förutsättning kostnaden är måttlig. Mot den bakgrundenatt är utreda-

förslag i denna del anmärkningsvärt. Enligt min uppfattning saknasrens
Ävenbärkraftiga skäl sätta kostnaden högre än statslåneräntan.att denna

nivå medför komplikationer eftersom företagens räntekostnader normalt
avdragsgillaär medan ñnteinkomstema är skattefria för Dettastaten.

innebär assymetri medför företagen antingen belastas medatten som en
kostnad är högre än nettokostaden efter skatt ñr motsvarande räntasom

nivån sätts med utgångspunkt från intäkter räntor, ellerstatensom attav
får mindre intäkt än vad statslåneñntenivånstaten skulleen ge, om

utgångspunkten företagensär nettoánta efter skatt.
framhållitsSom torde utredningsförslaget medföra viss höjningovan en

företagens skattebelastning, varför justering skattebelastningenav en av
bör åstadkommas med hjälp periodiseringsfondssystemet. Enav
nedsättning den kostnad skall belasta utnyttjandet periodi-av som av
seringsfondssystemet lämplig väg. Om kostnaden sätts tillsynes vara en
75% statslåneräntan, blir effekten ñr företagen densamma deav som om
betalat avdragsgill kostnad motsvarande statslåneräntan. För statenen
minskar därigenom den skatteökning omläggningen skullesom annars
medfört. Skattebortfallet, är vanskligt beräkna i fortvarighets-att ettsom
tillstånd, torde ungefär mdr kr.0,2motsvara

Utöver denna ñnkalibreringsfunktion kan motiven för införandeett av
periodiseringsfonder sammanfattas i följande punkter.

Förlust- och resultatutjämning bakåt. principI medför förlusten carry-
back möjligheter. Förlust carry-back endast utj ämningsmöjlig-samma ger
heter 3 år bakåt i tiden. Periodiseringsfonder förlängning ut-ger en av
jämningstiden till 6 Skillnadenår. är dessutom företaget medatt
periodiseringsfonder inte behöver visa förlust för resultatutjämningatt
skall erhållas.

5 ll-077ö
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baraförlustaversion, inteklarkännerbelagt företagenvälDet är att en
redovisaocksådispositioner ettattförlust före motredovisa utanmot att

harbetingatpsykologisktenbart utaninteärnettoresultat. Dettanegativt
ocksåberoendeföretag ärförklaringar. Ettmarknadsmässigasinaockså

mycketharinteföretag ettkunder. Omochbanker ettleverantörer,av
riktigmednådet svårtinformation är utattförbra enexternsystem

lågtobserveraskall ettförlusten. Man atttillskäleninformation om
ävengenomslag ettharalls externt,intenettovinstresultat omsamma

bliförlustredovisning kanEffektenockså.allvarligtkansådant avvara
kunderocksåbranscheri vissaochleverantörerkreditgivare,såvälatt

För störreföretaget.attityd tillnegativonödigtintakommer att en
psykologisktofta ärreaktioner,aktiemarknadenstillkommerföretag som

harfråganmindre företagenför defrämstdockärbetingade. Det som
betydelse.

företagssektorn,kan utläsasförlustaversion attdennaEffekterna avav
sinaandelstörrebetalarcarry-back,med förlustländeri aväven en

högkonjunkturer.ide görtider äni dåligai skattvinster

marknads-utdelningsnivå, främstjämnmed behovföretag2. För av en
åtminstonemöjligtnödvändigtdetupplevs attföretag,noterade omsom
periodise-Införandeutdelningarna.täckerârsvinstuppvisa avsomen
vinstned-vidupplösesgoda årunderavsättningarmedringsfonder som

tillvinstenanpassningsmidigaretillmöjlighetergång avenger
fulltfrånföretagdessaavstårresultatnedgâng attVidutdelningsbehovet.

periodiseringsmöj-andraelleravskrivningsmöjlighetemautnyttjaut
dedrabbasHärigenomvinstnivän.hållaförligheter enavatt uppe

carry-back, dåförlustmedlösaskan inteproblemmerbeskattning. Detta
Periodiseringsfondema kan pånoll-nivå.liggerhär överresultatgolvet

utnyttjade kanföretagen, såförunderlätta attsätt som survensamma
skattekost-drabbas någonoch intefullt extraavskrivningssystemet ut av

nad.

blirskattekostnaden störrenuvarandedetmedför attVidare systemet3.
jämförtinvesteringsbehovintermittentaellercykliskamedföretagför
investe-stigandekontinuerliga ellermedför företagskattebördanmed

ringar.
investe-uppträder oftainvesteringstaktmed ojämnbranscherI många

dedärbilindustrin,Ex storaresultatnedgångar.vidringsbehoven
försäljningenallmnhet närimodellbyten,införgöresinvesteringarna av
investeringarnaregelmässigtskerskogsindustrinsviktar. Imodelleräldre

vinsttoppar.efterförskjutningårsmed ett par
ochförsäljningtidsanpassaför företagenfall det svårtandra är attI
därsjöfartsnäringen,Exanläggningstillgångar.nyinvestering störreav
oftafartyg,äldreförsäljningensamordnarederierna har svårt att somav

fartyg såanskaffningen attmedbokföringsvinster, nyttbetydande avger
försälj-utnyttjakunnaförårinträffarhändelserna attbåda samma

ställetblir iFöljdenfartyget.detavskrivningförningsvinsten ennyaav
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merbeskattning. drabbarDetta främst de mindre rederierna med ellerett
fåtal fartyg.ett

Införandet periodiseringsfonder företagen möjligheterstörre attav ger
utnyttja avskrivningssystemet effektivt och företag med ojämnager
investeringar möjligheter utnyttja vinsterna för investeringarattsamma

företagen med jämn eller stigande investeringsnivå.som

4. Erfarenheterna visar företagens riskbenägenhet är störreatt om egna
medel, särskilt vinstgenererade medel, kan användas medlenän måsteom
upplånas. gällerDetta särskilt större långsiktiga investeringar, som
bygger på långsiktiga omvärlds- och marknadsbedömningar ex.
skogsindustrins investering i pappersmaskin. Här också kravetären ny
på egenkapitalsatsning vidstörre än kortfristig upplåning. Båda dessa
faktorer gör det nödvändigt med andel medel förstor atten egna
strategiska och långsiktiga investeringar skall komma till stånd. Dessa
investeringar dessutomär särskild vikt för den svenska industrins ut-av
veckling. Här bidrar periodiseringsfondema till öka det tillgängligaatt
riskbenägna kapitalet i industrin, vilket underlättar genomförandet av
strategiska investeringar.

5. Kreditgivare, liksom riskkapitalmarknaden, har ofta svårt bedömaatt
strategiska och långsiktiga investeringar. Detta leder till informations-ett
glapp och ñnansieringsbehov normalt endast kan täckasett medsom
vinstgenererade medel.

Här underlättar periodiseringsfondema uppbyggnaden interntav
riskkapital i företagen, vilket kan möjliggöra snabbare industriutveck-en
ling. Erfarenheterna visar marginellaäven tillskott kan avgör-att vara av
ande betydelse för investeringsplanemas genomförande. Utväxlingsef-
fekten likviditetsförstärkningar kan ofta betydande eftersomav vara
kapitalförstärkningen möjliggör ytterligare upplåning med minst mot-
svarande belopp ofta till det dubbla. Särskilt betydelsefullt är ettupp-
sådant tillskott för de mindre företagen, inte har tillgång tillsom
riskkapitalmarknaden, och för sina framtidssatsningar ofta inte kansom
erbjuda de säkerheter kreditgivama kräver på grund den lågasom av
värderingen företagstillgångama i kreditsammanhang, ävenav om
investeringsprojekten sunda.är

Här kan periodiseringsfondema ha betydelse för överbrygga destor att
svårigheter kreditsystemet medför. Detta gäller särskilt under densom nu
rådande finanskrisen, då fmansinstituten kommit inta mycketatt en
försiktig attityd till ansökningar nyupplåning.om

6. företagsskattereform1991 års har i de flesta hänseenden varit
framgångsrik och hälsats med tillfredsställelse näringslivet. Denav
innebär dock upplösning drygt hälften företagens obeskattadeen av av

Skatten härpå medför kraftig likviditetsavtappning påreserver. en
sammanlagt miljarder23 kr och motsvarande minskningca en av
företagets faktiska riskkapital. Surven har hañ betydelse för görastor att
övergången smidig.
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exempelvis periodiseringsfon-avskaffas ersättasOm utan att avsurven
riskkapitalavtapp-likviditets- ochder, skulle skatten här-på medföra en

till 25%tillsammans med skattereformens införande uppgårning avsom
reform.obeskattade fanns före 1991 års Ende betydande reserver som

ytterligare kapitalavtappningberäknas medföraupplösning av surven en
drygtföretagen berövas sammanlagtmiljarder kr. Härmed skullepå 18

deras riskkapital just imiljarder kr vilket betydande del40 är av enen
industriellaframhåller behovet vända dentid då regeringen ständigt attav

ledas de mindre ochnedgången i kraftig expansion måstesom aven
skulle drabbas hårdast intemedelstora företagen, dvs de företag omsom

periodiseringsfondema införs. mindre företagen får det svårareDe att
sitt riskkapital. Därför framstårexpandera de berövas delså stor avom

samhällsekonomiskt nöd-införande periodiseringsfonderett av som
nivån blir i närheten vadvändigt liksom utformas såatt systemet att av

innebär idag.surven
kraftiga ekonomiska recessionen i Sverige,Kombinationen den somav

företagens kapital, ochredan den medför betydande påfrestningar på
skälavskattningen uppskovsbeloppen medför det också finns attattav

tiden för återföring till beskattning åter-förlängningöverväga aven av
stående uppskovsbelopp med åtminstone två år.

väsentligt i fall förEffektiviteten periodiseringsfondema ökar7. vartav -
nuvärdeavskrivning.mindre företagen de kompletteras med Ide om-

praktiska exempelsamband med skattereformens införande framkom flera
ytterligare likviditetstillskott,hur betydelsefullt de mindrepå även som

periodiseringsfonder medñr, kundenuvärdeavskrivning kombinerat med
för utvecklingsprojekt.störrevara

p
i sinaUtredaren saknar förståelse för dessa motiv. Han synes resone-

marknadsförhållanden och saknafrån perfekt fungerandeutgå synesmang
särskilt mindre företagen,insikt i de kapitalanskafñüngsproblem desom

för. vill ivilka saknar tillgång till riskkapitalmarknaden, Hanär utsatta
mjuka kredit-huvudsak perziodiseringsfonder slags lånett utanse som

därför marknadskontroll krävs för fåprövning, saknar den attsom som
fram effektiva investeringar. felsyn. realiteten det fyraDetta är I ären

periodiseringsfondema fått ieffekter dominerar i den utformningsom
ovanstående förslag.

i fortvarighetstillstânddet första kan den generella effektenFör ett
vinstökning-beskrivas lägre skattesats framtidanågot pånärmast som en

sin anknytning till vinsten och icke-Periodiseringsfondema är genomar.
inte jämförbara med tidigareanknytning till vissa tillgångar eller åtgärder

dras fråntillämpade reserveringar. Därför kan knappast några slutsatser
tillämpningen äldredessa system.av

minskar denandra effekt införandet periodiseringsfonderEn är att av
upplösningenoönskade kapitalavtappning från företagssektom avsom

medför.surven
möjlig-periodiseringsfondema företagensEn tredje effekt är ökaratt

heter effektivt utnyttja skattemässiga avskrivningarna,de oavsettatt
investeringsrytm.



SOU 199267 Särskilt yttrande saHmnnige Ladin 133av

En fjärde viktig effekt periodiseringsfondema stärker företagensår att
kapitalförsörjning och ökar deras möjligheter till lånefinansiering genom
den utväxlingseffekt breddning kapitalbasen medför.som aven

Även periodiseringsfonden betraktas slags mjuk kreditkan ettom som
betyder det inte användningen likviditetsförstärlaaingen skulle saknaatt av

effektivitetskontroll. Förhållandet kan belysas följandepå sätt.extern
företagOm genomföra investeringsprojekt för och100ett att ettavser

har lyckats få kreditlöften innebär inte projektetpå 60, detta endastatt
kreditprövatär till 60%. Tvärtom kreditgivaren projektet i sinprövar

Ärhelhet. kreditlöfteHans grundas projektet i sin helhetpå äratt sunt.
det endast bra till 23 eller innehåller alltför risker beviljas ingenstora
kredit. Kreditgivningens andra led består fastställande kreditbe-av av
loppets storlek. Här avgör sådana förhållanden vilka säkerhetersom
företaget kan erbjuda, andelen kapital i projektet, förekomsteneget av
andra kreditgivare, Här kan Kreditgivaren i och förmånga såsometc. av
sig sunda betraktade projekt grundpå mycket marginella brister.stupa av
Det i detta led periodiseringsfondemaår kan ha betydelse både förstor
det enskilda företaget och samhällsekonomiskt. exempel frånEtt
verkligheten, aktuellt i samband med genomförandet 1991 årssom var av
skattereforrn, kan belysa denna betydelse.

För förhindra företag från uppskjuta sin beskattning till efteratt att
reformens ikraftträdande hade regeringen föreslagit alla avsättningaratt
till investeringsfonder skulle förbjudas redan från taxering.1990 års
Notnâs lönsamtSåg, äldre sågverk i Torsby i Värmland ochett men
kommunens största arbetgivare med drygt 150 anställda, hade för avsikt

radikalt modernisera sågen och införa datoriserad sågningstelmik.att ny
Investeringen hade kostnadsberäknats till milj kr. bankkon-80 Ettca
sortium hade efter mycket kreditprövning givit kreditlöñe pånoggrann

milj40 kr. Resten företagetmåste själv för. hade intestå Företaget
tillgång till den allmänna riskkapitalmarknaden. Bankkonsortiet intevar
berett godta kreditandelstörre även andra kreditgivare skulleatt om vara
villiga. hadeFöretaget grund tidigarepå goda vinster medel.av egna
Dock fattades milj7 kr, emellertid skulle finnas tillgängligaca som om
företaget fick avsättning till investeringsfondrätt göra vid 1990 ochatt
1991 taxeringar.års ktmde projektet inteAnnars genomföras.

På grund detta och andra fallnågra beslöt riksdagen införaattav en
möjlighet dispensvâgen investeringsfondsavsättningargöra också vidatt

och1990 taxeringar. Dispens beviljades1991 års sedermera för Notnäs
och investeringensåg kunde genomföras.

Investeringen har också visat sig mycket lyckosam. harFöretagetvara
den rationalisering moderniseringen medförde och kon-trots trots

junktumedgângen i princip kunnat behålla hela arbetsstyrkan och anser
sig ha sysselsättningen fram till år den effektivise-2000tryggat genom
ring investeringen medförde. Investeringen således precis såsom var

Ändåframgångsrik både ägare och kreditgivare förväntade. höllsom
projektet sprickapå grundpå marginell brist i företagets möj-att av en
ligheter själv tillskjuta kapital. Man skall också observera det inteatt att

den lönsamhetsförbättring investeringsfondsavsättningen kundevar som
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möjlighet till likviditetsförbättring avsätt-av orde denutan somge som
periodiserings-ningen uppskovet med beskattningen medförde. Enoch

princip effekter. avsättningen härfondsavsättning har i Attsamma
mycket ringamedförde betydande företagsekonomiska vinster till en

helt också de samhällsekonomiskastatsñnansiell kostnad klart. Menär
har de blivit med hänsynvinsterna har varit betydande. Särskilt stora

industriikris råder i regio-till sysselsättningsproblem och dende som
nen.

instruktivt. andrabara an, låt ovanligt Men mångaDetta är ett vara
mindreproblem fast ifall finns. själva verket tillhör den härI typen av
svenskaockså väl käntskala företagens vardagsproblem. Det är att

brist kapital, vilket utgörmindre företag har låg Soliditet och på eget en
skattebetingatförhållande till deltillväxthämmande faktor. ärDetta stor

effekter.äldre skattesystemets Det ärpå grund det stornu avav
till brist.samhällsekonomisk vikt snabbt dennarättaatt

anförts detovanstående illustration och vad ärMot bakgrund ovanav
företagsekonomiska ellerförvånande utredaren inte kunnat någraatt se

periodiseringsfondssystem.fördelar medsamhällsekonomiskt ett
bristande insikter i företagsamhetensUtredarens slutsatser intryck avger

Stefansig snabbutredningvillkor. I stället lutar han mottungt somen
skatteförlusterutredningen rörande risken förFölster utfört åt att statens
införandetförväntas öka grundgrund konkurser kan påpå avavav

Fölsterperiodiseringsfonder. dessa förluster ställs de enligt såMot gott
slutsatsernasamhällsekonomiska vinsternaobefintliga systemet.avsom

empiriska undersökningari den delen grundar ig olika äldrepåsenare
och investeringsanknutna subven-effekterna tillgångsanknumaom av

principiella avseenden skiljertionssystem, konstruktion i väsentligavars
i föreslagensig periodiseringsfondema. periodiseringsfondemafrån Att

framtidasänkt bolagsskattutformning främst år betrakta påatt som en
beaktas huvudvinstökningar, dvs till fördel för högvinstñretag, över

inte.taget
äldre företagFölsters påstående periodiseringsfonderna skulleatt gynna

framtida vinster får detframför företag märkligt. påär Ser nyamannya
möjligheter till lägreföretaget, tidigare inte gjort avsättningar,någrasom

endastErsta det äldre företagetskatt sina vinster de åren änpå somsex
vinstökning.periodiseringsfondsavsätming på grund I öv-kan öka sin av

uttalande skattebelastninglägrerigt Fölsters inte änsäger att enmer
möjligheterjämfört med högre skatt alltid företagen att merasparaen ger

också har änföretag kunnat längreoch de sparatatt omspara merasom
företag och börmedför det äldreskatten varit högre. Men att gynnarman

ha högre skattesatsen
periodiseringsfonder deUtredningen anför också skäl attmotsom

försäljning bolagetkalbolagsaffärer medskulle kunna tilluppmuntra av
olagliga metoder. Det ärplundrar bolaget medtill kriminella köpare som

förekommit i sambandkriminellt förfarandevisserligen hel delsant att en
dess mycketmedskalbolagsaffarer i det gamla före 1991med systemet

för vinsterskall emellertid observerashöga skattesatsen Det utrymmetatt
beroendeskattereformenskalbolagsaffärer har minskat drastiskt efterpå
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på dramatiskt sänkt skattesats och likvärdig beskattning utdelning ochav
reavinst i aktieägarens hand. Därtill kommer de betydligt mindreatt
avsättningsmöjligheter periodiseringsfondema jämfört medsom ger

ytterligare minskar vinstmöjlighetema, redan i 1991 årssurven som
så begränsade lagstiftaren inte detsystem skälet tvekadeatt attvar av

införa Utredningens farhågor överdrivna.ärsurven.

Nuvärdeavskrivning

Nuvärdeavskrivning innebär företaget i sñllet för årliga avskrivningaratt
tillåts omedelbart vid anskaffningen anläggningstillgång skrivaatt av en

hela investeringen med engångsavskrivning, dock inte uppgårav en som
till hela investeringsbeloppet. I stället medges avskrivning med nuvärdet

den vid beskattningen tillämpade avskrivningsserien, dvsav annars man
diskonterar ned värdet de framtida avskrivningsbeloppen. Annorlundaav
uttryckt får företaget förmånen omedelbar avskrivning detmot attav
erlägger förskottsränta denpå skattekredit vid denuppståren som
tidigarelagda avskrivningen. Enligt URFzs Utredningen reformeradom
ñretagsbeskattning förslag 1989 borde nuvärdeavskrivning medges med
84% anskaffningsbeloppet för inventarier. studierSenare se Janav
Söderstens utredning, bilaga visar1 nuvärdeavskrivningen bör uppgåatt
till 90% för det verkliga nuvärdet avskrivninga-att motsvaracza av
serien.

Nuvärdeavskrivning medför likviditetshjälp för företagen viden
investeringar och underlättar därför tillväxt. Vid för företaget mycket

investeringar nuvärdeavskrivningstora möjlighet till effektivareettger
utnyttjande avskrivningssystemet, exempelvis vadav se som ovan an-
förts angående rederiemas situation vid nyanskaffning fartyg ochav om
bil- och skogsindustrins investeringsmönster. Som anförts medförovan
nuvärdeavskrivningen effektivisering periodiseringsfondernasen av
funktion. Nuvärdeavskrivningen har diskuterats ingående i samband med
1991 års skattereform. Jag får därför hänvisa till vad anförtssom av
URF och i diskussionerna i anledning URFs förslag.av

Förlust 3carry-back år

Möjligheter till förlust carry-back viktigtutgör inslag i moderntett ett
företagsskattesystem. Näringslivet har under år ñrordatmånga att en
sådan möjlighet införs. Utredningens utformning isystemetav synes
huvudsak lämplig och välavägd.

Lönereserv

Det allmäntär känt minstade företagen ofta har mycket dålig soliditetatt
och deras förmåga förlustermotstå och konjunkturnedgångaratt att är
mycket liten. Därför diskuterades inom URF införandet extraav en
lönebaserad reserveringsmöjlighet utformadså den i praktiken endastatt
skulle komma de mindre företagen till godo. Lösningen blev i stället att
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särskildaökades generellt, varefterför lönebaserad någrautrymmet surv
överflödiga.reserveringar därutöver ansågs

avskaffad emellertid också deföreslås återuppstårNär nu surven
Därtill kommerföretagens särskilda behov reserveringar.mindre av

lågkonjunkturen, där de mindreerfarenheterna den rådandenumera av
den dolda kosmadspostföretagen visat sig mycket sårbara, samtidigt som

sigvid behov neddragning visattrygghetslagstiftningen medför avsom
utlösandei fall blivit denmycket belastning mångautgöra tung somen

faktorn till konkurs.en
de minsta företagenbakgrunden och bakgrundMot den mot attav

jag därför föreslånackdel survavvecklingen fårtorde ha störst attav
införs.avsättning till begränsad lönereservmöjligheter göraatt en

följande.Förslaget innebär
avsättning till lönereserverhålla avdrag förmedges rättFöretagen att

löneutbetalning med belopp20% dock högstmed årets mot-ettav
påföljandetill beskattningbasbelopp. Avsättningen återförssvarande 40

företag moder-ingår i intressegemenskap dvsår. För ensom -
huvudsak ledning bördotterföretag företag under ieller gemensam -

i intressege-gälla totalt för de företag ingårbeloppsgrânsen som
avsättningfå välja hos vilket företagenmenskapen. börFöretagen av

överskrids, bör regel finnasdet fall beloppsgränsenskall göras. För en
taxeringsmyndighetema ellermöjligt för vägra någotgör det attsom

avsättningen.i avdrag för den orda Enföretagennågra gruppenav
avsättningen i första hand medgeslämplig lösning kan avdrag ñrattvara

intressegemenskapen har den högsta lönesumman,det företag i som
skall skeframställs fördelningen avdragetsåvida inte yrkande att avom

fördelningen därmed i princip denTekniken förpå sätt. motsvararannat
k fasta ñibeloppet i vinstdel-användes vid fördelningen detsom av s

ningsskattehänseende.
för knapptavsättningsbeloppet löneutbetalningamaMaximala motsvarar

får förslaget praktiskårsarbetskrafter. denna begränsningGenom10
Härigenom begränsas också debetydelse endast för de mindre företagen.

sinaenkel välkänd och har istatsñnansiella kostnaderna. Tekniken ochär
förför tidigare resultatutjämningsfondema och L-huvuddelar deanvänts

surven.

Avvecklingen av surven

Även riskkapitalavtappning från företagenden likviditets- och som enom
olycklig,upplösning gamla medför i sig betraktasmåste somav reserver

företags kapital,särskilt i läge lågkonjunkturen tätt hårt på månganärett
omläggningreservupplösning logisk konsekvenssådanutgör av enenen

sådan kapitalavtappning skall för-med föreslaget innehåll. För att varaen
innehåll denpositiv till sittsvarbar krävs omläggningen är så attatt

medoch avtappningen skerkapitalavtappningens nackdelaruppväger att
kapitalförsörjning.företagensmöjliga aktsamhet ochstörsta omsorg om

drygtskattereformens genomförande har,Redan nämnts,somgenom
återförs tillobeskattade upplösts ochföretagenshälften reserverav
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beskattning fram till och med 1995 års taxering, vilket medför en
sammanlagd kapitalavtappning på miljarder23 kr. Den kapitalav-ca
tappning redan detta medför detgör orealistiskt medan dennaattsom
fortfarande pågår påbörja också survupplösningen. Som tidigare anförts
finns det skål förlänga återföringstiden för kvarvarandeatt uppskovs-
belopp på grund den påfrestning denna kapitalavtappningextraav som
medför på grund den rådande lågkonjunkturen. Jag får därför föreslåav

tiden för återföring till beskattningatt uppskovsbeloppen förlängsav
1997 taxering.års Därfört bör survupplösningen sin början först0 tam

från 1998 taxering.års Survupplösningen bör utredningen föreslårsom
spridas över period minst 10 år.ut en av

Survupplösningen innebär fortsatt kapitalavtappning från företagen,en
vilket gör den avsedda skattebelastningen i anledningatt skatte-av
satssånkningama inte får full effekt förrän efter mycket lång tid.

Det är idag svårt överblicka effekterna den fortfarandeatt pågåendeav
lågkonjunkturen och hur densvårt kommer skada företagens kapi-att
talbas och minska företagens förmåga också kunna bära den kapital-att
avtappning skattereformen och den föreslagna omläggningen till-som nu

medför. finnsDet därför skäl erinra den lösning iattsammans om man
Norge valt vid den företagsskattereform i basbreddande riktning och med
motsvarande skattesatssänkningar i huvudsak i kraft frånträtt 1992.som
Samtidigt rätten göra avsättning till s.k. konsolideringsfondattsom
avskaffats har i Norge existerande avsättningar fått överföras till eget
kapital beskattas. Det är möjligtutan liknandeatt lösning bliratt en
nödvändig också i Sverige för survupplösningen. För den händelse en
förlängning återföringstiden för uppskovsbeloppen inte medges tordeav

sådan lösning bli oundgänglig.en

Utredningens övriga förslag

Spärreglerfärförlusmtjämning

Ovan har redan förslaget förlust carry-back berörts. Utredningenom
föreslår också förändrade spärregler för hittillsvarande för för-system
lustutjämning framåt i tiden. Dessa regler är i huvudsak vålavvägda.

Utredningen föreslår emellertid mycket komplicerade spår-regler för att
förhindra företag kapitaltillskott skall kunnaatt kringgå spärreg-genom
lerna för koncembidragsutnyttjande.

Reglerna inteär bara komplicerade i sig medför dessutomutan att
internprissättningen mellan det förvärvade och förvånande företagen
måste granskas under den femårsperiod spärregeln skall ha effekt.som

Dessa förhållanden detgör särskilt angeläget granska det överatt om
huvud finns någon påtaglig missbruksrisktaget kan motiveramer som
dessa komplikationer och för det andra i vad spärregelnmån försvårar
genomförandet seriösa företagsförvärv bl.a. strukturrationali-av av
seringsskäl. Motivet för de reglerna är nämligen ingen spärratt motnya
utnyttjande förlustutjämning bör förekomma vid seriösa förvärv.av

Först skall observeras den skattesatsen är så låg den vinstatt attnya
kan uppnå, och säljare och köpare bolaget skall dela påman som av

6 12-0776
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utnyttja bolagets förluster, ärförlustbolagsaffr och numeragenom en
betydermellan in- och utlåningsñntan. Detmindre skillnadenän att
förvärvademedel sedan tillskjuts detföretagsköp med lånade som

förlustutnyttjandeteftersomförlustbolaget normalt inte är lönsamma,
vilket medför i allmänhet ingetkräver löpande direktavkastning annatatt

investeringsobjekt.än räntebärande återstårpapper som
förlustbolag substansDärför presumtiva köpare pååterstår utansom

sig medtillskott medel och nöjerendast företag kan av egna somsom ge
investeringar.sinaavkastning motsvarande obligationsántan påen

få någontinginte säljaren skallLönsamhetsförbättringen blir stor avom
allvarligtfinns naturligtvis. bara hurskattevinsten. Sådana till Fråga är

förförsämrar villkorenjämfört medsådant problem är attett man
Kapitaltillskott istrukturrationaliseringsskâl. ärföretagsövertaganden av

förlustbringande verksamhetenvanliga för få dendessa fall mycket att
situationen.fötter. exempel kan belysapå Ett

köper olönsamt företagvinstgivande företag i pressad branschEtt etten
och rationaliserai syfte slå ihop verksamheternai bransch attsamma

lämpad fördriften. olönsamma företagets anläggning är bättreDet
dessköparföretagets, varför delarframtida utveckling än stora av

bokförda värdet, vareftertill det andra företaget tilltillgångar överförs
lönsam.verksamheten göragår att

struktur-situation. vid allafullt realistisk NästanDetta är en
form kapitaltillskott särskiltrationaliseringsförvärv krävs någon omav

strid motiven ñr denvarit förlustbringande.den verksamheten I motena
förvärven komma drabbasföreslagna lagstiftningen skulle de normala att

dispensregellä dispens enligt denspår-regeln, företagen inte kanav om
olämpligtvill koppla till spärregeln. måsteutredningen Det attansessom

visarmed hjälp dispensregel. Erfarenheternasöka lösa normalfallet av en
i kläm i sådana regelsystem.också de mindre företagen lätt kommeratt

verket harföreslagna konstruktionen avvisas. I självaDärför denmåste
begränsade situationerkapitaltillskottsspärr för debehovet somav en

visats. Därför bör införandetmed det inteåterstår systemet av ennya
behov föreligger.tills det framkommit reelltsådan anståspärr att ett

avvisasFörslaget kapitaltillskottsspärr således.om
varitför fusioner de spärreglerföreslagna regelnDen att som

för detbolagen efter fusionen skall gällatillämpliga för något nyaav
emellertidtroligen ofrånkomlig huvudregel. måsteföretaget Denär som

kan visa dekompletteras dispensmöjlighet i de tall företagetmed atten
vinsterna tillhört den tidigare ospärrade sliten.kvittade förlusterna och

införs. möjligtföreslå sådan dispensmöjlighet Omfår därförJag att en
fall, företagen kan visautvidgas till alla därbör dispensregeln att avse
skatteskäl.förvärvet inte huvudsakligen betingatsatt av

näringsverksamhet tjänsteinkomstunderskottKvittning motavav

till regler ñrdirektiven framlagt förslagUtredningen har i enlighet med
tjänst.aktiv näringsverksamhet inkomstkvittning underskott i mot avav
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vanskligtDet mycketär finna lämplig gränsdragning för sådanatt en en
kvittningsrätt.

Med hänsyn itill det normalfallet fördelaktigareäratt att ettspara
underskott i förvärvskällan för kvittning, då kvittningen också fårsenare
effekt i socialavgiftshänseende, kan till kvittning inkomsträtten mot av
tjänst begränsas till de fall där behov omedelbar mindreänav en om
förmånlig kvittningsmöjlighet normalt kan föreligga. gäller framförDet
allt i startskedet verksamhet innan hunnitverksamhetenav en generera

inkomsternågra och medan företagaren för sin försörjning fortfarande
har kvar sin anställning. Efter bör det klarnat huruvidanågra år ha
verksamheten är värd driva vidare. den bakgrunden finner jagMotatt
den föreslagna tidsbegränsningen till fem från verksamhetensår på-
börjande rimlig, tidsgräns inteäven är idealisk lösning. Fmom en en
sådan har dock inte varit möjlig ñnna.att

Däremot jag det inte finnas skäl därutöver uteslutaattanser nog
verksamheter, i vilka fastighet utom industrifastighet ingår, från möjlig-

Ävenheten till kvittning. det i många run kan svårt avgöraattom vara
exempelvis s.k. håstgårdar verkligen drivs i förvärvssyfte, skulleom en

sådan innebära otillbörligspärr diskriminering för bl.a. nystartandeen
lantbrukare, för vilka förvärvet jordbruksegendomen oña drar med sigav

kapitalkostnader, det kan omedelbart få täckningsvårtstora attsom vara
för jordbruksdriften.i Jag fär därför avvisa införandet sådanav en

kvittningsrätten.begränsning av
Beträffande den statsñnansiella kostnad införandet kvittnings-som av

beräknasrätten medföra bör den inte imedtagas beräkningarna för bud-
geteffekterna omläggningen bolagsbeskatmingen.av av
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Nuvärdeavskrivning och periodiseringsfonder
ekonomiska effekter-

Av professor SöderstenJan

1 Inledning

Utredningen Reformerad Företagsbeskattning URF föreslår i sittom
slutbetänkande Reformerad företagsbeskattning, SOU 198934, deatt
gällande reglerna för skattemässig avskrivning maskiner och inven-av
tarier kompletteras med alternativ avskrivningsmöjlighet, i formen av en
s.k. nuvärdeavskrivning. Nuvärdeavskrivningen innebär de skatte-att
mässiga avskrivningarna koncentreras till anskaffningsåret. tillåtnaDen
engångsavskrivningen föreslås uppgå till 84 anskaffningskost-procent av
naden och är vald denså skall det diskon-procentsatsen att motsvara
terade nuvärdet motsvarande avskrivningar enligt SO-regeln. Somav
motivering för förslaget positiva effekter företagenspå investe-anges
ringar via förbättrad likviditet och ökad benägenhet till risktagande.

I denna analyseras med gängse nationalekonomiska metoderuppsats
några olika tänkbara effekter den föreslagna nuvârdeavskrivningen.av
Det skall omedelbart förutskickas det inte är frågan någon totalatt om
utvärdering för sådan finns också flera andra potentiellt viktigaen-
frågor beakta. gällerDet bl.a. nuvârdeavskrivningens hanterlighetatt ur
redovisningsmâssig och skatteadministrativsynpunkt, och dess eventuella
användbarhet i olika strategier för skatteplanering.

fortsattaDen framställningen disponerad iär 6 avsnitt. det förstaI av
dessa, avsnitt utförligt nuvärdeavdragets konstruktionpresenteras mera
och de s.k. periodiseringsfonder ingår del i URFs förslag.som som en
I avsnitt granskas3 URFs metod konstruera det s.k. nuvârdetalet.att
Nuvärdeavskrivningens likviditetsverkningar studeras i avsnitt 4 med
hjälp några mekaniska beräkningsmodeller. I avsnitt 5 granskasav
lönsamheten utnyttja nuvärdemetoden, med maximaltatt ett ut-av
nyttjande de reguljära skattereglema jämförelsenorm. Nuvärde-av som
avskrivningens och periodiseringsfondernas betydelse för företagens
risktagande diskuteras i avsnitt 6. I avsnitt slutligen, ges en samman-
fattande utvärdering förslaget periodiseringsfonder och nuvärde-av om
avskrivning.

2 Nuvärdeavdrag och periodiseringsfonder

Forskarna vid Harvard University, Allan Auerbach och Dale Jorgenson,
framförde i nâgra uppmärksammade artiklar i början 1980-talet tankenav
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skattemässig avskrivning medde reguljära reglerna förersätta ettatt
first-year capital Auerbachs och Jorgensonskallat recovery.system

amerikanskainvesteringsincitamenten i denutgångspunkt attvar
inflationen successivtallvarligt försämrats till följd gröptekonomin attav

i liksomskattemässiga avskrivningama, USA,realvärdet de somavur
anskaffningskostnader.historiskaländer, baserades påi de flesta

lösning realvärde-detta problemAuerbachs och Jorgensons på attvar
företagen redan underavskrivningarna rättsäkra attattgenom ge
för sin kapitalanskaffning.skriva kostnaderna Deninvesteringsåret av

engångsavskrivningen skulle variera mellan olika slagtillåtna av
ekonomiskt korrekta avskriv-investeringar och nuvärdet demotsvara av

stabila priser.ningarna, beräknat vid
alltså till sinnuvärdeavskrivning föreslås URF ärDen som av

Auerbachs och för first-yearkonstruktion snarlik Jorgensons system
och syftet emellertid delviscapital Utgångspunktema ärrecovery.

nuvärdeavskrivning för det första, konstruerad medannorlunda. är,URFs
i hänseendede reguljära avskrivningsreglema Skillnaden dettasom norm.
och amerikanskavspegla viktig skillnad mellan svenskkan sägas en

maskinerskattereglema ju, vad gällerskattelagstiftning; de svenska âr
schablonmässiga och utformade för åtminstoneoch inventarier, helt att,

Föreställ-vid inflation, medge visst konsolidering.måttlig måttett av
skattemässiga avskrivningen skall appamximem denningen denatt

korrekta avskrivningen har för övrigt aldrig spelat någonekonomiskt
roll i svensk skattedebatt.

det andra,argumentation för nuvärdeavskrivningen finns, förI URFs
eliminera inflationens urholkande effekt påinget uttalat mål attom

alltså inte, i Auerbachs ochavskrivningarnas realvärde. ärDet som
skattemässigafrågan bevara det värde deJorgensons fall, attom

i stället frånavskrivningarna skulle ha vid stabila priser. URF utgår en
väljer beräkna den tillåtnanormalinflation ochpå 4 procent, att

för inflationstaktengångsavskrivningen nuvärdetalet med dennaen--
nominell diskonteringsränta.anpassad

engångsavskrivning anskaffningskostnaderna för maskiner ochEn av
inventarier investerad innebär meravdrag undermed öre krona84 ettper

investerad jämfört med dåanskaffningsåret 54 krona,på öre per
företag30-regeln utnyttjas. det möjligt även för medFör göraatt

begränsat vinstutrymme utnyttja denna väsentligt utökade avdrags-att
möjlighet, införandet s.k. periodiserings-föreslår URF också särskildaav

nuvärdeav-fonder, vilka företagen kan samla medel förpå upp senare
skrivning. Skattefri avsättning till periodiseringsfond tillåts enligt
förslaget med till årsvinsten. förutsättning för avsätt-halva En attupp
ningen skall skattefri dock företaget deponerar beloppär att ettvara

konto hosfondavsâttningen räntelöstmotsvarande tredjedel på ettaven
periodise-återfås företaget utnyttjarRiksgäldskontoret. Depositionen då
väljer.vid tidpunkt det självtringsfonden för nuvärdeavskrivning, en

avsättningar till periodiseringsfonder,med avdragsgillaSystemet
kapitalinveste-deposition räntelöst konto och engångsavskrivningpå av

avskaffadelikheter gamla ochringar företer uppenbara med det nu
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investeringsfondssystemet IF. Skillnaderna är emellertid också
uppenbara. Från mitten 1950-talet, då IF-systemet ñck sin nuvarandeav
utformning, och till mitten 1980-talet, då olika specialregler infördesav

småningomñr så läsaatt depositionskravet hosut systemet, var
Riksbanken genomgående lägre än bolagsskattesatsen. Fondavsättningar
framstod alltså i allmänhet lockande alternativ till skattebetalningarsom
även i de fall företagen saknade konkreta planer för utnyttjandet av
fonderna. För periodiseringsfondemas del gäller depositionenmotsatsen;
hos Riksgäldskontoret överstiger den bolagsskattesatsen med trenya
procentenheter. Företagen får alltså betala avgift för fondavsättningenen
i utbyte framtida nuvärdeavskrivningar.mot nyttan av

Den och avgörande skillnaden mellanstora periodiseringsfondema i
kombination med nuvärdeavskrivning och det investeringsibnds-gamla

ligger emellertid i gradensystemet skattesubventionering investe-av av
ringarna. Med investeringsfondssystemet tillfördes företagen avsevärda
subventioner i förhållande till full skattebetalning, kunde tilluppgåsom
så mycket tredjedel investeringskostnaden. Lönsamhetensom atten av av
utnyttja nuvårdeavskrivning analyseras närmare i avsnitt 5 nedan. Redan

URFs utgångspunkt, nämligen den tillåtna engångsavskrivningenattav
skall nuvärdet den reguljära skatteavskrivningenmotsvara enligtav
SO-regeln, följer emellertid, nuvårdeavskrivningen åtminstone inteatt
konstruerats för kraftig subventioner-ing investeringsverksam-att ge en av
heten.

3 Nuvärdetalet

Det föreslagna nuvärdetalet på 0,84 framräknatär med hjälp av en
nominell diskonteringsñnta på 11 vilken erhållits vägtprocent, ettsom
genomsnitt nominell låneñnta efter skatt på 4,9 ochprocentav en ett
avkastningsanspråk efter skatt för kapital på 15 Låne-eget procent.
räntan före skatt har antagits real marknadsántamotsvara summan av en
på 3 och normalinflationprocent på 4 För bestämma detprocent. atten

kapitalets avkastningsanspråk adderas sedan ytterligare 8egna procent-
enheter, riskpremie. Soliditeten har till 60 vilketsattssom en procent,

vikterna 0,4 0,6.ger resp.
URF utgår vid beräkningen nuvårdetalet från företaget iattav

genomsnitt får vänta halvt år den skatteminskningpå följerett detsom av
första årets skattemåssiga avskrivning. Med diskonterings-11 procents
ränta konsekvent utnyttjande 30-regelnett då nuvârde förger ettav
avskrivningarna på 77 öre investerad krona. För investeringsprojektper

nuvärdeavskrivs bortfaller emellertid också möjligheten till s.k.som
SURV-avsättningar och för kompensera för detta bortfall höjsatt
nuvärdetalet enligt komplicerad formel med 7 procentenheter, tillen
0,84. Korrektionen närmare bestämt produkten SURV-taletmotsvarar av
på 0,3 och den andel investeringskostnaden inte är avdragsgill vidav som

nuvärdeavskrivning enligt det okorrigerade nuvärdetalet 0,77 0,3en x
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beräknings-uttrycket, denförklaringl-0,77 0,069. För av seen
Appendixl.itekniska redogörelsen

ochpåettisakEidetaljisammanhangetärattutredamahärimplicit
antagandenassymetriskabygger sina kalkyler påürkligt sättnågot om

från sinafår skatteåterbäringenden tid företaget vänta på
vidväntetiden skulle nollnämligenMetoden lvömtsätter att vara

Använder vi30-regeln utnyttjas.nuvärdeavskrivning och månader då6
avskrivninga-bådaförefaller antagande ñrvilket rimligt,i stället, samma
kalkylmetodblir nuvärdetalet medmetodema vilketoavsett samma--

för förlorade SURV-av-beskrivna korrigeringeninklusive den0,87, ovan
sättningar.

bestämtnuvärdeavdraget på 0,84 såEnligt betänkande ärURFs att
principnuvärdemetoden i ärreguljära reglerna ochvalet mellan de

Bokstavligt tolkatföretaget. ärlikvärdigt för det enskildaskattemässigt
diskonteringsräntanaturligtvis alldeles orimligt. Dendetta påstående som

nuvärdeavskriv-jämförelse mellanenskilda företagetsrelevant för detär
ñr30-regeln, kan inte bestämmas gångutnyttjandening och ett enav

kommer denschablonmetod. Rimligenenkelalla med hjälp någon attav
ochrådande ñntelägeberoende bl.a.tid till påvariera från annan

med hänsyn tillockså väljasinflation. Riskpremienförväntad måste
ellerenskilda företagetrisk gäller just för det,den systematiska som

riskpremie på 8enskilda investeringsprojektet. Dendet procent,t.o.m.
från studie denhar hämtatsinkluderar, ochURF avensomsom

aktiemarknaden, behöversvenskaavkastningen dengenomsnittliga på
dessenskilt företag,relevans föralltså alls inte systema-ett omvara av

marknadsportföljen.risken för den s.k.tiska risk skiljer sig från
med denfrågan emellertid URFintressanta och viktiga här ärDen om

nivålyckats fixera nuvärdetalet påangivna beräkningsmodellen en son1
då hävdatFlera kritiker harattraktiv för företagen.gör metoden att

högutredningen valt alltförnuvärdetalet blivit för lågt attsatt engenom
finansiering nuvärde-marginellalänken dendiskonteringsränta. är att
substitut för reguljäravskrivningen i första hand fungerar somger

nominelladendiskonteringsántan därför börupplåning och motsvaraatt
Rundfelt,och 1989.lånerântan efter skatt se Johansson, 1989,t.ex.

alternativadennakalkylantaganden i övrigtMed URFs syn enger
nuvärdetal blirMotsvarandenominell diskonteringsânta på 4,9 procent.

medenligt alternativprocentenheter högre URFsdå dvs. fyra än0,88,
blandad finansiering.

för värderinginvesteringskalkyler ochdiskonteringsränta förValet av
periodiseringsreglerskattemässiga ärbetalningskonsekvensema avav

i vetenskapligaOmtvistad denemellertid fråga i hög grad ärsomen
för tredjeocksåkan finnalitteraturen. själva verketI argument enman

ligga nivåi stället bör pånämligen diskonteringsräntanuppfattning, att en
denSkäletkapital. ärföretagets kostnad för attegetmotsom svarar

enkelt harheltnuvärdeavskrivningenföretagetskattekredit tar upp genom

lEj versioninkluderat i denna rapporten.av



SOU 199267 Bilaga 1 145

karaktären riskkapital. Till skillnad från vad är fallet vid reguljärav som
upplåning, är fordran företagetpå Villkorligstatens amortering och-
ränta uppskjuts eller efterskänks företagett.o.m. går med förlust. Iom
URFs kalkyl kostnadenär för det kapitalet till 15satt procent.egna
Motsvarande nuvärdetal blir då 0,8.

Forskningsläget är emellertid alldeles för oklart för med någonatt man
säkerhetrimlig grad skall kunna diskriminera mellan ovanstående treav

metoder för bestämma diskonteringsántan och fåatt ledningnågon för
bedöma rimligheten i nivånatt ñr det föreslagna nuvärdetalet. Vad som

får bli avgörande är då kanske det pragmatiska konstaterandetrent att
nuvärdemetoden och nuvärdetal på faktiskt0,84 vunnitett omfattandeett
stöd bland företrädare för företagsamheten, inklusive dess representanter
i URF.

4 Nuvärdeavslcrivningens likviditetseffekter

Bolagsskatten kan allmänt förväntas inverka företagenspå investe-sett
ringsverlcsamhet dels påverka investeringsprojektensatt förväntadegenom
lönsamhet, dels bestämma företagens ñnansieringsmöjligheter. Den första

dessa aspekter kan sägas relevans främst för fråganav vara av om
beskattningens inverkan på den långsiktiga kapitaluppbyggnaden, för
storleken företagens optimala kapitalstock. Den andra aspektenav -
bolagsskattens finansierings- eller likviditetseffekter iär stället av-
intresse i huvudsak för kortsiktigt problem, nämligen fråganett mer om
hur snabbt företagen kan realisera önskad uppbyggnad sinen av
realkapitalstock.

Nuvärdeavskrivningens speciella likviditetsverkningar kommer att
granskas i detta avsnitt och vi kommer bl.a. något utförligtatt
demonstrera den för det interna ñnansieringsutrymmet betydelsefulla
koppling finns mellan investeringsexpansion och löpande skattebetal-som
ningar vid utnyttjandet s.k. accelererad kattemässigav
Effekterna nuvärdemetoden lönsamhetssynpunkt behandlas sedanav ur
i avsnitt 5.

Då företaget utnyttjar nuvârdemetoden ñr kapitalinvesteringen
möjliggörs väsentlig meravskrivning under investeringsåret. Jämförten
med 30-regeln uppgår denna till 54 öre investerad krona. Samtidigtper
bortfaller emellertid möjligheten till reguljära skattemässiga avskrivningar

investeringen under de kommande åren. Arrangemanget kan sägasav
innebära företaget skattekreditatt under investeringsåret,tar upp en
motsvarande meravskrivningen gånger skattesatsen. Skattekrediten

sedan i takt med skattebetalningarnaamorteras ökar till följdattav av
förlorade reguljära skatteavskrivningar. Från likviditetssynpunkt ger
nuvârdeavskrivningen alltså endast temporär ñrdel.en

För företag bedriver fortlöpandeett investeringsverksamhetsom en
Återkommandeställer sig saken dock delvis annorlunda. investeringar

innebär möjligheter till utnyttjande nuvärdeavskrivningenett upprepat av
och de skattekrediter detta kan helt eller delvis uppväganya ger
amorteringen skattekreditema från tidigare gjordaav
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för utvecklingenAvgörande företags sammanlagda kattekredit frånettav
nuvärdeavskrivningen alltså relationenär mellan sidan tillskottetå ena av
skattekrediter investeringarfrån årets och andra sidan amorteringenå av
skattekreditema kapitalföremålen.från de äldre relation bestämsDenna

sini inte bara nuvårdetalets storlek, också hur företagetstur utanav av
investeringar, underlagetoch därmed ñr nuvärdeavskrivningen,
utvecklas.

sammanhanget illustreras i figur figur loch i tabellerna1 l A-C. I
visas det ñnansieringsbidrag företag kan erhålla det i stället förett ettom
maximalt utnyttjande 30-regeln och SURV-avsâtmingar väljerav
nuvärdeavskrivning kapitalanskaffningama. Finansieringsbidragetav

alltså minskningen i årligadet skatteuttaget och imotsvarar procentanges
investeringsutgitterna. Jämförelsen gäller företag från givenav som en

tidpunkt noll ökar sina bruttoinvesteringariår konstant real årligen
takt. Räntabiliteten på kapital 15 och vi förut-eget antas procentvara

Soliditet realt Inflationensätter på 60 har till 5procent. satts procenten
år.per

Figur Finansieringsbidrag1 i br-uttoinvesteringar vid utnyttjandeprocent av av
nuvärdeavskrivning jämfört Sit-regelnmed SURV-avsätmingar.och

Finonsieringsbidrøg i X bruttoinvesteringorav
20 w-

. .Tullvaxttokt procent15- |xå D 0% för
ruttounvestenngomo534%S10 § 8%

i så5 S å
s ä xS § -Is s so. l-Fwl-F .

-5--

1o. .012 3 4 5 6 7 8 9101112131415År

Med angivna kalkylförutsätmingar det nettobidrag företaget får tillär
finansiera sina löpande investeringsutgifter tillövergåatt attgenom

nuvärdemetoden knappt 17 noll. Bidraget fäller sedanår överprocent
tiden, i takt med amorteringen skattekrediterna från de äldreatt av
kapitalföremålen växer. Hur snabbt likviditetstillskottet från nuvärde-
avskrivningen minskar beror emellertid takten i investeringsexpan-på
sionen. investeringarnaOm konstanta likviditetstill-är från upphörår år

Ärskotten efter år. tillväxten i snabb4 reala i stället 8såtermer som
består fördelen iår mellan och8 9 år.procent per
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1 A-CI tabellerna med hjälp kalkylmetodges av samma en mera
detaljerad bild de långsiktiga, bestående likviditetseffektema, vid bl.a.av
alternativa antaganden beträffande inflationstakten. Siffrorna i tabellerna
gäller för företag befinner sig i s.k. balanserad expansion, dvs.som en
då bruttoinvesteringar och kapitalstock med tiden konstantväxer överen
takt. De första kolumnerna i tabellerna visar den effektiva skatte-två

här definierad faktiska skattebetalningar i förhållande tillsatsen, som
verklig vidvinst, dels nuvärdeavskrivning, dels utnyttjande av
SO-regeln. tredje kolumnen ñnansieringsbidragetI den frånanges
nuvärdeavskrivningcn, definierat på sätt i figur denIsamma som
fjärde kolumnen, slutligen har ñnansieringsbidraget relaterats till
företagets nettoinvestering.

Beräkningarna i tabellerna illustrerar flera viktiga, i för1 A-C och och
sig välkända, mekanismer. Vid accelererar skattemässig avskrivning,
alltså avskrivning i snabbare takt ekonomisktgörs än ären som som
motiverat, har företaget möjlighet skjuta skattebetalningama framföratt
sig. effektiva skattebelasmingen, dvs. det årliga iDen skatteuttaget
förhållande till verklig vinst, kan alltså bli lägre denän motsom svarar
formella skattesatsen som är med det med23,1 procent systemetnya
SURV-avsättningen inräknad. förutsättning för effekt skallEn dennaatt
bli bestående emellertid investeringarna, ochär därmed avskrivnings-att
underlaget, tiden.växer över Denna koppling mellan effektiv skattebe-
lastning och investeringsexpansion framgår vid jämförelse mellan deen
olika raderna i den första kolumnen 30-regeln i tabellerna. Då
avskrivningsunderlaget baseras de historiskapå anskaffningskosmadema
för kapitalföremålen kommer skattebelastningen emellertid också att
bestämmas inflationstakten. Detta samband framgår vid jämförelseav en
mellan tabellerna A-C.

Tabell 1A Likviditetseffekter vid utnyttjande 30-regeln och nuvärde-av av
avskrivning. Procent. Inflation 0 procent

Effektiv skattesats Pinansieringsbidrag från
nuvärdeavskrivning till

Expansionstalct SO-regeln Nuvârdeav- Brutto- Netto-
investeringskrivning investering

0 23,1 36,7 -9,8 -2 19,6 31,1 -7,l -51,7
25,5 -5,04 16,3 -20,6

6 13,2 19,9 -3,2 -10,0
8 10,3 14,3 -1,7 -4,6

10 7,5 -O,58,7 -1,0
12 4,9 3,1 0,7 1,4

Anm Kalkylerna möjligheterna SURV-avsâttningar vid utnyttjande 30-beaktar till av
regeln.
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nuvärde-Stl-regeln ochvid utnyttjandeIákviditetseñekterTabell 1B avav
5Inflationavskrivning. Procent. procent

frånFinansieringsbidragEffektiv skattesats
tillnuvårdeavslcrivning

Netto-Brutto-Nuvärdeav-ao-regelnExpansionstakt
investeringinvesteringskrivning

-7,536,726,30 --5,l -36,922,9 31,12
-13,125,5 -3,219,74

-4,9-1,619,916,66
-0,7-0,314,313,78
2,00,98,710,910
3 91,93,18,212

utnyttjande 30-vidSURV-avsätmingartillmöjligheternaKalkylerna beaktarAnm. av
regeln.

nuvärde-Stl-regeln ochvid utnyttjandelákviditetseffekter1CTabell avav
avskrivning. Inflation 10Procent. procent

frånFinansieringsbidragEffektiv skattesats
nuvärdeavskrivning till

Netto-Brutto-Nuvârdeav-Bio-regelnExpcnsionstakt
investeringinvesteringskrivning

-5,736,728,70 --25,6-3,525,4 31,12
-7,325,5 -1,822,24
0,9-0,319,919,26
2,40,914,316,48
42,08,71310
5 92,93,110,912

30-vid utnyttjandeSURV-avsättningartillmöjligheternaKalkylerna beaktarAnm. av
regeln.

sambandet mellandet angivnanuvärdeavskrivning gällerOckså vid
skillnad ärexpansionstakt. förstaEnskattebelastning ochårlig, effektiv

nuvärde-tillväxt,endast långsamellervid stagnationemellertid att
motsvarande denhögreskattebelastning är änkanmetoden somge en

tillämpas.nuvärdemetodendåär 30formella skattesatsen som procent
kritiskadentabellerna ärgäller förde förutsättningarMed som

viktig skillnad ärytterligare och2,5 Enexpansionstakten attprocent.ca
dåinflationstaktenoberoendeblirskattebelasmingeneffektivaden av

årligadenhelt enkeltFörklaringentillämpas. ârnuvärdemetoden att
penningvârde.i löpandeinvesteringskostnadenföljeravskrivningen

slutligen,i tabellerna,och tvåjämförelse mellan kolumnernaEn ett
30-regeln ochmellanför valetbetydelseexpansionstaktensdemonstrerar

självaitabell B krävsinflation 15nuvândeavskrivning. Vid procents
för detårmycket 8,4tillväxt attreal på såverket procent persomen

tillämpalikviditetssynpunktfördelskall attlångsiktigt urvara en
expansionstaktkritiskadennaVid högre inflation ârnuvârdemetoden.

därförenkeltinflation, helt attvid 10lägre 6,4 procentsprocent en
enligtavskrivningarnareala värdetdetökande inflation gröper avur

30-regeln.
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Är lönsam5 nuvärdeavskrivningen

nuvärdeavskrives, bortliallerDå inventarieanskaffningarmaskin- och
vi möjligheten till reguljära skattemässigasamtidigt också, sett,nysssom

anskaffningsåretmeravskrivning medges underavskrivningar. Den som
minskade framtida skatteavskrivningar. lar vi fastaalltsåmotsvaras av

meravskrivningenpå denna effekt kan vi i själva verket den motse
från statsmakterna till företaget,svarande skatteminskningen lånettsom

i med skattebetalningama ökarförräntas och taktamorteras attsom
framtida reguljärade förlorade Den räntagenom

företaget helt enkelt denimplicit får betala för detta lån motsvarar
kalkylränta indifferent mellan nuvändeavskrivningvid vilken företaget är
och utnyttjande de reguljära avskrivningsreglerna.av

likvärdig tolkning, varit vanlig i debatten,En alternativ och år attsom
företaget från beloppvid nuvärdeavskrivning lån påtar ett staten ettupp
motsvarande den formella skattesatsen det investerade beloppet.gånger

lån i takt med de förlorade skatteavskrivningamaDetta attamorteras av
ökar företagets skattebetalningar. Samtidigt får företaget betala en
förskottsrânta, motsvarande skattesatsen skillnaden mellangånger 100

direktavskrivning och avskrivning med det gällande nuvärde-procents
talet.

2I tabell visas företagets implicita ñnansieringskosmad vid utnyttjande
nuvârdemetoden för olika alternativ beträffande det tillåtna nuvärde-av

talet. den nominella kostnaden, vi kan beräkna; motsvarandeDet är som
reala variera efter förväntad inflation.räntekostnad kommer alltså alltatt

avSom tidigare beaktar kalkylema förlusten SURV-avsätmingar då
nuvärdemetoden utnyttjas.

Det nuvärdetal föreslås alltså möjlighet förURF, 0,84,som av ger en
företagen frånlåna statsmakterna till den nominella räntanatt pengar
14,5 efter Vid ellerskatt. skattesats på 23,1procent procenten
SURV-avsåttningar detta före skatt hela 18,9ränta påmotsvarar en

Vi kan kritikerna till nuvärdernetoden efterprocent. notera att mot-
svarande beräkningar har funnit anledning tala ockerrântor.att om

Det finns dock skäl redan här betona den implicita finansierings-att att
kostnaden i avhängig Liksomhög grad valet jñmförelsenorm.är av av
URF har vi här från alternativet till nuvårdeavskrivningenutgått äratt ett

Finansierings-maximalt utnyttjande 30-regeln och SURV-avsâttningar.av
kostnaden blir högre alternativet i stället kombinationnågot ärom en av

vilken förmånligaste vi till3020 reglerna, är det valet ettom ser
bli väsentligtenstaka investeringsproj ekt. Kostnaden kan emellertid också

utnyttjalägre företaget i altemativfallet räknar med inte kunnaattom
Tillavskrivnings- och avsâttningsmöjlighetema i maximal utsträckning.

skall videnna möjlighet återkomma i avsnitt 6.
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2 Implicit nominell ñnansieringskostnad mre efter vidTabell och skatt utnytt-
jande nuvärdeavdrag. Procent.av

Finansieringskostnad

Nuvârdetal före skatt efter skatt

0,80 26,9 20,7
0,82 22,7 17,4
0,84 18 14

15 12,00,86
12,7 9,70,88
10,0 7,70,90

5,90,92 7,6

Anm. Möjligheten SURV-avsättningar vid utnyttjandet 30-regeln har beaktatstill av
i kalkylema.

tabell visas slutligen, med maximalt utnyttjande de reguljäraI av
förreglerna jämförelsenorm, nuvârdeavskrivningens betydelsesom

kapitalkostnaden vid nyinvesteringar. Kapitalkosmaden den lägsta realaär
sinaavkastning internrânta före skatt, företaget kan påaccepterasom

investeringar för vid låneñnansiering kunna förränta och amorteraatt - -
kunna tillgodose aktieägarnassina lån och vid egenñnansiering- -

avkastningsanspråk, efter bolagsskatt.netto
delen tabell gäller för låneñnansierad maskininveste-Den övre 3av en

skattring och vi precis den reala låneräntan före ärURF,antar, attsom
Nuvärdeavskrivningen då genomgående högre kapital-3 procent. ger

kostnad kapitalkostnaden faller medSO-regeln. Vi ocksåän noterar att
inflationstakten, avskrivningsmetod.oavsett

Vid effekt resultatetutnyttjandet de reguljära reglerna är dennaav av
delvis motverkande mekanismer. dessa avdragsrättentvå, Den ärena av

för i praktiken företaget får avdragnominella låneräntor, innebär attsom
reala låneamorteringen. andraockså för den inflationen orsakade Denav

avskrivningsbeloppens reala värde urholkas inflationen. Denär att av
denförsta dessa mekanismer emellertid med följdväger tyngst, attav
Vidreala kapitalkostnaden blir lägre, snabbare priserna tiger.

fixerat, eftersomnuvärdeavskrivning, däremot, avdragets reala värdeär
avskrivningen investeringsåret. Avsaknaden motviktslutförs redan av en

kapitalkostnadensavdragsrätten för inflationsräntor därförgör attmot
i emellertid inteinflationskânslighet ökar. Skillnaden detta avseende är

beräkningama.särskilt dramatisk, de förutsättningar gäller förmed som
jämförelse vid finansieringundre del redovisas motsvarandeI tabellens

det realamed kapital. Vi återigen från URFs antagandeutgår atteget om
sida, räknat efter bolagsskatt,avkastningsanspråket från aktieägarnas är

risktillâgg Till skillnad från vad3 plus på 8 procent.procent ett som
aktieägarnas avkastningsanspråk integäller för skuldräntor, är en

avdragsgill kostnad för företaget.
effekt ñnansieringskostnaden inte får dras kapital-En äratt attavav

inflationen. Vidkostnaden vid nuvârdeavskrivning inte påverkas av
kapitalkostnaden inflationen,utnyttjande 30-regeln ökar däremot medav

förklaringen vi utvecklade helt enkelt avskriv-och är, attsom ovan,
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slutligen konstatera, det baraningarnas realvârde holkas Vi kan attur.
i kombination medvid inflationstakter 30-regeln SURV-av-är låga som

nuvårdeavskrivningen. Vid måttligsättningar föredra framförär att
emellertid särskiltinflation skillnaden inteär stor.

ingen informationvisas i tabell i själva verketDe siffror 3 nysom ger
denför nuvärdemetoden och de reguljära reglerna, utövervalet mellan

beräkningsresultaten från tabell framgåttligger i 2. Somredansom
fåinnebär nuvärdetal möjlighet för företagetpå 0,84, ettattett en

ñnansieringsbidrag från till nominell efter skatt på 14,5räntastaten en
alternativet till nuvârdeavskrivningenförutsatt är ettprocent att-

diskonte-utnyttjande de reguljära reglerna. företagetsmaximalt Omav
erbjudandet lönsamtringsrânta efter skatt år högre denna ränta ärän

för diskonte-inte. alltså detta kritiska värdeutnyttja, Det åratt annars
ringsräntan, vilken avskrivningsmetod den lägstaavgör som gersom

inflationkapitalkostnaden. exempel kan klargöra. Vid 5Några procents
tabellförutsättningar enligt gäller för äroch med de som ovan

nominella avkastningsanspråk, och därmed företagetsaktieägarnas
diskonteringsrânta vid egenñnansiering, Nuvärdeavskriv-16 procent.
ningen föredra, vilket också framgår tabell Viddärmed 3.är att av
konstanta diskonteringsrânta i ställetpriser âr motsvarande 11 procent,

den lägsta kapitalkost-vilket då betyder de reguljära reglernaatt ger
enligt dennaden. tumregel visar också varför nuvñrdemetodenSamma

delen alltså i lånefallet, genomgående den högreövre tabellen,av ger
kapitalkostanden.

reguljäraTabell 3 Kapitalkostnader för maskininvesteringar vid utnyttjande av
gskrivningsregler nuvärdeavskrivning. SURV-avsättningar beaktande.och av

ocent.

Finansiering Avskrivnings- Inflationstakt
metod

5 150 10

Lån 30-regeln 2,7 1,6 0,3 -l
Nuvârde-
avskrivning 3,3 1,9 0,4 -1,2

Eget 12,7 13,0 13,3kapital SO-regeln 12,3
Nuvärde-

12,6 12,6avskrivning 12,6 12,6

lånefmansiering låneñntanAnm Vid har den nominella till 3 plusprocentsatts
riskpremiepåintlationstalcten.Vid finansiering kapital 8med adderaseget procenten

245.till den nominella marknadsräntan. För motivering, URF, sidse

6 Nuvärdeavslcrivning, periodiseringsfonder risktagandeoch

I URFs argumentation för nuvärdemetoden understryks särskilt metodens
därmedpositiva effekter företagens benägenhet ochpå till risktagande

förockså villigheten investera. granskningpå En dettaatt argumentav
nuvärdemetoden komplicerad flera sådant årär skäl. förstaEtt attav
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investeringsbesluten i praktiken fattasmåste under hänsynstagande till
osäkerhet. gäller intlationsriskermånga Det såvältyper av som

kommersiella, tekniska, konjunkturella och politiskt betingade risker. Ett
andra skäl det samhällsekonomiska värdet ökat risktagandeär långtatt av
ifrån självklart. diskussion denär En frågan ligger emellertidav senare
helt utanför för dennaämnet Vad gäller det första problemetuppsats.
skall vi, för överhuvudtaget kunna några resultat, sedvanligtnå på sättatt
tillgripa vissa förenklade antaganden.

då företagLåt investeringsprojekt förövervägeranta att ett ettoss
vilket den framtida avkastningen âr osäker. Vad enligt den s.k.som
mean-variance analysen avgörande för det förrântningsansprákär

ställaföretaget bör på denna investering kapitalkostnaden dåär
företagets förväntningar i vilken utsträckning den osäkra avkastningenom
kommer samvariera med avkastningen på tänkt portfölj beståendeatt en

i princip, alla riskabla tillgångar i ekonomin. s.k. systematiska,Denav,
eller oundvikliga, risken för investeringsprojektet gäller just graden av
denna samvariation. Med terminologi investeringensgängse är detta
beta. Den riskpremie, företaget skall addera till den riskfria räntansom
för bestämma förräntningsanspråket, i direkt tillstår proportionatt
investeringens beta.

Vi har fått utgångspunkt för precisera problem.vårt Fråganattnu en
gäller alltså i vilken utsträckning vinstbeskattningen olikformigger en
behandling investeringar med olika riskkaraktâr, dvs. olika betaav

förräntningsanspråketKommer bli olika, beroende företagetpåatt om
utnyttjar reguljärade avskrivningsreglerna eller nuvärdemetoden

Vad är avgörande här företagets förväntningar sinaärsom om
möjligheter reglernautnyttja för skattemässiga avskrivningar. deOmatt
framtida avskrivningarna och motsvarande skatteåterbåring framstår som
säkra kommer vinstbe-skattningen i själva verket inte alls påverka denatt
riskpremie ingår i kapitalkostnaden. Den förväntade avkastningensom
från investeringen faller visserligen i förhållande till skattesatsen, men
skatten reducerar också projektets systematiska risk, dess beta, i

proportion.samma
skattemässigaDet alltså säkerheten i företagetsär förväntningar detom

värdet avskrivningsmöjlighetema, avgörande för slutsatsenär attav som
beskattningen inte påverkar urvalet riskabla investeringsprojekt. Omav
denna avskrivningsmöjlighet har formen engångsavskrivning ellerav en
successiva avdrag saknar betydelse i detta sammanhang.

verklighetenI det dock i fall orimligt betrakta deär många att
avskrivningsmöjligheter investeringsprojektgäller för ettsom ensom
säker tillgång för företagen. första skäl till detta reguljäraEtt är att
skattemässiga avskrivningar baseras den historiska anskaffningskost-på
naden. oundvikliga osäkerheten framtida prisstegringar innebärDen om
då motsvarande osäkerhet det reala värdet avskrivningama. Ettom av
andra skäl osäkerheten i vilken utsträckning framtida vinstut-är detom

kommer medge maximalt utnyttjande skattereglema.rymmet att ett av
Osäkerheten i företagens framtidsförväntningar naturligtvis inteär

vi direkt Vadnågot kan observera. kan konstateras dock, bl.a.ärsom
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från de statistiska undersökningar gjordes inom företagenURF, attsom
i de flesta fall haft tillgång till och nedskrivningsmöjligheter iav- en
större omfattning än kunnat utnyttja. Observationen gäller också förman
företag faktiskt betalat bolagsskatt. Vad varit avgörande försom som
skattebetalningama tycks alltså inte ha varit begränsade avdragsmöjlig-
heter, önskemålet kunna uppvisa jämn vinstutveckling,attutan om en
kanske långsiktigt kunna finansiera utdelningarna med beskat-för att
tade vinstmedel. Vi kan tala för utnyttjandetutrymmeettom av
skattereglema, storlek bestäms skillnaden mellan vinsten förevars av av-
och nedskrivningar vinst redovisas i resultatákningenoch den måstesom
för täcka utdelningen.att

statistiska undersökningar gäller i huvudsak första hälftenURFs av
konstatera1980-talet, och utredningen har för denna period kunnat att

hälften tillgängliga skattemässiga konsolideringsmöjligheteränmer av
inte företagen. bolagsskattesystemet begränsasutnyttjades Med detav nya
dock konsolideringsmöjlighetema för statsñnansielltavsevärt, att
möjliggöra kraftig sänkning den formella skattesatsen. Vissaaven

företagen ocksåöverslagskalkyler, utförts URF, tyder dock på attsom av
i utsträckning överskottmed det betydande kommer hasystemet attnya

implikationerpå och nedskrivningsmöjligheter. Resultatet har viktigaav-
för utvärderingen nuvärdemetoden.av

Kopplingen mellan företagets vinst möjligheten utnyttjaoch att
avskrivningsreglema innebär avskrivningsmöjligheten ochatt motsvaran-
de skatteâterbäring blir osäker. stället för säker tillgång förI att vara en
företaget bidrar den till förstärka lönsamhetsvariationema efter skatt.att
Med den terminologi vi utnyttjat ökar beta och därmed dennyss
riskpremie ingår i kapitalkosmaden. Eftersom osäkerhetensom om
avskrivningarnas värde direkt funktion variabiliteten i företagetsär en av
vinst, kan vi här tala skattemässig diskriminering specielltom en av
riskutsatta möjligheterföretag och branscher och företag med småav
till intern riskutjâmning.

utnyttjaDe mekanismer begränsar företagens möjligheter attsom
tillgängliga Skatteregler, och gäller kopplingen mellanytterstsom
redovisning och beskattning och i vissa fall också avsaknaden ettav

för s.k. full loss oflået, elimineras självfallet intesystem attgenom
kapitalanskaffningama får nuvärdeavskrivas. Visserligen företagetkan

utnyttjasredan investeringsåret nuvärdeavskñvningen kanavgöra om
vinstutrymmeeller ej, den avgörande knytningen till företagetsmen

består. betydligtsjälva verket kräver nuvärdemetoden störreI ett
vinstutrymme, motsvarande osäkerhet beträffandevilket betyder större
dess framtida investeringar. Sammankopplingen nuvärde-värde för av

periodiseringsfondema, vilka beskrevs inlednings-metoden med de s.k.
vis, innebära väsentlig i avseende.kan emellertid skillnad dettaen

möjligheten med avdragsrätt vid beskattningenGenom sättaatt av upp
itill halva årsvinsten till periodiseringsfond tillgångspostsom ären en

balansräkningen, investeringsfonden kanpå sätt den gamlasamma som
företaget successivt förunder goda år bygga det krävsutrymmeupp som
nuvärdeavskrivningen. Periodiseringsfondema inte attgaranterar
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utsikternade förbättrar rimligennuvärdeavskrivningen kan utnyttjas, men
avskrivningarförmöjliggöra vinstutrymmetför detta, attattgenom

säkernuvärdeavskrivningen blikanfördelas i tiden. detta sättPå enom
skillnad från deinvesterande företaget, vilken tilltillgång för det

variabiliteten itill ökainte bidrarreguljära avskrivningsreglerna att
reducera risk-bidra tillskatt. kan i sinavkastningen efter Det atttur

premien för investeringar.osäkra

Utvärderingen7

förutsatt denvisat hur nuvärdeavskrivningenVi har i det föregående att-
investerande företag.likviditetsñrbättring förkan utnyttjas ger en-

användning 30-regeln och SURV-avsâtt-Jämfört med maximal aven
varaktigtförförbättringen i huvudsak temporärningar är attnatur;av

nuvärdeavskriv-skattebetalningarna lägre nivåkunna hålla på genomen
kontinuerlig investerings-snabb ochning i själva verketkrävs yttersten

vinstutrymme. Allmänt innebäroch motsvarandeexpansion settstort-
skatteuttaget inomviss omfördelningemellertid nuvärdemetoden aven

och från dentill stagnerande företagföretagssektorn från expanderande
ochutvecklingsfasen förtill den stagnerandeexpansiva ett samma

företag.
nuvärdeavskrivningen, medMed jämförelsenorm ettgersamma

ñnansieringskostnad 14,5nominell pånuvärdetal implicitpå 0,84, en
kalkylräntaföretagets diskonteringsräntaefter skatt. Endastprocent om

utnyttjande nuvärdeav-dennaefter skatt högre än ränta,är ett avger
de reguljära reglerna.skrivningen lägre kapitalkostnad änen

fall sigför denna kalkyl kan emellertid i mångaJämförelsenormen te
kan innebära företagetotillräckligt vinstutrymmehelt orealistisk. Ett att

skattemässigt tillåtnaavskrivningstid dentvingas räkna med längre änen
dettaSURV-avsättningen. Innebörden äroch begränsade attavmer

väsentligtnuvärdeavskrivningen i verkligheten kanförkostnaderna vara
jämförelse-implicita visades i tabelllägre de låneräntor 2. Omän som

30-regelnavskrivningar enligtexempelvis maximalaär utannormen
ñnansieringskostnadSURV-avsättningar, blir motsvarande 8,9 procent.

sina avdrag till,företaget ytterligare begränsa säg,måsteOm en
till 5faller kostnadensaldoavskrivning år,på 20 procent,procent per

osv.
attraktivnuvärdemetoden alltså framståvissa fall kanI som en

faktumbedömning ligger då också detñnansieringsform. dennaI att
Betalningvillkorad fordran företagen.skattekrediten påär aven

efterskänkas,uppskjutas, elleramortering och kanränta t.o.m. om
i dessaförändring ñnansieringsvillkorenföretaget förlust.gär med En av

ñnansie-angiven mening haringa omförhandlingar. Iavseenden kräver
riskkapital.nuvärdeavskrivning alltså karaktärenring avgenom

och risktagande äri avsnitt beskattningi 6Kärnan resonemanget om
till SURV-avsätt-avskrivningsreglema och möjlighetende reguljäraatt
Nuvärdeavskriv-ningar osäker tillgång för ñretaget.representerar en

betingasförhållande,ningen i sig ändrar inte detta grundläggandepå som
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kopplingen mellan redovisning och beskattning och avsaknadenav av en
automatiskt verkande skatterestitution vid förluster. periodise-Genom
ringsfondema skapas emellertid förutsättningar för omfördelning ien
tiden vinstutrymmet, vilken åtminstone i viss utsträckning kanav
komma fungera substitut för med full loss offset.att ett systemsom
Har företaget ackumulerat tillräckligt med medel sin periodiserings-på
fond, kan del osäkerheten vid investeringsbesluten elimineras. Somen av
påpekats kan denna utjämningsmöjlighet särskilt värde förvara av
speciellt riskutsatta företag och branscher och för företag med begränsade
möjligheter till intern riskutjämning. Till den kategorin hörsenare
sannolikt åtskilliga småföretag, ensartad verksamhet oñasom genom en
uppvisar starkt svängande vinster Utjämningsmöjligheten innebär för
dessa fördel också med hänsyn till deras investeringsverksamhetatten
ofta har utpräglat intermittent karaktär.en

Periodiseringsfondemas funktion låsa fast värdet framtidaatt s.a.. av
skatteavskrivningar emellertid inte uniktär knuten till använde-avskriv-
ningen. själva verket torde detI möjligt kombinera periodise-attvara
ringsfondema också med utnyttjande reguljära avskrivningsreglerett av
och med SURV-avsättningar, värde då motsvarandepå sättt.o.m. vars
skulle kunna säkerställas för företagen. periodiseringsfonderna iAtt
URFs förslag knyts med nuvärdeavskrivningen innebärsamman
emellertid, vi får vissa likheter med detsett, att arrangemangetsom
avskaffade investeringsfondssystemet. Det är tänkbart företagensatt vana
vid utnyttja detta ökad attraktivitet för kombinationenatt system ger en
fondavsätmingar direktavskrivning jämfört med alternativt förfarandeett-
där periodiseringsfondema får vidutnyttjas reguljär avskrivning. Det har
också hävdats benägenheten periodiserings-sätta påatt att av pengar
fonderna för framtida bruk också kapitnlavskrivningenär större om .a. s.
kan klaras redanav investeringsåret. viHär är emellertid inne på

luftigtganska slag. gripbarEn killnad dock denärresonemang av mer
berörda förskjutningen i tidsproñlen för skattebetalningarna,ovan som

Ävenuppnås nuvärdeavskrivningen. denna likviditetseffekt kangenom
naturligtvis bli problematisk i vissa konjunkturlägen. I självaextrema
verket kan nuvärdeavskrivningen komma bevara någotattman genom av
de destabiliserande svängningar i skatteuttaget över konjunkturcykeln,

utmärkte det gamla bolagsskattesystemet.som
Det har hävdats i debatten nuvärdeavskrivningen inatt genom

konstruktion skulle förbättra investeringsincitamenten inom företags-
sektorn samtidigt skattefavörernågra företagen.åt Detta ärutan att ge
naturligtvis Kombinationen periodiseringsfonder nuvärdeav-nonsens. -
skrivning kommer medföra både skattefavör för företagen ochatt etten
skattebortfall för det offentliga. Skattebortfallet uppkommer såväl genom
den beskrivna likviditetseffekten, för vilken betalt medstaten tarovan -

till 14,5 denränta möjlighet företagen fårprocents attupp som genom-
via periodiseringsfondema effektivare utnyttja sitt tiden varierandeöver
vinstutrymme. dettaHur skattebortiäll blir emellertidär svårtstort ytterst

förhand.avgöra på En seriös bedömning torde i till förutsättaatt vart en
omfattande granskning data för enskilda företag.av
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för de realekono-gäller emellertid ocksåkvantiñeraSvårigheten att
periodiseringsfondema. dennuvärdernetoden och Ieffekternamiska av

och empiriskt stöd förfinns visst teoretisktvetenskapliga litteraturen att
främst ñrñnansieringsläget har betydelseinternalikviditeten och det

kapitalstockar till önskadeanpassning sinaföretagenshastigheten i av
resultat,studier liknande ävenMotsvarande svenskanivåer. omger

Bergström-Södersten, 1989.effekterna inte tycks sestora t.ex.vara
börperiodiseringsfondemaämningsmöj lighet tidenutj överDen ger,som

likformigtslå sättinnebära beskattningen kommer påatt ettatt mer
förutsättningar föri sinföretag. skaparmellan olika Det turgrupper av

kriterier.likartadekan komma fattas efterinvesteringsbesluten attatt mer
resursutnyttjandetbetyda för effektiviteten idetta kommerExakt vad att

vanskligtemellertidekonomiska tillväxten något äroch för den är som
avseendet i själva verket någotOsäkerheten i det ärbedöma.att som

i dess helhet.gäller för bolagsskattereformenockså

Referenser

finanspolitikenVilly och Södersten, Jan. KanBergström, styra
företagsbeskattning, DelReformeradinvesteringarna i näringslivet, i

SOU 198934.II, Expertrapporter.
nuvärdeavskrivningar.Sven-Erik. Slopa förslagetJohansson, om

Affärsvärlden 410 1989.40,nr.
metod. Affärs-Rolf. omedelbar avskrivning föga generösRundfelt,

världen, 1989.
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påPeriodiseringsfonders effekt
riskkapitalförsörjning

samhällsekonomiskt perspektivett
Av ñl. dr Stefan Fölster

har syfte företagEtt med periodiseringsfonder PF attsystem som ge
möjlighet omperiodisera det redovisade och skattemässiga resultatetatt

förantal flertal har anförts kan talaöver år. Ett argument ettett som
slutsatsernasådant Här diskuteras endast dessasystem. ett argument.av

här således ingen hellretsbedömning förslaget.utgör av
undersöks här införandet periodiseringsfon-Argumentet är attsom av

leder tillder ökar företagens tillgång till likvida medel och därmed en
ökning investeringar. investeringar ökar kan bero företagAtt på att ettav

vill investera får tillgång till kapital från håll ellerinte påannat attsom
lättillgänglig kan minska risken med investe-PF utgör en reserv som

ringen. Särskilt minskar risken i situation där företaget drabbasPF en
tillfällig likviditetssvacka och samtidigt får låna i bank.svårt attav en

diskussionen fårUtgångspunkten för med PF där företagenär ett system
avsätta högst inkomsten före avsättningen. Varje års30 procent av
avsättning i nivå med kostnadenutgör PF. Företaget räntataren upp en
för riskkapital intäkt. Vid valfri tidpunkt, efter år,senastsom en men sex
upplöses PF.

samhällsekonomisk bedömning lämplighet instrumentEn PFsav som
för öka riskkapitalförsörjningen grunda sig på uppskattningmåsteatt en

de samhällsekonomiska och intäkter för med sig.kostnader PFav som
det följande storleksordningen kostnader ochI förs påett resonemang om

utifrån teori och empiriska undersökningar.intäkter gängse ekonomisk
sammanfattas i schablonmâssig kalkyl.Detta en

Samhällsekonomiska kostnader

företagen skattekredit maximalt till 25PF uppgår procent avger en som
förutsättningen företagenvinsten under Under30 år. attprocent av sex

betalar marknadsánta skattekrediten består kostnaden förpå staten aven
skattekreditenkreditförluster företag i konkurs innanuppstår när gårsom

utredningenhar återbetalats. det förlustutjämningI med bakåtsystem som
hänförasföreslår bör den del kostnaden de 3 årensenasteav avsersom

till förlustutjâmningssystemet.
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attDet förutseär svårt storleken kreditförlustema. Delspå torde de
variera med konjunkturcykeln. Del kommer de bero hur attraktivaatt av
räntevillkoren förär PF. räntevillkoren attraktiva kommerOm är den
totala kreditförlusten räntevillkorenstörre än när är mindreatt vara
attraktiva. Samtidigt innebär mindre attraktiva räntevillkor PFatt

konkursrisk.utnyttjas främst företag har hög Därmed kanav som en
kreditförluster andel den totala skattekrediten större närsom av vara
räntevillkoren är mindre attraktiva.

Teoretiskt skulle räntan på PF kunde höjas till den grad denatt
kompenserar kreditförluster-na. I praktiken omöjliggörs detta emellertid

självselektionen bland företagen. högre innebärEn ränta PF inteattav
utnyttjas företag med låg konkursrisk. Kreditförlusten blir då nästanav
oförändrat samtidigt ränteintäktema kan sjunka räntehöj-trotssom -
ningen. Erfarenhet från med statliga kreditgarantier,t.ex. system som
beskrivs längre visar det är omöjligt kompensera kreditförlus-att attner,

med räntehöjningar.ter
Kreditförlusten utgör kostnad för PF-systemet. Denna kostnadstatens

är emellertid inte samhällsekonomisk kostnad, måste betraktasutanen
transferering från skattebetalarna till de företag utnyttjar PF.som en som

Den samhällsekonomisk kostnaden ibestår stället den effek-av
tivitetsförlust orsakas de skatter höjas för betalamåste attsom av som
kreditförlusten. högre skattenivånDen blir nödvändigt minskarsom

arbetaincitamenten investera.ochatt
Effektivitetsförlusten beskattningen har undersökts i antalettav

empiriska studier både i Sverige och internationellt t.ex. Hansson,
Spridningen1984. i resultaten ganskaär inte minst därñr effek-stor, att

tivitetsförlusten olika skatter varierar mycket. grundvalPåtyperav av av
genomgång studierna rekommenderar Statskontoret effek-atten av

tivitetsförlusten bör beräknas till 50% skatteuttaget. Det talet användsav
också nedan kalkylen.i

Ytterligare två källor till effektivitetsförluster uppstår under PF. börDe
beaktas, även inget försök här kvantiñeragörs dem.attom

Den är PF kan fördröja konkurser ändå kommer ägaatt attena som
Skattekrediten PF är betydelse för företag i trerum. som ger av

situationer
när de gör investeringarstörre
när de råkar för tillfälliga likviditetsproblemut

ändå3. när de i konkurs.går
förstaDen kategorin kan upphov till samhällsekonomisk nyttage en

beskrivs i avsnitt.nästa För företag i kategori det2 är osäker desom om
orsakar samhällsekonomisk vinst eller förlust. Företag i kategori 3en
orsakar med sannolikhet samhällsekonomiskt förlust eftersomstor en
skattekrediten dem möjlighet fördröja konkursen längre vadänattger

Sannolikhetenhade varit fallet PF. fördröjningenärutan stor attsom av
försämrarkonkursen möjligheten återupprätta verksamheten.att

Den andra källan till effektivitetsförluster snedvriderär PFatt
konkurrensen mellan etablerade och nystartade företag. läge därI ett ett
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etablerademed etablerat, har detnystartad företag konkurrerar ett
har därmedföretaget tillgång till skattekrediten PF ochger ensom

befästaetablerade företag därmed kankonkurrensñrdel. Risken finns att
iöverhuvudtaget inte sig inmonopolställning och företagatt geren nya

resultat i denkonkurrensen. sådan risk finns väl etableratAtt âr etten
Judd ochnationalekonomiska litteraturen t Auerbach, 1983; Petersen,ex

1986.
till följdbör betonas problemet inte unikt för uppstårDet är PF utanatt

etablerade företags ñnan-alla faktorer förbättrarav som
sieringsmöjligheter jämfört med situationen ñr nystartade företag.

etableradeförvärrar dock problemet eftersom det ökarInförandet PFav
företags övertag.-

Samhällsekonomiska intäkter

samhällsekonomiska värdetsamhällsekonomisk inükt beräknas detSom
investeringar upphov till. Beräkningen kan brytasde PFav nya som ger

nyinvesteringar upphovi frågor. första hur mycket PFtvå Den är gerner
dessa nyinvesteringar värda.till och den andra vad ärär

undersökningarförsta frågan belyses rad empiriskaDen omav en
följandeeffekten skatteavdrag och statliga krediter till företag. detIav

sammanfattning de resultat dessa undersökningar kommergörs en av som
fram till. heltäckande finns i Fölster 1991. TvåEn genomgångmer
statliga relevanta i sammanhanget.stödformer förefaller särskilt

Skatteavdrag FoU-investeringarför

fanns i Sverige före finns fortfarande i antalEtt sådant 1981 och ett
länder. Empiriska visar FoU-investeringar med 10-3096studier ökaratt

Bemstein,subventionsbeloppet t Mansfield, Fölster, 1991;1986;av ex
Liknande investeringssubventioner avseende investe-1987. generella

ringar i allmänhet har också visats effekter i storleksordningge samma
Nijkamp,t Folmer 1987.ex

2. Statliga krediter och lånegarantier till och rikfyllda investe-FoU
ringar.

Statliga krediter oña till låg i förhållande till vadränta ärges en som
Även gällermarknaden kräver för riskfyllda projekt. för garantier att

företagen till reflekterar projektens risk.kan låna inte Enränta somen
omöjligtviktig erfarenhet sådana har varit det är attattsystemav

begränsa förluster högre eller avgiftbegära räntastatens attgenom enen
kraftigför sådan riskkompensation leder tilllånegarantin. En en
harselektionseffekt de företag fortfarande intresseradeså äratt ensom

i studier sådanamycket högre sannolikhet i konkurs. Empiriskagåatt av
tillkan sammanfattas upphovsåsystem grovt att systemen nyager

investeringar 20-5096 Exempel empiriskaför subventionsbeloppet. påav
ochstudier baserade intervjuer Fölster 1991på och enkäter är
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Gronhaug och Fredriksen Resultaten1984. bekräftas ekonometriskaav
studier i Holemans och Sleuwagen 1988, ochLevy Terleckyit.ex.
1983. Sammanlagt finns tjugotal liknande empiriska undersökningar.ett

flesta skiljerDe inte mellan statliga krediter, garantier eller klumpsum-
mestöd. Flera studierna ocksåmåste bedömas osäkra till följdav som av
olika metodologiska kompromisser. Resultaten får emellertid tyngd attav
studier med delvis väldigt olika empiriska metoder kommer fram till
likartade resultat. Ingen undersökning visar på signifikant högre effekter.

viktigEn aspekt effekternaär mäts andel subventionsbelop-att som av
än andel utlånade belopp. Anledningenpet är attsnarare som av

subventionsbeloppet fångar både subventionseffekten och likviditetseffek-
nyinvesteringar.på Subventionseffekten består högreten att ettav

subventionsbelopp detgör lönsamt göra nyinvestering.attmer en
likviditetseffekten företagen kan investera till följd bättreatt mer av-
likviditet är relaterad tillnära kreditförlusten. fler företagOm som-
ligger sinnära likviditetsrestriktion utnyttjar krediten tenderar även kre-
ditförlustema och därmed subventionsbeloppet öka. innebärDettaatt

olika statliga krediter kan ha ganska olika effekteratt mättsystem av som
Ändåandel utlåningen. tenderar effekten andelmätt subven-av som av

tionsbeloppet ligga inom angivna intervaller.att ovan
Inget de undersökta överensstämmer exakt med PF.systemenav

Särskilt skatteavdrag för kanFoU tänkas avvika på så sätt det inteatt ger
likviditetseffekt de andra medlen. skatteavdragetsamma som ges

emellertid varje därför inteår. Det är säkert likviditetseffekten överatt
längre period mindre förär skatteavdraget ñrän PEen

främsta killnadenDen mellan de diskuterade och PFsystemenovan
är emellertid avdragen och kreditema i dessa riktade tilläratt system
nyinvesteringar de sällan tillså går företag konkurspå vägatt mot som
PF kan göra. Sannolikt har därför PF mindre effekt dessaänsnarare en
statliga krediter och garantier.

andraDen frågan är vad det samhällsekonomiska värdet är av
nyinvesteringama. finnsDet ganska övertygande empiriska studier om
det samhällsekonomiska värdet spillovers teknikut-uppstårav som av
veckling se Nadiri, för1991, litteraturgenomgång. Enen grov
sammanfattning kan nuvärdet den samhällsekonomiskaattvara av
avkastningen ligger 50-10096.på Detta gäller för det genomsnittliga
industriella FoU-projektet. nyinvesteringarDe tillkommer ärsom
emellertid marginella och därförmåste ha lägre företagsekono-antas en
misk och samhällsekonomisk avkastning.

FoU-investeringar endast bråkdelutgör samtliga investeringar.en av
En rimlig utgångspunkt de nyinvesteringarär kommer till ståndatt som
på grund PF har sammansättning investeringar iav samma som
allmänhet. För andra investeringar än FoU-investeringar finns inget
särskilt skäl det samhällsekonomiska värdet skulle störreatt tro att vara

det företagsekonomiska.än Investeringar kommer till stånd enbartsom
på grund PF torde därför ha samhällsekonomisk avkastningav en som
ligger betydligt under 50%.
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Schablonmässig kalkyl

påKreditförlust PF
subventionsbelopp 100

Nyinvesteringar
50%högst subventionsbeloppet 50av

Samhällsekonomisk intäkt
högst 50% nyinvesteringar 25av

Samhâllsekonomiskkostnad
5096 kreditförlust effektivitetsproblem fördröjda+av av
konkurser frånoch minskad konkurrens företag 50nystartade

Kalkylen förefaller inte särskilt känslig för ändringar i antaganden.
exempel påverkas inte slutsatsenSom ändringar i kreditförlustemasett av

storlek. Till del är antagandena redan valda för såatt etten ge gynn-
resultat möjligt för EffektivitetsförlustenPF. fördröjdasamt som av

konkurser och minskat konkurrens har inte tagits i kvantiñe-medLex.
ringen. Vidare har den samhâllsekonomiska intäkten förmodligengetts ett
överdrivet värde.

Slutsats

Sammanfattningsvis visar schablonmässig kalkyl förmodligenPFatten
inte ökar riskkapitalinvesteringar på samhällsekonomiskt lönsamt sätt.ett
Kalkylen är inte särskilt känslig för ändringar i antaganden eller hänsyn
till felmarginaler i de empiriska undersökningarna.
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Bilaga 3

Förteckning över remissinstanser avgettsom
yttrande över Nuvärdeavskrivning ochrapporten
periodiseringsfonder ekonomiska effekter-

Bokföringsnämnden
Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR
Företagarnas Riksorganisation
Handelshögskolan i Stockholm
Lantbrukamas Riksförbund
Sveriges Industriförbund

Företagarnas Riksorganisation, lantbrukarna Riksförbund och Sveri-
Industriförbünd har åberopat yttrande.ett gemensamtges



KUNGL. BIBL.
1992-07- 20
STOCKHOLM



offentligaStatens utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet Grundutbildningenskompetens. 37.Psykiatrinoch levnadsförhållanden,desspatienteransvar- - -villkor i högskolan.U. värdensinnehålloch utveckling.
seminariumReglerför risker. Ett varför vi 38.Friståendeskolor. Bidrag ochelevavgifter.U.om

tillåter föroreningarinne M. 39.Begreppetarbetsskada.än ute.mer
situationiPsykisktstördas kommunerna 40.Risk- och skadehanteringi statlig verksamhet.Fi.

probleminventering socialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.M.-en ur
perspektiv. 42.Kretslopp Basenför hållbarstadsutveckling.M.-Psykiatrin i jämförande4. Norden perspektiv. 43.Ecocycles TheBasisof SustainableUrban-ett -förKoncession försäkringssammanslumingar.Fi. Development.M.

mervärdesskattelag.Ny 44.Resurserför högskolansgmndutbildning.U.
Motiv. Del 45.Miljöfarligt avfall och riktlinjer. M.ansvar-
Författningstextochbilagor. Del Fi. 46.Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning- -Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kring service,stödochvård.en-

Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi. 47. Avregleradbostadsmarknad,Del Fi.II.m.m. -
Ekonomioch i C.kyrkan. 48.Effektivare statistikstyming statligarätt Den-10. förEtt bolag mndradiosändningar.Ku. statistikensfinansiering samordning.och Fi.nytt

lfastighetsskatt. Fi.l 49.EES-anpassning marknadsföringslagstiftningen.av
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C
13.Bundnaaktier. Ju. 50.Avgifter ochhögkostnadsskyddinom äldre-och

Mindre i handelsgödsel.14. kadmium Jo. handikappomsorgen.S
Översyn15.Ledningoch ledarskapi högskolan några 51. sjöpolisen.Ju.av-

perspektivoch möjligheter. U. 52. förEtt samhälle alla.
16. efterKroppen döden. 53.Skattpâ dieselolja.Fi.

sistaundersökningen obduktionen17.Den i 54. för mindre styrforrnerförMer barn-ochett nya- -
psykologisktperspektiv. ungdomspolitiken.C.

18.Tvângsvárdi socialtjänsten och innehäll. 55.Rädför forskning ochtransporteransvar om-
l9.Langtidsutredningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.Ombildning från myndighettill Radför forskning ochtransporterom

aktiebolag. kommunikation.Bilagor. K.
21.Bostadsstödtill pensionärer. 56.Färjor och farleder.K.
22.EES-anpassning lcreditupplysningslagen.Ju. 57.Beskattning vissanatumförmaner Fi.av av m.m.
23.Kontrollfrägor i tulldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden. En hur miljöskuldenrapportm.m. om
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. utvecklas ingenting M.gör.om

Utvärdering25. försöksverksamhetenmed3-ärig 59.Läraruppdraget.U.av
yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan. 60.U. Enklareregler för Fi.statsanställda.

folkpension26.Rättentill kvalifrkationsregleri 61.Ett reformerataklagarväsende. ochDel. A B. Ju.-
internationellaförhållanden. 62.Forskningoch utvecklingför totalförsvaret- förslag
Årsarbetstid.27. A. till atgärder.Fö.

28.Kartläggning kasinospel enligt internationella 63.Regionalaroller perspektivstudie.C.av en- -
regler.Fi. 64.Utsikt framtidensregioner sju debattinlägg.C.mot -

29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sveriges 65. C.Kartboken.ny-
nationellasmittskyddsfunktioner. 66.Västsverige region i utveckling.C.-
Kreditförsälcring30. Någraaktuellaproblem.Fi. 67. reformering företagsbeskattningen.Fortsatt Delav-

31.Lagstifming satellitsändningar F1.om av
TV-program.Ku.

32.Nya Inlandsbanan.K.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M.
35.Kart- och mätningsutbildningari skolformer. M.nya
36.Radiooch i Ku.TV ett.



1992utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

[23]i tulldatoriseringenKontrollfrågorJustitiedepartementet m.m.
[24]bostadsmarknad.Avreglerad[13]Bundnaaktier. internationellaenligtKartläggning kasinospelav -[22]lcreditupplysningslagen.EES-anpassningav [28]regler.Översyn sjöpolisen.[51]av problem.[30]aktuellaKreditförsåkring Några-[61]Del A och B.åklagarväsende.reforrneratEtt [40]i statlig verksamhet.skadehanteringRisk- och

[47]bostadsmarknad,Del II.AvregleradFörsvarsdepartementet
statistikensstatligastatistikstyming DenEffektivare -totalförsvaret- förslagutveckling förochForskning [48]samordning.finansieringoch

[62]till åtgärder. dieselolja.[53]Skatt
[57]naturafönnånerBeskattning vissa m.m.avSocialdepartementet

[60]för statsanställda.Enklareregler
situation i kommunernastördasPsykiskt [67]företagsbeskattningen.DelreforrneringFortsatt avperspektiv. [3]socialtjänstensprobleminventeringur-en

perspektiv. Utbildningsdepartementetjämförande [4]iPsykiatrin Norden ett-
[16]efter döden.Kroppen GrundutbildningensvillkorFrihet kompetens.ansvar-iobduktionenundersökningensistaDen ett- i högskolan.[1]

perspektiv. [17]psykologiskt högskoleutbildning.[12]Konstnärlig[18]och innehåll.socialtjänstenTvångsvårdi ansvar perspektiv- någrai högskolanLedning och ledarskap -från myndighettillombildninghundskola.Statens möjligheter. [15]och
[20]aktiebolag. 3-årigmedförsöksverksamhetenUtvärderingavpensionärer.[21]tillBostadsstöd gymnasieskolan.[25]utbildning iyrkesinriktadkvalifrkationsregleritill folkpensionRätten [38]elevavgifter.- Bidrag ochFriståendeskolor.[26]förhållanden.internationella grundutbildning.[44]högskolansförResurserorganisationför SverigesSmittskyddsinstitutet- ny [59]Läraruppdraget.[29]smittskyddsfunktioner.nationella

levnadsförhållanden,patienterPsykiatrinoch dess Jordbruksdepartementet-
utveckling. [37]innehåll ochvårdens handelsgödsel.[14]kadmiumiMindre[39]arbetsskada.Begreppet

långtidssjukapsykisktLivskvalitet för Kulturdepartementet
och vård. [46]kring service,stödforskning- rundradiosändningar.[10]bolag förEtt nytthögkostnadsskyddinom äldre-ochAvgifter och [31]sateilitsändningar TV-program.Lagstiftning avom[50]handikappomsorgen.

i [36]Radio ochTV ett.[52]för alla.samhälleEtt
ArbetsmarknadsdepartementetKommunikationsdepartementet

strategi.nationell [7]Kompetensutveckling en[32] -Inlandsbanan.Nya Årsarbetstid.[27]kommunikation.ochforskningRådför transporterom
och kommunikation.forskningRådför transporterom Civildepartementet

Bilagor. [55]
rätti [9]Ekonomi och kyrkan.[56]och farleder.Färjor

tjänst [33]i folkrörelsemasKasinospelsverksamhet
Finansdepartementet marknadsföringslagstiftningen.[49]EES-anpassningav

för bam- ochför mindre styrformerMer nyaförsäkringssammanslutningar.[5]Koncessionför -
ungdomspolitiken.[54]mervärdesskattelag.Ny [63]perspektivstudie.Regionalaroller en-Motiv. Del- [64]sju debattinlägg.regionerUtsikt framtidensmot -Del [6]Författningstextochbilagor.- [65]Kartboken.[8]Bostadsrätter.Fastighetstaxeringm.m.- utveckling. [66]iVästsverige regionFastighetsskatt.[11] -

1992.[19]Långtidsutredningen



Statens offentliga utredningar 1992

Systematisk förteckning

Miljö- och naturresursdepartementet
förRegler risker. seminariumEn varför tillåterom

föroreningarinne [2]än ute.mer
Fastighetsdatasystemetsdatorstmktur.[34]
Kart- och mätningsutbildningari skolformer. [35]nya
Angåendevattenskotrar.
Kretslopp Basenför hållbar Stadsutveckling.[42]-
Eacocycles TheBasisof SustainableUrbanDevelop--

[43]ment.
Miljöfarligt avfall och riktlinjer. [45]ansvar-
Miljöskulden. En hur miljöskuldenutvecklasrapportom

ingentingvi [58]gör.om







1J
4v

ALLMÄNNA FÖRLAGET

BESTÄLLNlNGARALLMÄNNAFÖRLAGET,KUNDTJÄNST, STOCKHOLM,10647
TEL FAX08-73996 08-739 48.30, 95INFORMATlONSBOKHANDELN,MALMTORGSGATANvm BRUNKEBERGSTORG,STOCKHOLM.5




