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Till betänkandet fogas särskilt yttrande Kerstin Tollerz.av

Stockholm juni 1993

Arne Baekkevold

Monica Dahlbom
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SAMMANFATTNING

Allmänt

Utredningen har gjort beskatmingsreglernaöversyn i inkomstslageten av
tjänst. Vissa frågor har i enlighet med direktiven förtursbehandlats och
redovisats tidigare i delbetänkandet Beskattning vissa naturaförmånerav

SOU 1992:57. Det gäller beskattningen kostñrmån, vissam.m. av
traktamenten personalvårdsförmåner, förmånliga lån och hobbyin-m.m.,
komster.

I detta slutbetänkande behandlas bl.a. återstående traktamentsfrågor samt
frågor avdrag för kostnader för i tjänsten med bil och ñrom resor egen

mellan bostad och arbetsplats. Vidare behandlas beskattningenresor av
botadsförmåner, reseförmåner till anställda inom eller trafik-rese-
branschen och personalvårdsförmåner. Utredningen ocksåtar upp
skattefrågor rörande fria till och från anställningsintervjuer,resor
kostnader för i samband med tilltrâdande och frånträdanderesa av
anställning flyttningskostnader.samt

Huvuduppgiften för utredningen har enligt direktiven varit överatt se
reglerna i inkomstslaget tjänst i syfte åstadkomma enklare ochatt mer
lâttillämpade regler så administrativt krångel och olikformig regeltill-att
lâmpning minimeras för såväl enskilda arbetsgivare. Det sägs vidaresom
uttryckligen i direktiven eventuella regelândringar inte får innebäraatt
några från principen det inte skall skattemåssigtavsteg förmånligtatt vara

Ävenkontantlönersätta med naturaförmån. iatt övrigt skall principernaen
för inkomstslaget itjänst huvudsak ligga fast.

gBeträffande avdrag för i tjänsten med bil sägs i direktiven attresor egen
utredningen bör överväga återinföra möjlighet till avdrag för faktiskaatt en
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anförskostnader. det gäller mellan bostad och arbetsplatsNär attresor
Utredningen reformeradutredningen skall modifiera denpröva att av om

inkomstbeskattning föreslagna lösningen, innebar enhetligtRINK ettsom
avståndet bostad ochmilavdrag färdmedel för den del mellanoavsett av

arbetsplats viss milgräns.överstegsom en
Vidare i direktiven ändringar i reglerna utlandstraktamentensägs att om

överensstämmelse grunderna förbör för medövervägas uppnå närmareatt
det gällerde regler gäller för förrättning inom Sverige. Närsom

möjlighetenbostadsförmän har utredningen enligt direktiven haft prövaatt
vid beräkning förmånsvärdet för Villafastighet införa schablon-att av en en

regel har karaktären presumtion värdet, uttrycktt.ex. somsom av en av
andel taxeringsvärdet.en av

Förslagen

med bilResor i tjänstenegen

Utredningen avvisar tanken i direktiven återinföra möjlighet tillatt en
avdrag ñr faktiska kostnader för med bil i tjänsten. ställetIresor egen
ñreslås det införs ytterligare schablon högre denär änatt en som
nuvarande. innebär avdrag enligt ñrslaget medges enligtDet tvåatt
schabloner, lägre och högre. lägre schablonen detDen lägreen en -
kilometeravdraget skall gälla vid beräkning avdrag ñr det antalav-
körda kilometer under beskattningsåret inte överstiger mil.1 000 Densom
högre schablonen det högre kilometeravdraget skall gälla vid- -
beräkning avdrag ñr det antal körda kilometer överstiger 000lav som
mil.

Med nuvarande kostnadsläge schablonerna till kr kmuppgår 1,40 per
kr km.2,30resp. per

Grunderna för beräkning schablonbeloppen föreslås bli angivna iav
lagtext. det lägre kilometeravdragetFör skall avdraget denmotsvara
schablonmässigt beräknade merkostnaden km för körning i tjänstenper
med mindre bil. Härvid skall bilen körs mil2 S00 år,antas att per varav

000 mil i tjänsten och 500 mil privat.l l
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högre kilometeravdraget med utgångspunkt i denDet skall beräknas att
bil skallkör 700 mil mil i tjänsten, med större3 året, 3 000som om varav

få avdrag för sina genomsnittliga kostnader. högre kilometeravdragetDet
skall alltså beräknas den mil i tjänsten tär fullså kör 3 000att som
kompensation för mil tär avdraghan ñr körsträckan till 0001att upp
endast lägre demed belopp kilometer än vadett motsvararper som
genomsnittliga kostnaderna.

bemyndigasRegeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
fastställa föreskrifter för beräkning avdragen.att av

Avdrag för kostnader för mellan bostad och arbetsplatsresor

Förslaget i denna del modiñering den avdragsmodellär somen av
föreslogs RINK. betyder till börja med avståndsgränsDet att attav en
införs innebär avdrag inte ñr kostnader för mellanmedgesattsom resor

och arbetsplatsbostad avståndet från bostaden till arbetsplatsen inte ärom
längre 15 km efterän enkel resa. Avståndet skall beräknas närmaste
normala bilväg.

Är avståndet mellan 15 och 30 km medges tärdmedeloavsett --
avdrag med kr km 150,80 och till den del avståndet överstigerper resa

Ärkm. avståndet längre km avdrag, för avståndet mellanän 30 medges
15 och 30 km enligt nämnda regel med kr km och för den del0,80 per av
avståndet överstiger km enligt följande. bil30 Den använtsom som egen
för får avdrag med kr överstiger medan1,40 km 30 kmresorna per som
övriga får avdrag km.med 0,40 kr per

För skattskyldig på grund ålder, sjukdom eller handikapp ärsom av
nödsakad bil föranvända skall avdrag medges med faktiska kostnaderatt

delden avståndet överstiger avståndsgñnsen, dock högst med 2,30av som
kr km. Det undantag motsvarande slag för närvarande gällerper av som
för skattskyldig använda bilär större på grundtvungen attsom av
skrymmande föreslåslast slopat.

Vid sidan bilavdraget skall faktiskaavdrag medges för bro- ellerväg-,av
ñrjeavgifter den skattskyldige haft vid bostadenhar mellansom resorna
och arbetsplatsen.
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Kostnadsersdttningarför vissa m. m.resor,

det första föreslås för inom landet för tillträdandeFör kostnaderatt resa
s.k. inställelseresor, skalleller frånträdande anställning eller uppdrag,av

sådanavdragsgilla vid inkomsttaxeringen och ersättning förgöras att
ingå i underlaget ñrkostnad eller förmån sådan inte skallav resa

beräkning preliminär A-skatt. det andra föreslås förmån friFör att avav
för sådantill eller från anställningsintervju eller kostnadsersättningresa

skall skattefri förmånen inom landet.närresa vara avser resa

förflyttningskøstnadErsättning

Förslaget innebär dels skattefriheten för ersättning för flyttningskostnadatt
kopplas befattningshavare statliginte längre skall till vad till iutgårsom

tjänst, dels det införs definition vad med flyttninga-att en av som avses
kostnad. flyttningskostnad packning,Med kostnader för emballering,avses

och uppackning den skattskyldiges och hans familjs bohag ochtransport av
övrigt lösöre den skattskyldige och hans familj från densamt transport av
gamla till den bostadsorten och andra liknande kostnader. För attnya
tydligare markera den uppstramning det skattefria området följerav som

förslaget också vad inte flyttningskostnader,kanav anges som anses som
kostnad försåsom dubbel bosättning.t.ex.

Utlandstralaamenten

Schablonbeloppen avseende avdrag för ökade levnadskostnader vid
tjänsteresa i föreslåsutlandet bli bestämda efter ändrade grunder,något

i princip medför generell sänkning avdragsnivån. kommerDettasom aven
till uttryck normalbeloppen skall den normalaatt motsvaragenom
ökningen levnadskostnaden och inte den normalastörstaav som nu
ökningen. Normalbeloppen skall kostnadsölcningen fördagavse per
frukost, för lunch och middag bestående rätt på restaurangav en av
normal standard för småutgifter. Dock möjlighet för vissasamt attges
länder, särskilda skäl ñreligger, bestämma normalbeloppettom som avser
kostnadsökning för måltider på bättre standard.restaurang av
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skall förmyndighet regeringen bestämmerRegeringen eller den som
förrättningsland.norrnalbelopp för varjevarje kalenderår fastställa

förrättningar skalli övrigt för utrikesVidare föreslås reglernaatt
ökade levnadskostnaderför avdrag förtill de regler gällersomanpassas

reduceras när ñr-riket. Bl.a. skall normalbeloppetvid förrättning inom
månader.rättning och änpågått på treortsamma meren

Övriga traktamenten

för levnads-inte ersättning ökadenuvarande kravet dispens förDet på att
nünader ochpåkostuader vid tjänsteresa pågår än tre en sammasom mer

preliminär skatt och arbets-skall inräknas i underlaget förbehövaort
.bedömaskall arbetsgivarengivaravgiñer föreslås slopat. I stället om

betalasarbetsgivaravgifter påpreliminärt skatteavdrag skall ochgöras
tjänsteresa.levnadskostnader vid sådan Utgårersättning för ökade

under längre tidoch än två årersättning vid tjänsteresa på orten samma
inte hela ersättningenfrån Skattemyndigheten förkrävs dock beslut att

skatteavdrag och därmed ocksåskall till grund för preliminärtläggas
arbetsgivaravgifter.

traktamentei kontrolluppgift skallföreslås detDessutom att anges om
nittio dagar underförrättning längre tid änhar utbetalats för en som varar

beskattningsåret.

Bostadsjörmdn

beräkningbostadsförmån föreslås den viddet gäller värderingenNär attav
värderingen förmån sådanpreliminär A-skatt schabloniserade avavav

genomsnittliga värdettill inom visst områdebostad skall bestämmas det ett
utfärdatRiksskatteverketbostadsyta. Tidigare harkvadratmeterper

rumsñrdelning.bostadensvarit indelade eftervärdetabeller harsom
fastighetstaxeringsvär-villabostad tillanknytning värderingenNågon av av

dena föreslås inte.
bostadsför-möjlighet värdetföreslås arbetsgivarenDet attatt avges
värdevid beräkning arbetsgivaravgifter detjämkatmån om somav
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bestäms enligt schablon avviker med från detän 10 värdeprocentmer som
gäller vid inkomsttaxeringen, dvs. det i gällande hyrespriset.orten

Resqfömtán

Reseñrmån grundutgår på anställning eller särskilt uppdrag inomsom av
eller trañkbranschen föreslås kunna, under förutsättningar,vissarese-

värderas efter schablon vid beräkning preliminär skatt och uttagav av
arbetsgivaravgifter. Detta skall kunna ske det för har gällt villkorom resan

innebörd den fär företas endast under förutsättning det vidatt attav resans
finns osålda platseravgång kvar och det grund häravpå har förelegat en

påtaglig risk för inte skulle kunna genomföras enligt planerna.att resan
Värdet skall i fallsådant det billigaste priset förmotsvaraav resan resan

marknadenpå efter avdrag med 25 procent.
Arbetsgivaren skall här, likhet föreslåsäven i med vad ñr bostads-som

förmånsvärderingen, kunna begära jämkning det värde skall liggaav som
till grund för arbetsgivaravgifter.uttag av
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INLEDNINGl

Utredningsuppdraget1.1

ienligt direktiven vissa reglerUtredningen skall sina göra översyn aven
Översynen beskattningskall bl.a. reglernainkomstslaget tjänst. omavse

naturaförmäner och hobbyinkom-traktamenten, kostnadsersätmingar,av
reglerSyftet i dessa delar främst åstadkomma ärskall attster. somvara

arbetsgivare. Vidare skallenklare hantera för skattskyldiga ochatt
avdrag fördels vissa ändringar reglernautredningen överväga omav

förslag till denför med bil i tjänsten och lämnakostnader resor egen
mellan bostad ochframtida utformningen kostnadsavdraget förav resor

beskattning förmånliga län.arbetsplats, dels reglernaöver om avse
direktiven, oförhindradbör utredningen, enligtDessutom att ta uppvara

inkomstslaget tjänst och förenklingarandra frågor röräven som avsersom
enligtförslag utredningen lägger fram börregelsystemet. Deav som

Innebär förslagdirektiven statsñnansiellt neutrala. någraäven vara
betydelse bör utredningen ocksåminskade offentliga inkomster någonav

möjliga ñnansieringsaltemativ.ange
den förstaUtredningens arbete bedrivits i Ihar två etappen togsetapper.

skulle behandlas med förtur. Detsådana frågor enligt direktivenupp som
kostförmåner, vissa personal-gällde beskattningen traktamenten m.m.av ,

hobbyinkomster. fråga traktamen-vårdsförmåner, förmånliga lån och I om
frågor hadebegränsades frågorna i första till attten etappen avse som

förslag i dennavid Utredningenssamband med kostñrmån tjänsteresor.
naturaförmåneri betänkandet Beskattning vissadel presenterades m.m.av

1992:57.SOU
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de i denAv första behandlade områdena kvarstår vissa frågoretappen
personalvårdsfbrmåner.om

De områden utredningen således enligt direktiven har behandlaattsom
i denna andra är frågor i tjänsten, mellan bostad ochetapp om resor resor
arbetsplats, utlandstraktamenten och vissa andra traktamentsfrågor,
kostnadsersättningar och bostadsförmån vissa frågor personal-samt om
vårdsñrmåner.

Huvuduppgiften ñr utredningen är enligt direktiven över reglernaatt se
i inkomstslaget tjänst i syfte åstadkomma enklare och lättillämpadeatt mer
regler administrativtså krångel och olikformig regeltillämpningatt
minimeras ñr såväl enskilda arbetsgivare. Det vidaresägs ut-som
tryckligen i direktiven eventuella regeländringar inte får innebäraatt något

från principen det inte skall skattemässigt förmånligtavsteg att attvara
Ävenkontantersätta lön med naturaförmån. i övrigt skall de gnmd-en

läggande reglerna för inkomstslaget tjänst ligga fast.
När det gäller utredningsuppdraget över reglerna medatt se om resor

bil i tjänsten detsägs uttryckligen utredningen skall övervägaatt attegen
återinföra möjlighet till avdrag ñr faktiska kostnader för bilresor ien
tjänsten. börDet anmärkas det inte har ålagts utredningen överatt att se
den närliggande frågan värdering bilförmån. Vad mellanom av avser resor
bostad och arbetsplats skall allmänutöver översyn med syfte atten
åstadkomma enklare och låttillämpade regler också prövas denmer om
nuvarande tidsgränsen kan slopas och det går modifiera denattom av
Utredningen reformerad inkomstskatt föreslagnaRINK lösningenom
bl.a. på sådant sätt avdragen inte minskar för de har långaett att som

Ävenavstånd mellan bostad och arbetsplats. andra i samband medresor
arbete har aktualiserats. Vad utredningen särskilt skall överväga i fråga om
utlandstraktamente är det kan uppnås närmare överensstämmelse medom
grunderna ñr de regler gäller för förrättning inom Sverige. Enligtsom
direktiven skall utredningen när det gäller bostadsförmån pröva möjlig-
heten vid beräkning förmånsvärdet för Villafastighetatt införaav en en
schablonregel har karaktären presumtion värdet, t.ex.som av en av som

andel taxeringsvärdet. Utredningens direktiv bifogas bilagaen av som



1.2 Inriktningen utredningsarbetetav

Utredningens arbetsinriktning i denna har i huvudsak varit inriktatetapp
på behandla de frågor särskiltatt i direktiven. Därutöver harsom anges
det varit utredningens ambition även andra frågor i inkomstslagetatt ta upp
tjänst vålla problem ñr arbetsgivarnasagts eller de skattskyldiga. Isom
betänkandet redovisas den huvudsakliga kritik riktas från olika håll isom
olika frågor och har framförts till utredningen.som

Området traktamenten omfattar ersättning för och avdrag för ökadem.m.
levnadskostnader vid såväl inrikes ñrrättning utrikes sådan. Medsom
hänsyn till den begränsade tid utredningen haft till sitt förfogande harsom
frågorna traktamenten begñnsas.måst När det gäller utlandstraktamen-om

har arbetet inriktats på i största möjligasteten utsträckning harmoniseraatt
reglerna avdrag för ökade levnadskostnader med motsvarande reglerom
vid inrikes förrättning. När det gäller övriga traktamentsfrågor har arbetet
begränsats till över reglerna kravet dispensatt på för inte behövaattse om
beräkna preliminär skatt och arbetsgivaravgifter helapå den utgivna
ersättningen tjänsteresanär pågått på och under längre tidorten en samma
än månader i följd.tre

När det gäller reseavdragen har översynen varit heltäckande. frågaImer
i tjänsten med bil har arbetet i huvudsak inriktats påom resor attegen

avdragsreglernagöra rättvisa och när det gäller till och frånmer resor
arbetsplatsen göra reglerna enklare tillämpa.att En styrande faktor iatt
dessa avseenden har dock varit kostnadseffektema olika ändringsaltema-av
tiv. Kravet kostnadsneutralitetpå har i viss gjortmån enkelhetskravetatt
har fått komma i andra hand.

Andra frågor har aktualiserats är den skattemässiga behandlingensom av
olika slag kostnadsersättningar, såsom ersättning ñr flyttnings-t.ex.av
kostnader och naturaförmåner. Utredningen har här strävat efter deatt
ändringar föreslås skall stämma överens med de grundläggandesom
principerna kommit till uttryck vid 1990 skattereform.årssom

Övervägandenahar också varit inriktade finnapå lösningar kanatt som
gälla generellt. Härvid har frågan behovet och lämpligheten frånt.ex. om
förenklingssynpunkt eller ändrade beloppsgränser övervägts,av nya men
några ändringar i den riktningen föreslås inte.
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sambandet mellanfråga uppkommitutredningens arbete harI om
arbetsgivaravgifter ochkâllskatt ochinkomsttaxeringen och underlaget för

införandet jâmkningsmöjlig-sammanhängande fråganden därmed avom
fanns anledningdet i den andraheter. delbetänkandetI etappenattangavs

rättvisa har gjortsmellan enkelhet ochavvägningöverväganärmareatt om
förhållanden.avseende de angivna Demöjliga sätt med påpå bästa

det gällerflera områden, närfrågorna har aktualiseratsangivna på t.ex.
bostadsförmån. Vidare haroch värderingersättning för resekostnader av

utgivarenarbetsgivaren elleraktualiserats frågan det böräven avvaraom
arbetsgivaravgifter förmånen.betala påskattepliktig rabatt skallen som
uppbördsförfarandet någonföreslår vissa ändringar iUtredningen men

utredningen inom denreglerna hargenomgripande analys och översyn av
direktivenheller enligtinte kunnat har inteangivna tidsramen göra. Det

anledningdock ñrmas görauppgift ñr utredningen. Det kanvarit atten
hantering vidkostnadsersåttningarsdet gäller bl.a.sådan näröversynen

arbetsgivaravgifter iävenpreliminär ochuppbörd skatt samtuttag avav
skattepliktiga rabatterarbetsgivaravgifterfråga skall betala påvem somom

andra förmåner.och
inkommit mängdtill utredningen harockså detbör nämnasDet att en

Utredningen har vidare haftorganisationer.från enskilda ochskrivelser ett
organisationerår näringsliv,överläggningar med företrädareantalstort

frågeställningarna.aktuellaandra berörs deoch av nusom
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TJÄNSTEN2 BILKOSTNADER I

2.1 Bakgrund

Enligt de regler gällde före 1990 skatterefonnårs huvudprincipensom var
avdrag medgavs för bilkostnaderatt i tjänsten med belopp svaradesom

den del de totala faktiskamot kostnaderna belöpte på bilensav som
användning i tjänsten. För skattskyldiga uppbar bilkostnadsersättningsom
från arbetsgivaren innehöll regelsystemet vissa förenklingar beskatt-av
ningen, varvid dock olika regler gällde mellan å sidan statlig ochena
kommunal tjänst och å andra sidan privat tjänst. I statlig och kommunal
tjänst gällde ersättningen inte skulleatt intäkt ochtas någotattupp som
avdrag inte fick göras. I enskild tjänst gällde däremot ersättningenatt
skulle intäkt, medantas avdrag fick göras för kostnaderna. Iupp som
sistnämnda fall gällde vidare avdrag i regelatt närmare utredning ñckutan
ske för belopp inte översteg den ersättning isom staten motsva-som gav
rande fall. Den statliga bilersättningen uppgick under hälftensenare av
1989 till kr20 mil för kömingar i tjänsten 700 mil år.per t.o.m.upp per
För körsträckor mellan 700 och 5001 mil uppgick beloppet till 15,40 kr

mil och för längre körsträckor till 14,40 kr mil.per per
Utredningen reformerad inkomstbeskattning, RINK, fann detom att

dåvarande med den statliga bilersättningensystemet styrande försom
avdraget ñr bilresor i tjänsten innebar överkompensation främst fören
dem körde korta sträckor i tjänsten. I princip borde enligt RINKsom
utgångspunkten for beräkningen avdraget den skattskyldigeattav vara
skulle ha innehaft bil han kört i tjänsten elleroavsett inte. Det taladeom
för avdrag borde medges endast föratt rörliga kostnader vilket innebar att
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vidstorlekföreskrifter bilavdragetsRiksskatteverkets, RSV:s, resorom
bilkostnaderskulle kunna överföras påbostad och arbetsplats ävenmellan

detanvände bil i tjänstenfann för denRINK docki tjänsten. att egensom
bilinnehavethuvudsyftet medvidare kunde hävdasinte attutan avvar

del deför åtminstone dentalade enligt RINKprivat karaktär. Detta att av
bordeanvändning i tjänstenbilenskostnaderna belöpte påfasta som

beräkningen avdraget.beaktas vid av
borde eftersträvaförenklingsskälfram tillRINK kom attatt man av

sådan regelsådant resultat. Enschablonregelåstadkomma ettgaven som
tillprivat inkl.500 milfrån bilen kördes årborde 1utgå att resorca per

i bil iMed utgångspunktmil i tjänsten.från arbetet och 000och 1 en
körningför iberäknade merkostnadernaOOO-kronorsklassen RINK100
i storleks-variationermil. Med beaktandetjänsten till 11,50 kr avperca

schablonbe-begagnade bilar fann RINKförekomstenklasser attsamt av
mil. Förenk-krbestämmas till avrundat 10loppet lämpligen borde per

borde gälla hurför belopptalade enligt RINKlingsskäl oavsettatt samma
talade vidareEnligt meningkörts i tjänsten. RINK:slång sträcka som
egenföretaga-borde gälla förlikformighetsskäl för schablonregeln ävenatt

näringsverksamhet.i inkomstslagetdvs. ocksåre,
i princip RINK:s198990:50 godtogDepartementschefen 78prop. s.

höjas till krschablonavdraget skulle 11föreslogöverväganden att permen
bensinpriset.till inträffade höjningarmil med hänsyn av

beaktandeföreslog medbet. 198990:SkU10 82Skatteutskottet avs. -
vadi tjänsten RINKoch längre körsträckor änkörning med dyrare bil
också blevtill kr mil, vilkethöjning avdraget 12räknat med peren av-

beslut.riksdagens
1993mil fr.o.m. inkomståretsedermera höjts till krAvdraget har 13 per

bensinpriset prop.ytterligare höjningarunder åberopande avav
1992:1596.1992932148, SFS199293: SkU14, rskr.1992931127, bet.

detñnnsöverväganden skall görasbakgrund till deSom somen
körningen meduppgifterstatistiskaanledning också redovisa någraatt om

undersökningUppgifterna, hämtats frånbil i tjänsten. somensomegen
utredningen, bygger pågjort förRiksrevisionsverket, RRV, år 1993

deklarationer.dvs. 1991 årsdeklarationsmaterialet för inkomståret 1990,
skattskyldigaAntaletkan bl.a. följande utläsas.undersökningenAv som
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fick avdrag ñr kostnader för med bil i tjänsten uppgick tillresor egen ca
950 000 Det totala antalet körda mil i tjänsten uppgick tillpersoner. ca
560 miljoner mil, vilket genomsnittlig körsträcka 597på milger en ca per
år. deAv sålunda fått avdrag har 67 % kört högst 500 mil isom ca
tjänsten är, 83 högst l 000 mil och 90 % högst 500 mil.lper ca ca
Summan avdragen kan ñr 1993 beräknas uppgå till 7,3 miljarder kr,av ca
vilket innebär höjning avdraget medatt krona mil ökar deten av en per
totala avdraget med 563 miljoner kr. Kostnaderna för den offentligaca
sektorn i skatte- och avgiftsbortfall är svåra beräkna kan vidatt men en
marginalskatt beräknad till 40 uppskattas till 375 milj. kr förprocent ca
varje krona avdraget höjs. I ovanstående siffror ingår inte de fall därson:|
näringsidkare använder bil i verksamheten. Det totala avdraget ñregen
kostnader för körning med bil i näringsverksamhet kan be-egen vara
tydande.

2.2 Gällande rätt

2.2.1 Inkomsttaxeringen

Till intäkt tjänst hänförs bl.a. kostnadsersättning utgått för tjänstenav som
32 § 1 kommunalskattelagen [1928:370], KL. För resekost-mom. a
nadsersättning vid med bil i tjänsten gäller särskilda bestämmel-resa egen

i punkt 3 anvisningarna till 33 § KL jfr punkt andra4 stycketser c av
sista meningen anvisningarna till 32 § KL.av

Den grundläggande regeln för avdragsrätt återfinns i 20 § KL. Enligt
denna skall vid beräkningen inkomsten från särskild ñrvärvskälla allaav
omkostnader under beskattningsåret ñr inüktemas förvärvande och
bibehållande avräknas från samtliga intäkter i eller värdepengar pengars

har influtit ñrvärvskällan under beskattningsåret.som
I 33 § KL och de därtill hörande anvisningarna nämnare vilkaanges

avdrag får frångöras intäkt tjänst. Med den begränsning föl-som av som
jer 33 § 2 avdragKL får från intäkt tjänst göras för samtligaav mom. av
utgifter, vilka är kostnader för fullgörandeatt tjänsten, såvittanse som av
inte för kostnader anvisats särskilt anslag, på isätt 32 §samma som
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stycketförstaintäkt 33 § lskall såsom3 är tassagt, mom.uppmom.
ifärdkostnad vidför bl.a.härmed skei enlighetfårKL. Avdrag resa

andra stycket KL.§tjänsten 33 l mom.
fåravdrag görasKLenligt 33 § 2Avdragsbegränsningarna attmom. -

del kostnadernatill denendastfrån arbetettill ochkostnader förför resor
överstigerdetill den delkostnaderövrigaoch föröverstiger 000 kr4

tjänsten.för ifärdkostnaderavdrag förintegäller000 kr1 resor-
föravdragtillhar rättför i tjänstenbilanväntDen resoregensom

kilometervarje kördföroch 30krona öremed belopp 1kostnaden ett om
till KL.anvisningarna 33 §punkt 3 c av

medocksåmedgesnäringsverksamhetimed bilñrAvdrag egenresor
utgjortbilendock integällermil. Dettavarje kördkronor ñr13 enom

till KL.anvisningarna 23 §punkt 32näringsverksamhetenitillgång av

preliminärför skattAvdrag2.2.2

närabelopp, vilket såskattskyldig medbetalasA-skatt skallPreliminär av
preliminära A-slutliga skatten. Dendenmöjligt kan antas motsvarasom
uppbördslagenskatteavdrag 3 § lnormaltbetalasskatten mom.genom

UBL.[1953:272],
skattsedel påsaknarellerA-skattesedeltilldelatsharDen somensom

§ 2för inkornståret 3A-skattpreliminärskall betalaskattpreliminär
första stycket UBL.mom.

förersättningför sådanbetalasskall i principA-skattenpreliminäraDen
skallA-skattPreliminärlämnas ieller delvisvilken heltarbete, pengar.

arbeteersättning förmedtillsammansersättningbetalas förinte annansom
inkomståret,underkrunderstiger 10 000utbetalarefrån omsamma

inteutbetalasvaddödsbo ochellerfysiskutbetalaren är ett sompersonen
näringsverksamhet § 23bedrivenutbetalarenutgift iutgör mom.en av

UBL.
gäller enligt 10 §bil i tjänstenmedersättning förI fråga egenresaom

ersättningenskall beräknas påA-skattpreliminärUBL,tredje stycket att
till 33 §anvisningarnai punktöverstiger det 3del denendast till den c av

km.kr 30 öreangivna beloppet 1KL per
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Vid utbetalning kontant ersättning för arbete skall den betalarav utsom
ersättningen göra avdrag ñr betalning preliminära A-skatt.mottagarensav
Har F-skattesedel ellermottagaren såväl A- F-skattesedel och åbe-som

han skriftligen F-skattesedeln skall skatteavdrag inte göras. I sådantropar
fall skall preliminär F-skatt betalas den tilldelats F-skattesedel. Omav som
den sammanlagda ersättningen från utbetalaren ñr arbete under kalender-

kanåret understiga 1 000 kr föreliggerantas inte skyldighet göraatt
skatteavdrag 39 § 1 UBL.mom.

2.2.3 Arbetsgivaravgifter

Den betalar ersättning för arbete till någonut har A-skattese-som som en
del eller saknar skattsedel på preliminär skatt skall betala arbets-som
givaravgifter på ersättningen.

Underlag för beräkning avgifterna är vad arbetsgivarenav summan av
under året har lön i ellerutgett ersättning för utförtsom pengar annan
arbete eller eljest med anledning tjänsten, dock inte pension, eller andraav
skattepliktiga förmåner eller i fall i kap.3 2 § andra stycketsom avses
lagen 1962:381 allmän försäkring, AFL, ersättning för utñrtom annan
arbete. Med lön likställs även kostnadsersättning inte enligt 10 § UBLsom
undantas vid beräkning preliminär skatt kap.2 första3 § stycket lagenav
[1981:691] socialavgifter, SAL.om

Utgiven kostnadsersättning för med bil i tjänsten utgör såledesresor egen
underlag för beräkning arbetsgivaravgifter endast till den del ersätt-av
ningen överstiger krmil.13

Vid bestämmandet avgiftsunderlaget skall enligt kap.2 4 § SALav
bortses från vissa ersättningar. Bland undantagen kan följande nämnas.

Skyldighet betala arbetsgivaravgifter föreliggeratt inte denom samman-
lagda ersättningen för arbete från utbetalare under kalenderåreten
understiger krl 000 kap.2 4 första§ stycket 1 SAL.

Vidare skall bortses från ersättning till den del denna motsvarar
kostnader i arbetet arbetstagaren haft täcka med ersättningen underattsom
förutsättning kostnaderna kan beräknas tillatt uppgå minst 10 procent av
ersättningen kap.2 första4 § stycket 6 och andra stycket SAL.
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tillersättningfrånbortsesavgiftsunderlagetbestämmandetVid av
skattsedel påsaknarellerA-skattesedelhar sommottagare ensom

förersättningmedtillsammansersättningenpreliminär skatt annanom
kommakaninkomståret attunderutbetalare antasfrånarbete samma

dödsboellerfysiskutbetalaren är ettkr, ochunderstiga 00010 personen
bedrivenutbetalarenutgift iinte utgörutbetalasvad avsamt ensom

AFL.kap. 2 §och 3SALkap. § 11näringsverksamhet 42 a
särskildarbetsgivaravgifterstället förskall ifallangivnasärskiltI

skalllöneskattSärskildñrvärvsinkomster. Lex.vissabetalas pålöneskatt
ingångvid åretsarbetstagaretillersättningellerbetalas för lön somannan

förvärvsin-vissalöneskatt påsärskild[1990:659]65 laghar fyllt år om
SLFL.komster,

Egenavgifter2.2.4

formsocialavgiñema iförskall självF-skattesedelharDen svaraensom
egenavgifter.av

sjukförsäkringsavgiftsåvittegenavgiftberäkningförGrunden avserav
förvärvsarbeteinkomstsådanarbetsskadeavgift utgörs annatoch somavav

Tillstycket SAL.förstakap. 4 §AFL 3eller 2 §i kap. 23 aavses
elleriinkomstdärvidhänförsförvärvsarbeteinkomst pengarannatav

inkomstinte utgörarbeteförförmånerskattepliktigaandra eget avsom
anställning.

folkpensionsavgift, till-såvittavgiftberäkningGrunden för avserav
inkomstsådandelpensionsavgift utgörs annatlâggspensionsavgift och avav

stycketandrakap. 4 §AFL 3kap. §i 311förvärvsarbete avsessom
bl.a.falldettaiförvärvsarbeteMed inkomstSAL. annat avsesav

andraelleriräkningñr någonför arbeteersättning pengarannans
inkomstskattepliktigersättning utgörellerförmånerskattepliktiga avsom

utbetalasförelegat,anställningsförhållandetjänst enligt KL attutansom,
denallt ijuridiskutländskellerutomlandsbosattfysisk personpersonav

anställning.till inkomsthänförainte ärinkomstenmån att av
kr kap.3understiger 000lavgiftsunderlagetdåbetalas inteAvgifter

stycket SAL.fjärde3 §
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Vid bestämmande avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning ñrav
arbete för någon räkning ersättningen från denne under åretannans om
inte uppgått till 000 kr.l Detta gäller dock inte ersättningen utgörom
inkomst näringsverksamhet kap.3 5 första§ stycket SAL.av

Har resekostnadsersätming erhållits skall den del överstiger avdrags-som
gillt belopp ingå i underlaget ñr beräkning egenavgifter.av

I vissa fall skall, när egenavgifter skall betalas, i stället särskild
löneskatt enligt SLFL utgå.

2.2.5 Pensionsgnmdande inkomst

Pensionsgrundande inkomst beräknas ñr den under inkomståret haftsom
inkomst anställning eller förvärvsarbete och under inkomst-annatav som
året har fyllt lägst 16 år och högst 64 år. försäkradHar erhållit hel
ålderspension under hela inkomståret eller avlidit under året beräknas
ingen pensionsgrundande inkomst ll kap. l § AFL. Pensionsgrundande
inkomst utgörs inkomster anställning och inkomsterav summan av av av

förvärvsarbete i den månannat överstiger det vid årets ingångsumman
gällande basbeloppet dock högst 7,5 basbelopp kap.ll 5 § AFL.

Iden mån resekostnadsersättning överstigande kr13 mil erhålls ingårper
Ärersättningen i regel i den pensionsgrundande inkomsten. ersättningen

hänföra till inkomst anställning skallatt dock resekostnadsersättningenav
tillsammans med ersättning från och utbetalare ha uppgåttannan en samma
till minst krl 000 under beskattningsåret för med vid beräkningenatt tas

kap.11 2 § AFL.
Vid beräkning inkomst anställning skall avdrag förgöras kostnaderav av

arbetstagaren haft bestrida i innehavd anställning,att i den månsom
kostnader, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger kr4 000
lagen [1959:551] beräkning pensionsgrundande inkomst enligtom av
lagen [1962:381] allmän ñrsäkring, PGI-lagen.om

Om ersättningen istället är hänföra till inkomst förvärvs-att annatav
arbete måste ersättningen i regel överstiga 000 kr förl medräknas iatt
den pensionsgrundande inkomsten. Denna beloppsgräns gäller dock inte

ersättningen utgör sådan skattepliktig inkomst tjänst enligt KLom av som,
anställningsñrhållande förelegat,utan att utbetalats fysisk bosattav person

2 13-0568
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ersättning förhellerIntejuridiskutomlands eller utländsk tasperson.
skattepliktigaandrai ellerräkningförarbete någon pengarannans

arbetetñr vilkenfrån den,ersättningenvid beräkningenmedförmåner om
närings-eller är inkomsttill krinte uppgått 000utñrts, under året 1 av

AFL.verksamhet kap. 3 §ll

Kontrolluppgiftsskyldighet2.2.6

eller förmånerersättningarandraarvode,Kontrolluppgift lön, somom
ellerbeloppetbetalatdenskall lämnasskattepliktig intäkt ututgör somav
denför denKontrolluppgift skall lämnasförmånen.gett ut avsom

förmån.skattepliktigellerskattepliktigt beloppfåttuppgiftsskyldige har
ersättning elleri frågauppgiftsskyldighet föreligger ävenDenna om

intäktñr honom utgörochför arbetefårförmån mottagaren avsomsom
F-skattesedelhar enbartantingenintenäringsverksamhet mottagaren enom

åberopatskriftligenA-skattesedel ochF-skattesedel ochbådeeller enen
enligt 3 §arbetsgivarefrånersättningF-skattesedeln för sådansamt som

beskattasinkomstskatt, SIL,statlig1947:576lagen3 somommom.
självdeklaration och[1990:325]lagenkapital kap. §intäkt 3 4 omav

kontrolluppgifter, LSK.
efterdock förstföreliggerLSKenligt kap. 4 §Uppgiftsskyldighet 3

ersättning och förmånbl.a.beträffandeskattemyndighetföreläggande av
ellerfysisktillfälligt arbete,anledningmed getts ut personavsomav

föravdragnäringsverksamhet,iomkostnadoch inte utgördödsbo om
fåttsammanlagtgjorts och detinte harpreliminär A-skatt mottagarensom

och förmånersättningför hela åretvärde 000 krhaft lägre än 1 samtett
fall detandratillfälligt arbete ianledning mottagarenmed somomav

för hela Detsammakr året.lägre värde än 100fått haftsammanlagt ett
kommunika-med allmänti tjänstenkostnadsersättning förgäller bl.a. resa

beträffandeutlägg ochgjordamotsvarandehyrbil eller taxi,tionsmedel,
ersätt-i den månbil i tjänstenmedför kostnad förersättning egenresa

till gnmdskall liggaintetredje styckena UBLförstaenligt 10 §ningen -
kontrolluppgiftenidet harpreliminär A-skattför beräkning angettsomav

ersättningsådan utgått.att
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överstiger resekostnadsersättningen för med bil i tjänsten detresa egen
avdragsgilla beloppet 13 krmil skall i kontrolluppgiften ersättningen

lön, arvode eller motsvarande 3 kap. 9 § LSK.anges som

2.3 Några utländska system

Danmark2.3.1

Som huvudregel gäller ersättning skattskyldig fåttatt sinsom en av
arbetsgivare för täckande sina resekostnader i tjänsten räknasav som
skattepliktig intäkt. Resekosmadsersättxiing är dock skattefri den inteom
överstiger de schablonbelopp har bestämts skattevaesenet. Desom av
skattefria beloppen ñr kalenderåret 1992 2,21 dkrkm vilketvar

2,65 krkm vidmotsvarar växelkurs 1,40 till och medca en om ca upp
12 000 kmår och dkrkm1,16 ca krkm1,40 för körning utöver 12 000
kmår. detFör fall kör i tjänsten ñr flera arbetsgivareatt gällerman
12 OOO-kilometersgränsen för varje arbetsgivare.

Om resekostnadsersâttningen överstiger nämnda belopp helaär resekost-
nadsersättningen skattepliktig och avdrag får göras med de nämndaovan
schablonbeloppen.

Om den utbetalda resekostnadsersättningen är lägre skattevaesenetsän
fastställda belopp, kan avdrag göras med belopp skillnadenmotsvararsom
mellan skattevtesenets schablonbelopp och den erhållna resekostnadsersätt-
ningen. Har den skattskyldige inte erhållit någon ersättning alls från sin
arbetsgivare fär den skattskyldige ändå göra avdrag med schablonbeloppen.

skattefriOm bilersâttning har utbetalats den skattskyldige kan visa attmen
de faktiska kostnaderna vid körning i näringsverksamhet överstiger den
skattefria ersättningen kan han avdrag för de faktiska kostnaderna.

faktiskaDe kostnaderna beräknas ñljandepå sätt.
l Samtliga körda kilometer under loppårets både den privata delen och

körningen i näringsverksamheten skall redovisas. Beräkningen privat-av

Uppgifternair hämtade Skatten 1991vejledningtill oplysningskonoch selvangivelseur
och Skatten 1993 JensStubkjaar,FörlagetAktuelle Bøger.av



36

denhurkan uppskattaAntingenkörningen kan göras på två sätt. storman
basisberäkna körningen påkanprivata körningen är eller så av enman

privata körningenspeciella skäl skall denfinnskörjoumal. det inteOm
ochkörning mellan hemmed tilläggtill kmnormalt bestämmas 8 000 av

kör-semesterköming. Harövrigkörning till sommarhusarbete, samt
beräkninggrund för skattevcmetsnormalt ligga tilljournal förts skall den

krav.uppfyller vissa bestämdakörjournalenresekostnadsavdraget, omav
verksamheten.har kört ikilometerantaletBeräkning görs2 mansomav

bilkostnaderna.de totalaBeräkning görs3 av
näringsverksamhetentillhänförligakilometer ärantal kördaDet som

uppburits.ersättning harför vilkendet antal kilometerskall här motsvara

Norge2.3.2

belopp.skattefri till vissabili tjänsten med ärErsättning för uppegenresa
krkm vidvilket 3,27nkrkmbelopp är 3,00Dessa motsvarar enca

2,50 nkrkm ca000 km,vid körning 9växelkurs 1,09 1omcaom -
nkrkm 1,91km, och 1,75 cakörning 12 000krkm vid 9 0012,72 om -

tjänsteställe iskattskyldiga med Tromsökörning därutöver ñrkrkm vid
erhållas medskattefri ersättningbelopp. Därtill kanhögregäller något

nkrkm 0,49med 0,45 cakrkm för0,35 nkrkm 0,38ca passagerare,
förkrkmnkrkm 0,76släpfordon och med 0,70 cakrkm för bruk av

eller arbetsväg.körning skogs-på
skattepliktigschablonbeloppovannämnda äröverstigerAll ersättning som

intäkt.

2.3.3 Finland

skattefribilmed ärñr i tjänstenErsättning för kostnader omegenresor
ersättning.skattefriskattestyrelsens beslutmedden överensstämmer om

pkm 1,98kilometerersättningen 148 zskattefriadenFör 1992 var

1 selvangivelse1992.Rettledning tillUppgifterna hämtadeär ur
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krkm vid växelkurs Finland3.1,34 vid i Därtill kanen om ca resa
ytterligare skattefri ersättning erhållas nämligen,
14 pkm ca 0,18 krkm släp är kopplat till bilen,ettom
30 pkm ca krkm0,40 van är kopplad till bilen,om en
75 pkm ca krkm för1 husvagn,transport av

pkm4 ca 0,05 krkm ñr i bilen verktygtransport överstigande kg,8av
15 pkm ca 0,20 krkm för hund dentransport anställdeav en om
behöver den i sitt arbete och
15 pkm ca krkm0,20 när arbetet kräver på skogs- eller arbetsvägresa
där ingen trafik tillåten.ärannan

2.3.4 Storbritannien

Om anställd måste använda sin bil i sin yrkesutövning ochen egen
arbetsgivaren ersättning för bilensutger användande eller ñrstår någon
del de löpande kostnadema, kommer ersättningen eller arbetsgivarensav
utlägg betraktas lön från arbetsgivaren.att som

Den anställde kan yrka avdrag för de nödvändiga bilkostnader hansom
har ådragit sig i arbetet. En proportionering kostnadema mellan tillåtenav
tjänsteanvändning och användning sker på basis antalet miles.annan av

Alternativt kan skatteinspektören dispens han finner mile-attge om en
ersättning tjänstekömingen rimlig.är När sådan dispens harsom avser
utfärdats undantas mile-ersättningen från beskattning.

Enligt fastställt bilersättningsschemaett kan arbetsgivaren betala den
anställde mile-ersättning skattefritt den håller sig inom vissa angivnaen om

Arbetsgivaren kan betala ersättning beräknas med hänsyn tillramar. som
fordonets motorstyrka eller enhetlig ersättning omfattar allaen som
fordon.

Uppgifternair hämtade Vi deklarerar1992.ur
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följande.19921993 ärförGränserna

2000cc1501-2000cc1001-1500ccO-1000cc over
imilefmileimileimileTjänstemile

tillupp
0,510,380,300,254000miles

4000över
0,270,210,170,14miles

bilarför allaEnhetstaxaTjänstemile
fmile

tillupp
0,344000miles

4000över
0,19miles

pundkurs påmedblirkronorsvenskaochberäknat efter kmGränserna en
följande.10,6025 kr

2001cc-l501-2000cc1001-1500cc0-1000cc
krkmkrkmkrkmkrkmTjänstemil

tillup 3,352,501,971,65326 km

över 1,781,381,120,92432 km6
alla bilarförEnhetstaxaTjinstemil

tillup krkm2,23326 km

över 1,25 krkm4326 km

Nederländerna2.3.5

användandedennesanställd förtillbetalararbetsgivarenErsättning avsom
visstöverstigerintedenskattepliktig ettinteärbil i tjänsten omegen

skattefriaden högstajanuari 1992 ärden 1kilometer. Fr.0.m.belopp per
växelkursvidkrkm1,97km caNlgbestämd till 0,49ersättningen enper

färjeavgifter.ochparkerings-, våg-inkluderarersättning4,11. Dennaom
den över-Nlgkm är0,49överstigerersättningenutbetaldadenOm

skattepliktig.skjutande delen
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2.3.6 Tyskland

Resekostnadsersättning är skattepliktig intäkt. Den skattskyldige kan yrka
avdrag för sina faktiska kostnader ñr tjinstekömingen. För fä sådantatt
avdrag skall den skattskyldige kunna styrka sina kostnader. Värdeminsk-
ningsavdraget ingår i bilkostnadema maste beräknas på grundvalsom av

bilen har livslängdatt på 8 år.en
Alternativt kan den skattskyldige yrka bestämt schablonavdragett som

för 1993 0,52 DEMkm camotsvarar 2,40 krkm vid kurs 4,62en om
tjänstekörning. Detta schablonavdrag är täcka samtliga kostnaderavsett att

biltyp eller bilens ålder.oavsett

2.4 Problemavgränsning

2.4.1 Direktiven

Enligt direktiven finns det enkelhetsskäl anledning behållaattav en
schablonregel nuvarande slag. Beträffande nivån på avdragsbeloppetav per
kilometer anförs under rubriken avdrag ñr kostnader för med bilresor
mellan bostad och arbetsplats det bör övervägas beräknings-att om
grunderna för sådana bilkostnader kan desamma de gällervara som som
för med bil i tjänsten. Föredraganden anför vidare:resor egen

Såsom alla schablonregler emellertid regel detta slagger en avacceptabelt beskattningsresultatett endast i de fall där de
faktiska förutsättningarna alltför kraftigt avviker från .deinte

schablonen b på. För vissa kategorier skattskyldigasom gger avkan de faktiska ostnadema för bilkömin i tjänsten blienhögreavsevärt detän belopp de kan avdrag för vidsom
inkomsttaxeringen. Detta kan framstå orimligt för desomskattsk ldiga berörs. Utredaren bör därför övervägasom att
återin möjlighettill avdrag för faktiska kostnader förora en
bilresor i tjänsten. förutsättning för avdrag utöver schablon-n
belo bör den skattskyldi klart kanpet visaatt hansvara atte

ostnader varit högre. Eventue kan därvidlag be-tmer engrânsningsregel motiverad.vara
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Framförd kritik2.4.2

och inteför lågför den ärhar kritiseratsavdragsschablonNuvarande att
Förbundettjânstekömingen.kostnader förskattskyldigesdentäcker

schablo-delsönskemålhar framförtHandelsrepresentanter attSveriges om
skall fåi tjänstenmilårkör 3 000de änhöjs, delsnavdraget att mersom

Ävenkostnader.faktiskasina visadeavdrag förmöjlighet göraatt
3 000kör änHandel önskar deSvenskGrossistförbundet att mersom

Även frånavseende.avdrag i dettafå högreskall kunnamilår i tjänsten
mil i tjänstenkörmedlemmar mångaintresseorganisationer,andra vars
möjlighetregelönskemål framförts attbil, harmed som gerom enegen

bilkostnader.faktiskaförfå avdrag
den, påinkonsekventframstårpåpekats dethar attVidare att somsom

faktiskaföravdragkaneller handikappsjukdomgrund ålder,av
sådanterhållainte kanoch arbetsplatsbostadenmellankostnader för resor

används i tjänsten.bilenavdrag när
admini-tillschablonnivâ ledernuvarandeockså riktatsKritik har attmot

delaredovisningsmâssigt måstearbetsgivareneftersomstrativt merarbete,
ischablonbeloppethögre änoftast ärresekostnadsersåttningen somupp

skattepliktig del.ochskattefri enen

Problemområden2.4.3

uttrycktill utredningenframförtskritikdenSåväl direktiven gersomsom
bilkostnader iförschablonregelnnuvarandedenuppfattningenför att

förhållande till deavdrag ioacceptabelt lågti vissa falltjänsten ettger
i tjänsten.kör långtskattskyldigaförnämligenfaktiska kostnaderna, som

faktiskadeenligt kritikenavvikerskattskyldigadennaFör avgrupp
från dekraftigtalltförkostnadernaoch därmedförutsättningarna --

Enligtbaseras på.schablonavdragetkostnaderförutsättningar och som
skattskyldigaorimligt för deförhållande framstådirektiven kan detta som

möjlighetåterinföradärförbör övervägaoch utredningenberörs att ensom
kostnader.faktiskatill avdrag ñr

huvudregel. Enfinnas kvarschablonavdragetbörEnligt direktiven som
schablonavdragnuvarandeproblemetangivnaföljdfråga till det attnyss -
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för lågt avdrag i vissa fall huruvida ñrutsättningarär deger som-
schablonavdraget bygger på bör oförändrade eller de i ellernågotvara om

Ävenavseenden börnågra ändras. denna fråga bör således iövervägas
detta sammanhang.

Den kritik i övrigt har förekommit sikte de nuvarandepåtar attsom
reglerna i vissa fall kan upphov till administrativt merarbete. Kritikenge
i denna del har sin grund i det i samband med skattereformen i högreatt
grad tidigare har uppkommitän skillnader mellan sidan de bilkost-å ena
nadsersätmingar utbetalas enligt kollektivavtal och ofta byggersom som-

de avdragsreglerpå generösare gällde före skattereformen och åsom -
andra sidan de belopp med vilka avdrag medges. Vad dåmannumera
tänker på är det merarbete den del ersättningenuppstår attsom genom av

överstiger avdragsgillt belopp skall redovisas lön. Det ärsom som
emellertid uppenbart de angivna omständigheterna i och för sig inteatt nu
kan tillåtas påverka utformningen avdragsreglerna i förevarandeav avseen-
de. således inteDet är tänkbart höja avdragsnivån endast det skäletatt av

arbetsgivarna betalar högre kostuadsersâttning än vad medgesatt ut som
i heltavdrag. En sak det angivna problemet minskar iär attannan
omfattning finner avdragsnivån sakliga skäl bör höjas.att rentom man av
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Överväganden förslagoch2.5

iUtredningåis bil imedförslag: kostnader förAvdrag för egenresor
nuvarandeschabloner medenli tvåmedgestjänsten t souis

kilometer.krkr 2,30beräknas 40ostnadsläge kan l perresp.kilometer tillbeskattningsåretundervarje kördAvdra med för uppes och för varjeldlometeravdragâtmed det lägreoch kilometer10
lonieteravdra-högrekilometer med detkörd kilometer utöver 10 000

et.gGrundema i lagtext. Detschablonernaframräknandetför angesav
belopptillkilometeravdra skall bestämmaslägre motsvararettet som

ñr 000kilometer 10merkostnadenschablonmässigt räknadeden per
den privatamindre bilmed närårkilometers körning i

til lometer år.körsträckan pgår 15 000 peru
den kör 3 000såskall bestämmashögre ki ometeravdragetDet att som

förfår avdragbil totaltmed störreoch milmil tjänsten 700 settprivati
tjänsteköminbelöperkostnader påsina genomsnittliga en.som

skall-skattpreliminärföljdändringarföreslås så:lppbördslagenI att
angivnaöverstiger detersättningenendast den delbe på somavas

från ochersättningdenkilometeravdraget. I månlåg: sammaen
tjänsten underkömin ikilometers000talare för än 10utut es mer

til den del ersätt-skatt betalasreliminärbeskattning skall dockret
lometeravdragethögredetöverstigerningen

2.5.1 Allmänt

bil imedkostnader föravdrag fbrNuvarande regler för egenresor
schablon medenligtmedges endastavdraginnebärtjänsten nämnts attsom

fåmöjlighetalltså inte någonskattskyldige har ettkr mil. att13 Denper
överstigitkostnaderfaktiskahanshan visaravdrag ävenhögre attom

synpunkterprincipiellaanledning anlägga någraschablonen. finnsDet att
förhållande.dettapå

bilkostnaderförgälleravdragsrättenstrikt begränsningsådanEn somav
nuvarande skattesystemetdeti övrigt inomtorde inte förekommai tjänsten

förekommerñrvärvande. Däremotför inüktemassåvitt gäller kostnader
karaktärenharkostnaderdet gällersådana begränsningar när avsom mer

bostad ochmellankostnader för bilresorlevnadskostnader,privata t.ex.
lagstiftarenkostnader harsådanainte i frågaarbetsplats. Men omens

påavdragsbegränsningar. Ominfört absolutagenomgående t.ex. serman
kanviss sägasdär det också i månlevnadskostnaderför ökadeavdraget -

medgesavdrag normaltoch därlevnadskostnaderprivatafråga omvara
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enligt schablon kan konstateras i detta fall tillåteratt attman av--
dragsschablonen genombryts den skattskyldige kan visa den faktiskaattom
kostnadsökningen är större.

frågaI privata levnadskostnader kan det från principiella utgångs-om
punkter givetvi inte föreligga något hinder sättermot attanses man en
absolut avdragsgräns inte tillåter full kostnadstäckning. Enligt 20 §som
KL gäller sålunda huvudregel avdrag inte medges för privataattsom
levnadskostnader. En sådan begränsning däremotär svårare försvaraatt

detnär gäller vanliga kostnader för intäktemas förvärvande. Här gäller
princip enligt 20 § KL alla omkostnader för intäktemasatt 5r-som

värvande och bibehållande skall avräknas.
Man bör i förevarande sammanhang hålla i minnet schablonavdragetatt

för med bil i tjänsten gäller inte bara företas iresor egen ettresor som an-
ställningsförhållande också företasutan uppdragstagareresor som som
eller näringsidkare, det sistnämnda dock bara under förutsättning bilenatt
inte förts in i näringsverksamheten så den utgör tillgångi denna. Detatt en
kan alltså inte skäl ñr förhållandevis lågt avdrag göras gällandeettsom

arbetsgivaren borde hålla medatt erforderliga arbetsredskap, dvs. i detta
.

fall bilen. Det är vidare märka situationen ñr arbetstagarenatt elleratt
näringsidkaren ofta inte blir bättre han väljer låta arbetsgivarenattom
hålla med bilen föra in bilen i näringsverksamheten.att blirHan dåresp.
förmånsbeskattad på grundval privatkörsträcka 500 mil1 år,av en orn per
vilket kan ñr mycket särskilt i de fall där reglerna avdrag ñrvara om
bilkostnader i tjänsten också oförmånligt resultat, nämligenett där denger
skattskyldige kör långt i tjänsten näringsverksamheten.resp.

Det anförda innebär det från principiella utgångspunkteratt inte kan
acceptabelt med ordning innebär skattskyldig inteanses vara atten som en

kan lä fullt avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Det gäller
i fall fråga är någonvart större awikelse från de faktiskaom om
kostnaderna. Frågan år då i vad denmån nuvarande schablonen innebär

sådan avvikelse från de faktiska kostnaderna. Jag skall ingå påen strax
den frågan. Först skall jag emellertid ytterligare beröranågot sambandet
mellan sidanå det behandlade avdraget för med bil iena nu resor egen
tjänsten och å andra sidan dels avdraget för bilresor mellan bostad och
arbetsplats, dels förmån fri bil.av



reglerbörja enligt nuvarande ärDet kan då till med konstaterasatt att
mellan bostad ochför bilresor tjänsten för bilresoravdragen i resp.

fördelmil. naturligtvisarbetsplats lika eller 13 kr Det är attstora, enper
avdrag, särskilt det inteha avdragsbelopp för båda dessa somsamma

skilja bör dock påpekassällan kan svårt de slagen åt. Dettvå attattvara
för redani den arbetsgivaren betalar ersättning tjänsteresoma måstemån

olikaVidare märkai dag de olika slagen särskiljas. är att attresorav
skattereformen. får ocksåför skilda avdragen gällde före Detbelopp de

kanenligt det föregåendeklart den avdragshöjningatt varasomanses
ocksåkostnadsskäl inte kan gällamotiverad för vissa tjänsteresor, bl.a.av

betyder således iñr mellan bostad och arbetsplats. Det att manresorna
för detill olika avdragsbeloppdet följande räkna med återgångmåste en

båda avdragen.
sig,förmån fri bil förhåller detdet sedan gäller sambandet medNär av

den enskilde kan välja mellan åtidigare påpekats, inte sällan så attsom
näringsverksamheten och andrasidan köra bil i tjänsten eller åattena egen

in den bilenfå tjänstebil arbetsgivaren eller förasidan att egna somav
viktigt debetyder det är tvåtillgång i näringsverksamheten. Det attatt

neutrala möjligt.alternativen från skattemässig synpunkt är så som
beskattningenUtredningen har emellertid inte uppgift överatt avsom se

parallellt inom Finansdepartementet. Det ärbilförrnån, detta skerutan
avstämningdirektdärför inte möjligt i detta sammanhang göra någonatt

mellan de företeelserna.två
förmåns-kan dock jämförelse med nuvarandeDet finnas skäl göraatt en

för i tjänsten, privat-schablon. bygger, liksom avdraget påDen resor en
den lig-Förmånsvârdet bil motsvarandekörning 500 mil.1 somav enom

för i tjänstennuvarande schablon bilresortill grund ñr värderingger av
från nybilspris 110 000 kr. Detuppgår till 200 kr utgår46 ett omom man

till 1500värdet privatkörningen 46 200innebär beräknatatt :man av
emellertidnuvarande förmånsschablonenkrrnil. Den30,80 engynnar

schablonen grundar sig påprivatköming den den nuvarandestörre än som
rnilschablo-privatkörningen medförfördubblingså sätt attatt Lex. en av

bilförmånen ingårhälften bör också påpekas iblir Detså attstor.nen
förbilinköp. Schabloneninte behöva binda kapital ivärdet ettattav
miltjänstekörning 000bilresor i tjänsten bygger nämnts på 1omsom en
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totalaoch privatköming 500 mil. beräknar de kost-Om1en om man
500milochräknasnaderna förenbiliprisklassen 000krsomkörs2110

lirmotsvarande för tjänstekömingenbelopp schablonavdragetett manav
mil jfr 2.5.9.kostnad för privatmilen ungefär krpå 21 peren

uppenbarligen med nuvarande regler rättvisDet svårt göraär att en
förmån friavvägning mellan avdraget för bilkostnader i tjänsten och av

bil. Målsättningen i följande ñr därför bli avdraget för bilkostnaderdet att
ñrskall möjligt de faktiska kostnadernai tjänsten så nära motsvarasom

skattskyldige. får sedan bli uppgift för lagstiñaren medden Det atten
härtill awägning förmånsschablonen.hänsyn göra lämplig aven

2.5.2 faktiska kostnadernaTäcker schablonavdraget de

utgångspunktnuvarande schablonavdraget beräknas medDet nämntssom
skattskyldige skall schablonberäknadei den få ersättning endast för deatt

metodmerkostnader uppkommer till följd tjänstekömingen. Dennasom av
merkostnadsmetoden byggerberäkna kostnaderna för tjänstekömingenatt

ifrågavarandealltså den skattskyldige ändå skulle ha innehaft denpå att
innehaft den enbartbilen han inte kört i tjänsten, dvs. han skulleäven om

ñr privat bruk. Merkostnadsmetoden innebär de kostnader går åtatt som
till hålla körklar bil kommer i helhet belasta de privata milen.sinatt atten

milbundnagäller kostnader för skatt och besiktningDetta t.ex. samt
för försäkring kostnadsfaktorer harkostnader och värdeminskning. Dessa

kommerbetydelse beräknar milkostnaden.när Som attstor senareman
och denvisas skillnaden i milkostnad mellan merkostnadsmetodenuppgår

faktiska kostnadernatidigare metoden med proportionering deav
proportioneringsmetoden till 5 därför viktigt4 kr. Det är att nogaca -

huruvida det riktigt lägga merkostnadsmetoden till grundöverväga är att
för schablonen eller ej. v

Vidare till övriga faktorer schablonav-måste ställning detaman om som
för situationer. faktordraget är grundat rimligt avdrag olika Enpå ettger

vilka körsträckor privat respektive i tjänsten skall läggas tillär som- -
frångrund för beräkningen schablonavdraget. RINK utgick nämntsav som -

iårliga körstñckor 500 mil privat och mil tjänsten. Det1 l 000om
innebär skillnaden i kostnader mellan köra 500 mil och köra1 attatt att



5002 mil denår utgör merkostnad skall täckas avdraget. Detper som av
förhållandet under riksdagsbehandlingen föreslogatt mindreman en
höjning det föreslagna schablonavdraget hänvisningunder bl.a. tillav att

borde beakta även längrenågot tjänstekömingssträckor inteman synes ge
anledning vid de fortsatta övervägandena frånatt utgå tjänstekör-annan
ningsträcka än den RINKsom angav.

En tredje faktor har betydelse för schablonavdragetsstor storlek ärsom
vilken prisklass schablonbilen skall tillhöra. RINK utgick nämntssom
från bil i 100 OOO-kronorsklassen vilket1989, torde bilen motsvara en
i prisklassen 110 000 120 000 år 1993.-

Även andra faktorer har givetvis betydelse för beräkningen schablon-av
avdraget, antal användningsår, bränsleförbmkningt.ex. etc.

Det är alltså bakgrund ställningstagande till demot angivnaettav nu
faktorerna skall avgöra det nuvarande schablonavdragetsom man om ger

i förhållande till de faktiska kostnadernaett godtagbart avdrag.
kanDet då redan från början konstateras det är närmast självklartatt att

det för skattskyldiga kör mil4 000 i tjänsten föreligger heltt.ex.som
andra faktiska förhållanden beträffande bilkostnaderna än vad gällersom
för de normalfall schablonavdraget baserats på. Det förhållandet attsom
tjänstekömingen i sådana fall i regel utgör betydligt andelstörre denen av
totala körningen än enligt nomialfallet, har visserligen jagsom senare-
skall utveckla närmare inte betydelseså för milavdragets storlek.stor-
Övriga berörda faktorer har däremot sådan betydelse. Detta gälleren som
nämnts särskilt valet beråkningsmetod.av

Som redan kan med fog ifrågasätta merkostnadsmetodenantytts vadman
gäller skattskyldiga använder bilen till den helt övervägande delen isom
tjänsten eller i den näringsverksamheten. Det kan förhålla sigt.ex.egna
så den skattskyldige innehar bil för familjebrukatt och skaffar sigen
ytterligare bil i samband med han åtar sig uppdrag elleratt ett startaren

verksamhet där det förutsätts han företar bilresor i mycketatten stor om-
fattning. dåDet är svårt hävda han schablonensåsom förutsätteratt att --

skulle ha innehaft bilen även han inte behövt företa i sinom resorna-
verksamhet. Det vidareär detpå densättet använder bil i tjänstenatt som
så mycket bör kunna få avdrag för dyrare bil denän nuvarandeen
schablonavdragsbilen. Det kan sålunda med viss hävdasrätt bilen iatt
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meddet då rimligtarbetsplats och ärbetraktasfall skallsådana attsom en
ocksåerbjuda. kanliten bil kan Detkomfort vadhögre än noterasenen

och dyrare biltjänstekömingssträckorräknar med längreatt om man
bränsle.värdeminskning ochökar för bl.a.kostnaderna

schablonavdraget intenuvarandeanförda detinnebär detSammantaget att
kör långt iskattskyldigafaktiska kostnaderna förtäcka dekan somanses

avdraget intefallawikelsen i dessa är såoch vidaretjänsten stor attatt
skattskyldiga i fråga. Detñr degodtagbart resultatkan ettanses ge

bör ändras.det nuvarande regelsystemetinnebär att
regel fårschablonavdraget inuvarandeframhållas detSamtidigt bör att
sträckorkör kortaskattskyldigatillräckligt för den stora somgruppanses

principerna förnuvarandedeverksamheten. dennai För grupp synes
utgöramed vad kanvälberäkning schablonavdraget stämma ansessomav

dessa falliföranledda kostnader. Det äreller verksamhetentjänstenav
merkost-från den s.k.avdragetvid beräkningen utgårnaturligt att avman

haft bilenskulle ha ävenskattskyldige ändånadsmetoden, dvs. från denatt
vanligtmycketbili tjänsten. Privat innehav ärinte körthan numeraavom

körningarutföra kortareskattskyldige skallomständigheten denoch den att
huvudsakligenkaraktärförändra bilförvärvetsi kan intetjänsten avanses

frånfall skulle utgåi dessainvestering. bör påpekasprivat Det att om man
milkost-genomsnittligaför denproportioneringsmetod, dvs. avdragen

privatkömingbilligarei tjänsten färdetta innebär den körnaden, att som
med sådankostnadernaden tjänsten. Eftersomän inte kör alls i ensom

effekten avdraget kommermetod blir nämligenslås jämt på milen attattut
haftskattskyldige skulle hadenden del kostnadernatäcka även av som

och inteMerkostnadsmetodeninte kört i tjänsten.hanäven pro-om
förskäletanvändasdärför i princip närportioneringsmetoden bör

införskaffandet bilen främst privatär natur.avav

ändringar2.5.3 Vilka bör ske

finnas kvar,nuvarande slagdirektiven bör schablonavdragEnligt ett av
möjlighet tillåterinförakomplementbördet övervägas att ensommen

förutsättning för avdrag utöverför bilkostnader.avdrag faktiska En
kanskattskyldige klartdirektiven denschablonbeloppet bör enligt attvara
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visa hans merkostnader varit högre. Det vidareatt sägs eventuellt kanatt
därvidlag begränsningsregel motiverad.en vara

När undersöker möjligheterna förverkliga de angivna riktlinjernaattman ga
möter rad problem. Det Ersta problemet hänger med attman en samman
nuvarande schablon beräknas gnmdvalpå merkostnadsmetoden. Omav

skall kvarha schablon bygger på den metoden är det knappastman en som
möjligt införa möjlighet göra avdrag för faktiska bilkostnader,att iatten

fall härmed generell möjlighetvart göraattom man avser en en pro-
portionering de totala faktiska kostnaderna hur lång sträckaoavsettav som
körts i tjänsten. En sådan kompletterande möjlighet, alltså innebär attsom

byter beräkningsmetod, skulle nämligen så alltid högregott ettman som ge
Ävenavdragsbelopp. antyds i direktiven, ställde kravet attom man, som

det skulle ankomrna denpå skattskyldige klart visa kostnaden skulleatt
med sådan ordning riskera kompletteringsregeln blir huvudregelattman en

eller i fall mängd tvister uppkommer beräkningenvart att en om av
avdraget i fråga. Den antydda ordningen måste därför avvisas.nu

börDen i sammanhanget påpekas det i direktiven talas merkost-att om
nader dennär kompletterande möjligheten få avdrag för faktiskaatt
kostnader berörs. Att i fråga denna möjlighet fortfarande skulleman om

frånutgå merkostnadsmetoden och medge avdrag för faktiska merkost-
nader emellertid inte möjligt. Detta kräver vad deatt vetsynes vara man
faktiska kostnaderna hade varit den skattskyldige enbart kört privat.om

kanDetta den skattskyldige aldrig visa det kan i fall baraså bli frågautan
förmodade faktiska merkostnader. Det därmedär inte längre frågaom
avdrag för faktiska kostnader vad i fall fårså använda ärutanom man

någon form kompletterande schablon.av
det anförda framgårAv således inte gärna kan kombineraatt man

nuvarande schablonmetod med generell möjlighet få avdrag ñratten
faktiska kostnader. Det också klartstår det inte är möjligt heltatt att
undvara schablon och i stället genomgående medge avdrag efteren en
proportionering de faktiska kostnaderna. En sådan ordning skulleav
uppenbarligen bli alltför komplicerad för såväl de skattskyldiga, genom
krav körjoumalpå skattemyndigheterna och förvaltningsdom-m.m. som
stolarna. Det bör påpekas denna avdragsprincipnär gällde föreatt
skattereformen fanns samtidigt form schablon för den uppbaren av som
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bilersättning, nämligen avdrag i regel medgavsatt med beloppgenom
motsvarande den statliga bilersättningen.

Det sagda innebär i huvudsak är hänvisadatt till två alternativ förman
komma till rätta med deatt brister den nuvarande ordningen inne-som

håller. Det alternativet innebär i återgår till detattena stort settman
gällde före skattereformensystem och höjer schablonen så densom att

proportioner-ing demot faktiska kostnaderna. Det andra alter-svarar en av
nativet är huvudregel hålleratt fast vid lägre schablonman som en
beräknad enligt merkostnadsmetoden, kombinerar detta medmen en
möjlighet få avdrag enligt proportioneringsmetodenatt ñr det fall
körningen i tjänsten är betydande. Ett sådant avdrag skulle kunna medges
antingen på grundval faktiska kostnader eller enligt särskild högreav en
schablon således skulle tillämpas för körsträckor överstigande visstsom ett
antal körda mil i tjänsten.

Enligt det första alternativet skulle alltså i stället för tidigareattman som
ha den statliga bilersättningen normal avdragsnorm införa schablonsom en

beräknas på grundval proportionering de faktiska bilkost-som av en av
nadema. Den fördelen med sådanstora ordning är den är enkelatt atten
tillämpa. Men det finns också nackdelar. Om bara har endaman en
schablon måste vid beräkningen denna rimligen frånutgåman av en
genomsnittlig bil och körsträcka, vilket innebär de kör kortaatt som
sträckor blir överkompenserade, medan de kör långa sträckor blirsom
underkompenserade. Den angivna ordningen skulle i och för sig kunna
kombineras med förrätt den skattskyldige visa de faktiska kost-att atten
naderna i hans fall överstigit de beräknade faktiska kostnaderna enligt
avdragsschablonen. Men detta skulle komplicera systemet utan att man
eliminerade alla nackdelar. Oavsett vilken bil körsträcka läggerresp. man
till grund för beräkningen schablonen skulle redan attav man genom
överge merkostnadsmetoden till förmån för proportioneringsmetoden ettge
väsentligt för högt avdrag till skattskyldi kör endast kortare sträckorga som
i tjänsten, dvs. precis det föranledde ändringen beräkningsmetodsom av
vid skattereformen. För sådana skattskyldiga torde de nuvarande prin-
ciperna för beräkning avdraget stämma mycket väl med vad kanav som

utgöra de faktiska merkostnader uppkommit på grundanses som av
körningen tjänsten. Som tidigare nämnts denär kör högstav grupp som
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mil i tjänsten mycket i inkornstslaget tjänst 83 de1 000 stor avca
avdragsberättigade.

konsekvens införandet enda högreEn det anförda är attav av en
allmänna.schablon skulle medñra betydande skatteförluster för det Som

höjning avdraget medtidigare kan det sålunda beräknasnämnts att aven
krona medför skatte- och avgiftsbortfall för det allmänna 375påett caen

miljoner kr. mycket del denna förlustDet är då märkaatt att storen av
inte kan sakligt motiverad anförda skäl, nämligen därför attanses av nyss
vinnare till skattskyldiga kör kortablir den helt övervägande delen som

tjänsten överkompenserade. bör isträckor i och därför blir Detsom
sammanhanget framhållas utredningsförslagen enligt direktivenockså att

därförskall statsfinansiellt neutrala. Förslag skattelättnader måstevara om
mycket väl underbyggda.vara

detMot denna bakgrund talar mycket för i stället bör prövaatt man
kvar schablonandra alternativet. Det innebär harnämnts att man ensom

beräknats merkostnadsmetoden, möjlighetpå grundval öppnarsom av men
för för bilkostnademaskattskyldiga kör långt i tjänsten få avdragattsom

börja medenligt proportioneringsmetoden. gäller då tillDet att att
bestämma storleken körsträckan i tjänsten bör berättiga denpå den som

sådanskattskyldige få beräkna bilkostnadsavdraget grundvalpåatt av en
metod. kör mil i tjänstenDet därvid rimligt den 3 000att gessynes som

ordning innebärsådan dock inte möjligt införarätt. Det är atten en som
enligtden kör mil eller i tjänsten får bilkostnadsavdrag3 000att som mer

får avdragproportioneringsmetoden medan den kör kortare sträckorsom
medföra oacceptablaenligt merkostnadsmetoden. sådan ordning skulleEn

tröskeleffekter fall proportionering skall ske deoch för det aven-
faktiska kostnaderna dessutom administrativa problem.stora-

schablonDen möjlighet då till buds utöver nuvarandestår är attsom -
skulleinföra ytterligare schablon och då högre belopp. Detpå etten-

schabloninnebära begränsar tillämpningsområdet för nuvarandeatt man
till vägsträckor till viss och för vägsträckorgränsatt attavse upp en man
därutöver avdrag Tanken dåmedger enligt den högre schablonen. är att
den högre schablonen grundval dels proportione-skall beräknas på av en

enligtring beräknade faktiska kostnader, dels dyrare bil änav en
ingånuvarande schablon. dessutom skall i det högre schablonbeloppetMen
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tillägg såatt den kör långt i tjänsten kompenseras förett han baraattsom
får avdrag enligt den lägre schablonen för del den totala körsträckan.en av
Gränsen i antal mil mellan den lägre och den högre schablonen och
avdragsbeloppen bör så den kör långt i tjänsten,att t.exavpassas som
3 000 mil, får sammanlagt avdrag honom full kompensationett som ger
för sina kostnader beräknade enligt proportioneringsmetoden.

Ett exempel får belysa det sagda. I det första exemplet denantas attpar
lägre schablonen behålls oförändrad krmil,på 13 avdrag beräknatatt ett

grundvalpå proportioneringsmetoden och dyrare bil tilluppgårav m.m.
19 krmil och gränsen mellan den lägre och den högre schablonenatt sätts
vid 500 mil.1 För full kompensation dvs. kr19 mil för allatt per-
tjänsteköming skall utgå, enligt den valda ñrutsätmingen, vid en-
tjänstekörning mil3 000 den högremåste schablonen bestämmas tillav
25 krmil. Tillägget 25 krmil19 6 skall då kompensera för denatt-
skattskyldige fått [19 13 5001 ] 9 000 kr för lågt avdrag för dex-
första 500 milen.1

Om i det andra exemplet i stället väljer mellansätta gränsen denattman
lägre och den högre schablonen vid mil och i1 000 övrigt behåller
förutsättningarna oförändrade får högre schablon krmil.på 22man en

har framgåttSom innebär det skisserade den kör längresystemet att som
milän 3 000 kan sägas viss överkompensation. Men det kan ocksåen

hävdas för dessa kategorier bör räkna med ännu dyrare bil,att man en
värdeminskningstörre vilket skulle eliminera eller minska över-m.m.,

kompensationen.
detPå hela kan våga påstå angivet slagtaget att ett systemman nog av

kompensation genomgående ganska välär anpassad till bilensger en som
användning privat i tjänsten. Systemet tillgodoser den kostnaderresp. vars
normalt överstiger det nuvarande schablonbeloppet samtidigt som man
undviker det administrativa merarbete i form körjoumal 0.d. krävsav som
för avdrag för faktiska kostnader. En nackdel är skall hålla redaatt man

belopp.på två Vidare kan problem uppkomma kör för fleraom man
arbetsgivare under period eller byter arbetsgivare under året.samma
Problemet är dock i allt väsentligt hänförligt till preliminärskatten och
arbetsgivaravgiñema. Man kan här tänka sig milgränsen brytpunktenatt
skall gälla ñr och arbetsgivarna. Slutligen bör detnoteras attvar en av
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kan uppkomma förklara varför avdraget stigerpedagogiskt problemett att
med antalet körda mil i vanliga fall räknar med lägre kostnadernär man

kort.mil kör långt än körper man omom man
Sammanfattningsvis finner jag emellertid behandladedet senastatt

framföralternativet med schabloner totalt föredra det andratvå ärsett att
föreslår alltså dethuvudalternativet med enda förhöjd schablon. Jag atten

införs för vägsträckor tillmed schabloner, lägretvåett system upp enen
viss och högre för vägsträckor därutöver. det följande behandlargräns Ien
jag vilka förutsättningar bör gälla för de olika schablonerna.närmare som

2.5.4 Avdragsgilla kostnader

i ochMed utgångspunkt de RSV, Motormännen Konsument-poster som
verket använder i sina bilkostnadsberäkningar bör till avdragsgilla

underhåll,kostnader räknas kostnader för bränsle, däck, reparationer och

parkeringsplats, ochskatt och besiktning, försäkring, eller tvättgarage
avdragsgillvärdeminskning. bör inte kapitalkostnadDäremot anses som en

den skattskyldige skulle ha fåttkostnad. Med kapitalkostnad vadavses
inköpsprisantingen i avkastning han placerat kapitalet dvs. bilens påom

räntekostnad lånat tillräntebärande konto eller hanett pengarnasom om
bilinköpet. Kapitalkosmad tidigare inbakad i det räknades somvar som

Konsumentverket harårsbundna kostnader och såväl ochMotormännen
kapitalkostnad intemed det i sina bilkostnadskalkyler. Anledningen till att

bör ingå schablonavdraget kostnad antingen avdragsgilli är denna äratt
den skattskyl-i inkomstslaget kapital eller såvitt gällerränta ränta påsom

avdragsgill andra stycket KL.diges kapital inte enligt 20 §äreget

2.5.5 mil privatkömingAntal år årper som

det gäller hur lång privata körsträckan skall beräknas kanNär den vara
förviss ledning hämtas från Svensk Bilprovnings statistik 1991,AB år

framgåromfattar bilar årsmodell 1989 och äldre. dennaAv attav ensom
jämförelsepersonbil genomsnittligt körs mil Vidl 313 år.ca per en

längre denmellan olika årsmodeller framgår bilen är äratt nyare
genomsnittårliga körsträckan bilar i intervallet i 7092 6 år går 1-
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milår. dennaI genomsnittliga körsträcka ingår tjänsteköming.även Från
olika intresseorganisationer hävdas den privata körsträckan för dematt

kör milmånga i tjänsten kortareär än 500 mil; från1 hållnågrasom
den privata körstriickan för dem kör 3 000 mil i tjänstenattanges som

genomsnittligt uppgår till 700 mil.ca
Jag bakgrund tillgänglig statistik för den lägremot attanser av man

schablonen bör utgå från privat körsträcka 500 mil1 och föråren om per
den högre från privat körsträcka 700 mil år.en om per

2.5.6 Antal mil år tiänstekömingårper som

Tabell 2:1 nedan visar den genomsnittliga beräknade kostnaden för bilen
i 170 000-kronors klassen proportioneringsmetoden vid olika körsträckor
i tjänsten. Härvid har hänsyn tagits till mil700 körs privat.att

Tabell 2:1
jäätemil Krmll

2 000 21,00
3 000 20,00
4 000 18,50
5 000 18,00
6 000 17,50
7 000 17,00

tabellI 2:2 nedan visas det milavdrag avrundat till närmaste 50-öring
bör medges i med låg och hög schablon gränsen förett systemsom en om

den högre schablonen sätts vid 1 000, 500 eller1 2 000 mil. lägreDen
schablonen då tilluppgå 14 krmil och den privata körstrickanantas antas

mil.700motsvara

Tabell 2:2

Brvtnunk_t
TJänsm 0001 1 500 2 000

2 000 28,00 42,50 -3 000 23,00 20,00 32,00
4 000 20,00 21,50 23,00
5 000 1s,50 19,50 20,50
s 000 19,00 13,50 19,00
7 000 17,50 17,50 18,00
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Schablonbeloppet bör beräknas med mils tjänstekör-utgångspunkt i 0001
ning för den lägre schablonen. förstdet är de körAnser attman som

mil i tjänsten4 000 skall få full kostnadsersättning kan den högresom
schablonen bestämmas till dennalägre belopp änett attom man anser
kompensation skall inträda vid mils tjänstdtörning. Fallen3 000 av
överkompensation kommer då bli färre. dock redan vidJagatt attanser

mils körning3 000 i tjänsten förhållandena sådana proportionerings-är att
metoden bör full genomslagskraft. kör mil iDen 3 000 årsom per
tjänsten bör således ha full kostnadstäckning enligt proportioneringsmeto-

den. Gränsen mellan den lägre och den högre schablonen bör vidgå en
tjänsteköming 000 mil. högre schablonen skall alltså beräknas1 Denav

den tillsammans med den förstaså lägre schablonen för de 000 milen1att
skall full kostnadstäckning vid mils tjänsteköming enligt3 000ge pro-
portioneringsmetoden. Bestämmer för den högre schablonengränsenman
till högre nivå mil kommer överkompensationen för deän 1 000en som
kör mil bli vidän 3 000 alltför Tröskeleffektema byteatt stor.mer av
schablon blir också större högre brytpunkten sätts.

2.5.7 Bilens prisklass m.m.

RINK utgick från bil i OOO-kronorsklassen Därefter har100 år 1989.en
nybilspriserna höjts. Enligt nybilsprisindex kostade motsvarande bilen
1991 kr.109 000ca

En 100 OOO-kronorsbil torde bil iår 1989 110 000motsvaras av en -
OOO-kronorsklassen120 1993. prisklass bör läggas till grund förDenna

den lägre schablonen. detNär gäller den högre schablonen bör utgåman
från bil i prisklassen kr. bränsleñr-160 000 170 Kostnaderna ñrO0en -
brukning o.d. skall givetvis beräknas med utgångspunkt i storleks-resp.
klass.

2.5.8 Förväntat antal användningsår

Kostnademas storlek påverkas hur har bil innanmånga årav man en man
byter den. sannolika livslängden för bilDen i Sverige är och16 åren
genomsnittsåldem Sverige utgiven8 år hämtat Bilismen i 1992utca av
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Bilindustriföreningen och Bilstatistik.AB förevarande fall börI utgångs-
punkten bilbyte sker efter 10 mil.000attvara

2.5.9 Beräkning schablonbeloppav

I tabell visas de beräknade2:3 totala kostnaderna ñr ibilar 110 000 -
kronorsklassen120 000 vid 500 mils körning1 2 500 mils körningresp.

och skillnaden däremellan dvs. merkostnaden, med utgångspunkt i de
förutsättningar angivits, ñr mils1 000 körning.som ovan

Den lägre schablonen kan beräknas till 35944 30 227 000l r:-
14 kr.

Tabell 2:3

Enbart 1 500 mil pri- Merkostnadprivat
körning körning ochva

mill |

I 500 rml 5002 mtl I W mil
Bränsle 8 687 514478 791
Dick 1 213 l 681 468
Reparationerochunderhåll 2 692 2 919 227
Skatt,besiktning 817 754 -63°
Försäkring 2 575 6453 220

S86Tvätt, rostskydd 21 380 794m.m.Virdeminskning 65712 18927 2706
Summa 30 227 35944 14 132

IWFå gmñ bilbyte beñknss ske olhre vid rmls kömi sjunkeråretat:av omkostnadenför besiktningunder innehsvstiden blir, 500och beräknat vid lår, gre inpermils årlig körning.

tabellI 2:4 visas de beräknade totala kostnaderna för bilar i 160 000 -
170 OOO-kronorsklassen vid 3 700 mils körning. högreDen schablonen kan
beräknastill[74493:3700x3000-1000x14:2000 kr.2123

2:4Tabell

3 700 mil åretom
Bränsle 84524
Däck 2 810
Reparationer och underhåll 3 689
Skatt, besiktning 922
Försäkring 4 423
Tvätt, rostskydd 4 088m.m.
Värdeminslming 33 716
Summa 74 493

mil20,13 per
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Övriga frågor2.5.1

vad jagföreslagna avdragsschablonema framgåttDe är, av ovansom
vilkakostnader kostnader tillanfört, inte avsedda täcka andra inatt
iframrälmandet schablonerna. Vissa kostnader ochhänsyn vidtas somav

sig skattskyldige kör med bil i tjänstenför uppkommer när den menegen
andra indirekta kostnaderinte hñnförliga till själva bilenär utan avsersom
omfattas schablonerna.eller färjeavgift bör därför intesåsom br0-, vig- av

skattskyldiga kör bil i tjänsten. JagSchablonerna bör gilla för alla som
enligt punktför den skattskyldiga 4finner inte anledning att, somgrupp

medanvisningarna till kan erhålla avdragtredje stycket 33 § KLav
införa sådanfaktiska kostnader det gäller till och från arbetet,när enresor

bil i tjänsten.möjlighet vid medresor egen
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MELLAN OCH3 RESOR BOSTAD

ARBETSPLATS

3.1 Bakgrund

skattereform innebar inte ändring i reglerna avdrag för1990 års någon om
Ävenkostnader Er med bil mellan arbetsplats. vissabostad ochresor om

bostad ochgenerella begränsningar i avdragsrätten ñr mellanresor
arbetsplats företagits lagstiftning efter skattereformen kvarstårgenom
beträffande till bilavdrag i princip de regler gällt sedanrätten åt-som

för kostnaderminstone början 1980-talet. avdrag skall medgesFör attav
för tidsvinstmed bil uppställs i normalfallet krav minsta på tvåresa om en

jämfört kommunikationsmedel. Bilavdragettimmar med med allmännaresa
bestäms enligt schablon genomsnittliga kostnader förgrundvalpå av
mindre bil och med hänsyn till de kostnader direkt beroendeärsom av

inte berättigad tillkörd vägsträcka. Den har förmån fri bil dockärsom av
avdraget.

fastställer för taxerings-RSV varje de aktuella avdragsbeloppen. Förår
inteuppgick beloppen till kr mil föråret 1990 10 20 öre resor somper

mil kr mil körsträckor till den del deöversteg 000 och 7 70 öre förl per
mil.översteg l 000

Riksdagen har därefter beslutat tillfälliga höjningar bilavdraget förom av
miltaxeringsåren och till kr1991, 1992 1993 11, 12 13 oavsettresp. per

körsträckans längd.

avdragsgilla beloppetfr.o.m. inkomståret 1993 införda inteDet om
kr för mellan bostad och arbetsplats gäller också bilresor.4 000 resor
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bör redan här föreslog fåDet påpekas RINK avdragsrâtten skulleatt att
restriktiv utformning. endast skulleI korthet föreslogs avdragatten mer

medges för kostnader för den del färdsträckan milöversteg treav som
enkel och reseavdraget skulle oberoende tidsvinst ochgörasattresa av
färdsätt. Avdragsbeloppet föreslogs bli Förslaget6 kr mil. innebarper
också kostnaderna skulle dras vid sidan det dåvarande schablon-att av av
avdraget under inkomst tjänst.av

Utredningsförslaget kritiserades i denna del. Kritiken riktade främst in
förslagetsig skulle medföra kraftiga kostnadsökningar förpå att personer

beroende bil för mellan bostaden och arbetsplatsen ochsom var av resorna
hade lång eller saknade tillgång till allmänna kommunikatio-resvägsom
Principerna för avdragsrätten kom bl.a. bakgrund detta intemotner. av

ändras i samband skattereformen.medatt

3.2 Gällande rätt

3.2.1 Inkomsttaxeringen

skattskyldig erhållit ersättning för förHar sina kostnader till och frånresor
arbetet skall ersättningen intäkt tjänst. I 32 § ltas upp som av mom.
första stycket stadgas nämligen till intäkt tjänst hänförs bl.a.KL atta av
kostnadsersättning för tjänsten.utgåttsom

grundläggandeDen regeln avdragsrätt Er kostnader i särskildom
förvärvskälla finns i 20 § KL. Huvudregeln avdrag får för allaär görasatt
omkostnader under förbeskattningsåret intäkternas förvärvande och
bibehållande. Avdrag får inte för bl.a. den skattskyldiges privatagöras
levnadskostnader. Kostnader för till och från arbetet i principresor anses

personliga levnadskostnader. Avdrag medges dock ñr sådanavara
kostnader enligt särskilda regler i anvisningarna till 33 § KL.

Även skattskyldig inte berättigad till avdrag för ökade levnads-ärom en
kostnader i tjänsten, har han dra skälig kostnad för ochrått tillatt av resor
från arbetsplatsen, där denna varit belägen sådant avstånd från hanspå
bostad, behövthan anlita och anlitat särskilt fortskaffningsmedelävenatt
punkt första stycket anvisningarna till4 33 § KL.av
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Om avståndet mellan den skattskyldiges bostad och arbetsplats tilluppgår
minst fem kilometer och det klart framgår användandet bil föratt av egen

till och från arbetsplatsen regelmässigt medför tidsvinst på minstresa en
timmartvå i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel medges avdrag

för kostnader för med bil. Sådant avdrag medges också denresa egen om
skattskyldige använder bilen i tjänsten under minst dagar för60 räknatår
för de dagar bilen används i tjänsten. Om bilen används i tjänstensom
under minst 160 dagar ñr år räknat medges avdrag under alla de dagar

bilen används ñr mellan bostad och arbetsplats. Användningensom resor
i tjänsten beaktas dock endast den tilluppgår minst 300 mil ñr årom
räknat. Avdraget skall bestämmas enligt schablon grundvalpå av
genomsnittliga kostnader ñr mindre bil och med hänsyn till de kostnader,

är direkt beroende körd vägsträcka milbundna kostnader.som av
Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer fastställer för varjesom
taxeringsår föreskrifter för beräkningen avdrag i dessa fall punkt 4av
andra stycket anvisningarna till 33 § KL.av

För skattskyldiga på grund ålder sjukdom eller handikapp ärsom av
nödsakade använda bil tillämpas inteatt bestämmelserna i andra stycket.
Detsamma gäller skattskyldig är använda bilstörretvungen påattsom
grund skrymmande last punkt tredje4 stycket anvisningarna tillav av
33 § KL.

Den är skattskyldig för förmån fri eller delvis fri bil medgessom av
dock inte avdrag för kostnader ñr i första stycket,resor som avses om
han har företagit med bil under den tid förmånen åtnjutits punktresorna

fjärde4 stycket anvisningarna till 33 § KL.av
Avdrag ñr kostnader i punkt anvisningarna4 får görassom avses av

endast till den del kostnaderna överstiger 4 000 kr 33 § 2 KL.mom.
Vad gäller avdrag ñr kostnader för mellan bostad och arbetsplatsresor

i inkomstslaget näringsverksamhet gäller regler inkomstslagetsomisamma
tjänst. denOm skattskyldige har kostnader för sådana både iresor
inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet skall be-
gränsningen de sammanlagda kostnaderna och i första hand medföraavse

minskning avdraget i inkomstslaget tjänst punkt 23 femte stycketen av av
anvisningarna till 23 § KL.



Avdrag för kostnad för med bil till och från arbetsplatsenresa egen
enligt punkt anvisningarna4 till 33 § KL skall vid 1994 års taxeringav
medges, istället för enligt schablon i andra stycket nämndasom anges
anvisningspunkt, med krl 30 öre kilometer. Lag 1992:1601per om
avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1994 års
taxering.

3.2.2 Avdrag för preliminär skatt

Ersättning skattskyldig erhåller ñr täckande sina kostnader försom av
till och från arbetet jämställs vid inkomsttaxeringen med lön.resor

Preliminär A-skatt skall betalas för sådan ersättning för arbete, vilken helt
eller delvis lämnats i i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.pengar se

3.2.3 Arbetsgivaravgifter

Ersättning för till och från arbetet skall normalt ingå i underlaget förresor
arbetsgivaravgifter till den del ersättningen till och arbetstagareen samma

tilluppgått 000 kr i övrigtl motsvarande avsnitt i kap. 2.se

3.2.4 Egenavgifter

Har ersättning erhållits ñr till och från arbetet skall sådan ersättningresor
ingå i underlaget ñr beräkning egenavgifter i övrigt motsvarandeav se
avsnitt i kap. 2.

3.2.5 Pensionsgnmdande inkomst

Kostnadsersättning ingår huvudregel i den pensionsgrundandesom
inkomsten i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se
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3.2.6 Kontrollnppgiftsskyldighet

Kontrolluppgift skall normalt lämnas för utgiven reseersättning denav som
ersättningen den inkomstutgör tjänstutger i övrigt motsvarandeom av se

avsnitt i kap. 2.

3.3 Tidigare reformarbete

Rätten till avdrag ñr resekostnader med bil till och från arbetsplatsen
reglerades urspnmgligen lagstiftning från 1969 SFS 1969:106.genom
Enligt dåvarande lydelse anvisningspunkt 4 andra och tredje styckenaav
förutsattes den centrala Skattemyndigheten bestämdeatt avdraget och
förutsättningarna för komma i åtnjutande det. Vissa förgrunderatt attav
fastställa avdraget infördes i PrincipernaKL. innebar kostnaderatt som

beroende körd vägsträcka milbundna kostnader ñck dras i fullvar av av
utsträckning medan övriga kostnader årsbundna kostnader ñck dras av
endast till viss del.

Dåvarande Riksskattenämnden RN meddelade därefter anvisningar för
beräkning bilavdrag. Däri bestämdes visst avdragsbelopp för de förstaav

000 milen och1 lägre för överskjutande mil. Vidare ställdes kravett upp
på minsta avstånd mellan arbetsplatsen och bostaden 5ett km ochav en
minsta tidsvinst 1,5 timmar jämfört med allmänna kommunikations-av
medel.

Översynsitt betänkandeI skattesystemet SOU 1977:91 1972 årstogav
skatteutredning bilreseavdragen lade inte fram några ändringsför-upp men
slag.

Genom lagstiftning är 1981 19808l:ll8prop. bil. bet.
19808l:SkU44, rskr. l98081:285, SFS 1981:341 beslöts tidsgränsenatt
skulle höjas till timmar.två Den tidsgränsen liksom kravet visstpånya
minsta avstånd in i lagtexten. Vidare beslöts avdrag för tilltogs att resor
och från arbetet skulle medges endast för den del kostnadernaav som
översteg 1 000 kr under beskattningsåret. De reglerna tillämpadesnya
första gängen vid 1983 års taxering.
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År 198384:68, bet. 198384:SkU16, rskr. 198384: 106,1983 prop.
bilavdra-ändring i grunderna för bestämmaSFS 1051 gjordes1983: atten

bilen skullerörliga kostnader förstorlek. bestämdes endastDet attgets
första milen. Denna be-vid avdragsberäkningen även för de 000beaktas 1

undergenomföras successivt avdraggränsning avdraget skulle så att enav
skulle skeövergångsperiod medgavs för fasta kostnader. Dettaäven genom

mil låstes vid högst denmil ñr körsträckor 000avdraget 1t.o.m.att per
krmil länge de RSVnivå gällde vid taxering 10,20 så1984 års avsom

detta belopp.rörliga kostnaderna mil inteberäknade överstegper
vid 1985blev aktuell första gångenTillämpningen denna bestämmelseav

taxering.års
reglerna för avdragföreslog i sitt betänkande SOU 1989:33RINK att

enligt ñljande.För till och från arbetet skulle ändrasför kostnader resor
del denñr kostnader skulle medges för denAvdrag sådana samman-av

skullekm dag, varvid sträckanlagda sträckan översteg 60som per
skulle inte påverkasefter färdväg. Avdragets storlekberäknas närmaste av

vidkommunikationsmedel användes. Eventuell tidsvinstvilka som
kommunikationer skullejämfört med allmnnaanvändning bilegenav

medenligt förslaget medges 60 öresåledes bli betydelselös. Avdrag borde

Avdragsbeloppet mil skulle intekm dock högst 15 kr000 år.per perper
hänsyn tillavvägning medknutet till bilkostnader utan var envara

kostnaderanvänder allmänna kommunikationer ochkostnader för den som
förslag.för den använder bil. genomfördes inte RINK:sSom nämntssom
och frånför kostnader för bilresor tilllag 1990: 1451 avdragGenom om

förtaxeringar bestämdes avdragarbetet vid och1991 1992 års att
med krför mellan bostad och arbetsplats skulle medges 11kostnader resor

taxering och med kr mil vid 1992 årsmil vid 121991 års perper
körsträckans längd.taxering. Beloppen skulle gälla oavsett

beslu-förslag i 199192:150, bilaga 1:5 20 21,På grundval s.av prop. -
skulleinkomst tjänst kr slo-tades schablonavdraget under på 4 000att av

för mellan bostad ochoch avdragsrätten för bl.a. kostnaderatt resorpas
avdragsgillt bottenbeloppskulle begränsas inte påarbetet ettgenom

4 000 kr.
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3.4 Några utländska system

3.4. 1 Danmark

Normalawiraget

Något avdragsgillt bottenbelopp, såsom gäller för andra kostnader ñr
tjänsteinkomstens förvånande 3 500 dkr, gäller inte för kostnader för

till och från arbetsplatsen. Till den del avståndet mellan bostadenresor och
arbetsplatsen inte överstiger 10 km enkel medges inte avdrag. Till denresa
del avståndet överstiger km10 inte km27 enkel medges avdragmen resa
med belopp km, kilometertaxan,ett ñr beskattningsåret 1992per som var
1,16 dkr vilket 1,40 krkm vidmotsvarar växelkurs 1,20. För denen om
överskjutande delen avståndet medges avdrag med beloppav som

25 kilometertaxan,motsvarar vilket förprocent 1992 0,29 dkrkmav var
ca 0,35 krkm.

Det spelar ingen roll vilket transportmedel använder förman resan,
avdraget är ändå detsamma. Om samåker får och göra avdragman var en
för Avdragets storlek beror dels på avståndet mellan bostadenresan. och
arbetsplatsen dels det faktiskapå antalet arbetsdagar under inkomståret.

Vid avståndsberâkningen skall räkna med den normala trans-man
portvägen vid bilkörning. Det gäller vilket transportmedeloavsett rentman
faktisk nyttjar. Avdraget reduceras således inte med cykel kan taom man

Åtillgenväg sitt arbete. andra sidan höjs inte avdrageten bussen,om som
åker med, kör omväg. När skall avgöra vadman denären man som

normala transportvâgen vid bilkörning, skall hänsyn till detaman
geografiska förhållandena, tidsåtgången och vad är ekonomisktsom
rimligt.

Det kan påpekas i utredningsförslagatt ett presenterades i oktobersom
föreslås1992 avdrag för kostnaderatt ñr mellan bostad ochresor

arbetsplats inte skall medges avståndet inte överstiger 40 km tur ochom
retur.

Hämtat Skatten 1991vejledning till oplysningskort selvangivelseur och Skattenog
1993 JensStubkjaer,FörlagetAktuelle bøger.av
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Särregel 1

använda sigskattskyldigeförutsättningar kan denvissaUnder av en
uppfyllda.följande krav ärkan skesår-regel. Så treom

firmabil.med bil eller medkörMan1 enegen
km.54dagliga resesträckan och är än2 Den tur retur mer

inte användas.finns inte eller kantransportmedelAllmänna3
överstigande kmvägsträckor 20avdrag medges förSår-regeln innebär att

med 1,05 dkrkm.och returtur
transportmedelanvändas allmännasärregeln barakanSom nämnts om

inte kunnatransportmedelAllmännaanvändas.inte kan t.ex.anses
överstiger vissa gränser.väntetiden eller restidenanvändas när

den dagligaanvändbaratransportmedel inteAllmänna omanses
väntetid förstås i dettaeller Medväntetiden minuterär 90 samman-mer.

tiden mellan:sammanlagdahang den
förtransportmedel och avgångAnkomst för ett annat.ett-

arbetstidens början.arbetsplatsen ochAnkomst till-
påbörjandet hemtransporten.Arbetstidens upphörande och av-

sig fråndet förflyttaväntetiden inte den tidingår iDäremot atttar
transportmedlet.för allmänna Intehållplatsenstationen detbostaden till

avstigningshållplatsen tillfråndet förflytta sigheller räknas den tid tar att
flexibel arbetstid, räknasskattskyldige harväntetid. denbostaden Omsom

slut.arbetstidens början ochförhållande till den faktiskaväntetiden i
oanvändbaraockså närkommunikationsmedelAllmänna tran-anses vara

dubbelt lång tidkommunikationsmedlen såmed de allmänna tarsporten
minstmed bil utgöra tvåbil. Samtidigt skall tidsbesparingenmedsom egen

förutsättningar ärVid avgörandet dessa tvåtimmar dagen. av omom
följa detaljerat regelverk.uppfyllda skall ettman

delarenbart för vissaallmänna kommunikationerkan användaOm man
också oanvändbara.färdsträckan kan dessa ansesav

kanoanvändbarakommunikationsmedlende allmännaOm anses vara
daglig54 kmbil till och från arbetet änalltså skattskyldiga kör mersom

1,05 km för detde får avdrag med krkörning använda särregeln, dvs. per
överstiger km.antal km 20som
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Sârregeln för körning med bil kan inte användas enbart på gnmdegen
skall använda bilenatt i arbetet. De förutsättningarnaav man förtre

sârregelns användning skall också uppfyllda.vara
Arbetar den skattskyldige på skiftande arbetsplatser eller samtidigt på

flera olika arbetsplatser, kan under vissa förutsättningar, avdrag medges
med belopp de skattefria beloppenmotsvarar vid körning i tjänsten.som

Särregel 2 Uârjetrarupøner

Utöver normalavdraget och sårregeln ñr körning med bil kanegen man
få avdrag för visade kostnader för ñrjetransport, denna ingår i denom
normala transportvägen.

Färjetransportkostnadsavdraget innebär för det första att personens egna
kostnader ñr ñirjetransport kan dras För det andra kan eventuellaav.
tärjekostnader avseende transportmedlet bil, motorcykel, cykel dras av,

allmänna kommunikationer inte kan användas till denom övriga delen av
från bostadentransporten till ñrjan och från färjan till arbetsplatsen tur

och retur.
finnslikhetI med vad gäller för norrnalavdraget det också härsom en

gräns. Denna gräns det beräknade avdragetmotsvarar ñr 20 km daglig
Om det förekommer på land före ellertransport efter Fårjeturenresa. görs

begränsningen först avseende kostnader för körning på land och eventuellt
därefter avseende ñrjekosmaden.

Sår-regel handikappade3 mfl.

Har skattskyldig på grund invaliditet eller kronisk sjukdom särskildaav
kostnader för mellan bostad och arbetsplats, kan i stället ñrresor man
normalavdraget eller avdraget efter särregel 1 göra avdrag ñr faktiskade
kostnaderna till den del de överstiger gnmdkostnadema normalt
2 000 dkr.

3 13-0568
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Norge:3.4.2

medgesavdragarbetsplats kanochbostadmellanförkostnaderFör resor
vilketnkröverstiger 6 000kostnaderna motsvarardeldenendast till

växelkurs 1,09.vidkr5406 omen
förkostnademaskallresekostnadernaberäkningVid resorman angeav

dettaanvänds närmånadskortPriset förtransportmedel.allmännamed ett
skattskyldigedengäller ävenalternativet. Dettabilligastedetår om

bil.använderfaktiskt
medgesarbetsplatsbostad ochmellanñrkostnaderförAvdrag resor

enkel2,5 kmminstavståndet ärendast resa.om
ellerresestrâckananvändas påkantransportmedel inteallmännaOm

fä avdragdockkandag,timmartvåväntetid på änmedför manpermeren
o.d.bilanvändandeVidbil.medför körningkostnaderñr avegen

följandemedavdragmedgescykelmotorbåt,motorcykel,moped,

belopp.
krkmnkrkm 1,901,75 zBil
krkm0,65nkrkm zMopedmotorcykel 0,60
krkm2,07nkrkm z1,90Motorbåt

654 krårnkrår z600Cykel
detvägavgifter. NärñrkostnaderföravdragförakantilläggI uppman

användaskilometersatsenantingenkantärjetransportkostnader förgäller
ñijekostnader.faktiskaföryrka avdrageller kanñrjesträckan såför man

visas.kostnaderna kunnaskallsistnämnda fallI
användakanintesjukdomgrundeller andra påHandikappade avsom

mellankörningkostnader förförfår avdragtransportmedel,kollektiva
1,09krkm caplus905 kr l500 nkr 4arbetsplats med 4 cabostad och

km är6 000körning utöverkm. Förtill 6 000för körningkrkm av-upp
krkm.1,90nkrkm ca1,75dragssatsen

1992.2 selvangivelsenRettledning tillHämtatur
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Finland33.4.3

Avdrag för kostnader för mellan bostaden och arbetsplatsen kanresor
medges

till den del kostnaderna överstiger 2 000 mk högst 16 000 mk, vilket-
2 kr680 vidmotsvarar växelkurs högst1,34 21 kr440ca en om ca

för billigaste fortskaffningsmedel vanligen allmänna trañkmedel-
för användning personbil i särskilda fall, till arbetetLex.av om resan-

eller återresan sker på allmänna kommunikationernatten, inte till för-står
fogande eller väntetiden vid användandet allmänna trañkmedelom av
skulle bli sammanlagt minst timmar.2

3.4.4 Storbritannien

l Storbritannien kan inte avdrag för kostnader för sina dagligaman
mellan bostad och arbetsplats.resor

3.4.5 Nederländerna

Pendlingskostnadravdragskattørjii ersättning

Ett särskilt pendlingskostnadsavdrag särskilt skattefritt ersättnings-ettresp.
belopp när arbetsgivaren ersättning för mellan bostadutgett ochresa
arbetsplats gäller för alla anställda pendlar med andra tärdmedel änsom
allmänna kommunikationsmedel. Fr.0.m. den januaril 1992 gäller takett

30 km för avdraget enligt följande:av

Fabell 3:1. Avdgbelopp lör enkel resa
inteän avdragsbeloppi maximalt skattefritt beloppmer men inkomstskatteänmer

hänseende
lan Ian dr kr månadM veckaaggper

0 10 - - -10 15 3 041 531 123
15 20 4 233 627 145
20 6 617 860 198

Feloppen SerakñdeutilHn vaxellturs l lar en om ca

5Hämtat Vi deklarerar1992.ur
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anställdeantagandet denbaseradeär påovanståendeDe attsummorna
regelmässigtpendlaranställdeveckan. denminst fyra dagar i Ompendlar

med 25 96,likaavdragsgillavecka, deneller dagar är32 summanper
Pendlingskostnadsersättningeller 75 %50 somsumma.av resp.

avdragsgilltöverstigerinteskattefri denarbetsgivarenutbetalats är omav
belopp.

kormnunikatiønsmedelallmännapendling medKostnader för

med allmännahar skettanställdesdel denall ellerOm resaaven
resekost-förhöjd skattefribetalaarbetsgivarentransportmedel, kan

nadsersättning.
denskattefria beloppet, måsteförhöjdaberättigad till detFör att vara

han har åkt medstyrkerbiljetterñr arbetsgivaren visaanställde attsom
kommunikationsmedel.allmänna

detpendlingskostnadsersättninskattefriañrhöjda fastställdaDen gen resp.
tabellbelopp 3:2.till följandeavdragsgilla beloppet uppgår

för3:2. Avgång enkelTabell resa
skattefritt beloppmaximaltavdragsbeloppän inte Imer men inkomstskatte-änmer

veckagggmånadE]Ian kLr drper
54233100 - 558 12915 2 83410

149648l5 3 94420
865 19930 6 16620
025 2378 196 130 40

298l 29350 l0 41840
329426720 l50 60 ll
36758913367 l60 70
39068814209 170

växelkursSenE33: null-inEloppen 4,1lomen

anställdeantagandet denbaseradeovanstående påärDe attsummoma
pendlar regel-anställdevecka. denåtminstone fyra dagar Omperreser

eller detavdragsgilladeneller dagar vecka, ärmässigt 2 3 summanper
skattefria 96, 50 96, eller 75lika med 25ersättningen summa.av resp.

anställdeoch denpendlingsavstånden överstiger 80 kmOm reserom
mindretransportmedel under änallmännaenkel medminst 80 km resa

tillåtnaersättningsbeloppet eller detskattefriavecka, detdagar är4 per
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avdragsbeloppet 2,22 kr km enkel resdag under ñrut-per per resa per
sättning med allmänna kommunikationer,att dock högstav man reser ett
belopp den fastställda maximalamotsvarar skattefria ersättning försom
den perioden antalet pendlingsdagaroavsett vecka.per

Ersättning för faktiska pendlingskøstnader vid med allmännaresa
kommunikationsmedel

En skattefri ersättning kan betalas för de faktiska kostnaderna för pendling
med allmänna transportmedel även kostnaderna överstiger den förhöjdaom
skattefria ersättningen angivits i tabellen Ett villkor dockärsom attovan.
den anställde med allmänna transportmedel. Dessutom måste denreser
anställde förevisa biljetterna för arbetsgivaren, måste förasom an-
teckningar dessa biljetter för varje anställd och ha ärom ett system som
enkelt kontrollera.att

3.5 Reseavdragens omfattning m.m.

3.5.1 Allmänt

Statistiska centralbyrån, SCB, har utgivit med titeln Vårarapporten
dagliga resor, vilken levnadsförhållanden 1978 83. Vadavser som-
nedan redovisas förhållandena 1982 83 och är hämtat från dennaavser -

Man torde kunna frånrapport. utgå några radikala förändringar inteatt
skett i resandet sedan dess.

29 knappt 1,2 miljonerprocent depersoner sysselsatta hade änav mer
kilometers10 resavstånd till arbetsplatsen och 10 410 000procent

personer än 25 kilometer. Arbetsplatsen belägen inom gångavståndmer
hade 17 de sysselsatta. Vanligastprocent med långa avstånd det iav var
storstadsområdena och landsbygden i Här hade 37 38 procentnorr. av-
de sysselsatta än kilometer10 till arbetsplatsen. För större tätortermer var
motsvarande andel 14 Avstånd på än 25 kilometerprocent. mer var
vanligast i landsbygden i och landsbygden i söder. detNär gällernorr
färdsättet dominerade bilen färdmedel vid på än 3som resor mer
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avstånd tillkilometersmed 4 10sysselsattade56kilometer. procent av -
färdadesavståndkilometers25Vidmed bil. llfärdadesarbetsplatsen -

utnyttjadeavståndlängre trevidbil och ännumedtredjedelartvå
saknadedesysselsattadefjärdedel attbil. Enfjärdedelar uppgavav

oanvändbar.dennaellerförbindelsekollektiv att var

storlekavdragetsberäkningförGrunder3.5.2 av

alltjämtgällerKLtill 33 §anvisningarnastycketandrapunktEnligt 4 av
grundvalschablon påenligtskall bestämmasavdragethuvudprincip attsom

till demed hänsynochbilmindreförkostnadergenomsnittligaav
milbundnavägstñckakördberoendedirektkostnader är avsom

har1991 1993taxeringsårenförändringartillfälligakostnader. Genom -
här någotintresseändåkan attdetgenombrutits,principen avvaramen

kostnader.milbundnamedvadberöra avsessom

kostnadermilbundnamedVad avses

dekostnader. Irörligakostnader detsammamilbundnaEnligt RSV är som
förkostnaderkostnaderna ingårrörliga

slitagea
b bränsle

däckc
service.ochunderhållreparation,d
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För inkomståret 1989 beräknades de rörliga kostnaderna med-
antagande årlig körsträcka 2 300 mil enligt följande.om en om -

3:3.Tabell

Ani-m

slitagea har beräknatsmedutgå :punkt från ñre- 506iliizdexgåendeårs beloppuppriknst med

b Bränslekøsmadkostnad för bensinberäknasetter 4239
genczmârliilttsprisetunderåret för 96-oktanigbensinvid l-
zon ,

Däckc kostnadenhar beräknatsför stålradialdäckmed 449
livslängd 5 000 mil. livslängden för uppåt-en av enning 5 stålradialdåckblirav

5x5000:4 amg

d Reparation,underhållochservicekostnadsberikning- 2515
grundaspå uppgifter från tillverkare ochverkstäderenangåendebehovet aration,underhålloch service.av reKostnadenligt SAV:s bilkostnadskalkyl

Summa 7 709
7,70 lirmils-

Uppgifterna baseras kalkylbilpå beräknats 23 Volvo 740motsvaraen som
GL och l3 VW Golf S.

3.6 Problemavgränsning

3.6.1 Direktiven

Utredaren bör företa allmän översyn reglerna för avdragen avför kostnader för mellan bostad och arbetsplatsresor l in-komstslaget tjänst och närinSyftet med utrednin ska l åstadkomma enklare ochatten vara
låttilläm ade detpå aktuella området. Särskilt börmer reg er

prövas mode ler innebär den nuvarande tidsgränsenattsom
slopas eller i fall minskar i betydelse. Tidsgränsenvart gerhov till olämpliga tröskeleffekter och tillämpningsproblem.u

uvarande utformning reglerna medför också mångaattavskattskyldiga inte kan använda den förenklade deklarations-
blanketten måste lämna fullständig självdeklaration.utan
Avdragsreglema bör därför möligt utformas så även denattom

har avdrag för kostnader mellan bostad ochsom or resorarbetsplats i regel skall kunna lämna förenklad deklaration omförutsattningarna i övrigt är uppfyllda.
Ett alternativ det finns anledning pröva detär gårattsom ommodifiera den RINK föreslagnaatt lösningen bl.a. på ettav
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har lånför demminskaravdra intesådant sätt aatt somen använkanoch intearbetsplatsenochbostamellanavstånd en
kommunikationer.allmänna

totaltminskningkraftiinnebar settförslagRINK:s aven ocharbetsplatsstad ochmellanförkostnadsavdragen resor skulleFörslagetarinstatsñnansiell besavsevärdsåledes en . inteförrestningarekonomis påkânnbarainneburithadärför
reseavdragetemellertidOmarbetsresor.med långaminst många

förutsättningarfinnas bättredetgenerellt bordeminskainte skall
med dendragharreglerutforma avatt gemensammasom arbets-med långamodellenföreslagnaRINK attutan personer

försâmrirsif.någondrabbas avresor tillstâllniningåockbörutredningsup att taI raget omsammanfiankanbilkostnadema i dettaförberâkningsgrun ema imedgäller fördedesamma egenresorsomsomvara
tjänsten.

sbe-avdraställning tillocksåutredarenbörHârutöver ta om
faststâlskallarbetsplatsbostad ochmellanförlpåpet as avresor ellerregerinellerfallet,ârsskatteverket, såsom enavnu oreslåsberâkningsgnmdfalldetFörsätt. orannat samma förgällaordningböri tjänstenfördessa sammaresorresor som

fastställande.beloppens ochbostadmellanföravdraregler förradeAn ar-resor
schablon-utformningenförelseha betykan ocksåbetsplats av

föreslådärförborUtredarenänst.inkomstavdraget under av
förslageni den månschablonavjusteringar raget omav

motiverar det.utfommingreseavdragets

Problemområden3.6.2

för-åstadkommautredningenmedsyftetdirektiven är attframgåttSom av
särskiltframhållshärvidområdet. Detdet aktuellaenklingar på somsom

kanbilavdragförtidsgränsennuvarandedenprövaangeläget är att om
betydelse.minskadellerslopas enges

beräknings-tillställningocksåingårutredningsuppdraget taI att om
desammakansammanhangdettabilkostnadema iförgrundema somvara

skallHärutövertjänsten.bil i ut-medförgällerde egenresorsom
mellanföravdragsbeloppetställning tillredningen också ta resorom

eller påregeringenellerfastställas RSVskallarbetsplatsochbostad av
sätt.annat
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Överväganden3.7 förslagoch

Utredningens förslag: En avståndsärânsinförs innebär attsom omavståndet mellan bostaden och arbe enkel resa är höatsen 15 kmst
avdraginte medges för kostnader mellan bostad arbets-or resor ocats.p

Ar avståndet mellan 15 och km30 medges färdmedeloavsett- -avd med 0,80 kr km och till den del avståndet överstiger 15per resakm. avståndet längre än 30 km med avdrag, för avståndet mellanmedg0,80es15 och km30 enligt nämnda kr km och för den delre peravståndet överstiger 30 enligt ñljande.av Den använtsom som e enbil ñr får avdrag med 1,40 kr km överstigerresorna 30per sommedan övri är avdrag med 0,40 kr km.a perFör ska yldig påsglundålder, sjukdom eller handikappsom äravnödsakad anvanda bil l avdragatt medges med faktiska kostnader
dock hö med 2,30 kr km.st per

Vid bilavdraget skall avdra medges för faktiskaav vig-, bro-
eller ñijeavgifter den skattskyl har haft vid mellansom ge resornabostaden och arbetsplatsen.

3.7.1 Principiella utgångspunkter

Privata levnadskostnader

Frågan kostnaderna ñr mellan bostad och arbetsplatsom är privataresor
levnadskostnader eller inte har framgått den tidigare redogörelsensom av
diskuterats åren och olika åsikter har framförts.genom

1972 års skatteutredning Översyndiskuterade frågan i sitt betänkande av
skattesystemet SOU 1977:91 och fann ofta kanatt dessaanta attman
kostnader ligger levnadskostnader mycket nära och även i viss mån är att
hänföra dit och detta gäller i ännu högreatt grad när företas medresorna
bil. Avdrag borde enligt skatteutredningen egentligen bara medges för
milbundna kostnader. Med hänsyn till sådan reform särskiltatt skulleen
drabba skattskyldiga i glesbygd är använda bil itvungna arbetetattsom.
och med hänsyn till skillnaden mellan avdragatt för kostnader för resor

tjänsteni och kostnader för till och från arbetet skulle öka betydligtresor
ansåg skatteutredningen dock reglerna avdrag ñratt kostnader förom

mellan bostad och arbetsplats inte borde ändras.resor
Även i 1981:118 s. 24 återfinnerprop. ettman resonemang om

huruvida detta slag kostnader är privata levnadskostnader eller inte.av
Departementschefen uttalade det med visst fog kanatt göras gällande att
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levnadskostnader ochkaraktär privatakostnader hardet sigrör avom som
föravdrag inte medgesutgångspunktenfrån dendå här närmast att

bosattden skattskyldige är pågrunduppkommer påkostnader attavsom
Departementschefen föreslog vissasitt arbete.där han haränortannan

speciellatill avdragetsmed hänsynoch anförde detbegränsningar att
endast till denbeaktadesresekostnadernarimligtkaraktär kunde attvara

visst belopp kr.l 000del de översteg ett
År bilkostnader vidbehandlaytterligare1983 mot attett stegtog man

levnadskostnader. ändradeManoch arbete privatamellan bostad somresor
endast rörligastorlekbilavdragets sågrunderna för bestämmadå attatt

vid avdragsberälmingen. Departements-skulle beaktaskostnader för bilen
anskaffa bil förnormalt tordeenskildauttalade därvidchefen att personer

utgifterna förrimligtdet därför fögaprivat bruk ochi huvudsak attatt var
inkomsttaxeringen.avdrag vidfasta kostnader skulle beaktasbilens genom

anledningingenfanns detmening 1989:33Enligt SOURINK:s att
ståndpunktenlagstiftning intagnai tidigare svenskfrångå den att resor

privatabetraktaarbetsplats i princip ärmellan bostad och att som
levnadskostnader.

departementschefenmotiveradebilaga 1:5,199192:l50,I prop.
kostnaderna förkr ñravdragsbegränsning 4 000inñrandet omav en

skattemässigt kankostnadernaarbetsplats medmellan bostad och attresor
levnadskostnader.privatabetraktas som

uppfattningendelar jagtidigare framställningenhar framgått denSom av
skulleprivat karaktär. Detkostnaderna i principde ifrågavarande äratt av
bordeheltifrågasättas inte avdragsrättenhärtill kunnamed hänsyn om

detta.för Det äremellertid inteDirektiven någotslopas. utrymmeger
privataprincip sigdet i rörden omständighetendock klart attatt om

grund allmännapåoch avdrag utgår närmastlevnadskostnader ett avsom
bunden till någrainte kanskälighetshänsyn gör att anses varaman

avdraget.vid utformningenskatterättsliga principer av

Förenkling

reglerlättillämpadeenklare ochmed utredningen skapaSyftet är att mer
innebärmodellervarvid särskilt bör prövasaktuella området,detpå som
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den nuvarande tidsgränsen slopasatt eller i fall minskar i betydelse.vart
Det framhålls vidare i direktiven avdragsreglerna bör utformasatt så att
även den har avdrag för kostnader för mellan bostad ochsom resor
arbetsplats i regel skall kunna lämna förenklad deklaration.

Det såledesär ñrenklingsaspekten skall utredningens ledstjämasom vara
det aktuellapå området. Det problem med nuvarande regler först ochsom

normaltfrämst antyds i direktiven den tidsgräns för närvarandeavser som
gäller krav för få bilreseavdrag. Detatt tidsgränsensom attanges ger
upphov till olämpliga tröskeleffekter och tillämpningsproblem. Däremot
torde reglerna i övrigt inte vålla några större problem i den praktiska
tillämpningen. Genom den avdragsbegränsning 4 000 krom som ge-
nomförts efter det direktiven skrevs haratt sålunda avdragen för medresor
allmänna färdmedel mellan bostad och arbetsplats till del avskaffatsstor
i praktiken. För år 1993 kan emellertid förutses många resenäreratt
kommer bli berättigade tillatt visst avdragett respriserna harattgenom
höjts så årskostnaden kommeratt överstiga 4 000 kr.att Detta har
föranlett regeringen prop. l99293:198 föreslå riksdagen detatt påatt
den förenklade deklarationsblanketten 1994 öppnas möjlighet framställaatt
yrkande avdrag för kostnader för med allmänna färdmedel medom resor

Ävenbelopp överstiger avdragsbegränsningen. avdragen försom om resor
med allmänna färdmedel inte vållar några tillämpningsproblemstörre står
det bakgrund det anförda dockmot klart den nuvarande ordningenattav
inte âr bra skattskyldig beroendeatt vilkapå höjningargenom en som-
görs respriserna respektive beloppsgränsen kanår bli berättigadav ett-
till avdrag för år hamna utanföratt avdragsrätten.ett annat

Vad gäller bilreseavdraget har utredningen inte haft möjlighet göraatt
någon undersökning vilka problem detta vållar i praktiken. Det tordeav
inte heller ñnnas några undersökningar gjorda på området under år,senare
även undersökning RSV och domstolsverket gjort angåendeom en som
målen i länsrätt viss information se 3.7.2. Det ocksåär svårtger att
uppskatta hur många skattskyldiga yrkar sådant avdrag med stödsom av
tvåtimrnarsregeln. Det står dock klart regeln medför inte obetydligaatt
problem för såväl skattskyldiga skattemyndigheter och förvaltnings-som
domstolar.
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gränsellerTzdsgráns annan

förtill avdragrättenbegränsatill syftehartidsgränsennuvarande attDen
falleller imöjligtdet inte ärfall där vartsådanabil tillmedresor -

använda allmännaenskildedenförolägenheter attbetydandevållar -
med någontidsgränsenskall ersättakommunikationsmedel. Om annanman

forminföra någonmöjlighetfunktion ärliknandehar attfaktor avensom
mellanavståndeti den nünmedges endastdvs. avdragavståndsgräns,

överstiger vissarbetsplatsbostad och en
nuvarande ärmed denjämfört attordningsådanmedfördelEn en

avdragsådanagällervadåtminstoneelimineraströskeleffekterna som
Enligt denöverskrids.avståndsgränsensuccessivt i den månutgåbörjar

sällanintetidsvinstskillnad iminuterskan någraordningennuvarande
del1989:33,jfr SOUkr15 000änskillnad i avdrag påmedföra meren

bort.tröskeleffekterfaller sådanaavståndsgränsMedIII, 121. ens.
dentidsgränsmedjämförtfördelen attockså denharsådan gränsEn en

skatteñrvalt-skattskyldigasåvälförtillämpaenklarebetydligtär att som
beräknameduppkommakan attproblemvissa t.ex.ningen, även om

demmöjligt låtaocksåmed sådan gräns atttordeavstånd. Det somvaraen
deklaration.förenkladbilavdrag lämnaberättigade tillär

inte hardenäravståndsgränsñrnackdel atttillkan sägasVad ensom
kunnabordefalldeskiljatidsgränsförmåga utatt somsom ensamma

baraofrånkomligtsåledesärñr avdrag. Deti frågakomma manom-
lätthar likaskattskyldiga attsidanavståndsgräns åhar att somenaen -

bilmedkommunikationsmedelmed allmännaarbetetsig till somta
heltskattskyldigasidanandrabilavdrag medan åfåkunnakommer somatt

bostadmellanförkommunikationsmedelallmnnasaknar resorna
bilavdrag.fåinte kanarbetsplats

frånmycketskiljer sigavståndsgräns intehävdasocksåkanDet enatt en
påbeloppsgränsennuvarandeñnns. Dendet slagbeloppsgräns som nuav

sägasbilavdraggällerdet motsvarasålunda närkr kan0004 en--
kilometer7dagar22013 kr 2000 krpå 4avståndsgräns ca:::

blir över-färdmedelallmännaavdrag förgällerdetNärenkel resa.
beroende pågivetvisavståndsgränstillbeloppsgränsensättningen enav

faktiskaför denmedgesavdragtärdmedlet eftersomförkostnaderna
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kostnaden. I sådana delar landet kan långadär sträckor billigtav man resa
med lokaltrañk kan beloppsgrânsen avstandsgrâns påmotsvara en mer

mil enkelän 10 resa.
Fördelen med avståndsgrñns jämfört med beloppsgñns är atten en man

inte behöver indra gränsen i takt med respriserna stiger. finnsDetatt
emellertid också nackdelar. En sådan är avståndsgrâns alltatt trotsen
medför vissa tillimpningsproblem, bl.a. vad gäller avståndsmäming. En

är lir tröskeleffekter vad gäller avdrag för allmännaattannan man
fárdmedel fortfarande medger avdrag för faktiska kostnader.om man

har framgåttSom det anförda det inte helt klartär hur skall ställaav man
Ävensig till de olika möjligheterna. kombinationer olika gränsregler ärav

tänkbara. berorMycket hur utformar avdragsreglerna ipå övrigt. Detman
finns därför skäl denna bakgrund diskutera vilka alternativ ståratt mot som
till buds i det avseendet.

3.7.2 Olika avdragsmodeller

huvudalternativTvå

När det gäller utformningen avdragsreglerna i övrigt finns i princip tvåav
tänkbara huvudaltemativ. Det det förordade ochär RINKena som som
innebär avdragets storlek inte beroende vilket tärdmedelgörsatt av som
används. Det andra alternativet innebär olika avdragsbelopp gäller föratt
olika tärdmedel, dvs. behåller i princip nuvarande regler i be-man
loppshiinseende med milanknutet avdrag för bilkostnader och avdragett ett
för allmänna kommunikationsmedel grundas de faktiska kost-påsom
nadema.

harRINK pekat de viktigastepå fördelarna med det förstnämnda
alternativet, nämligen det år enkelt tillämpa och det främjaratt att att
kollektivtrafik och samåkande. ñnns,Men det RINK också harsom
påpekat, även nackdelar med avdragsbelopp för allaärett gemensamtsom
slags ñrdmedel. Framför allt i storstadsregionerna kan de har långasom
avstånd kan kollektivt få avdrag betydligt överstiger demen som resa som
faktiska kostnaderna. I direktiven framhålls, bakgrund remisskriti-mot av
ken, nackdel med förslagRINK:s nämligen det skulleatten annan
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harmedföra påfrestningar för inte minst demkännbara ekonomiska som
anledning detlånga arbetsresor. Enligt direktiven finns det prövaatt om

modifiera föreslagna lösningen bl.a. sådant sättden RINK pågår ettatt av
avstånd mellan bostadavdragen inte minskar för dem har långaatt som

och arbetsplats.
försöka belysadenna bakgrund naturligt förstDet är närmareattmot

genomförande ñrslag skulle ochvilka konsekvenser RINK:sett av
modifieringar detdärefter undersöka vilka möjligheter det finns göraatt av

direktiven.slag efterlyser isom man

Effekterna förslagRINK:sav

avdragsbe-föreslog avståndsgräns km enkel ochRINK på 30 etten resa
bl.a.jämför detta med dagens kanlopp 6 kr mil. Om systemom per man

bilavdrag får förföljande konstateras. berättigad till närvaran-Den ärsom
de mil dock med reduktion för bottenbeloppet 4 000avdrag med 13 kr per

harkr. exempel just bilavdragsberättigadOm tar person somman som en
nuvarande underkm enkel till arbetet får med30 systemresa man -

medförutsättning arbetsdagar resultat avdrag medges220 attav som-
13160kr.220dagar 30km l,30kr 4000kr2x x x -

förslag skulle avdrag inte medges. iMed RINK:s något Personen ex-
förlora kremplet skulle alltså vid och 50 marginalskatt 3 94830 procents

med580 kr genomförande förslag. Personer6 på RINK:settresp. av
krlängre reseavstånd skulle förlora ytterligare [220 dagar 2 1,30x x

förlängningkr kr i avdrag för varje kilometers0,60 ] 308 av-
alltsåmed km till arbetet skulleavståndet enkel En 50resa. person

kr i avdrag.förlora ytterligare 20 km 308 kr 6 160x
med avseendei stället jämförelse mellan de tvåOm gör systemenman en

kommunikationsmedel kan följandeåker med allmännapå en person som
för faktiska kostnader,konstateras. nuvarande medges avdragI system

bottenbeloppockså här med reduktion för bottenbeloppet 000 kr. Detta4

kostnaderna för mellan bostaddet i täckerär så att stort settavpassat resor
Stock-och arbetsplats fardmedel. exempel kanmed allmänna Som tas

till lokaltrañken kostar 355 krholms-området där årskort SLett per
för vilket årskostnad 260 kr. Detmånad år 1993 4motsvarar omen
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innebär företar arbetsresoma med inte fär någotSLatt personer som
avdrag för kostnaderna för dessa enligt nuvarandenämnvärt system.
inför armorlunda under förutsättningRINK:s förslag blir lägetOm man

har högst km enkeldå slopar bottenbeloppet kr. Den 304 000att man som
förslagtill arbetet lär visserligen inte heller enligt någotRINK:sresa

Är medavdrag. avståndet längre medges dock avdrag 60 öre över-per
resekosmaden. harskjutande kilometer den faktiska Den t.ex.oavsett som

kmkm till arbetet fär således avdrag med dagar 50 3050 [220 2 xx -
jämföras med denkm 60 öre ] 5 280 kr. Detta belopp bör dåx

faktiska kostnaden i Stockholms-fallet kr. Det kan nämnas SJ4 260 att :s
normalpriser för klass ungefär kr mil.tåg 2:a 10motsvarar per

kan förslag modifierasHur RINK:s

då förslag kan modifieras i enlighet med direktivenFrågan är RINK:som
arbetsresor.så avdragen inte minskar för dem har långa Omatt som man

skall läsa direktiven ingen försämring huvud skall inträdaså över tagetatt
litet. finns iför långresenärema blir för reformer mycket Detutrymmet

princip bara faktorer kan användas avdragsregulatorer itvå som som
sammanhanget, nämligen avståndsgrânsen och milavdragsbeloppet. Som
tidigare påpekats kan bottenbeloppet kr detdet nuvarande 4 000 när-
gäller bilavdrag avståndsgräns 7 kilometersågas påmotsvara en ca-
enkel Inför högre avståndsgräns kilometer måsteän 7 manresa. man en
därför bilavdragsberättigade högre avdragsbeloppkompensera den med ett

skalldet nuvarande kr mil för hans totala avdrag inteän 13 attper
avdragsbe-minska. är uppenbart generell höjning nuvarandeDet att en av

lopp inte möjlig inom för RINK:s modell därär ett systemramen av
beloppet skall gälla också för den begagnar allmänna färdmedel. Detsom
skulle nämligen få avdraginnebära vissa skulle kunna medatt personer

faktiska kr,15 000 20 000 kr när den kostnaden bara är 3 000 4 000- -
vilket inte kan godtagbart.anses

i ungefär motsvarandestället bestämmer avståndsgränsen tillOm man
skullevad gäller med nuvarande beloppsgräns 7 km man uppen-som

barligen ändå ha ungefär avdragsbelopptvungen attvara som nusamma
gäller bil ñr minska för demför inte det totala bilavdraget skallatt som
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lösning skulle samtidigt medföra mängdlångt. En sådan attreser en
får förskattskyldiga, idag inte berättigade till avdrag eller avdragärsom

bilavdraget. innebärallmänna tärdmedel, skulle få rätt till Det att
vilket skullelösningen skulle bli synnerligen dyrbar för det allmänna,

strida direktiven.mot
Vill införa det slag RINK föreslagit måsteett system manman av som

betydligt föralltså bilavdragen minskaratt storaacceptera grupper
med allmänna färdmedel fårsamtidigt del dem långtsom en av som reser
med belopp betydligtinte bara höjda avdrag också avdragutan som

storlekenöverstiger de faktiska kostnaderna. Vad kan modifieras ärsom
hålla i minnetden eller den andra effekten. då viktigtDet är att attav ena

Ökardet fråga kommunicerande kärl. bilavdrageti princip är om man
höjda avdragsbelopp får fler ochkortare avståndsgrâns eller mangenom

förfall överkompensation beträffande avdragetutmanandemer av
allmänna fardmedel.

följande hur de nyssnämndaI det skall något beröras man om-
respektiveeffekterna bör bestämma avståndsgränsenaccepteras -

rimligt först försöka lägga fast avstånds-avdragsbeloppet. Det attsynes
huvudeftersom den hur skattskyldiga övergränsen många tagetstyr som

avdrag.kan komma i fråga Br

Avstándsgränsen

skattskyldiga får avdragAvståndsgränsen bör antaletså att somavpassas
inte ökar i för-ñr kostnader ñr mellan bostad och arbetsplatsresor

avdragsbeloppfall avståndsgräns ochhållande till idag. I måstevart
ökade kostnader uppkommer för detingasåsammantaget attavpassas

totaltallmänna. Enligt direktiven skall utredningens förslag sett vara
Med hänsyn till det tidigarekostnadsneutrala från det allmännas synpunkt.

kost-bilkostnader i tjänsten, innebärredovisade förslaget enom som
förevarande områdenadsökning för det allmnna, inriktningenmåste på

inbesparing för det allmänna.åstadkommaattvara en
statistik utredningen hafthar inte varit möjligt grundval denDet påatt av

vid olikatillgång beräkningar det totala utfallettill exaktagöra några av
äldre uppgifteravståndsgränser och avdragsbelopp. finns dockDet som
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torde ganska god bild läget. Det kan då konstateras 847976ge en attav
eller 25 antalet sysselsatta, får arbetsreseavdragprocentpersoner, ca av

i nuläget. Avdragsbeloppet uppgår totalt till miljarder11 kr. Detta skallca
jämföras med antalet sysselsattaatt år 1983 ca 4,13 miljoner hela 29av

ca 1,2 miljoner hade längreprocent än km10 enkel tillresa arbetet,
medan endast 10 ca 410 000 de sysselsattaprocent hade än 25av mer
km till arbetet. intresseAv i sammanhanget är också tidsgränsennäratt
för bilavdrag höjdes från och halv timme till timmartvå 1,3en en ca
miljoner skattskyldiga gick miste bilavdraget. dessaAv uppgifterom
framgår andel deatt sysselsattastor har mellan 10 och 15 km tillen av
arbetet och ävenatt avdraget sänks till nivå i närhetenman om en av-
vad RINK föreslog måste sätta gränsen vid lägst 10 km för att-
åstadkomma kostnadsneutral lösning. För ha säkerhetsmarginalen att en
och även kunna göra önskvärd besparing bör sätta gränsen vid ien man

fall 15 km. Det kanvart påpekas gräns vid 15 km medförattca en en
försämring i avdragshänseende för den idag är berättigad till bilavdragsom
med 4 580 kr.

Som tidigare har är avståndsgränsantytts 15 km ñr låg fören attom
från avdragsrätt undan alla eller såta alla i dag ärgott som som- -
undantagna på grund tvåtimmarsregeln. För dettauppnå i storstads-attav
områdena måste komma i avståndsgräns ungefär denman upp en av
storlek RINK föreslog eller i fall 25 km. En gräns på 25 kmvartsom
skulle medföra försämring i avdragshänseende med 10 300 kr. Ställningen
till vilken avståndsgräns bör väljas får efter awägningtassom moten
tänkbara avdragsbelopp.

Avdragsbeloppet

Som redan har framgått innebär RINK:s förslag avdragsbelopp påettom
kr6 mil och avståndsgräns på 30 km sidanå avdragsminsk-per en ena en

ning för bilresenärer har längre resväg med förutom 13 kr160som -
beror på avståndsgränsen 308 kr överskjutande kilometersom iper-

avstånd enkel och å andra sidan för resenärer med andra färdmedelresa,

Enligt statistik från RRV baserat uppgifterpå för inkomslåret1991.
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50 kmreseavstånd mellan 40motsvarande avdrag vid påettett som -
faktiska kostnaden.i fall överstiger denenkel mångaresa

25 kmkr mil och avståndsgräns påstället räknar 8i påOm per enman
med delsavdragsminslming för bilresenärersidaninnebär det å ena en

överskjutande kilometerkm, dels krkr ñr de första 25 22010 300 per
färdmedelmed andrasidan föroch andra resenärerenkel å ettresa,

km enkelmellan 40 50vid reseavstånd påmotsvarande avdrag ettsom -
kmreseavstånd 60kostnaden. Vid påöverstiger den faktiska t.ex.ettresa

kr. skall åmedges med 12 320 Detenkel kommer avdrag att enaresa
ochtill kr åbilavdrag uppgår 34 320med nuvarandesidan jämföras som

tillSL-kortet uppgårkostnaden försidan med den faktiskaandra t.ex. som
kr.4 260

innebär15 kmmil och avståndsgräns påräknar krpå 8Om per enman
580 krmed dels 4avdragsminskning för bilresenärerdet sidanå ena en
ochenkel åöverskjutande kilometerdels krför 15 km, 220 resa,per

färdmedel avdragmed allmännasidan förandra resenärer ett som
vid km.och till 15 kr 60vid km uppgår 840överstiger 000 kr 274t.ex.

Sammanvägning

modellefter RINK:savdragssystemföregående har framgåttdetAv att ett
såväl bil-avdragsrätten förförändringar imedförakommer att stora
Åtskilligafärdmedel.använder andraresenärer resenärer somsom

heltminskade avdrag eller gåsålunda fåkommer avsevärtbilresenärer att
Å enligtdel bilresenärerandra sidan kommermiste avdraget. somenom

tidsvinst integrund kravetavdrag pådagens inte kan på attsystem av
skattskyldiga medkunna få sådant avdrag. Vissauppfyllt,är att som reser

överstiger denbetydligtfärdmedel kommer få avdragallmänna att som
faktiska kostnaden.

enbartdetberäkningarna visar är svårttidigare redovisadeDe attatt
inommilavdrag dvs.avståndsgränsjusteringar ramenresp.avgenom -

acceptablaRINK-modell finnaför renodlad ett system som geren -
effekter.

och kanemellertid möjligaytterligare justeringar ärVissa systemetav
huvudsakmöjligt efter ihel del.förändra bilden Det âr t.ex. atten -
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dansk förebild införa ytterligare avstandsgräns på eller femt.ex. treen-
mil beroende på densätter lägre gränsen med högre avdrags-ettvar man
belopp för överskjutande vägstrâckor då bara kör bil. Enmen om man
sådan regel skulle förbättra läget för bilresenärer med långa reseavstånd.
Efter dansk förebild det vidareär möjligt begränsa alltför förmånligaatt
avdrag för med allmänna färdmedel reduceringresor genom en av
avdraget med avseende på vägsträckor överstiger högre avstånds-som en
gáns. För belysa hur sådant modifierat skulle slå intas i detatt ett system
följande tabell tabell 3:4.en

börDet dock först påpekas för de båda nämnda modiñe-att gemensamt
ringsförslagen är med dem signärmar enligt det andraatt ett systemman
huvudaltemativet, dvs. med skilda avdrag för bilresenärer respektive
andra. Det bör också påpekas enligt den danska modellen rätten tillatt
bilavdrag förutsätter inte bara visst avstånd mellan bostad ochett
arbetsplats km27 också viss tidsvinst inte bilen används iutan en om
tjänsten. Den danska modellen skiljer sig från den modifierade RINK-
modell redovisas i det följande även i andra avseenden, bl.a.som
därigenom i det danska har välja antingen de vanligaatt systemet attman
avdragsreglerna för innebärande1992 inget avdrag till 10 km, 1,16upp-
dkr kilometer för 10 27 km och 0,29 dkr kilometer för längreper per-
avstånd eller bilavdragsreglema ñr 1992 innebar 1,05 dkrsom per--
kilometer för avstånd över 10 km.

För jämförelsens skull intas också tabell med renodlad RINK-en en
modell med olika avståndsgränser och avdragsbeloppen kr.6 8resp.
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Modiñerad RINK-modell

arbetsinsatsbostad ochAvdrag medgesinte för mellan om av-resor
5 km enkellängrearbetsplatsen inte är infrån staden tillståndetresa .

Ä: medgesenkelmellan 15 km och 30 km resaavståndet2. oavsett-avståndettill den delkm ochtärdmedel avdrag med 0,80 kr resaper-överstiger 15 km.

15för avståndet mellanavdraavståndet längre 30 km medänAr es
Okrperkmoch tördenmed0,30kmenligtnâmndakm och reäe använtenli fölande. Denöverstiger kmdel avståndet 3 solnav som

krbe 1,40får avdrag med särsklbil för t.ex.t pero p,resornaegen med krfär 0,40km medan övrigaä överstiger 30 perav ragsom

särskilt bilavdrag medgesAvdragsnivå när

1,60krbn 1,70krlan1,40krkm I,50krbnI.30krbn

0

1994 taxering.stiga avdragetvid årsav
särskiltbilavdragmed avdrag30 till har tillldig km enkel resa arbetetoch rått° När skattsk har in esmer bilavdragetför över-0,80 5 280 meddet särskilda30 2 220 dagar kr kr, delsdelsmed enxm x xtabellen det sammanlagdaavdragsbeloppet.skjutandesträckan.l anges
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Renodlad RlNK-modell

Avdra medges inte ñr mellan bostad och arbetsplatsresor om
avstån inte översti viss kilometergrins i tabellen redovisas 15,et er
20, 25 respektive 30 .

Överstiger2. avståndet den valda kilometerlgrünsenmedges avdrag med
visst belopp ñrdmedel i tabe redovisas 6 respektive 8oavsett en

Min slutsats det anförda blir det inte är möjligt lägga fram någotatt attav
förslag baserat RINK:s modellpå inte beredd begränsaär attom man
bilavdragen

En modifierad RINK-modell det slag redovisats i ñregåendedetav som
tillgodoser direktiven såtillvida den inte särskilt missgynnar dematt som
har långt till arbetet. Den maximala avdragsförlusten inträder sålunda vid

avstånd 15 km till arbetet och denna förlust kommer till skillnadett av -
förslagRINK:s inte bli längre avståndetstörre år. Jagmot att-
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det vanliga avdraget,avdrag, bilavdragetförutsätter här deatt somresp.
kostnader.avstånd faktiskaför längreutgår motsvarar

avseenden betydandehar i vissamodifierade RINK-modellenDen
den ibl.a.jämfört med nuvarandefördelar storattsystem genom

hellerhar inteoch samåkande. Denutsträckning kollektivåkandegynnar
slipper deVidaretröskeleffekter finns i nuvarandede system. mansom

tidsvinstregeln, delsnuvarandeförknippade dels med denproblem ärsom
Åresprisema.avdrag beroendeskattskyldigs till ärmed råttatt aven

modifieringardeifrågavarande modelleninnebär denandra sidan trots-
föränd-ganska betydandeförslagförhållande till RINK:sgjorts isom -

för bilresenärerminskade avdragbl.a. i formringar i avdragsråttm, av
denVidare kan hävdastill arbetet 15 km.avstånd på 7har attettsom -

förenkling. SjälvaRINK-modellen inte innebär störremodifierade någon
slippa tids-vinst det innebärförenklas knappast och denregelsystemet att

kompliceras.i övrigt Jagregelsystemetvinstregeln delvisuppvägs attav
redanvilldefinitiv avvägning,till och tillåterkommer detta menmeraen

alltRINK-modellenmodifieradeförutskicka jag denhär trotsattatt anser
emellertidfinnsDetförsteg jämfört med nuvarandehar visst system.ett
avdragsal-också diskutera det andraslutlig ställninganledning innan tasatt

ochsidan bilresoravdragsbelopp för åtemativet, nämligen helt skilda ena
alternativetDiskussionen detsidan allmänna färdmedel.andraå gerav

RINK-modellen.den modifieradeockså ytterligare aspekter på

med allmännaförbilavdrag respektive avdragSkilda regler för resor
färdmedel

innebär nämntsskall diskuterasalternativ i det följandeDet attsomsom
ñravdragsbeloppet åbeträffanderegler åtminstonehar skildaman --

tardmedel.ñr allünnaoch andra sidan avdragsidan bilavdrag åena
mednuvarande regleralltså i behållaskulle dåMan ettsettstort

faktiska kostnaderoch avdrag förschablonavdrag för bilresormilbundet ett
denordning skulleförhållande till nuvarandei övrigt. Skillnaden i attvara

elleravståndsgränsför bilresor och låtaskulle slopa tidsgränsen enman
andra Frågangenerellt ñr såväl bilresorbeloppsgräns gälla resor.somen
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dåär sådan ändring innebär förenkling och vilkasystemetom en en av
konsekvenser i övrigt den medför.som

Den nuvarande tidsgränsen vållar problemnämnts i den praktiskasom
tillämpningen får såväl skattskyldiga skattemyndigheter och domsto-som
lar. En tidsvinstberäkning kräver sålunda ofta ganska omfattande
beräkningar och innehåller tvistefrågor.många Domstolsverket och
Riksskatteverket har genomfört statistisk undersökning vissaen av
skattemål vid fyra länsrâtter Länsrätten i Göteborgs och Bohus, Skara-
borgs, Västmanlands Västerbottens län där undersökningsmaterialetsamt
har omfattat sammanlagt 2 250 skattemål S-mål avgjorts mellan densom

januari och1 1991 den november31 1991. Ett urval samtliga avordaav
S-mål avseende inkomsttaxering, skattetillägg och förseningsavgift ingår
i undersökningen. undersökningsmaterialetAv knapptavsåg 1,5 procent
mål föravdrag kostnader för med bil mellan bostad ochom resor egen
arbetsplats. dennaI andel ingick då även mål där bilavdraget motiverats

än tidsvinst, främst bilens användning i tjänsten. Undersökningenannatav
emellertid antydan de tillämpningsproblem orsakas denger en om som av

nuvarande tvåtimmarsregeln. frågaDet är ganska frekventom en
målgrupp. Men även utredningarna i denna mål skulletypom av vara mer
omfattande iän genomsnitt får det, åtminstone för domstolarnas del, anses

fråga relativt begränsat administrativt problem.ettvara om
Det står klart avståndsgrâns enklareär hantera. I nonnalfalletatt atten

råder det ingen tvekan avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen.om
blir alltså betydligtDet enklare ñrutsättningamaavgöra föratt om

bilavdrag är uppfyllda och antalet tvister bilavdraget kommer därförom
begränsas avsevärt. Man andra sidan ñrmåste å göra klart sigatt att om

avståndsgränsen skall gälla inte bara för bilavdrag huvudöverutan taget
ñr avdrag för mellan bostad och arbetsplats detta kan medföra vissaresor
problem. Antalet fall där det kan uppkomma tvister huruvida avståndetom
mellan bostad och arbetsplats längreär ån den fastställda minimigrânsen
eller kommer troligen inte bli helt obetydligt. dock iDet äratt stor ut-
sträckning fråga ochengångs- övergångsproblem. länge denSåettom
enskilde har viss bostad-arbetsplatssituation det sålunda förstaär baraen

detåret kan uppkomma problem med avståndsgrânsenavgöraattsom om
överskridits eller ej. Vidare är de problem kan förekomma i dettasom



88

framhållassammanhangetbör isvårlösta. Detinte särskilt attavseende
avstånds-tillämpningenerfarit i frågautredningenenligt vad avom

problem.störrevållat någraDanmark har dessa inteigränsema
jämförtavståndsgrânsmedfördelframhållithar tidigareJag att enen

gällertröskeleffekter. Dettafårinte någramed tidsgräns är att man
bilavdragetdet sättetkonstruerat påavdraget ärdock bara t.ex.somom -

avståndsgränsenkilometerför varjemed visst beloppdet utgåratt som-
Är denavdragsbeloppstörrefrågaöverskrids. det däremot ett somom

fåravståndsgrânsentillblir berättigad såskattskyldige snart manpasseras
tröskeleffekt uppståranförda innebärtröskeleffekt.givetvis Det att enen

färdmedel ochslagsför allakm,avståndsgrâns, 30inför t.ex.enom man
avståndetfärdmedel såfullt avdrag för allmännasamtidigt medger snart

ganskabli frågahärkanfallet längre. Det storai det enskilda är om
sällan blirdet intesamtidigtkr,fall säkert 5 000i del överbelopp, somen

ellerarbetsplatsanställda påmarginaler avgörsmå t.ex. ensom om
osannoliktej. inteeller Det ärtill avdragetområde får rättboende inom ett

för kritik.blivisst fog kanmedsådant utsattsystematt ett
meddvs.diskuterats,det slagförStannar systernett ensom nuavman

respektiveför bilresoravdragsbeloppoch olikaavståndsgrânsgenerell
mildrasättmöjligheterna på någotdärför övervägaandraresor bör attman
bordeintefråganosökt in påkommer dåtröskeleffektema. Man om man

eller kanskefärdmedelallmännaför medbehålla beloppsgräns resoren
till den frågan.bilresor. återkommerockså för Jag straxrent av

innehållerEttaspekter diskuteras.skall andraFörst systemett sompar
färdmedelvilketberoendeavdragsbeloppet påskillnader i frågastora om

förfrestelsealltidgivetvisinnebäranvänds för arbetsresoma, ensom
det högreåtnjutandekomma iförsökanogråknademindre att avpersoner

ersätterOmför arbetsresoma.bilinte använtavdraget även manmanom
lockamöjligenkan detavståndsgränsmednuvarande tidsgränsenden en
finnsdetkört bil. Menhaförsöka bilavdragytterligare några attutanatt

störreavdragsförutsâttning medför någonbytetanledningingen anta att av
avseendet.förändring det angivnai

iavståndsgränsinföramedproblemfinns också ettDet attett annat en
färdmedel. Enallmännabilresoravdragsbelopp förmed olikasystem resp.

beroendeskattskyldiga påolikanämligen olika hårtslårsådan gräns mot
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vilket tärdmedel de använder eller kan använda för arbets-som - --
Som exempel kan nämnas skattskyldigatvå bor på skildaresorna. som

platser precis innanför den avståndsgräns bestämt, densom man ene
skattskyldige med möjlighet använda allmänna färdmedel den andreatt

sådan möjlighet. Det är tydligt den åka bilutan måste ñrloraratt som
på sådan reform. Denna effekt undviks med beloppsgräns.mest en en

Det sist anförda anledning återknyta till frågan i detattger om man nu
diskuterade alternativet i stället ñr avståndsgräns bör bygga vidare påen
nuvarande beloppsgräns. Nuvarande ordning innehåller dels några
generella begränsningar, dels begränsningarnågra bara gäller försom resa
med bil. Den viktigaste generella begränsningen avdragär medgesattegen
bara till den del kostnaderna överstiger kr.4 000 Det finns också
föreskrivet avståndsgräns kravet arbetsplatsen skallatten genom vara
belägen sådantpå avstånd från bostaden den skattskyldige behövt anlitaatt
särskilt fortskaffningsmedel enligt praxis 2 km. denGenom införda
beloppsgränsen torde den angivna avståndsgränsen sakna praktisk
betydelse. När det gäller bilavdrag gäller dels uttrycklig avståndsgränsen

5 km, delspå krav på tidsvinst jämfört med allmänna färdmedelett påen
Ävenminst timmar.två denna avståndsgräns i praktiken förlorathasynes

mycket sin betydelse eftersom beloppsgränsen med nuvarandeav
avdragsbelopp normalt avståndsgräns km.på 7motsvarar en ca

Om frånutgår avdrag i princip skall medges beträffande bilresorattman
med avdrag mil och beträffande med allmänna färdmedelett medper resor
faktiska kostnader innebär avståndsgräns nämnts kan fåatten som man
vissa tröskeleffekter vad gäller allmänna färdmedel. fårMan också ett
problem med där i principatt medger avdrag förett system man-
faktiska kostnader förklara varför har begränsningsregelman en som-
slår olika hårt olika skattskyldiga beroende vilket iärdmedelpåmot som
används. En generell avståndsgräns har också den nackdelen jämfört med

beloppsgräns får fler tillämpningsproblem, nämligen vad gälleratten man
utredning avstånd för dem med allmänna färdmedel. haAttom som reser
olika begränsningsregler för olika färdmedel torde inte komma i fråga. Det
anförda innebär för modell med heltatt olikastarmarman om man en-
avdragsregler för olika färdmedel bör välja beloppsgränsen som-
begränsningsregel.
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Sammanfattande synpunkter3.7.3

utformningenhuvudmetoder förbeskrivitsdet föregående har tvåI av
metoden denarbetsplats. äroch Denför mellan bostadavdraget enaresor

likastorlekavdragets ärförordade och innebärRINK stortattsomsom
innebärandra metodenanvänds.vilket färdmedel Denoberoende somav

behåller ifärdmedel, dvs.för olikaavdragsbelopp gällerolikaatt man
avdragmilanknutetbeloppshänseende mednuvarande regler iprincip ett

kommunikationsmedeloch avdrag för allmännañr bilkostnader ett som
de faktiska kostnadema.grundas på

RINK-modell kanrenodladframgårtidigare anfördadetAv att en
mycketbilavdragenbegränsabara bereddgenomföras är attom man

skall ha RINK-härför. Omkraftigt. Direktiven inte utrymme manger
i riktningdärför modifieringar görasutgångspunktmodellen måstesom

modell detolika färdmedel. Enmed olika avdrag förordningmot aven
givetvismodellen kandet föregående. Denslaget har ipresenterats -

för bilavdrag,villkorförebild förknippas med ytterligareefter dansk -
tidsvinstregel.t.ex. en

nuvarande ordning ochi stället väljer bygga vidare påOm attman
visstfärdmedel finns ocksåavdragsbelopp för olikasåledes ha olika ett

harbegränsningsregler. Somanvända olika typerutrymme att nyssav
och belopps-avståndsgrânsdock i valet mellanframhållits bör enenman

skulleenda åtgärdinnebär denvälja beloppsgräns. Detgräns att somen
tids-alternativet slopabehandlade ärvidtas för det attstannar nuom man

och höja beloppsgränsen.gränsen
sidanvarandra såledesskall ställa âr åalternativDe två mot enenasom

andra sidanoch åden tidigaremodifierad RINK-modell angettstypav som
och avdragmilavdrag för bilresornuvarande slag medmodell ettettaven

tärdmedel och beloppsgränsför allmännaför faktiska kostnader somen
givetvis också ställasalternativen skallbegränsningsregel.enda De två mot

ordning.nuvarande
enklarebetydligtalternativen årsist nämnda de tvåDet attav nya

RINK-modellen ärmodifieradetillämpa nuvarande ordning. Denän
denRINK-modellen harsannolikt enklare än dagensnågot system.

samåkande. Enfärdmedel ochden med allmännafördelen att gynnar resor
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konsekvens detta blir andraå sidan modellen medför rättattav stora
minskningar i avdragsrätten ñr bilresenärer medan de medsom reser
allmänna färdmedel i vissa fall kan fä avdrag med belopp överstigersom
den faktiska kostnaden. En mindre lyckad konsekvens ettannan av
införande RINK-modellen blir denatt storaav grupper som genom
nuvarande beloppsgränsen är avskuma från avdragsrätt äter kommer med
i avdragssystemet. Samtidigt slipper ñr framtiden de problemman av
detta slag nuvarande ordning medför inte för varje årattsom genom man
exakt kan beloppsgränsen till höjningar resprisema. Till fördelanpassa av
ñr nuvarande ordning kan sägas den tvåtimmarsregelnatt genom- -
bättre deän två alternativen skiljer fallde där det kanutnya vara
motiverat medge bilavdrag.att

Som jag tidigare nämnt jag vid samlad bedömning denattanser en
modifierade RINK-modellen har visst försteg jämfört med nuvarandeett
ordning. Det alternativ innebär utveckling nuvarande ordningsom en av

slopande tidsgränsen och höjd beloppsgüns visserligenär detgenom av en
klart enklaste. Det innehåller dock enligt min mening alltför grova
schabloner och bevarar för framtiden problemet med successivt ändraatt
beloppsgränsen i takt med respriserna ändras. innebärDet sammanfatt-att

modifieradeningsvis jag förordar denatt RINK-modellen.
Förslaget innebär för det första införande avständsgränsett av en om

15 km enkel För det andra innebär förslaget avdrag medgesattresa.
färdmedel med 0,80 kr km och tilloavsett den del avståndetper resa

överstiger 15 km och med 0,40 kr km och till den del avståndetper resa
överstiger km30 enkel detFör andra införs möjlighet närresa. en
skattskyldig använt bil få särskilt avdrag för bilkostnader till denattegen
del avståndet överstiger km30 enkel Det särskilda bilavdragetresa.
föreslås det lägre kilometeravdraget vid körningmotsvara med bil iegen
tjänsten. Tidsgränsen föreslås bli slopad.

Vidare föreslås skattskyldiga grundpå ålder, sjukdomatt ellersom av
handikapp är nödsakade använda bil även i fortsättningen skall fåatt
avdrag med faktiska kostnader dock med den begränsningen avdrag kanatt
medges högst med belopp motsvarande det högre kilometeravdraget vid
körning med bil i tjänsten. Däremot föreslås det tidigareattegen
motsvarande undantaget för den är använda bilstörre påtvungen attsom
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avdragfalldettaiskall ävenVidareslopas.skrymmande lastgrund av
arbetsplatsenochbostadenmellanavståndeti den månendastutgå

15 km.avståndsgrñnsenöverstiger
ñravdragfåockså görañrslasbilavdragberättigad tillärDen som

mellanvidñrjeavgifterellerbro-för väggkostnaderfaktiska resa
arbetsplatsen.ochbostaden

be-regeringenmyndigheteller denregeringenföreslåsSlutligen somatt
behövs.föreskriftermeddela deskallstämmer som
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KOSTNADSERSÄTT-4 VISSA

FÖRMÅNERNINGAR OCH

4.1 Inledning

dettaI kapitel behandlas vissa andra slags kostnadsersättningar än
traktamenten, såsom ersättning för vid tillfälliga arbeten,resor an-
ställningsintervjuer och övertidsarbete ersättning ñr flyttningskost-samt
nader och omkostnadsersätming till dagbarnvårdare. Dessutom tas upp
vissa frågor fri gruppsjukförsäkring, förmån medföljande makesom av

och ersättning till försökspersoner.resa

4.2 Kostnadsersättning för vissa resor

4.2.1 Gällande rätt

Inkomttaxeringen

Till intäkt tjänst hänförs avlöning, arvode och kostnadsersâttningav samt
förmån i bostad eller ñrannan utgått tjänstenannat 32pengar, § 1som

KL.mom. a
Ersättning arbetsgivareuppdragsgivare utbetalar till tillfälligtnågonsom

engagerad år princip skattepliktig inte särskilt undantagperson harom
gjorts i kommunalskattelagen.

Enligt 20 § KL skall vid beräkningen inkomsten från särskildav
förvärvskälla alla omkostnader under beskattningsåret för intäkternas
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elleriintäktersamtligafrånbibehållande avräknasförvärvande och pengar
underförvärvskällaninflutit iharbruttointäktvärde sompengars

beskattningsåret.
tjänstintäktfrånundantag,med vissafår,KL avEnligt 33 § 1 mom.

förkostnadervilka ärutgifter,samtliga attföravdrag göras somanse
arbetenupp-tillfälligaviddetkostnaderDetjänsten.fullgörande somav

övernattningskostnader. Omochresekostnaderfrågan äroftadrag är om
kostnader ärFör dessaersättningfårarbetstagarenuppdragstagaren
betraktaärarbetetBeroende på attskattepliktig. somersättningen om

föravdragsrättenförreglerolikagällerinte,ellertjänsteresaunderarbete
Är kantjänsteresafrågaintedetmed arbetet.sambandikostnaderna om

skildahuvudsak tvåiarbetsplatsenochbostadenmellan avvararesorna
förförstadenfrågadetDels kanavdragshänseende. resanislag omvar

s.k. in-avslutandearbetetsvidhemoch sistaarbetsinställelse resan
bostaden ochmellanfrågadetkandelsstallelseresor, resoromvar

detkanfalletsistnämndadetIgång.under arbetets varaarbetsplatsen
hemresordelsarbetsplats,bostad ochmellandagligadelsfråga resorom

iredovisastjänsteställe motsvaran-e.d. Begreppetveckopendlingvid m.m.
i kap. 6.avsnittde

rättsfall.i någraprövatsharinställelseresorföravdragsrättFrågan om
skattskyldigutomlands bosattföravdragvägradesR79 1:71rättsfalletI

hanmedsambandiresekostnader attSverige förianställningtagitsom
följande:härvidyttradeRegeringsrättenanställningen.lämnatochtillträtt

med WsambandSverige ioch attLankaSrimellanförKostnaderna resor
tillhänförasinteSverige kanitjänstifrågavarandeoch lämnattillträtt

taxeringen.vidavdragåtnjutahan ägerför vilkaresekostnadersådana
RÅ tjänst-bosatti NorgeAa578 fråga1975 sompersonI om envar

ställenolikaunderläkare påvikarierandesåsomi Sverigegjorde under året
skattskyldigesdenfannRegeringsrättentidsperioder.olikaoch under

ochtillträtthanmedsambandföretagits i attkostnader för somresor,
avdragsgilla.ickeanställning,ifrågavarandelämnat vara

förkostnaderföravdragsrättalltså fråganrättsfall rörbådaDessa om
lämnattillträttskattskyldigmedsamband en an-i att resp.enresor

bostadordinarieskattskyldigesdenfalleni bådaVisserligenställning. var
förkostnadernavisaändåtorderättsfallen attutlandeti resorbelägen men
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i samband tillträdandemed lämnande tjänsten inte avdragsgillaärresp. av
kostnader.

RÅ 1965I ref. 48 fråga avdrag ñr kostnader för frånvar om resor
bostadsort riket till Sverige och åter iutom samband med inställelse till
tjänstgöring reservofñcer, då kostnadsersättning från utgått.som staten
Regeringsrätten yttrade: Utgiftema för de företagitO från Liverpoolresor
till Göteborg och åter får ha utgjort kostnader för fullgörandeanses av
hans tjänst såsom reservoffrcer och fär0 därför berättigad tillanses
avdrag för desamma.

sistnämndaDet rättsfallet innebär således reservofñcers kostnaderatt en
ñr till och från tjänstgöringen är avdragsgilla, sannolikt såsomresa
kostnader för till och från arbetet. Skillnaden jämfört med deresor
föregående fallen skulle då det här frågaär tillatt tjänstvara om resor en

innehas sedan tidigare.som
Kostnader för logi är avdragsgilla vid fall tjänsteresa enligt punkt 3av

och 3 anvisningarna till 33 § KL och i fall enligt reglernaa av annat om
tillñlligt arbete i sistnämnda anvisuingspunkt.

Avdrag för ökade levnadskostnader kan medges enligt vad redovisassom
i avsnitt 6.2.1.

En arbetsgivare skall tillsätta tjänst och i anledning härav kallarsom en
till anställningsintervjuer med de sökande betalar ofta resekostnaden för
eller resekostnadsersättning till deutger sökande kallats till intervju.som
Detta är vanligt förfarande ochett särskilt efter skattereformensnumera
genomförande har fråga uppkommit hur sådan fri eller resekost-resa
nadsersättning skall behandlas i skattehänseende.

Som får enligt 20 vid§ KL beräkningangetts inkomst, avdragovan av
frångöras särskild förvärvskälla för alla omkostnader under beskattnings-

året för intäkternas förvärvande och bibehållande. Avdrag får härvid inte
göras ñr bl.a. den skattskyldiges privata levnadskostnader och därtill
hänförliga utgifter 20 § andra stycket KL.

Som huvudprincip gäller således avdragsrätt föreligger för kostnaderatt
för intäkternas förvärvande i förvärvskällan inte för förvärv ellermen
förkovran förvärvskällan.av

Iden män kan hänföra den fria resekostnadsersättningenman resan resp.
till inkomst tjänst torde denna inbegripas i vad i 32 § KL betecknasav som
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ellervaraktigverksamhetinkomstgivandeelleruppdrag avarmansom
emellertidtordeKostnadernaskattepliktig.såledesochtillfällig natur vara

således inteochñrvärvskällaanskaffandekostnader förbetraktas avsom
helt klart.intedockRättsläget ärKL.avdragsgilla enligt 20 §vara

viceellerbostadentillarbetsplatsenfråntaxiresekostnadförErsättning
vadmedi enlighet sagtsövertidsarbete ärtillanslutningi ovansomversa

oberoendeskattepliktig. Resan är, attresekostnadsersättningar avom
ochbostadmellanbetraktakostnadsersättning utgått,särskild att som resa

enligtdärförbedömsinkomsttaxeringenvidAvdragsrättenarbetsplats.
KL.till 33 §anvisningarnapunkt 4 av

skattför preliminärAvdrag

resekostnadser-preliminärskatteavdrag påreglernaförRedogörelsen om
olikaförgällerallmänhetivadbakgrundbör skesättning mot somav

därñr ävenomfattarnedanRedovisningenkostnadsersättningar.slags

detta.
levnadskost-ökadeförersättningarberäknas påskallA-skattPreliminär
i punkt 3riketinomtjänsteresasådanvidlämnas avnader avsessomsom

deöverstigerersättningamaden deltillendasttill KL33 §anvisningarna
kostnad ñrgällersåvitteller,nämnda lagrumischablonbelopp angessom

ersättning fårbetalardenansökan ututgiften. Påfaktiskadenlogi, somav
äntjänsteresa treden manibeslutaSkattemyndigheten att varar mer

överstigerinteersättningendeltill denskall gällamotsvarandemånader
paragraf. Pånämndatillanvisningarnapunkt 3ivad avaangessom

rikettjänsteresavid sådanlevnadskostnader utomökadeförersättning som
preliminärskallKLtill 33 §anvisningarnastycketsistapunkt 3i avavses

avdragsgilltöverstigerersättningendeldenendast tillberäknasA-skatt
bilmedförersättningfrågaInämnda lagrum.enligtbelopp egenresaom
tillendastersättningenberäknas påA-skattpreliminärgälleri tjänsten att
KLtill 33 §anvisningarnapunkt 3det iöverstigerdel denden c av

kostnaderförersättningskattepliktigBeträffandebeloppet.angivna annan
detendastA-skattpreliminärberäknasmed tjänstenförenadeär omsom
vidavdragsgillainte ärkostnaderersättningenuppenbartär att somavser

belopp.avdragsgilltöverstigerdenellerinkomsttaxering attmottagarens
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I sådant fall beräknas skatten helapå ersättningen den delresp. av
ersättningen överstiger det avdragsgilla beloppet 10 Ersta§ fjärdesom -
styckena UBL.

Preliminär A-skatt skall beräknas på det belopp, återstår sedan frånsom
inkomsten avräknats dels avgifter, den skattskyldige betalar för sådansom
pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycksfallförsäkring tagits isom sam-
band med tjänst, dels avgifter, den skattskyldige i samband medsom
tjänsten betalar ñr eller efterlevandes pensionering på sätt änegen annat

försäkring första11 § stycket UBL.genom
Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader i arbetet från

inkomst uppbärs fysisk än får hänsyn vidsom sagtsav en tasperson ovan
beräkning preliminär A-skatt endast kostnaderna kan beräknasav om

tilluppgå minst 10 arbetstagarens ersättningprocent från arbetsgivarenav
under inkomståret. I sådana fall gäller bestämmelserna i tredje stycket

11 § andra stycket UBL.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får fastställa en

schablon för beräkning skattskyldigs kostnader i viss verksamhet.av en en
Schablonen skall bestämda yrkesgrupper och grundas depåavse genom-
snittliga kostnaderna inom Om sådan schablon tillämpligärresp. gmpp. en
på den skattskyldige, skall kostnaderna beräknas enligt schablonen. Finns
det inte någon schablon skall Skattemyndigheten på framställning av
arbetsgivaren bestämma hur kostnaderna skall beräknas 1 § tredje1 stycket
UBL.

hinderUtan 11 § andra stycket KL får Skattemyndigheten på ansökanav
arbetsgivaren besluta vid beräkningen preliminäratt A-skatt hänsynav av

inte skall till förmån fri hemresatas eller ersättning för kostnad ñrav
hemresa med allmänna kommunikationer till den del förmånen eller
ersättningen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt 3 b av
anvisningarna till 33 § KL fjärde11 § stycket UBL.

Det är märka bestämmelsernaatt iatt 11 § andra stycket talar om
kostnader i arbetet. Härmed torde enligt uttalanden i förarbetena avses
kostnader intäkternas förvärvande, inte kostnader förav t.ex.men resor
till och från arbetet. Lagrummet har ändrats flertal gånger underett senare
år och vidare har fjärde stycket tillkommit år 1991. 11 § UBL hade
följande lydelse vid UBL:s tillkomst.

mossa4



98

återstårbelopp,detberäknas åskallA-skattPreliminär som
skattskdenavgifter,delsavräknatsinkomstenfrånsedan som

sjuk-ellerpensionsförsakringsådanförerlädige erer dels ockmed tjänst,sambandtagits iorsäkiingolycksfal soms erläggermed fanstensambandskattskxldigeidenavgifter, som edes änpensioneringefterlevaneller genomannoresenorsairine
andra förkostnaderföravdragmedgivnataxeringvidTill

vid be-hansynmå tatjänst änfullgörande assaovanav
iomför-den idärA-skattpreliminär enasträkning av måsåförklaratuppbördsnämnden attcentralamälda e.s

avseenden.olikaiändrats§Därefter har 11
vilketstycke,tredjetillkom1991:1908 ettSFSlagstiftning 1991Genom
vissaocksågjordeshärmedsambandIfjärde stycket.detidag motsvarar

lydelse.stycketsandraiändringar
införandetinnebaralltsålagändringen,till den199192:43I somprop.

följandestatsrådetföredragandeuttaladestycket,fjärdenuvarandedetav
95 96.s. -

ersättninochlönförutomskallA-skattPreliminär ar
fått åldigeskattskförmånerandradeberäknas även en vikostnaderökade levnförersättninglerVadUBL. g A-skattPreliminärregler.särskildai UBLfinns 10tjlännsteresa KLbestämmelsernaenligtbeloppberäknas iinte somps hemrese-ersättningFörtaxeringen.illa viavdragsär

UBL.särregleringnågondäremotkostnader inte i
vistas påarbete ortgrund sittldig,Skattsk annanavsom bpunkt 3enligtharfamil hemort, av an-än ssinsin e er kostnad förñravdragitill skärätttill § tvisningarna

ochhemortenmellanavstånvecka ethemresa omeven endastAvdrakilometer.50änlangreärarbetsorten som
efterberäknasskall iriket,inomförkostnadgäller regeresa hemortenmellanavståndetfärdsätt. Ombilligasteostnad för

ellerkilometersuhundraöverstigerarbetsoiten resanoch
kostnadföravdragdockmedgesGotlaneller fråntillföretagits

saknaskommunikationerallmännagodtagbaraflygresa.Omför
enligtbilmedförkostnaderförmedgesfår egenresaraav till §33anvisningarnapunkt 4schab avanges isomon

dmed männärvarandeförbelastasSkattemyndighetema en
ersättningDorskatt påpreliminärjämkningansökningar avom fria hemresor.eller förmånför hemresorkostnader enav

belopphurberäknasvårt stortmycketoftaskattskyldige har att
storlekbeloppetsför eftersomjämkninskall söka arhan

påsvårakan attmängd aktorerberoende varasomav en
overförhand

förbehövsifterdeframställningi sinanför attRSV somupp finnsoftastskatteavdraget rhurbedömning stort varaaven innebära nåinteverket,torde,arbetsgivaren. Det rahos menar deanstäldenbedömaarbetsgivarenñrsvårigheter attstörre om



är berättigad till avdra för hemresor och med vilket belopp
avdrag kommer När det gäller statligaatt myndigheterges.
åtnjuter de anställda ofta förmån fria hemresor värdeav varsde avdrag förväntasmotsvarar medges vid taxeringen.som
Eeppbördsresultatetkanförmodas bli bättre arbetsgivaren göromömnin reliminäiskatteavdrag.en om

Den kn sida riktats RSVsremissmstansemas motsom
förslag .går ñrslagletpå innebär myndighetsuppgiñerut att att
förs frånöver skattemyndig till arbetsgivarnaeterna attgenomarbetsgivaren skall bedöma avdra srätt vid inkomsttaxe-om
ringen föreliggerför arbetstagaren. Bedömningen frågaavser eninte har irekt med arbetsgivaren göra.attsom

Mot bakgrund den kritik framförts RSVsinteav som anser jagförslag bor ligga till grund ñr lagstiftning. Med hänsyn till
preliminär skatt iintresset möjligasteatt skallmån över-av

ensstämma med den slutliga skatten och till nuvarandeatt
ordning bereder antal skattskyldiga bekymmer,ett stort anseremellertid det ñr arbetsgivare vill medverkaatt börsomskapas möjligheter justera preliminärskatteavdraget. Efteratt
ansökan arbetsgivaren bör skattemyndigheten få beslutaav att
han vid beräkningen preliminär A-skatt inte skall hänsyntaav
till ñrmån fri hemresa eller ersättning för hemresekostiiadav
med allmänna kommunikationer till den del ersättnin eller
förmånen inte översti avdragsgillt belopp enligt 3 btäer p avanvisningarna till 33 KL.

Mitt ñrslag omfattar, i likhet med RSVs, inte andra färdmedel
än allmänna kommunikationer och inte heller avdrag enligt
punkt 3 anvisningarna till 33 § KL vid tillfällig anställninga av
eller dubbel bosättning.

För. undvika missförstånd villatt apåpeka denatt om-.ständigheten preliminär skatt inte l drasatt på förmånenseller ersättningen intâipåverkar socialavgifter.utta et avMitt förslag föranl stycke i 11 § UBL.ett nytt ter

genomDärefter ändrades andra11 § stycket UBL SFS 1992:680 och
samtidigt kom det nuvarande tredje stycket till. Första tredje styckena-
fick således följande lydelse.

Preliminär A-skatt skall beräknas detpå belop återstårsom,sedan från inkomsten avräknats dels avgift, skattskyldi-som enbetalar för sådan pensionsförsäkring eller sjuk- eller olycks-e
allsförsäkring tagits i samband med tjänst, dels avgifter,som

den skattsk ldige samband med tjänsten betalar försom i egeneller efterlevan pensionering på sätt än försak-annates genom
iinTill. andra vid taxering med ivna avdrag för kostnader frånfysiskinkomst påärs än fårsom sagtsu av en person ovanhänsyn vi räkning preliminärtas A-skatt endastav omkostnaderna kan beräknas tilluppgå minst 10 procent avarbetstagarens ersättning från arbetsgivaren under inkoniståret.
I sådant fall gäller bestammelserna tredje stycket.iRegeringen eller den myndighet regerin får
fastställa schablon för beräknin ttskyldigs kost-en av en snader i viss verksamhet. Schab skall bestämdaen onen avse
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kostnadernaenomsnittlidegrundasOmg;ochrkes asådagnrupperilnomgrespektive tillämpligschablon pågrup . schablonen.enligtberäknaskostnadernaskattskyldigeden s skattemyndi heten påskallschablondet inte nåFinns kostnadernaonarêetsgivaren skallhurbestämmaframställningav

frågadetkrävdeslängrestycket inteandra attidetmärka ärAtt varatt
tjänsten.fullgörandeñrkostnader avom

uttaladeändringarnämndatill10312199192: 1propositionen prop.I s.
följande.statsrådetföredragande

arbets-ochskatteavdragreglernuvarandepraktiken harI om ersättningtill hurbl.a. knytergivaravgiñer, en visssom måttskapasig ett storthosskall visat avmottataxeras aren,
och arbetstagarevaresåvälhososäkerhet upsouia -svårtilläblivitdärigenomReglernabördsmyndigheter. e

betalningsdrabbasinte sällanarbetsgivaretilloch lett vatt av
förutse.haft svårtde attsom --- jagbör,tillämpningsproblemnuvarandeundvikaFör somatt

skyldighetenoch 3.6,avsnitt 3.4 attföreslagitredan gora
oberoendeheltarbetsgivaravgifterbetalaochskatteavdrag vara hittillsMinahosskallersättningama mottahur taxeras aren.av behövsDetprobheladock inte emet.förslag löserframlagda

skallavgiftsplikti ersättningendenregler hurockså aom täckaavsedockså mottagarensersättningen attberäknas när ar minnethålla idåbörManmaterialför använtkostnader m.m. kändaärfaktorerutifrånbestämmasersättningama bör somatt understrukitsdessutom,börErsättningarnautbetalaren.för som
sättochåmöligt bestämmasremisshåll, lån ettsåfrån t samma

arbetsgivaravgifter.ochtteavdragbberäkningenvid e sav socialav-ochkällskattenuppbördenunderlättasDärigenom av
skattemyn-arbetstagareochsåväl arbetsgivareföråiftåma som

etei .--- inteöverensstämmerarbetsgivaravgifternaförnderlaget
inkomster. Detnmdandeförmånsarbetstahelt medalltid arnas skattpreliminäradenskillnaderallmänhet ockfinns i me an slutligaarbetstagarnasochskatteavdragbetalasskall genomsom vidbehovabsolutdet atthärtill finnsMed hänsynskatt. inget av

alltid beaktaarbetsgivaravgifterochskatteavdragberäknin av täcka kost-avseddersättningutgiven attatt arav enviss utgivna ersätt-till denförhållandeismådessa ärnader om
mnNären. i dagredandetfinnsavgiftsunderlagetgällerdet en

frånbortsessålundaskallavgiftsberålcningenVidschablonregel.
i arbetetkostnaderdel dennatill denersättning motsvarar som

endastersättningenmedhaft täckahararbetstagaren att om
arbets-minst 10tilluppgåberäknaskankostnaderna av

kap.utgiftsåret2underfrån arbetsgivarenersättningtagarens
Iavgiftslagen.sociasocialavgifter,1981: 91lagen4 § om närvarandeförsaknasskatteavdragberäkningfråga avom emellertidmening börminEnligtregel.motsvarandenågon en

vadmedlinjeiockså liggerinföras, något somsom
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underlagenhetligtefterbör strävatidigare ettattsagts manom ivaravgifter. Föroch arbetsskatteavdragberäkningför av inandemedEälitiliförtgäuppkommer ratt-arbetstagaren en- för ögbetala någothannackdel att enanannan till 10inte uppgårkostnadernai de fallpreliminär skatt av
slutligadendebiteringenviddockjusterasersättningen. Detta av

denbegäramöjlighetockså attharArbetstagaren attskatten.
skallskattenpreliminära

tillämplig, dvs.blirregeln intenätöresfall dendeI agna
ersätt-minst %till 10beräknas åkostnadernanär avw såvälberäkningenvidekkostnadsavdragetsbör avrningen, särskild fram-efterarbetsgivaravgiftemaskatteavdra et som skattemyndigheten.bestämmasarbetsgivarenställning av

ersättningenbetalar attdenankomma påalltså utbörDet som den månIkostnadsersättning.ärdel dennahur stor somavvisa helabörskiljas attkostnadsersätmingen inte ut presumeras
för arbete.ersättnmgutgörersättningen

arbets-dvs.promemorian,iföreslås attordninwmDen
storlek,skatteavdraberäknal fåsälv ets ansersgivaren denanvändsmissbtillmöjli heterstora omtimar or tillansluterDäremotidan.ochskatte- migJaavgi göraskalarbetsgivarenförslagromemorians attom sådanEnñnns.sådanschablon närenligtostnadsavdrag re

och skattemynarbetsgivareför bådehanteraenkel ig-att
eterna.

korrigerades UBL§11tillämpasbörjade1992:680SFS att genomInnan
tillspecialmotiveringenlydelse. Inuvarandetill dess1992:1177SFS

statsrådetföredragandeuttalade45199293:96,ändringen prop. s.
följande.

endastgällatillbeåränsatsstycket harandra attBestämmelsen i
gänsteinkomstergällerNäri arbetet.kostnaderfråga eti om ñrkostnaderdetsammai arbetetkostnadermed somavses förvärvsinkomsterällerdetNärtjänsten.fullgörande avsesav lärA-skattreliminärbekostnader. Vidmotsvarande avg videvnadskostnaderökadetillintesålundahäns t.ex.tasn frånochtillkostnader förochanställningligtilll: resor

tet.ar

principskall iPreliminär skattñljande.såledesgällerSammanfattningsvis
kostnaderförersättningintekostnadsersättningför allberäknas avsersom

förkostnaderinteResekostnadsersättningari arbetet. avsersom
beräkningñrunderlagetiingånomialtalltsåskall avtjänsteresa

hemresekostnader.dock förUndantag görsskatt.preliminär
artistersättning,frånskatteavdragñrreglersärskildafannsTidigare

skattskyldigesdenutgjordeinteersättningendäri fallgällde ävenvilka
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B-skattese-skattskyldige hadedär denochhuvudsakliga inkomst tjänstav
meddras 40preliminär A-skatt skullekorthetReglerna innebar idel. att

utgjorde reseersätt-det intetill den delbeloppetutbetaladedetprocent av
ning.

sidoinkornsterskatteavdrag påinförandet reglernamedochI av om
slopades.överflödiga ochsärreglerdessaansågs

nämligenbehållas,särregler skullevissaföreslagithade dockRSV att
fördel-s.k.i formskattemyndigheternaredovisningen tillgälldevad av en

skullelistorna delshuvudsakligenSkälenningslista. att varavaraangavs
vidtill artisterersättningbetalarhjälpmedel för den utgottett som

behandlas,uppehälle skulleochñrkostnadernabedömning hur resaav
kontrollverksamhet. RSVskattemyndighetemasñrbehövdesdels deatt

turnerande och integränsdragning mellanbehovdet fannsansåg att av
där artisterolikatillbottnade ivilketturnerande artister, orteratt resor

de itillkortvariga sågshade engagemangsav-resp.som resorengagemang
i tjänsten.således inteochangivna tjänsteställenatal resorsom

Arbetsgivaravgifter

reseersätt-behandlingenavgiftsmässigaochden skatte-det gällerNär av
anledning ävendetfinnsandra intäkteroch vissa attolika slagningar av

dagensprinciperna förochsyftenabakomliggandederedovisa något om
socialavgiftsområdet.regler på

socialavissa andraförsäkringen ochden allmännañnansieraFör att
slag,tvåSAL. Dessa ärkap. §socialavgifter 1 1ändamål uttas av

huvudsakligenbetalasochegenavgifter,arbetsgivaravgifter och av
och egenföretagare.arbetsgivare

skalldetutgångspunkten, vad ärprincipiellagäller denNär det som
desträvanlagstiftarensdet är attkan konstateraavgiftsbeläggas, attman

medskall beläggasocksåsocialförmånerförgrundintäkter utgörsom
socialavgifter.

klartmedordningenursprungligadenfann ettSOU 1989:33RINK att
prin-RINK:shadesocialavgifter och ñrmånersamband mellan tunnats ut.

närings-all inkomstarbetsersättning ochallståndpunktcipiella att avvar
medbeläggas någonmöjligt, borde typlångt detta ärverksamhet så av
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socialavgift. Vidare ansåg RINK med tanke detpåatt samband trotssom
allt förelåg mellan socialförsäkringstörmåner och socialavgiñer endast de
inkomster och ersättningar blir förmånsgrundande borde i socialför-som
säkringssystemet Övrigabeläggas med fulla avgifter. inkomster och ersätt-
ningar borde beläggas med grundavgiñ motsvarande skattedelenen av
socialavgiftema, dvs. den del avgifterna inte ökadeav motsvarassom av
förmåner vid inkomstökning.en

Föredragande statsrådet godtog principerna för socialavgifteruttag av
utredningen föreslagit och anñrde bl.a.som följande i detta avseende

prop. l98990:1l0 del I 373.s.

För likformiuppnåatt het och undvika ekonomisk snedvridan-utgångde effekter bör unkt endast de inkoteren attvaragrundar rätt till socia orsâlcringsförmånersom skall bli belagda
med socialavgifter i form arbetsgivar- ellerav egenav-gifter. främstAv administrativa skäl bör emellertid också i
ortsättningen sådana inkomster utgöra underlagför fulla

avgifter även inte ñrmånsgrundandeär til den delom de
överstiger mvå.en VISS

Underlag för beräkning arbetsgivaravgiftema är vad arbets-av summan av
givaren under året har lön iutgett eller ersättning ñrsom pengar annan
utfört arbete eller eljest med anledning tjänsten, dock inte pension, ellerav
andra skattepliktiga ñrmåner eller i fall i kap.3 2 § AFLsom avses arman
ersättning för utfört arbete. Med lön likställs även kostnadsersättning som
inte enligt 10 § UBL undantas vid beräkning preliminär A-skatt 2 kap.av
3 § SAL.

Enligt kap.3 2 § andra stycket AFL skall ersättning i eller andrapengar
skattepliktiga förmåner för utfört arbete i form än pension räknasannan

inkomst anställning, såvida ersättningensom underav år tilluppgårett
minst l 000 kr, även inte ärmottagaren anställd hos denom utgersom
ersättningen. Vid beräkningen avinkomst anställning skall dock bortsesav

från bl.a. ersättning enligt 3 kap. 2 § AFL skallsom inkomsta anses som
förvärvsarbete.annatav

I 2 kap. 4 § SAL sägs vilka ersättningar skall bortse ifrån vidsom man
bestämmandet avgiftsunderlaget. Det är bl.a ersättningav till ochen

arbetstagare den under året intesamme uppgått till l 000 krom och
ersättning till den del denna kostnadermotsvarar i arbetet arbets-som
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undantaget ärsistnämndaersättningen. Detmedtäckahaft atttagaren
10till minstuppgå procentberäknaskankostnadernaendasttillämpligt om
Regering-utgiftsåret.underarbetsgivarenfrånersättningarbetstagarensav

schablonfastställafårbestämmerregeringenmyndigheteller den somen
Schablonenverksamhet.vissikostnaderarbetstagaresberäkningñr av

genomsnittligadepågrundasochyrkesgrupperbestämdaskall avse
SAL.stycketandra4 §2 kap.respektiveinomkostnaderna grupp

ñrkostnadsersättningUBLstycketfjärdei §llVad sägs omsom
förunderlaget uttagreduceringnågonintemedñr alltså avhemresor av

arbetsgivaravgifter.
avdragsgill vidkostnadsersättningärsägasSammanfattningsvis kan att

skall denarbetetikostnaderförersättningdenoch utgörtaxeringen
intedenärarbetsgivaravgifter. Men attförunderlagetininte ingånormalt

avdragsgill vidden ärdenskall ävenarbetetikostnad omsomanse
underlaget arbetsgivaravgifter.föringå i uttagprincipitaxeringen av

kontrolluppgijisskyldighetochpensionsgrundande inkomstEgenavgtfter,

allmännadekapitel gällerdettairesekostnadsersättningarFör avsessom
i 2.i kap.avsnittmotsvarandeövrigtreglerna kostnadsersättningarñr se

Problemavgränsning4.2.2

Direktiven

direktivenenligt attbörutredarensärskildedenhuvuduppgift för varaEn
deadministrativproblem artdeomfattningen nyasomkartlägga avav

beskatt-kostnadsersättninandra samtochrörande traktamentenreglerna gar
kartlägg-grundvaltill. Påupphovolika förmånerför gett avningsreglema

regelsystemet,ñrenklingar utantillförslaglämnautredarenningen bör av
skallmedSyftet översynenfrångås.gnmdprincipernanuvarandedeatt

regler sålättillämpade attochenklareåstadkommasåledes att mervara
såvälförminimerasregeltillämpningolikformiochkrångeladministrativt g

arbetsgivare.enskild som
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ramförd kritikF

Sveriges Reservoficeryärbund SROF önskar det i lagstiftningen görsatt
undantag för reservofñcerarna bostadenså skall få räknas tjänste-att som
stâlle. Förbundet anför följande: Reservofficerama är anställda efter
frivilligt åtagande och lyder under pliktlagar. bostadenOm tjänsteställetär
blir ersättning för traktamente och logikostnad skattefri vid för-resa,
fattningsenlig tjänstgöring. Tjänstgöring sker ofta under krigsliknande
förhållanden där begreppet tjänsteställe känns ologiskt medan det fyller en
funktion för yrkesofñceren tjänstemansåsom ägnar närmare 90som

sin arbetstid åt verksamhet. Reservofficerarna inneharprocent av annan
hälften befattningarna i krigsförbanden. Den andra hälften bemannasav av
yrkesofñcerare. Villkoren i fält lika ñrär de bägge kategorierna, men
förmånerna är vad bl.a. traktamenten och logi olika. Lönenavser resor,

dessutomär generellt lägre för reservofñcerama. De sammanlagda
ersättningama inklusive förmåner under tjänstgöringen innebär att
reservofñceren precis kan bära bortfallet sin ordinarie lön. ingreppDeav
i och byråkratiseringar ersättningssystemet nuvarande tolkningav som av
tjänstestâllet har lett till, kan medföra reservofñceren inte motiverasatt att
tjänstgöra, vilket i full omfattning skulle innebära problem för försvarets
krigsduglighet. Nuvarande tolkning tjänstestâllebegreppet är orättvist,av
då enskilda myndigheter underlåter lämna vissa inkornstuppgifteratt
exempelvis förmånsvärden. Enskild reservofñcer kan inte välja tjänst-
göringsplats eller krigsförband många krigsförband kunnamåste uppträda
i hela Sverige. Schablonavdraget innebär vissa får betala sin dubblaatt
bosättning och fullt Dessutom ökar kostnaderna ñr arbetsgivarenut.resa
i form arbetsgivaravgifter.av

Överbefälhavaren har också framfört liknande kritik reservofñce-mot att
inte räknas tjänsteresor.rarnas resor som

Likande problem har uppmärksammats detnär gäller begreppet
tjänstestâlle för statliga uppdragstagare styrelseledamöter, närrmdemän
m.fl..

Teatrarnas Riksförbund och Sveriges Radio-koncernens arbetsgivarorga-
nisation har framfört kritik tillfälligt engagerade artister, musiker,mot att
skådespelare och andra uppdragstagare ha sitt tjänsteställe denpåanses
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plats där arbetet utförs och inte i sin bostad. Teatrarnas Riksförbund anser
musik- och mediabranschen bör jämställas med bygg- ochatt teater, an-

läggningsbranschen och arbetstagare tillhör denna bransch såledesatt som
skall ha sitt tjänsteställe i bostaden.anses

Vidare har till utredningen framförts önskemål kostnadsersätt-attom
ningar utbetalas i samband med anställningsintervju inte skallsom en
medñra avdrag för preliminärmåste göra skatt och betalaatt man
arbetsgivaravgifter.

Prøblemomrdden

Förutom de problem övergångskaraktär uppkom i samband medav som
skattereformen finns det några frågor berörda arbetsgivare ochsom av
anställda upplevs orättvisa och i vissa fall vållar administrativasom som
problem.

Till börja med det frågan vadär skall tjänsteställeatt om som anses vara
för tillfälliga uppdragstagare, musiker, artistersåsom och reservoffi-t.ex.

Bedömningen vad skall tjänsteställe blircerare. av som anses som
avgörande för från bostaden till den tillfälliga arbetsplatsenom resan
arbetsorten är betrakta tjänsteresa eller till och från arbetet.att som resa

falletOm såsom i dag egentligen inte är avdragsgill, ellerresan synes vara
skall betraktas mellan bostad och kanarbete avdraget försom resa
preliminär skatt som normalt skall beräknas arvode, hotellkost-på
nadsersättning och resekostnadsersättning komma kraftigt överstigaatt
arvodesdelen. Detta kommer justeras först i och med den slutligaatt
skatten, arbetstagarenuppdragstagaren erhåller avdrag vid inkomsttax-om
eringen med belopp motsvarande kostnadsersättningen. Arbetsgivaren sinå
sida upplever betalar arbetsgivaravgift i realitetenpå något äratt man som

kostnadsersättning. Liknande problem uppkommer styrelseleda-en om
möter, nämndemän och liknade inte bedöms ha bostadengrupper som
tjänsteställe. Det finns anledning reglernaöverväga på området böratt om
ändras.
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Överväganden4.2.3 förslagoch

Utredni förslag: Kostnader för inom riket i samband medem resor
tilltrâdan eller fråntrâdande anställning eller uppdragföreslås blie av
avdragsgilla vid inkomsttaxerinünoch ersattnin sådana kostnaderor
skall ingå i underla vid räkning iminärinte skatt.et av preVidare föreslås ormån fri riket till eller frånatt av resa inom
alrciåtâllfplingsintervjueller kostnadsersâtming Er sådana skallresa vara

ttes .

Kostnadsersünning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Problemet med kostnadsersiitming vidutgår tillfälliga anställningarsom
eller uppdrag eller arbetsperioder frågeställningar.många Detrymmer
beror det finnspå många olika arbeten elleratt arbetssituationertyper av

tillfälligär karaktär. Ett typfall är anställd harsom av en som en
huvudarbetsgivare och särskilt tjänstestâlle ñnns, utför arbeteutan attsom,

flerapå olika platser. Som exempel kan nämnas skogsarbetare. dessa fallI
torde bostaden tjänstestâlle och från bostaden till denanses som resan
tillfälliga arbetsplatsen såledesutgör tjânsteresa. detta fallI uppkommeren
normalt inte problemnågra i beskattningshånseende.

variantEn det angivna typfallet är har anställningsavtalatt ettav man
med arbetsgivare fortlöper under längre tid och arbetar olikapåen som
platser där varje plats tjänstestâlle. Arbetsresoma iär sådanaanses som
fall normalt mellan bostad och arbetsplatsatt ochanse som resor
kostnaderna härför avdragsgilla enligt punkt 4 anvisningarna till 33 §av
KL. Byggarbetama arbetar oftast under sådana förhållanden för demmen
gäller särskilt stadgande innebär de oftast harett bostadenattsom som
tjânstestâlle. Därför blir deras mellan bostaden och arbetsplatsen attresor
betrakta tjänsteresor.som

För reservofñcerama ñrhåller det sig så de har fortlöpandeatt en
anställning de arbetar endast under vissa perioder och då oftastatt påmen
olika ställen i landet. I praxis har avdrag medgivits för kostnader ñr deras

mellan bostaden och arbetsplatsen torde inte ha ansettsresor men resorna
tjânsteresa.utgöra
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En också utför tillfälliga arbetenuppdrag de harärannan grupp som som
flera kortvariga arbeten hos olika arbetsgivareuppdragsgivare. Artister och
musiker m.fl. arbetar under sådana förhållande.många gånger I dessa fall

torde det i regel förhålla sig så till arbetsplatsen arbetet börjarnäratt resan
och tillbaka till den ordinarie bostadsorten arbetet slutar skallnärresan
bedömas för inställelse till lämnande anställning.som resa resp. av
Kostnaderna härför är således inte avdragsgilla.

onekligen denna skillnadDet är så avdragsrätten mellan kostnadernaatt
för s.k. inställelseresor och andra mellan bostad och arbetsplatsresor av

upplevsmånga orättvis och svårförståelig. Särskilt markant blirsom
skillnaden det fråga kortvariga arbeten därnär är resekostnaden kanom

betydligt falletutgöra större än arvodesdelen, såsom inte sällanen summa
för artister. vidareär Det är märka artists verksamhet utgöratt att om en

näringsverksamhet resekostnaderna blir avdragsgilla. Enligt min mening
talar övervägande skäl för inför generell avdragsrätt föratt man en
resekostnader i samband med inställelse till och lämnande tjänst.av

Även sådan avdragsrâtt införs kommer, med nuvarande regler förom en
avdrag för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, kostnadsersätt-uttag av
ningen för sådana ligga till grund för såväl preliminärskatteavdragattresor

avgiftsuttag. det frågaNär är kortvariga kansom om engagemang
resekostnadsersätmingen till följd lång fleratransportväg gångerav vara
högre arvodet. Effektenän kan då bli hela arvodet åtgår till skatteav-att
drag. Syftet med preliminär skatt den i utsträckningär såatt stor som
möjligt skall överensstämma med den slutliga skatten. uppenbartDet är att
skatteavdrag resekostnadsersâtming fallpå i det avdragsrätten -
föreligger för resekostnaden syfte. därförstrider detta Det finnsmot-
anledning försöka ändra reglerna den preliminära skattenså även påatt att
sådan kostnadsersätming bättre med den slutliga skatten.överensstämmer

Ändringen bör dock begränsas till Reservofficeramainställelseresor. har
visserligen likartad situation artister m.fl., eftersom tjänstgördeen som
endast under begränsad och i falltid olika platser.många på De ären
dock svårt reservofficerarnas till och från arbetsplatsenavgränsaatt resor

andra till från arbetet ochoch det är också svårtgentemot gruppers resor
motivera särbehandling reservofñcerama. knappast hellerDet äratt en av

möjligt låta all ersättning för från arbetsplatsentill och undantasatt resor
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variationema iprelirninärskatteavdrag, eftersomfrån beräkning av
avdrag medges ñrberoendeavdragsbeloppen kan påstora omvara

med bil, flygallmänna kommunikationer ellerkostnader för medresor
också till avdraghänsyneller transportmedel. Dessutom måste tas attannat

ñrgenerellt undantag sådanför viss del kostnaderna. Ettinte medges av
nämligenleda till effekt,ersättning skulle alltså kiruna motsatt att

slutliga skatten. ñnnerunderstiga den Jagprelirninärskatten kommer att
ändringar gällande sikte påskäl i rättdärför inte göra några taratt som

reservofñceramas situation.
underlaget för preliminärtantydda ändringenär då denFrågan avom

Sedan denarbetsgivaravgifter.skatteavdrag skall gälla också vid uttag av
arbetsgivaravgifter infördespreliminär skatt ochsamordnade uppbörden av

preliminärskattenskattebas förhar efter hasträvat att en gemensamman
grundarbetsgivaravgiftema. Principiellt bör alla inkomster utgöroch som

föremål förinom socialförsäkringssystemet ocksåför förmåner vara
arbetsgivaravgifter.

avall inkomst tjänst sådantArbetsgivaravgifter i principutgår på utom
avdragsgilla vidi arbetet och ärersättning för kostnader somsom avser

direkta kostnaderinkomsttaxeringen. Med kostnader i arbetet torde avses
för arbetsredskap, tjänsteresorför förvånande, kostnaderintäkternas t.ex.

i samband med arbetet äro.d. Ersättning för andra kostnader som
kostnader för mellan bostadavdragsgilla vid inkomsttaxeringen, t.ex. resor

inte avgiftsunderlaget. Det böroch arbetsplats, reducerar normalt
kostnadsersättning sistnämnda slaganmärkas inte näratt ens en av

detpreliminärskatteberälcningen, fallet kan närundantas vid såsom vara
för hemresor, finns det motsvarandegäller resekostnadsersâttning ett

här olikabestämmande avgiftsunderlaget. får såledesundantag vid Manav
underlag.

blirResekostnader vid inställelseresor inte kostnader i arbetetär utan
hänförliga till andraavdragsrätt vid inkomsttaxeringen införsom --

enlighetbör, i medavdragsgilla kostnader. Ersättning för sådana kostnad

avgiftsunderlaget.gällande principer i avgiftshänseende, inte reducera Ett
endast förundantag för ersättning för inställelseresor bör således gälla

preliminär skatt och inte för arbetsgivaravgifter.
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Inställelseresoma är slag hemresoma.än De ärett engångs-annatav av
karaktär medan hemresor kan äga fortlöpande under anställning.rum en
Arbetsgivarenuppdragsgivaren känner till ersättningenkostnadens storlek
och torde enkelt kunna avgöra det verkligen är inställelseresa ellerom en
inte. framstårDet därför onödigt krångligt lägga beslutsnivån påattsom
Skattemyndigheten på sätt gäller hemreseersättning.som

Jag sammanfattningsvis reglerna bör ändras så ersättning föratt attanser
kostnaden för inställelseresor dels blir avdragsgilla vid inkomsttaxeringen,
dels inte skall ingå i underlaget för beräkning preliminär skatt.av

Kostnadsersdttning vid anställningsintervju

När det gäller kostnadsersättningar utgår vid anställningsintevju harsom
fråga uppkommit dessa är skattepliktiga och i fallså motsvarandeom om
kostnader avdragsgillaär och vidare i vilken sådanamån ersättningar skall
föranleda skatteavdrag och avgiftsuttag. Som jag anfört vid beskrivningen

gällande rätt är rättsläget inte helt klart. Men det talar ñrav mesta att
sådana ersättningar skattepliktiga,är motsvarande kostnader inteattmen

avdragsgilla.är

Resekostnadsersättningar utgår vid anställningsintervju är såsom av
speciell karaktär de bör kunna undantas från beskattning till denatt del de
inte överstiger de faktiska kostnaderna. Med sådant undantag aktualise-ett

aldrig frågan skatteavdrag och arbetsgivaravgifterras om m.m.

Ersättning för taxiresa vid övertidsarbete m.m.

Särskild ersättning för kostnader för taxiresa från arbetsplatsenutgessom
till bostaden eller omvänt är skattepliktiga. Avdrag ñr kostnadema medges
i den avdragmån enligt allmänna regler medges för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats. Denna ersättning skiljer intesig från annan
ersättning för till och från arbetsplatsen. Ersättningen kan interesor

personalvårdsförmånjämställas med och det finns inte heller i övrigt
tillräckliga skäl motiverar sådan ersättning undantas från skatte-attsom
plikt. Samma skäl anförts för inte föreslå några ändringar närattsom nyss
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vidreseersättningförgällerreseersättningarreservofñceramasgällerdet
övertidsarbete.

vidmakemakamedföljandeför4.3 Kostnad

tjänsteresa

Gällande4.3.1 rätt

Inledning

förmånpraxisenligt ävenintäkt tjänst harskattepliktig ansettsSom somav
den andratillden utgåttindirekt,den anställdetillkommit attgenom

arbets-uppkommakanindirekta förmåner attmaken. Sådana t.ex. genom
underpris ellertillarbetsgivarefrån makensmake får köpa någottagarens

arbets-påmaken tjänsteresamed sig påfårarbetstagaren taattgenom
medföljande make pårörandeBeskattningsfråganbekostnad.givarens

kan nuolika skälñnnasdetta avsnitt. Det attbehandlas itjänsteresa
arbetsgivaren kantjänsteresa. Företagetmedföljer undermakemaka anse

skäl kanAndramakemaka deltar.det kutym attär attt.ex. att vara
godavill skapatolk e.d. ellermedverkarmakenmakan att mansom

nivåer.olikapåanställda och deras närmastemellan derelationer

Inkomsttaxeringen

kostnadsersättningocharvodehänförs avlöning, samtTill intäkt tjänstav
32 §för tjänsten lutgåttbostad ellerförmån i annat sompengar,annan

KL.mom. a
vilkareglerarnärmaremängd bestämmelserfinnsDärutöver somen

Bl.a. skall såsominükt.skattepliktigbetraktaförmåner är att somsom
skatter,och fria ävensomvärdet fri kostintäkt tjänst upptas resoravav

till 32 § KL.anvisningarnadylikt punktförsäkringar och 3 av
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Praxis vid inkomsnaxeringen

När arbetsgivare låtit ñrmån till denutgå anställdes make och frågaen en
varit förmån minskat den anställdes eller hans makes levnads-om en som

anställdekostnader har den beskattats för förmånen. De rättsfall som anges
i det följande gäller i vissa fall andra indirekta förmåner än medföljande
makemaka på tjänsteresa.

RÅ 1989 mf. 57. En arbetsgivare ej fåmansföretag har till anställdsen
hustru sålt begagnad traktor ñr pris är lägre än marknadsvär-etten som
det. Traktorn skulle användas vid driften hustrun tillhörig jordbruks-av en
fastighet. Skillnaden mellan marknadsvärdet och den erlagda köpeskilling-

har beskattats inkomstsåsom tjänst för den anställde.en av
RÅ 1988 ref. 30. Styrelseledamoten fackmässaA på till Paris.reste

Även hans hustru följde med på företagets bekostnad. Resan ansågs i sin
helhet tjänsteresa för A Regeringsrätten uttalade angåendevara en men
hustruns följande. fastAv praxis följer emellertid han skallattresa
beskattas för den del värde hans hustrus deltagande.avsettav resans som

RÅM 1:40 Fråga beskattning arbetstagare ñr värdetom av av resa,
Ävenbekostats arbetsgivaren erkänsla för 15 anställning.årssom av som

arbetstagarens hustru följde med på Mannen beskattades för värdetresan.
hustrunsav resa.

RÅ 1974 A 574 förhandsbesked. ansökan1 hos Riksskatteverkets
nämnd för rättsärende anhöll aktiebolaget och KarinA förhandsbe-G om
sked vissa resekostnader skulle avdragsgilla driftskostnaderom anses som
och skattepliktig förmån för Karin G, såsom anställd i bolaget. Resan
skulle frångå verksamhetsort i södra Sverige till Dalarna och därefteren
till Finland med besök på därav med industribesök ochorter,sex en en
med ktmdbesök. Regeringsrätten fann skattepliktig och Karin Gresan
skulle därñr påföras värde dels för del, dels för denav resan egen
medföljande makens del.

RRK R 72 1:28. Avdrag har medgivits för kostnader för rundresa för
studier i USA i anslutning till kongress i New York. Avdrag har vägrats
ñr kostnader ñr hustruns deltagande. Mannen anförde dels hustnmatt
medföljt på på bankens uttryckliga önskemål, dels enligtattresan
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amerikanska sedvänjor hustruns deltagande nödvändigt förnärmastvar
kontaktverksamheten.

RÅ 1979 Fi 622. beskattadesG för belopp motsvarande kostnader för
hustruns deltagande i hans till konferenser i utlandet, vilka kostnaderresor
hade betalats hans arbetsgivare.av

RÅ 1968 Fi 1571. skattskyldig deltagit i Interkontinentalasom en av
vamhusgruppen anordnad kongress i Tokyo beskattades för belopp

kostnadermotsvarande belöpte medföljandepå hustnm.som
RÅ 1968 Fi 2199. L verkställande direktör beskattades försom var

värdet medföljande hustrus kostnader under USA-resa.av
RÅ 1967 Fi 1571. H anställd vid Stockholms Enskilda Bank. Hanvar

företag i tjänsten till USA och Canada vid vilka hustrun medföljde.resor
Arbetsgivaren hade betalat kostnaderna grund enligt H, hermespå attav,
deltagande hade önskvärt kommersiella skäl. beskattades förHansetts av
hustruns med motivering dessa bedömdes privata levnads-attresor som
kostnader.

Preliminär skatt, arbetsgivaravgifier, egenavgifier, pensionsgrundande
inkomst och kontrolluppgifisskyldighet

Av redogörelsen för praxis framgår den anställde i förmånsbe-regelatt
skattas i den arbetsgivarenman betalar medföljande makesmakas
kostnader.

preliminärskatte-Från och socialavgittssynpunkt behandlas förmånen
såsom den hade direkt tillutgått arbetstagaren. Detta gäller medävenom
avseende vad skall ingåpå i den pensionsgrundande inkomsten ochsom
vad skall i kontrolluppgift i övrigt motsvarande avsnitt isom anges se
kap. 2.

4.3.2 Problemavgränsning

Direkzi ven

huvuduppgift för denEn särskilde utredaren bör kartläggaattvara
omfattningen de problem administrativ de reglernaartav av som nya
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rörande traktamenten och kostnadsersätmingarandra beskattnings-samt
reglema för olika förmåner upphov till. grundval kartläggningenPågett av
bör utredaren lämna förslag till förenklingar regelsystemet, deutan attav
nuvarande grundprincipema frångås. Syftet med skall såledesöversynen

åstadkomma enklare och lättillämpade regler admini-såatt attvara mer
strativt krångel och olikformig regeltillämpning minimeras för såväl

enskilda arbetsgivare.som
Utredningsmannen bör oförhindrad andra frågorävenatt ta upp somvara

rör inkomstslaget tjänst och förenklingar regelsystemet.avser avsom

kritikFramförd

Från näringslivet har framförts önskemål skattskyldig inte skallattom
medföljande samband medbeskattas för värdet makesmakas iresaav

tjänsteresa företag i framför alltoch representation vid kontakt med
utlandet.

Problemømráde

vidVad gäller beskattningen med avseende medföljande makepå
tjänsteresa kritiken i huvudsak missnöjd med dagensgår på ärut att man

tidrestriktiva praxis området. Denna praxis har utvecklats sedan långpå
tillbaka och alltså inte föranletts skattereforru.är något 1990 årsavsom
Praxis kan inte heller arbetsgivarna särskildaha ñrorsakat någraanses
administrativa Eftersom skall lämnaproblem. utredningen i första hand

liggañrslag till förenklingar gällande regler kan det någotsägasav
sinutanñr direktiven denna fråga. det kan ändå påMenatt ta upp vara

plats något beröra även detta område.att
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Överväganden4.3.3 och förslag

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls oförändrade.

Enligt 20 § KL medges avdrag för kostnader för intâkternas förvånande
och bibehållande. Utgifter för representation och liknande ändamål är att
hänföra till omkostnader i förvårvskñlla endast de har omedelbartom
samband med verksamheten. Exempel sådana fallpå i punkt 1anges av
anvisningarna till 20 § KL. Vidare medges enligt 33 § i1 KLmom.
princip avdrag från intäkt tjänst ñr samtliga utgifter vilka är attav anse

kostnader för fullgörande tjänsten.som av
Det år säkert kutymså inom affärsvärlden ibland ställer kravatt på att

makemaka medföljer arbetstagare tjänsteresa ellerpåen en en annars
medverkar vid formnågon representation affârshandlingarvid e.d. Detav
är emellertid normalt inte fråga makemaka skall göra direktnågonattom
arbetsinsats i samband med förhandlingarna. makesmakasOm specifika
arbetsinsatser skulle behövas torde det inte komma i fråga beskattaatt
arbetstagaren. Men det torde då i regel ñrutsättas arbetsgivarenatt
anställer makenmakan ñr utföra det speciella uppdraget och inte baraatt
betalar kostnaderna även marknadsmässig lön för uppdraget. I övrigtutan

praxisår nämnts sträng och arbetstagaren beskattas regelmässigtsom om
arbetsgivaren betalar för medföljande makemaka. Det finns i och ñrresa
sig goda skäl för liberalarenågot praxis. Men skulle införaen om man

reglergenerösare större för makemaka följa medutrymme attsom ger
enbart för representationsândamål uppkommer uppenbarligen svårig-stora
heter i det enskilda fallet bedöma angelâgenhetsgraden sådanatt av en
medverkan. De inte heller möjligt utforma regler på områdetattsynes som

tillräckligtpå klart sätt gränsen mellan godtagbara och inteett anger
godtagbara fall. Sammanfattningsvis finner jag ingen möjlighet föreslåatt
några lagändringar på detta område.
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4.4 Flyttningskostnad

Gällande4.4.1 rätt

Inkomsttaxeringen

Kostnadsersättning för i regel skattepliktigutgått tjänsten är intäktsom av
tjänst första stycket och punkt anvisningarna till32 § 4 32 §1 mom. a av
KL. Ersättning för tlyttningskostnader dock undantag.utgör ett

Har skattskyldig grund byte verksamhetsort flyttat tillpå av av ny
bostadsort och fått särskild ersättning sin arbetsgivare eller allmännaav av
medel ñr flyttningskostnaden skall ersättningen intäkt endasttas upp som
till den del ersättningen med väsentligt högre belopp gällerutgått än som
ñr befattningshavare i statlig tjänst KL.32 § 4 mom.

Ersättningen till statligt anställda ñr flyttningskosmader bestäms genom
avtal. Jag återkommer längre fram till de olika avtalens innehåll och

konstruktioner.

märka flyttningsbidrag lämnas arbetsmarknadsmyndig-Att är att som av
het inte skattepliktig intäkt i följd avdrag inte medges för denutgör varav
kostnad sådant bidrag eller täckastöd punkt sjundeär 1avsett attsom
stycket anvisningarna till § KL.19av

Avdrag för flyttningskostnader medges i regel inte vid inkornsttaxering-

en.
samband medI skattereformen ändrades 32 § 4 KL ,endast imom.

språkligt hänseende det gäller ersättning ñr flyttningskostnader.när
Ersättning för flyttningskostnaderi enskild tjänst blev lagstiftninggenom

1963 SFS 1963:265 skattefri till den del ersättningen inte medutgått
väsentligt belopphögre än gällde ñr befattningshavare i tjänst.statenssom

propositionen lågI till grund för lagstiftningen uttalade departements-som
chefen följande intresse prop. 1963: 120, 70.av s.

mig framstårFör det angeläget den skiljaktiga be-attsom
handlingen å sidan statsanställda och andra sidanåav ena
övriga anställda undanröjes. generellavdragsrätt förEmot en
flyttningskostnader hyser jag dock betänkligheter. Mansta a
torde nämligen inte kunna bortse från dessa kostnader i ochatt
ñr sig är betrakta levnadskostnader och sådan kostnaderatt som
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avdra Enintegmndprincipvedertagenenligtär
undan-motiveintelerkan heavdra srättgenerell oranses statsanställdEnbeskattningshänseende.i01röjande etenav sinañravdragnämligenersättning, fåruppburitintelsçom r. mellanbeskattningshänseeudeskillnadeniföreliggandeDen nu stadgande,enklastundanröjesandra ettstatsanställda genomoc

skattepliktig.Där-flyttningskostnader ärförersättningatt ormellreellendast utanåstadkommes inte avenenom1låcstal debestämmelsesådanmedbortfallerVidarelighet. en hushållegetbegreppetsärskilttolkningssvårigheter somav visat,förslagsakkunnideremissbehandlingenvadenli asav agtsibetänkan-sådandenorenademedenavdragsrättär flyttningskosmadsersätmingickedärförförordardet. Jag att
skatteplikti intäkt.skall utgöra

blottällaskattefrihetendockruk börmissförhindraFör ånatt
vadöverstiga:inteersättningendeltill den ansessom

ighetsbedömningenförutgångspunktnaturligskäligt. En
liksomEmellertid börtlytningsersättninstatligade larna. - gruppliv-friochtandvårdfnsjukvfnförmånfråga avom , motsvarandefrånawikelserväsentligablottförsäkrin mera- beskattning.föranledastatliga ormån

tillflyttarskattskyldigegälla dåbör ävenSkattefriheten enflyttningskostnadsersättninsådanOcksåutrikesfrån medeller ort.
sambandharintemedelallmännautgår sommenavsom arbetsmark-respenning utgestjänst,vissnå t.ex. avsomnaåsorganen,on skattefri.bör vara

skattpreliminärAvdrag för

avdragnaturligtvis någotskallskattefritlyttningskosmad ärdelTill den
skattepliktigersättningen ärden månpreliminär skatt. Iförheller göras

då ärdeneftersomunderlaget attingå ihelheti sinersättningenskall
avsnitt i kap. 2.motsvarandeövrigtimed lönjämställa se

Arbetsgivaravgifter

vadarbetsgivaravgifterna ärberäkningför ar-Underlag avsummanav
ersätt-ellerilönbl.a.under haråretbetsgivaren annanutgett pengarsom

intekostnadsersätminglikställs ävenMed lönarbete.utförtning för som
skatteavdragpreliminärtberäkningvidundantasUBL§enligt 10 av

före-ärkostnadsersättningsådanFörstycket SAL.förstakap. 3 § som2
arbetsgivaravgifter.betalasocksåskall detpreliminärskatteavdragñrmål

avdragochhar utgåtttlyttningskostnadsersätmingskattepliktigden månI
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för preliminär skatt skall skallgöras, ersättningen också ingå i underlaget
för arbetsgivaravgifter i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se

Egenavgifter

Flyttningskostnadsersätming skattepliktig,är skall ingå i underlagetsom
för egenavgifter i den mån ersättningen inte är hänföra till inkomstatt av
anställning och värdet tillsammans med ersättning från ochannan en sam-

utgivare tilluppgått kr i övrigtl 000 motsvarande avsnitt i kap. 2.ma se

Pensionsgrundande inkom:

denI kostnadsersättningmån inte undantas enligt UBL vid10 § beräkning
preliminär skatt den iär regel jämställa med inkomst anställningattav av

och därför pensionsgnmdandeär i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se

Kontrolluppgtjisskyldighet

skattepliktigHar ersättning för flyttningskostnader skallutgått normalt
kontrolluppgift lämnas. Det sammanlagda värdet andra kostnadsersätt-av
ningar än ersättningar för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa varitsom
förenad med övernattning och kostnader för med bil i tjänsten,resa egen
skall särskilt för sig. Dock skall ersättningen, när det uppenbartäranges

den kostnader inte avdragsgilla vidäratt in-mottagarensavser som
komsttaxering eller den överstiger avdragsgillt belopp, till denna delatt

lön, arvode eller motsvarande 3 kap. första9 § och tredjeanges som
styckena LSK.

Praxis

RÅ 1986 ref. 172. Fråga beskattning ersättning till täckandeom av av
flyttningskostnad i enskild tjänst när skattskyldig innehar anställningsom
hos bolag i Sverige erhåller anställning hos bolag utomlands,ett ett som
tillhör koncern, och ersättningen betalas det svenska bolaget.utsamma av
skattefrihet inte föreligga.ansågs
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RÅ tillkommit82 1:58. Professor, tillika chef för testamenteett genom
denför flyttning till bostaden ivetenskapligt institut, har avdragvägrats

inrymt.villa i vilken institutet var
RÅ ref. 20. erhållit tjänst i företag1955 enskild tjänst anställd, påI som

arbetsgivarenhar, fastän dendär han tidigare varit bosatt,ort nyeannan
hañr flyttning till denbidrag till kostnadernalämnat orten, ansettsnya

flyttnings-inte medgetts förskattepliktig ersättning och avdrag harerhållit
kostnadema.

RÅ Fi 160, 1960 11 1151. inte medgetts1947 n 392, 1957 Avdrag har

för flyttningskostnader.

tlyttningskostxtachasâttzüng för4.4.2 Avtalen reglerarsom
statligt anställda

Inledning

flyttningskostnaderredogörs i korthet för de regler rörandedetta avsnittI
i statlig tjänst. avtalgäller enligt vissa avtal för arbetstagare De somsom

kallatför civila statsñrvaltningen, nedanhär skall beröras Sektoravtaletär
kallat SA-F. finnsSektoravtalet för försvaret, nedan DessutomochSA-C,

ochavtalet för afFarsverken, AVA,avtal bl.a. högskoleavtalen,andra -
innehåller likartade regler.läkaravtalet som-

statsförvaltningSektoravtalet för civil SA-C

förtill ersättningbyter arbetsort inom landet, hararbetstagare rättEn som
arbetsort. Enflyttningen föranledd bytetflyttningskostnad, är av avom

beslut antingen innebärförutsättning dock bytet föranledsär att av som
tillkommitlönesätts högre eller hartillträdande tjänst normaltsomav en

första stycket37 §ansökan eller begäran arbetstagaren 1utan mom.av
SA-C.

stationeringsorti tidigareMed begreppet arbetsort detsammaavses som
protokollsanteckning isektoravtal SA-C.
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innehaftinte harbegränsningar för denavtalet vissaI görs ensom
heltidstjänstgöring 37 §anställning minststatligt reglerad på 40 procent av

tredje styckena i SA-C.andra och1 mom.
arbetsort hartidigare bytemed anledningarbetstagareOm ett avaven

har flyttat ochtlyttningskostnad intetill ersättning förhaft rätt menen
tillförutsättningar,har han, under vissa rättbyter arbetsort på nytt,senare

bytetsamband med detsådan flyttning företas iersättning för nyasom
fjärde stycket i SA-C.37 § 1 mom. -

igrunderflyttningskosmad utbetalas enligtErsättning för som anges
avtalet i SA-C.bilaga till 37 § 24 mom.

falli vissa andraredovisats kan arbetsgivaren ävenvadUtöver som ovan
flyttningskosmadsersättning.betala ut

avtaletkostnader enligtVilka ersätts
makedennesresekostnadsersârtning för arbetstagare,förstaFör det utgår

anställd i hemmet andra2 §under äroch barn 19 år samt en person som
i bilaga till SA-C.stycket 4

ersättning enligt deför tjänstenmed bil fordras utgårVid färd egen som
Vid färd medvid tjänsteresa.gäller arbetstagarebestämmelser egensom

itredje stycketersättning med 0,87 krkm 2 §fallbil i annat
tillbilaga 4 SA-C.

förutvarandebohag från denkostnader förVidare ersätts transport av
tilli bilaga SA-C.bostaden 4bostaden till den 3 § 1 mom.nya

viktmängdför ännormalt inte störreErsättning för utgårtransporten
Till bohag hänförstill SA-C.i bilaga 415 000 kg 3 § l 2 stmom

tlygel, husgerådpiano ochpersonliga tillhörigheter, möbler även t.ex.
normalförråd förtillhör arbetstagarens hemoch lösöre samtannat som
moped,cykel,livsmedel. bohag räknas ävenñrbrukning i hemmet Somav

bil,arbetsredskap däremot intemotorcykel, skidor o.d. smärresamt men
kol ellerinte heller ved,båt eller levande djur ochöskoter, annat

tillhörigheter,räknas förutom arbetstagarensbränsle. bohagSom egna
resekostnadsersättningför vilkatillhör övrigasådantävm personersom

kostnadsfri bohagstransportskall läkan För kunnaenligt 2 § utgå. att man
eller från ligger inom denflyttar tillfordras inte den bostadatt som man

normaltendast denñrutvarande stationeringsortenden attutannya resp.
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föreskrifterifrågavarandekan användas under tjänstgöring på den orten
till bilaga till4 SA-C.

tjänsten, har han,båt fordras förarbetstagare bil ellerInnehar omsom
ersättningtillför till den arbetsorten, rätthan inte begagnar den nyaresan

billigaste med järnväg ellerñr dess sättför styrkta kostnader påtransport
fartyg bilaga till4 § 4 SA-C.

landetarbetsort inomönskan maste bytaEn arbetstagare, utansom egen
bostadsrätt,bostad innehas medoch med anledning härav nödgas sälja som

den arbets-grundavgiften för bostaden, ñr i måntill pris understigande
skillnaden mellanmotsvarandegivaren medger det särskild ersättning

försdljningspriset 5 i bilaga till SA-C.grundavgifien och § 4
kallad gardin-särskild ersättning, populärtVidare ytterligareutgår en

förfår transportersättningviktmängd bohag arbetstagarendenpengar, om
mhögst 50500 den tidigare bostadens ärutgör minst kg. Om yta

kr förErsättningen höjs med 300utbetalas ersättning 2 000 kr.en om
mm iöverstiger 50 6påbörjad varmed bostadens §varje 25-tal yta

bilaga till4 SA-C.
har tillkommitföranletts beslutbyte arbetsort harOm utanett somav av
till ersättning i vissbegäran arbetstagare, har denne rättansökan eller av
tjänstgöring denföre inträdet i påomfattning för högst hantre resor som

stycket iföretar dit till i dess närhet 2eller 1ortorten mom.nya en
för undersöknings-kan kalla det slagbilaga till SA-C. Man4 av resor

Även vidkan åka medde medflyttande familjemedlemmarnaresor.
sådana resor.

vidkännasarbetet nödgasanledning bytetOm arbetstagare med avav
ersättning för denhan till skälighyra för bostad, har rättänmer en

hyreskostnadensärskilda hyreskostnad härigenom åsamkas honom. Isom
harutgift arbetstagareninräknas värmeersättning och attannan som

till bostad ihyresavtal. Vid flyttning från ellervidkännas enligt egen
motsvarande beräknasfastighet bostad innehas med bostadsrätteller som

får intehyresvärde. Ersättningersättningen efter uppskattning bostadensav
arbetstagarenErsättning utbetalas inteberäknas för längre tid än närår.ett

dubbel bosättning 7 §har särskild ersättning gnmd 1på mom.avannan
underi till Ersättning ñr hyreskostnad kan också utgåbilaga SA-C.4

vissa andra förutsättningar.
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Sekzoravtalet för försvaret SA-F

Avtalet är i delar likalydande med SA-C.stora
Det inledande stadgandet i avtalet har i princip lydelse SA-samma som

Cs inledande bestämmelse 37 § första1 stycket SA-C med denmom.
skillnaden sektoravtalet för försvaret talar tjänsteman i stället föratt om
arbetstagare 35 § förstal stycket SA-F.mom.

Med arbetsort i detta avtal den där tjänstemannens ordinarieortanses
tjänsteställe är beläget och den i hans tjänst ingående tjänstgöringen
huvudsakligen skall fullgöras 6 § 10 SA-F.mom.

Även i detta avtal begränsningargörs för den inte har innehaftsom en
statligt reglerad anställning minstpå heltidstjänstgöring40 35 §procent av

andra1 tredje styckena i SA-F.mom. -
Likaså kan ersättning för flyttningskostnad utgå tjänsteman meden om en

anledning tidigare byte arbetsort har haft till flyttningskostnadrättav av
inte har flyttat och han byter arbetsort på 35 § lnyttmen senare mom.

femte stycket i SA-F.
Innehavare militär tjänst har rätt till ersättning för flyttningskostnadav

även bytet arbetsort inte föranleds sådant beslut iom av av som avses
första stycket under förutsättning tjänstemannen föresåväl efteratt som
bytet arbetsort utövar sådan tjänst 35 femte§ 1 stycket i SA-F.av mom.

bilagaI G till avtalet enligt vilka gnmder ersättning för flyttnings-anges
kostnad skall utgå.

Vid flyttning föranleds tillträdande eller frånträdandesom av av
tjänstebostad samband med byte arbetsort utbetalas ersättning ñrutan av
flyttningskostnad. Om flyttning vid framträdande tjänstebostad företasen av
till får ersättningen inte överstiga vad skulle ha utgåttorten annan som om
flyttningen hade sträcka 50 km eller hade företagits till denavsett en om
längre bort belägna tätorten med egentlig bostadsmarknad 35 § 1 mom.
i SA-F.

Även i andra fall kan arbetsgivare besluta ersättning vid flyttning skallatt
utgå.

För vilka slags kostnader ersättningutgår
Vid med anledning flyttning utbetalas resekostnadsersättningresa av

för den flyttande tjänstemännen såsom vid tjänsteresa. Resekost-m.m.
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nadsersättning för enligt andrautgår krets gäller SA-C 2 §samma som
stycket bilaga tillG SA-F.av

Vid enligtfärd med bil fordras för tjänsten erhålls ersättningegen som
de bestämmelser gäller för vid tjänsteresa. Vid färdtjänstemannensom
med bil i fall utbetalas ersättning enligt arbetsgivarens närmareannategen
prövning tredje stycket i bilaga till2 § G SA-F.

Vidare bohag till bostadenersätts den 3 § ltransport mom.av nya
bilaga till Sådan normalt inte förG SA-C. ersättning utgår större

viktmängd 15 kg bilaga tillän 000 3 § andra stycket G SA-F.1 mom. av
likhet med fär tjänsteman innehar bil eller bd: fordrasI SA-C som som

för tjänsten han inte begagnat den för till den arbetsorten,om resa nya
ersättning för styrkta kostnader för dess billigaste sätt medpåtransport

fartygjärnväg eller 4 i bilaga till SA-F.§ G
tjänstemanUnder förutsättningar gäller enligt SA-C, kan ensamma som

få bostadsavgiften ochersättning för skillnaden mellan grundavgiften för

ñrsäljningspriset.
Även enligt detta gardinpengar.avtal utgår s.k.

till denTjänsteman har också tillsamman med familjen tillrätt resor nya
arbetsorten före avflyttning bilaga till2 G SA-F.mom.

tjänstemännen med anledning bytet arbetsort nödgas vidkännasOm av av
hyra för skälig ersättning för denän bostad, har han rätt tillmer en
särskilda hyreskostnadenhyreskostnad härigenom åsamkas honom. lsom
inräknas värmeersättning och utgift tjänstemännen har attannan som
vidkännas till bostad ienligt hyresavtal. Vid flyttning från eller egen
fastighet beräknaseller bostad innehas med bostadsrätt motsvarandesom

Ersättning får inteersättningen efter uppskattning bostadens hyresvärde.av
beräknas ñr inte tjänsteman-längre tid Ersättning utbetalas närän år.ett

bosättninghar särskild ersättning grund dubbel ellerpånen annan av
motsvarande eller logikostnad enligt särskildaersättning traktamenteannan

bestämmelser bilaga till7 § G SA-F.1 mom.
Hyresersättning kan andra fall.även utgå



124

4.4.3 Problemavgränsning

Di rekti ven

huvuduppgift för den särskilde enligt direktivenEn utredaren bör attvara
kartlägga omfattningen de problem administrativ deartav av som nya
reglerna rörande traktamenten och andra kostnadsersätmingar beskatt-samt
ningsreglema för olika förmåner upphov till. grundval kartlägg-Pågett av
ningen bör utredaren lämna förslag förenklingartill regelsystemet, utanav

nuvarande grundprincipemade frångås. Syftet med skallöversynenatt
således åstadkomma enklare och lâttillämpade regler såatt attvara mer
administrativt krångel olikformig regeltillâmpning minimerasoch för såväl
enskild arbetsgivare.som

Framförd kritik

det gäller ersättning för flyttningskostnad framkommitNär har kritik mot
lagtexten inte beskrivning vad mednågon närmareatt ger av som avses

flyttningskostnader. Det har också hävdats det för arbetsgivareatt
arbetstagare den privata sidan få omfattandepå är hursvårt att grepp om
ersättning kan den blir skattepliktig.utges mottas utan attsom resp.

Problemomráde

framgåttSom den gjorda redovisningen gällande ochrättav ovan av
avtalen avseende ersättning för flyttningskostnader framgår det kanatt

mängd tolkningsproblem sidanuppstå den statliga när det skallpåen
avtalsenlig flyttningskostnadsersättningavgöras är skattefri eller ej.om en

torde i praktikenDet oftast finnerså någon äratt attvara om man
berättigad till ersättning för flyttningskostnader enligt statligt avtal såett
behandlar den eller mindre automatiskt skattefriman mer som en
ersättning. Grånsdragningsproblemen mellan skattefrittskattepliktigt har

dock uppmärksammats ibland. exempel härpå kostnader förEtt är t.ex.
magasinering bohag och ersättning för fall,hyreskostnad i vissaav som
efter förfrågan hos Skattemyndigheten, har bedömts skattepliktig. RSVsom
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har dock efter förfrågan från Arméstaben Dnr 14612-92 uttalat följande
avseende hyreskostnader: Med hänsyn till någon närmare definitionatt av
vad innefattas i begreppet flyttningskostnad inte finns i lagen tordesom
ersättning för dubbelhyra i samband med byte arbetsort lä godkännasav

skattefri flyttningskostnadsersätming vid 1992 ars taxering densom om
utbetalas i enlighet med de statliga avtalen.

Det är uppenbart stadgandet vållar särskildaatt svårigheter ñr den
privata sektorn, där ñrutom hålla reda vadpå gälleratt enligtman, som
sitt avtal, även måste vadeget gäller ñr de statligtveta anställda.som
Mot bakgrund dessa tolkningsproblem och den olikformighet iav
tillämpningen uppkommit bör det övervägas lagtexten kan görassom om
tydligare i detta avseende. Vidare bör skäl övervägas det ärav samma om
lämpligt för skattefrihet ha kopplingatt till vad gäller för statligten som
anställd.

överväganden4.4.4 och förslag

Utredni följslñäErsättning från arbetsgivare skattskyldigem somerhåller tlyttnm ostnader uppkommitpå d byteor s som av avverksamhetsort skall iksom för närvaran skatte . Det nuvarandee varakravet för skattefrihet ersättnin inte medatt utgått väsentligt bäggeen-belopp än äller för befattnings i statlig tjänst avskasom avare as.-I lagtexten l vad med flyttningskostnad. Härmeds anges soui menas
emballerin packnin och uppackning dentransport skattskavses av,diges och hans amiljs bohag och övrigt lösore samt transport av en

skattskyldioch hans familj den gamla till den bostadsortennyaoch andra iknande kostnader. Vidare l på vad inteanges exe somräknas flyttningskostnad, nämligen kostnader till ochsom or resorarbetsplatsen, hemresor, dubbel bosattning eller förlust vid försäljning
bostad eller endom.av annan edenI mån ersättnin flyttningskostnad omfattar även ersättning föror

körning med bi skall ersättnin intäkt tillden deltasegen en upp somden överstiger det lägre kilonieterav vidutgår körning medraget sombil i tjansten.egen
.

Anledningen till problem med stadgandet tlyttningskostnaderatt harom
aktualiserats efter skattereformen stadgandet har gällttrots längreattnu en
tid framförär allt statliga och kommunala kostnadsersättningaratt i
allmänhet blev skattepliktiga skattereformen.genom

Det finns denna bakgrund till börjamot med anledningatt övervägaatt
begreppet flyttningskostnad behöver definieras i lagtext.om
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Ersättning för flyttningskostnader enligt avtal för statligt anställda,utgår
vid byte arbetsort. Lagtexten däremot talar byte verksamhetsort.av om av
Vad med verksamhetsort framgår punkt anvisningarna3som menas av av
till 33 KL. vanliga verksamhetsorten område inom§ Den utgörs ett ettav
avstånd kilometer50 från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanligav
verksamhetsort likställs område inom avstånd 50 kilometer frånett ett av
den skattskyldiges bostad. arbetsort inteByte behöver nödvändigtvisav
innebära byte verksamhetsort. Med hänsyn skillnadtill denna mellanav
avtal och lagtext och med hänsyn till avtalsenlig ersättning i praktikenatt

alltid behandlas skattefri skattepliktigså kan ersättninggott som som
komma undgå beskattning.att -

Även vad gäller frågan vilka hänföraskostnader skall tillom som
flyttningskostnader föreligger osäkerhet. Under rubriken ersättning till
flyttning i avtalen återfinns till börja med sådana typiska flyttninga-att
kostnader förresekostnader den flyttande arbetstagaren och hanssom
familj och kostnader för bohag. Dessutom kan ersättning utgåtransport av
för kostnader ñr bil eller båt fordras ñr tjänsten. Mentransport av som
därutöver kan ersättning också erhållas för antal besöksresor föreett
avflyttning, för till och från arbetsorten i vissa fall, i förhållanderesor nya
till bostadsytan s.k. gardinpengar, för hyreskostnad vid dubbla
hyreskostnader och för förlust i samband med försäljning bostadsrättav

försäljningsprisetnär understiger grundavgiften.
kan diskuterasDet denna kostnadsersätmingarom senare grupp av ryms

inom begreppet flyttningskostnader i kommunalskattelagens mening.
harRSV dock tidigare redovisats hyreskostnadsersättning iansett attsom

vissa fall betrakta skattefri flyttningskostnadsersättning. Somattvar som
tidigare redovisats har det också uppkommit tolkningsproblem lett tillsom
olikformig tillämpning.

bakgrundMot den beskrivna situationen framstår det angelägetav som
med definitioni lagtext begreppet flyttningskostnad.en av

Frågan då vilka slag ersättningarär skall skattefria fort-av som vara
sättningsvis. då naturligtDet är i fall hänföra kostnader föratt vart em-

packning,ballering, och uppackning bohag och personligatransport av
inventarier såsom cykel, moped, motorcykel, mindre redskap o.d. tillyttre

begreppet flyttningskostnader. Likaså bör resekostnader för transport av
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arbetstagaren och hans familj till den bostadsorten räknas normalanya som
flyttningskostnader. För samtliga kostnader bör dock gälla de skallatt vara
skäliga.

När det gäller ersättning för resekostnader kan det diskuteras denom
nuvarande skattefriheten enligt 32 medför§ 4 KL ersättningenattmom.
för körning med bil blir skattefri i sin helhet ersättningensoavsettegen
nivå. Om resekostnadsersättning i flyttningsfalleti sin helhet betraktas som
skattefri innebär det kan få skattefristörre ersättning föratt man en
täckande kostnad egentligen betraktaär privatattav en som som
levnadskostnad jfr uttalanden i 1963:120 70, vadänprop. s. en
arbetstagare kan ñ vid körning med bil i tjänsten. Oavsett huregen
stadgandet tillämpas i dag bör det komma till klart uttryck i lagtexten att
skattefriheten för ersättning för resekostnad gäller endast till den del
ersättningen inte överstiger avdragsnivån ñr resekostnader med bilegen
i tjänsten.

Övriga ersättningar enligt de statliga avtalen får falla utanföranses ramen
för vad flyttningskostnaderär och bör inte omfattas skattefriheten.som av
Den skattskyldige bör dock fortfarande få avdrag för kostnaderna i den

avdragsrättmån föreligger ñr sådana kostnader enligt KL. Det sagda bör
tydliggöras i lagtexten efter definitionen vadattgenom man av som avses
med flyttningskostnader exempel vad intepå med sådananger som avses
kostnad.

Med närmare angivelse i lagtexten vad inom begreppeten av som ryms
flyttningskostnader och med exempel på vad aldrig kansom anses som
skattefri flyttningskostnad bör kunna slopa den nuvarande kopplingenman
till vad till statligtutgår anställd. Det bör i stället ankomma på RSVsom

fylla bestämmelsen med de rekommendationer kanatt ut som anses
erforderliga.

frågaNästa kopplingenär till nivån ñr vad till statligutgårom som
befattningshavare bör kvar. Med de förändringar lagtextenvara av som
har föreslagits framstår sådan koppling både onödig och komplice-en som
rande. Den bör därför slopas.
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4.5 Förmån fri grupplivförsäkringav

4.5.1 Gällande rätt

Inkomsttaxeringen m. m.

Förmån fri grupplivförsäkring inte intäkt,tas oavsettav upp som om
förmånen åtnjutits på grund statlig, kommunal eller enskild tjänst. Harav
sådan förmån åtnjutits på grund enskild tjänst och utgått efter väsentligtav
förmånligare grunder än gäller för befattningshavare i tjänst,statenssom
skall förmånendock intäkt till den del den efterutgåtttas upp som
förmånligare grunder än de gäller för nämnda befattningshavare.som
Förmån fri gruppsjukñrsälcring åtnjuts enligt grunderav som som
fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer tas
inte heller intäkt. Däremot intäkt ersättningtasupp som soui upp som

grund sistnämndautgår på försäkring 32 3§ KL.av a mom.
Statligt anställda omfattas med tjänstegrupplivförsälciing TGLettav

jämförbart skydd anställningen, dvs. försäkring tecknas.utan attgenom
beskattningNågon premieförmånen sker inte hos den enskilde. Härige-av
dessa försäkringarär särbehandlade vid inkomsttaxeringen. Detta harnom

sin bakgrund bl.a. i praktiska skäl såsom svårigheter framatt ett
rättvisande värde. bakgrundEn till den skattemässiga särbehand-annan
lingen bl.a. vad beträffar utfallande belopp dessa försäkringarär att ansetts
komplettera den allmänna ñrsälcringen angelägetpå sätt. I sambandett
med skattereformen frågan tjänstegrupplivñrsäkringarnastogs om
särställning RINK föreslog förmånen betald premie ellerattupp. av om-
premiebetalning inte sker intjänad förmån skulle inkomstbeskattas hos-
den anställde eller den yrkesverksamme. Föredragande statsrådet lade inte
fram något sådant förslag uttalade i propositionen 198990:110men
följande del I 335.s.

Särbehandlingenförsäkringarnaalltså klartutgör ett avsteav
från beskattning iormåner tjänsten. I likhetneutraen av
RINK jag skattereglema bör i samband medomprövasattanser
skattereformen Utgångspunkten bör därvid beskattningattvara,

princip bör ske för premieförmån föreller utfallandeantingeni
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belopp i sin helhet. Vidare försäkrin sförmånemabör beläggas
med antingen socialavgifter eller särskil lö eskatt.

Overvägande skäl talar alltså för förslaget i huvudsakatt
genomñrs enli tkommitténs dtankar. Deinvändningar som

ñ kan i avgörande utsträcknm intetests mot aget gon
heller principiell framstår i huart utananses var av som
kostnadsmässiga.

vill vad kommittén anñrt, nämliJag intressetattrepa en
avsarbehan gmåsteväasmotettallmänt vpåskatte-
üssig neutralitet och sänkta skattesatser föreslås iatt som
reformen bör gäller socialavgiñer jagvä in. När detas
medveten arnakankommaattändrasorutsättnm inåomatt ot
högreska iktiga förmåner ersättningar ioch tjänsten bör bilda
laiâti gsunderlag.

grade: har kritiserat förs beskattnin premie föret om av
TGL avsnitt. med edning lagrse nästa npunkterav s
bör förslaget lagrådsremissen vad beträffar TGL er1

liv inte i sin föreliggande utformnin .har avsikt återkomma till hösten med orslag tillattjag
åtgarder ägnade medför neutral skatte- ochär attsom en mer
avgiñsmässig behandling.

Sedan gäller lag särskild premieskatt för grupplivförsäkringar1991 en om
199091:54, bet. 199091:SkUl0, rskr. l9909l:106,prop. SFSm.m.

försäkringsñretag1990:1427. Denna innebär i princip handharatt som
grupplivförsäkring blir skyldiga betala särskild premieskatt tillatt en

Sådan skattskyldighet föreligga ñr vissakan också arbetsgivare. Istaten.
propositionen anförde föredragande statsrådet följande s. 171.

Det bakgrund de strävanden kännetecknarär mot av som
skattereformeni och omfattar de s.k. avtalsför-ävenstort som
säkringarna anåelägetattåstadkomma neutral skatte- ochen

ftsmässi tjänstegrupplivför-dlmg även valdafälleravsaga°ngen. anförsinte de be-att mota anser s som en
skattning denna försäkringsform sådan tyngdär attustav av
den framdeles.särbehandlingbor gälla ävennuvaran e

Från principiell punkt rde förmånen fri livför-av grups
säkrin til med förmånsvärde denbeskattning etttas upp os
anstäl de eller yrkesverksammaJag delar alltså den grundsyn

kommer i Stockholml ck i kammarrättens remissytt-uttsom
rande. Mot bak de betydande tekniska svårigheter somnm av

förenade i fungerandeär åstadkomma raktiken ochatt en
förmånsbeskattning ñrmerrättvis hos den lde dock intejaEågan.skäl från ställningstagande denå mitt tidigare iatt

ösnin bör alltså eftersträvas. darvidEn Jag attannan anser
den remissbehan tillsammans medade promemorian s -från kunna underpunkterna remissinstanserna bör tjäna som ag

föreslå följande.de åtgärder jag kommer i detattor;
gnmduppbyggnaden försla i romemorian sådanAven äretav

förslaget bor kunna ligga till för laåstiftninDäremotatt grun .finns det skäl f ochi delar avvika ompletteraatt vissa

3-05685 I
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till remissinstansemasdessa frågor ochförslaget. Till syn-
följande.detalj i detjag ipunkter återkommer mer

pensionsgrundandeegenavgifier,arbetsgivaravgifter,skatt,Preliminär
kontrolluppgifisskyldighetochinkomst

skattepliktigsåledes ärgrupplivförsâkringenpremiai förTill den del
inkomstlön ellerbehandlasvärdet däravockså annatkommer att avsom

motsvarande avsnitt i kap. 2.övrigtförvärvsarbete i se

statliga områdetgrupplivförsäkring inom detAvtal4.5.2 om

tjänstegrupplivför-avtaletanställda omfattasstatligtAlla statensomav
icke-statliga arbetstagarevissagäller förAvtalet ävensäkring T GL-S.

skall tillämpasavtalet ävenbeslutFöljandelärare och präster. attt.ex. om
novemberRegeringsbeslut den 198824ñnns.för vissa andra omgrupper

vidarbetstagaregrupplivförsäkring förärendenhandläggning omav
tör-riksdagens ledamöter,fördess myndigheterriksdagen och samt m.m. ,

TCO-SSF ochmellan SAV, SACO,handlingsprotokoll den 15 juni 1990
avtalettillämpningenbolagsavtal, förordning 1988:242 av omomom

gruppliv-förordning 1988:243tjänstegmpplivñrsälcring,statens om
utlandsmyndig-vid svenskalokalanstâllda arbetstagarevissañrsäkring för

i arbets-grupplivförsäkring för deltagareñrordning 1988:244heter, om
gnipplivförsäkring1988:245förordningmarknadsutbildning m.fl., om

förgmpplivförsäkringförordning 1988:246doktorander ochför om
värnpliktiga m.fl.

kortfattat följande.innebärgrupplivförákringenstatligaDen
efterlevandeför arbetstagaresekonomiskt skyddFörsäkringen ett enger

avlider och inte harmakesamboarbetstagarensmakesambo och bam. Om
visst skyddocksåförsäkringentjänstegrupplivförsäkring, ettgeren egen

ogiftMed sambomaka.Med make ävenför arbetstagaren. avses enavses
förhållanden bor till-äktenskapsliknandeogift kvinna undereller somman

samboförhållandekön. Ommed arbetstagare motsatt ettavensammans
eller särskildpensionsverk SPVlöne- ochföreligger avgörs statens enav
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nämnd, tjänstepensions- och grupplivnämnd. Försäkringenstatens ger
ersättning i form grundbelopp, bambelopp och begravningshjälp.av

denFör har slutat sin anställning före den junil 1988, gäller desom
bestämmelser tjänstegrupplivtörsäkring gällde när anställningenom som
upphörde. Bestämmelserna i avtalet tillämpas dock för dem har avgåttsom

årligmed ersättning under tiden januaril maj31 1988.-
Staten erlägger inte någon löpande premie ñr försäkringen. När för-ett

säkringsbelopp faller betalar särskild premieskatt 70,66ut staten en om
det utfallande beloppet.av

ändåsomFörsäkringskassorna och vissa andra arbetsgivare omfattas av
avtalet betalar dock löpande premie ñr ñrsäkringen. Premien krär 600

anställd och Särskildär. premieskatt erläggs i dessa fall med 40,41per
det utfallande beloppet. Jfr lag [ 1990:1427] särskild premieskattav om

för grupplivförsälcring, m.m.

4.5.3 Problemavgränsning

Direkti

huvuduppgiftEn för den särskilde utredaren bör enligt direktiven attvara
kartlägga omfattningen de problem administrativ deartav av som nya
reglerna rörande traktamenten och andra kostnadsersättningar beskatt-samt
ningsreglema för olika förmåner till.upphov På grundval kartlägg-gett av
ningen bör utredaren lämna förslag till förenklingar regelsystemet, utanav

de nuvarande grundprincipema frångås. Syftet med skallatt översynen
således åstadkomma enklare och lättillämpade regler såatt attvara mer
administrativt krångel och olikformig regeltillämpning minimeras för såvälg
enskild arbetsgivare.som

Problemomrdde

vadI Kl finns i fall kopplingtvå till till statlig befattnings-utgåren som
flyttningskosmadsersätming,havare, nämligen i fråga dels dels förmånom

fri grupplivförsäkring. I samband med överväger huruvidaattav man
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avseende flyttningskosmader bör ocksåsambandet skall finnas kvar man
grupplivförsäkring.ñrmån frisak avseendeöverväga avsamma

Över-vägande förslag4.5.4 och

Utredningens förslag: Nuvarande behålls oförändrade.regler

fri gmpplivtörsäkring ärgäller skattefriheten för förmåndetNär av
flyttningskosmader.annorlunda det gäller Påförhållandena något än när

statligt anställda,finns avtal omfattar samtligañrsâlcringsområdet ett som
reglerar flyttninga-skillnad från det gäller avtalenTill närTGL-S. som

avtal för hela den statligaalltså här i princip endakostnader finns ett
svårigheter detalltså inte förenat med lika närsektorn. Det är stora som

gäller förfå överblick vadgäller flyttningskostnadsavtalen överatt somen
bestämmelser ochinnehåller avtalet ganskastatligt anställda. Vidare många

den blirkan sammanfatta i lagtextdefinitioner knappast utan attsom man
tillräckligfinns därför enligt min mening intesvåröverskådlig. Det

förföreslå kopplingen till vad utgåranledning i dagslägetatt att som
grupplivförsäkring.anställd skall slopas också i fråga fristatligt om

Kostnadsersättning till dagbarnvårdare4.6

4.6.1 Gällande rätt

Inledning

anställs fördagbarnvårdare i familjedaghem arbetstagareMed somavses
familjedaghemmet. Vårdenanvisade barn i arbetstagarens hemvård av

visst dag, halv dag, hel dagi familjedaghemmet kan antal timmaravse per
enligt avtal vissnattetid. Dagbarnvårdare erhåller löneller samt en

omkostnadsersättning för täcka kostnader då dagbamuppstår tasatt som
omkostnadsersättninghemmet. sådan särskildi det Huremot egna

omfattning avdrag medges förbehandlas i skattelagstiftningen och i vilken
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kostnader motsvarande vad omkostnadsbidraget skall täcka, redovisas i det
följ ande.

Inkomnaxeringen

Till intäkt tjänst hänförs bl.a. kostnadsersättning för tjänstenutgåttav som
32 § första1 stycket KL.mom. a

I vissa tjänster är särskild ersättning anvisad för vissa med tjänsten
förenade omkostnader betalasmåste den skattskyldige. Dennasom av
ersättning skall intäkt och de omkostnader,tas skall betalasupp som som
med ersättningen, dras kostnader för tjänsten eller uppdraget. Omav som
därvid ersättningen inte räcker till för betala omkostnadema, får bristenatt
dras intäkten tjänsten i övrigt. Härvid gällermot dock, det kanav av om

ersättningen har beräknatsantas med hänsynatt till vad skäligen kansom
normalt gå föråt täcka de omkostnader skallatt betalas medanses som

ersättningen, större avdrag änatt den anvisade ersätt-motsom svarar
Åningen bör medges endast för sådana skäliga omkostnader. andra sidan

bör det i sådana fall ofta kunna ersättningen i sin helhetantas, gåttatt åt
till de omkostnader för vilka den särskild utredningavsetts, utan att
behöver lämnas i detta avseende punkt 4 anvisningarna till 32 § KL.av

Från intäkt tjänst får avdrag göras för samtliga utgifter, vilka ärav att
kostnader ñr fullgörande tjänsten 33 § l KL.anse som av mom.

För varje år rekommenderar Svenska kommunförbundet hur stor
omkostnadsersättning bör utgå till dagbarnvårdare i familjedaghem.som
Ersättning utgår barn och dag alternativt halv dag eller barnper per
timme. Omkostnadsersättningen skall täcka kostnaderna för mathållning,
slitage möbler och övrig inredning smärre förbrukningsartiklar.samtav

RSV har utfärdat följande rekommendationer RSV Dt 1992:21.

Avdrag bör medges med belopp erhållenmotsvararsomomkostnadsersättning, dock högst med nedan ivna schablon-anbelop den skattsk ldige kan visa ostnadema påinte attom, särskilda ñrh llanden varit högrun av re.
För hel dag, femän timmar 5:50 kr barn ochmer per-daPgör. halv dag, fem timmar eller mindre 22:75 kr barnper-och dag.
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pensionsgrundandeegenavgifter,arbetsgivaravgifier,skatt,Preliminär
kontrolluppgijisskyldighetinkomst och

redovisatstidigaregäller vadomkostnadsersättningarFör omsom
motsvarandeövrigtallmänhet ikostnadsersättningar iskattepliktiga se

avsnitt i kap. 2.

Praxis

RÅ användassärskild lägenhet35. hyrde1991 ref. Dagbarnvårdare atten
härför har ickeKostnadenfamiljedaghem.vid barntillsyn i ansetts

haft sin grund ilägenhetenhyraeftersom åtgärdenavdragsgill, att
familjeförhållanden.dagbarnvårdarens egna

RÅ8l medför bilkostnader tar144. inte medgettsAa Avdrag har resor
ñr för nattbam.dagbam eller kostnader rum

RÅ80 viderhållit avdragdagbarnvårdare har1:48. Kommunalt anställd
barnstol.tvillingvagn ochkostnader ñr inköpinkomstbeskattning för av

RÅ79 kostnad ñrmedgivits avdrag för1:41. har inteDagbarnvårdare
bostad.för ilekrum barnen egen

Problemavgränsning4.6.2

Direkti ven

direktivenbör enligtsärskilde utredarenhuvuduppgift för denEn attvara
deadministrativproblemdekartlägga omfattningen art som nyaavav

kostnadsersättningar beskatt-och andrarörande traktamentenreglerna samt
grundval kartlägg-till.förmåner upphov Påför olikaningsreglema gett av

regelsystemet,till förenklingarförslagningen bör utredaren lämna utanav
med skallfrångås. Syftet översynengrundprincipemade nuvarandeatt

lättillämpade regler såochåstadkomma enklaresåledes attatt mervara
för såvälregeltillåmpning minimerasolikformigkrångel ochadministrativt

arbetsgivare.enskild som
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Framförd kritik

Från dagbarnvårdare har kritik riktas effekternamoten grupp av
skattereformen i två avseende. För det första har gåttattanser man man
miste schablonavdraget 4 000 kr i och med omkostnadsersâtt-attom om
ningen blev skattepliktig. För det andra omkosmadsersñtt-attanser man
ningen bör skattefri eftersom den inte avseddiir täcka dagbarn-attvar
vårdarens kostnader barnens kostnader.utanegna

överväganden4.6.3 förslagoch

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls oföñndrade.

När det gäller frågan omkostnadsersättning till dagbarnvårdare kan tillom
börja med konstateras schablonavdragetatt har avskaffats ochatt numera

i stället med förbud avdrag för kostnader i inkomstslagetersatts ett mot
tjänst till den del de inte överstiger kr och1 000 kr4 000 när det gäller
avdrag för kostnader ñr till och från arbetet. En de grtmd-resor av
läggande principerna i skattereformen allagöra kostnadsersâttningarattvar

skattefrihetenskattepliktiga, vilket innebar bl.a. slopades för statligaatt
och kommunala kostnadsersättningar. Ett skälen härtill ersättningattav var

i själv verket är lön inte skall kunna döljas i form kostnadsersâtt-som av
ningar. I direktiven till utredningen sägs uttryckligen de nuvarandeatt
gnmdprincipema inte fär frångås. Några betydande administrativa problem

reglerna inte ha medfört det gällernär omkostnadsersättning tillsynes
dagbarnvårdare. Med hänsyn härtill och bakgrund direktivuttalan-mot av
dena ñnns det därför inte anledning överväga några förändringar i dettaatt
avseende.
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m.fl.Ersättning till försökspersoner4.7

Gällande4.7.1 rätt

Inkømsttaxering m.m.

intäktskallsamband med tjänstiErsättning utgår tas som avuppsom
Till tjänst räknasförsta stycket KL.§tjänst. följer 32 1Det amom.av

inkomstgivandeochuppdragocksåanställningbarainte utan annan
tillhänföraden inte ärtillfälligellervaraktigverksamhet attnatur, omav

kapital enligt SIL.inkomsteller tillnäringsverksamhet av
olikagenomgåreller andraförsökspersonerErsättning till tester avsom

skattepliktiga.slag är
ñr densedvanlig ersättningbeskattningfrånundantas dockI 19 § KL

Bestämmelsenbeskattning.frånmodersmjölkblod ellerlämnat organ,som
skattereformen.samband medtillkom

pensionsgrundandeegenavgifter,arbetsgivaravgifier,skatt,Preliminär
kontrolluppgijisskyldighetochinkomst

preliminäravdrag ñravseendemed påbehandlas lönErsättningen som
pensionsgrundande inkomstberäknandesocialavgifter,skatt, uttag avav

motsvarande avsnittövrigtkontrolluppgiftsskyldighet ioch i fråga seom
i kap. 2.

Problemavgränsning4.7.2

Direlaiven

direktivenenligtsärskilde utredaren börhuvuduppgift för den attEn vara
deadministrativproblemomfattningen de artkartlägga nyasomavav

beskatt-kostnadsersâttningaroch andratraktamentenrörande samtreglerna
kartlägg-grundvaltill. Påupphovförmånerför olikaningsreglema gett av

regelsystemet,förenklingarförslag till utanutredaren lämnaningen bör av
skallmedSyftet översynenfrångås.gnmdprincipemanuvarandedeatt
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således åstadkomma enklare och lättillämpade regler såatt attvara mer
administrativt krångel och olikformig regeltillämpning minimeras för såväl
enskild arbetsgivare.som

Framförd kritik

UHÃUniversitets- och högskoleämbetet har överlämnat hemställanen
från Kungliga Vetenskapsakademien Nationalkommitté för Fysiologi där

önskar ersättning till försökspersoner inte skall skattepliktigattman var
jämställas med ersättning för blodgivning och bröstmjölk. skälutan Som

härför anförs ñljande:

De bestämmelserna strider dläggande etiskamotnya
principer rörande vetenskapli ñrso Dessa principera .sammanfattas i Helsingforsd arationen bilase a varavframgår relationen mellan försöksledare och orsökspersonatt
j arbetsgivar-arbetstagar-relation det inte fårsamt atten
oreliåga beroendeförhållande mellan försöksledaren ochett

försö betonasTvärtom försökspersonen varsel,att utansperson.
vid vilken tidpunkt helst, skall kunna avbryta ñrsöket utansom

behöva skäl för sitt beslut inte vidare medverka.att attangeSåväl etiska ommittéer vid universitet och hö skolor, som
vetenskap tidskrifter, kräver Helsingfo eklarationensatt
principer oles. Eftersom de ersättninñsreglemaentydigtnya
strider elsingforsdeklarationen deklaratio-mot inteupp eskrav och reglerna utgör allvar igt hot svenskett motnens
medicinsk forskning.

De mskattereglemainnebär dessutom mycket olägen-stora
heter ° kostnaderna ökar kraftigt. falll kan sjuatt vissa en
gångerstörre utbetalning fordras för ñrsöksperson skallatt en

behållning tidiåare. allvarligtMer är dock detattsamma som
ofta är omöjligt för försöksl klara besked huratt store
försökspersonens nettobehållnin blir. gäller framför allt
studerande i de flesta rsökninåar denutgör störstasom un

försökspersoner. Svårigheter på punktppen enna samman-° med studiebidrüetreduceras övriga inkomsteratter om
vår överskrider Det givetvisär omöjlighetett attper en.enskilt fall klarläg den studerandes totala inkomsti varje a

under halvåret. Försöksl därförmåste lämna svävande
besked dai verkli nettobehållnin Detta leder till attom a en.
många presumtiva orsökspersoner lir ointresserade att
medverka eftersom de inte kan få klara upplysningar dennapå
punkt. De skattereglerna därförutgör i detta avseenden a aven

hot orskningen eftersom de väsentligt ökar svårigheter-ett mot
rekrytera försökspersoner.attna

Liknande synpunkter har framförts från Göteborgs Universitet.
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Även UHÄ förändrat betraktelsesätt ifrågavarandevälkomnar påett
admini-ersättning eftersom nuvarande beskattningsregler innebär stora

ñr bl.a. berörda högskoleenheter och merkost-strativa olägenheter även
inte forsk-nader kan sig onödig ochsammantaget te som gagnarsom

ningen.

klinisklâkarjörbund ersättning till försökspersoner iSveriges attanser
sin särskilda beskaffenhet, skall undantasmedicinsk forskning, grundpå av

från beskattning.

Problemomrdde

forskningenbeskattning arvoden till försökspersoner inomFrågan om av
inteomfattande kritik. Kritiken har rört det ärhar för ganska attutsatts

gällande etiska reglerna beskatta arvodenförenligt med de områdetpå att
sig skattereglema hardetta slag. kritiken har också riktatMen attmotav

administrativt merarbete inte i proportionmedfört omfattande stårett som
anledning dentill ersättningens storlek. finns därför övervägaDet att om

reglerna bör ändras inuvarande ordningen bör bestå eller någotom
avseende.

överväganden4.7.3 förslagoch

Utredningens förslag: Nuvarande regler behålls oñrändrade.

förñr försökErsättning för frivilligt betalning utsättas ärmotatt
ersättning till för-närvarande skattepliktig. Storleken utgårav som

varierabegränsad till beloppsnivå kansökspersoner är inte någon utan
ersättningenkraftigt fall. skäl anförs ärfrån fall till De etiska mot attsom

får finnasHelsingforsdeklarationen inteskattepliktig bl.a. det enligtär att
får föreliggaarbetsgivar-arbetstagarrelation det inte ettattsamten

sådantförsöksledaren och ñrsökspersonen. Ettberoendeförhållande mellan

ersättningen ärberoendeförhållande uppkommer knappast attgenom
skäl föralltså inte bärandeskattepliktig för Detta är något attmottagaren.

skattefri.göra ersättningen
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problem administrativ framförts inte heller sådanaDe är attartav som
föranleda ersättningens skatteplikt.de bör ändring i fråganågon om

i lagstiftningen förfråga det finns behov fribeloppEn ârannan om av
ersättning till försökspersoner.vissa slags ersättningar, däribland Denna

fråga behandlas i kap. ll.
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UTLANDSTRAKTAMENTEN5

5.1 Bakgrund

beskattningsreglerna beträffandeändradessamband med skattereformenI
dockgäller utrikes tjänsteresor gjordestjänsteresor i flera avseenden. Vad

statligainga ändringar bortsett från den generella ändringen ävenstörre att
skattepliktiga. Reglerna innebär bl.a.och kommunala traktamenten gjordes

ñrfaktisk logikostnad ochutlandsfönittning medges föravdrag vidatt
motsvarande de traktamentenökade levnadskostnader i övrigt med belopp

överstigerförutsättning dessa intearbetsgivaren lämnat under attsom
ochökning för kostbelopp får normalastörstamotsvarasom anses

s.k. norrnalbe-småutgifter under dygn i förrättningsland. Dessaett resp.
till statligtde traktamentenlopp fastställs och utgårRSV motsvarar somav

utlandsreseförordningen.anställda enligt
bl.a. väsentliginrikes tjänsteresor innebar skattereformenFör en

Utredningenslevnadskostnader.minskning avdragsnivån för ökadeav
utlandsför-beskattningen fördirektiv igår påstort sett ut att anpassa

förrättningar.rättningar till vad gäller för inrikessom
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5.2 Gällande rätt

5.2.1 Inkomsttaxeringen

Allmänt

Till intäkt tjänst hänförs bl.a. kostnadsersättning förutgått tjänstenav som
32 § Utlandstraktanrentel KL. är sådan kostnadsersättningmom. a en

är skattepliktig. De särskilda reglerna finns i anvisningarna till 33 §som
KL punkt 4 anvisningarna till 32 § KL.av

Med den begränsning följer 32 dvs.§ 2 KL avdrag förattsom av mom.
kostnader för mellan bostad och arbetsplats endast medges till denresor
del de överstiger 4 000 kr och för övriga kostnader till den del kost-
naderna överstiger 000 kr får från intäkt1 tjänst avdrag göras ñrav
samtliga utgifter, vilka är kostnader för fullgörandeatt anse som av
tjänsten, såvitt inte för kostnader anvisats särskilt anslag påsamma som

isätt 32 § 3 KL är inte skall intäkt. Avdrag lärsagt, tasmom. upp som
i enlighet härmed ske för bl.a. ökade levnadskostnader vid i tjänstenresa

den vanliga verksamhetsorten förenadvarit med övernattningutom som
33 § 1 första och andra styckena KL.mom.

Punkt 3 anvisningarna till 33 § IG.av

Punkt anvisningarna3 till 33 § KL gäller, såvitt inte särskiltannatav
vid tjänsteresa såväl inom riket. det ñljande redovisasIutomanges, som

endast de delar punkt gäller3 vid utrikes tjänsteresa.av som
Vid såväl inrikes utrikes tjänsteresa är första förutsättning Försom en

avdrag för ökade levnadskostnader den skattskyldige företagitatt resor som
varit förenade med övernattning den vanliga verksamhetsorten förstautom
stycket.

Vad med den vanliga verksamhetsorten och tjänsteställesom avses
framgår punkt 3 andra stycket anvisningarna till 33 § KL. Denav av
vanliga verksamhetsorten utgörs område inom avstånd 50ett ettav av
kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksamhetsort
likställs inomområde avstånd 50 kilometer från den skattskyldi-ett ett av
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tjänsteställesittharbosatt ellerärtorde denSåledesbostad. t.ex. somges
utanför sinintei HelsingörtjänsteresaHelsingborg och är påi vara

verksamhetsort.vanliga
sitthuvuddelenfullgörarbetstagaredärTjänsteställe den platsär aven

helaarbetsplatsereller påförflyttningunderdetta skerarbete. Om som
full-där arbetstagarenregel den platstjänsteställe iväxlar,tiden somanses
ellerarbetsmaterialoch lämnahämtaarbete,del sitt såsomgör attaven

varjearbetsuppgiñer. arbetet paOmavslutandeförberedande ellerutföra
för vissagällervillkorenligt debegränsad tidarbetsplats pågår ar-som
därmed jäm-anläggningsbranschen ellerellerbyggnads-betstagare inom
tjänsteställe.bostadskattskyldigesskall denbranscherförliga anses som
måltidermerkostnad förför logi,utlägg samtKostnadsökningen kan avse

tredje stycket.småutgifterdiverse
motsvarande denbeloppavdrag medmedgestjänsteresaVid utrikes

kanmed beloppdock högstkostnadsersättningenuppburna ansessom
fördygnunderlevnadskostnadenökning inormala ettstörstamotsvara

normalbeloppenfastställerstycket. RSVförrättningsland tionderesp.
1993inkomståretförBeloppenbilaga 2.1992:26,RSV Dt motsvararse
SFSutlandsreseförordningenenligti traktamentevad utgårsom

regeringen.undermyndighetanställd hos1754 till bl.a.1991:
avseende vad1992:24RSV DtrekommendationerutfärdatharRSV

riket.vid tjänsteresahemkomstdagenochgälla för utomskall avrese-som
följande lydelse.harRekommendationerna

tillämpasberäkninhemkomstda börochFör sammaavrese- unda ävenhel da såinrikes tjänsteresa.vid ansesomsom hemkomst-ochföre kl. .00atspåböavresedag om resan klbörjatsOmkl. 19.00.avslutatsdagen resane rresanom
belo förmed halvtavdragmedgeseller12.00 nosenare

med alvtavdragmedgeshemresedagenavresedaFör
tidikl. 19.00 elleravslutatsnormalbe are.opp om resan länderdag iunderanställdesig denpehållerU erasamma

den länland därför detnormalbeloppetmed staavdragm ges ldeden anstätillbringats. Omhar06.00-24.00tiden dagenav delen tjänsterese-vistats störstahemkomstdageneller avavrese- överstiga detintedagenñr davdragettiden i Sverige, bör
avsnitt 4.3.1.Sevid inrikesmedgesavdrag resa.som anställde hardenvilket landidet gäller avgöraNär att som

räknasdag,ochtidenuppehållit sig den län sta sammaav en
ellerfrån hamnenlanflybåt ellertid för färdinte
landygplatsen ielleri land till hamnen annatflygplatsen ettett

frågagäller iländerna. Detsammaiin vistelsen något omav1
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tid för mellanlandning för tankning eller liknande eller för byte
till inrikes flytiñbringar.Den hela dagen 06.00-24.00 kommsom -nikationsmedel i internationellgår trafik, dvs prisetr påsom

och änster inte direktir betin pnslåget i någotatvaror avvisst land, r medges avdrag med 17 kr.
Vid mellan inte har tid beräknasorterresa som sammavistelsetiden med utgångspunkt i den lokala tiden ñr respektive

ort.

Om den skattskyldige inte har fått någon kostnadsersâttning från arbets-
givaren för täcka kostnadsökningen för måltideratt och småutgifter, men
gör sannolikt han haft sådana merkostnader medges enligtatt anvisnings-
punktens femte stycke, avdrag enligt schablon med halvt maximibeloppett

dag. I stycket inte det enbart inrikes Man kanattper anges avser resa.
därför få den uppfattningen det även gäller vid utrikes tjänsteresa.att Men
med hänsyn till såväl det föregående fjärde stycketatt det efter-som
följande sjätte stycket bara ökade levnadskostnader vid inrikesavser
tjänsteresa och med beaktande tionde styckets lydelse torde femteav
stycket i anvisningspunkten enbart förhållanden vid inrikes Deavse resa.
rekommendationer RSV har utfärdat ñr utrikes tjänsteresa närsom
traktamente inte utgått RSV Dt 1992:24 har följande lydelse.

Om kostnadsöknin inte kan visas den anställdeen mensannolikt han ha sådan kostnad medgesatt avdrag med s rbelopp. Avdragetbör för varje hel dag inte överstiga RS snormalbelopp aktuellt land.or
Når traktamente inte medgesått avdra med normalbelopput

endast för hel da Som da räknas även avresedag om.påbö ats kl. 12. och hemkomstdagresan ore om resanavslutats kl 19.00. Avdrag med normalbelopp medgese r
således inte

ñr avresedag påbörjats kl 12.00 ellerom resan senare- för hemkomstdag avslutats kl 19.00 eller tidigare.om resan-
Ulppehållerden anställde under dag flera landersig samma rgäl vad i punkt 5.1.2 under rekommenda-er som anges ovan

andra och tredje stycket.tioner

Hänvisningen till punkt 5 1.2 andra och tredje styckena i de tidigareavser.
redovisade rekommendationerna avseende förhållandena när traktamente
har utgått.

För utrikes tjänsteresor beräknas avdrag för ökade levnadskostnader för
varje förrättning för sig.
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Punkt innehåller3 dock inte särskiltnågot stycke vad gäller förom som
logikostnad vid utrikes här gäller enligt anvisningspunktensutanresa
tionde stycke avdraget, skattskyldigeden inte visar större ökning,att om

ha uppgått till belopp den kostnadsersättningmotsvararanses som som
arbetsgivare betalat dock högst belopp kan störstaut, motsvarasom anses
normala ökning i levnadskostnader: under dygn ñr föuñttnings-ett resp.
land. har utfärdatRSV rekommendationer RSV Dt 1992:24 avseende
logikostnad vid utrikes tjänsteresa med följande lydelse.

den faktiskaOm logikostnaden inte kan visas med avdrages
med belopp motsvarande den ersättning lits frånsom e
arbetsgivaren. Avdraget bör dock inte överstiga beloett
motsvarande %25 normalbelopp ñrRSVs det landav

tillbringas.natten

Enligt rekommendationerRSV:s RSV Dt skall,1992:24 när traktamente
inte erhållits, avdrag medges ñr faktisk övemattningskostnad eller, om
kostnaden inte kan styrkas, avdrag inte medges.

Har skattskyldig har till ñrrätt avdrag ökade levnadskostnadersom
enligt punkt 3 anvisningarna till 33 § KL erhållit kostförmån skallav
avdraget reduceras med hänsyn härtill. harRSV utfärdat rekommendatio-

hur reducering bör ske. Avdragsschablonen skall reduceras med 85ner
helt fri kost har erhållits och med 70 kostförmånprocent procentom om

i form dagens två huvudmål har erhållits dvs. fmkost 15 96, lunchav
35 och middag 35 96.

Skillnaderna avdragsreglernai för ökade levnadskostnader vid inrikes
tjänsteresa utrikes gidnsteresaresp.

Sammanfattningsvis skiljer sig avdragsreglerna för ökade levnadskostnader
vid utrikes tjänsteresa från motsvarande regler vid inrikes tjänsteresa i
följande avseenden.

Vid inrikes tjänsteresa medges avdrag med helt maximibelopp dagett per
0,5 % basbeloppet eller med viss andel maximibeloppet heltav en av
maximibelopp för 1993 är 170 kr. Har påbörjats efter kl. 12.00avresan
avresedagen eller har avslutats före kl. 19.00 hemkomstdagenresan
medges avdrag med endast halvt maximibelopp för och hemkomst-avrese-
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finnsstatligt anställdakoppling till traktamentsnivån fördagen. Någon
med normalbeloppsåledes Vid utrikes tjänsteresa medges avdraginte. som

trakta-normalbelopp medårligen bestäms RSV. Dessa överensstämmerav
utlandsreseñrord-enligt bilaga tillmentsnivåerna i land utgårsomresp.

förningen statligt anställda. Vidare gäller reglernaför de avrese- resp.
vid inrikesanvisningarna till KL endasthemkomstdag i punkt 33 §3 av

iåterfinns motsvarande regler RSV:stjänsteresor. För utrikes tjänsteresor

rekommendationer.
regler för hur tidenrekommendationer innehåller också speciellaRSV:s

tidsberäkningsreglersådanakommunikationsmedel skall beaktas. Någrapå

finns För Sverige.inte tjänsteresor i
normaltskattskyldige medgestraktamente har utgått till denOm inte

riket med halvt maximibelopp. Men någonavdrag vid tjänsteresa inom

finns i punkten för utrikes tjänsteresor. RSVmotsvarande regel inte 3
fall kan medgesdock i sina rekommendationer avdrag i sådantattanger

överstiga normalbeloppmed skäligt belopp och avdraget inte bör RSV:satt
för land, princip hela normalbeloppet.aktuellt dvs. i

skattskyldig fålevnadskostnader vid inrikes tjänsteresor kanFör ökade
kan visa kostnadsökningenavdrag för faktisk kostnadsöloting han attom

samtliga i nämndai med till förrättningaroch anställning hänsynen samma
beräknat efteranställning under beskattningsåret varit än avdragstörre

ökadefå avdrag för faktiskaschablon. det gäller möjlighetenNär att
för sig.räknas varje förrättninglevnadskostnader vid utrikes tjänsteresa

motsvarande den faktiskaAvdrag ñr logikostnad medges med belopp
i lagtextutgiften. Skillnaden dock för inrikes tjänsteresa dettaär att anges

den skattskyldigeoch för utrikes i rekommendationer. KanRSV:sresor
inte vid inrikes tjänsteresa avdrag med beloppvisa logikostnaden medges

högst halvtmotsvarande arbetsgivaren nattraktamente, dockvad i ettutgett
motsvarandemaximibelopp. tjänsteresa dock avdrag iVid utrikes medges

förfall fastställda normalbeloppet detmed högst 25 det RSVprocent avav
land tillbringas.där natten

vid inrikes tjänsteresaSchablonavdraget för ökade levnadskostnader

förlagt tillreduceras vanliga verksamhetsorten varitnär arbetet denutom
följd.tid månader ioch inom riket under längre änort treen samma



147

Någon sådan reducering det förgörs inte när gäller avdrag ökade

levnadskostnader vid utrikes tjänsteresa.

5.2.2 Avdrag för preliminär skatt

Den preliminära A-skatten skall i princip betalas för sådan ersättning ñr
arbete, vilken helt eller delvis lämnas i ersättning ñr ökadePåpmgar.
levnadskostnader vid sådan tjänsteresa riket i punkt sista3utom som avses
stycket anvisningarna till skall preliminär A-skatt beräknas33 § KLav
endast till den del ersättningen överstiger avdragsgillt belopp enligt nämnda

lagrum 10 övrigt motsvarande avsnitt i kap.§ UBL. I 2.se

5.2.3 Arbetsgivaravgifter

underlagetI för beräkning avgifterna ingår vad utbetalaren under åretav
har bl.a. lön i lön likställs kostnadsersättningMed ävenutgett som pengar.

inte enligt beräkning10 § UBL undantas vid preliminär skattsom av
kap. första2 3 § stycket SAL. Underlaget för beräkning arbets-av

givaravgifter således detsamma för preliminärskatteavdrag i övrigtär som
motsvarande avsnitt i kap. 2.se

5.2.4 Egenavgifter

ersättningOm skattemässigt hänföra till inkomst tjänstär attsom menav
vid beräkning sjukpenning- pensionsgrundandeoch inkomst utgörav
inkomst förvärvsarbete skall ersättningen ingå i underlaget förannatav
egenavgifter. underlagetI för beräkning avgifterna kan ingå kostnadser-av
sättning inte enligt undantas vid beräkning preliminär10 § UBLsom av
skatt i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se

5.2.5 Pensionsgnmdande inkomst

beräkningI den mån kostnadsersättning inte undantas enligt vid10 § UBL

preliminär skatt den jämställa med inkomst anställning ochär ärattav av
därñr pensionsgnmdande i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se
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Kontrolluppgiftsskyldighet5.2.6

traktamentsersättningtjänsteresa har betalatArbetsgivare vid ut somsom
anställde harvilka denschablonbelopp fördeunderstiger eller motsvarar

skallfaktiska utlägget,kostnad för logi detgällertill avdrag eller såvitträtt
utbetaldabetalatshar Detsådan ersättningi kontrolluppgiñen ut.attange

skattemyndighetföreläggandeEfterdock intebeloppet behöver avanges.
utbetaldauppgift dekontrolluppgiftsskyldige lämna ävenskall den om

motsvarande avsnittoch S I övrigtstorlek kap. §§ LSK.beloppens 3 4 se
i kap. 2.

traktamentsbeloppenför bestämmande5.2.7 Underlaget av
utlandsreseförordningentillenligt bilaga

avdrag för ökadeförnormalbeloppbygger RSV:stidigare har nämntsSom
enligttraktamentsbeloppenutrikes tjänsteresa pålevnadskostnader vid

redovisaintressedärförutlandsreseförordningen. Det ärbilaga till attav
fram.förordningen räknastraktamentsbeloppen enligthur

svenskaprisinsamlingarñrsorg görsUtrikesdepartementetsGenom av
svenskåterspegla vadskallValambassader och konsulat. rätter etc. enav

matkultur.annorlundaväljer i länder medvanligtvisförrättningsman en
sedanvarje liggerseptember månad år,iprisinsamlingar, görsDessa som

kommande kalenderåret.därefterför dettill grund För traktamentsbeloppen
lunchfrukost,s.k. kontinentalin frukostpriser samlasDe avsersom

måltidsdrycker. Där så ärexkl.och middag tre-rätterstvå-rätters
hotellrestauranger. Prisupp-till fem olikapriser frånmöjligt insamlas tre

regelmässigtde hotell ochnormalt frångifterna inhämtas restauranger som
från kost-i huvudsakutgårförrättningsmän. Mananlitas svenskaav

ländergäller mångaoch detförstaklass-restauranger närnadsnivån på t.ex.
god klass.andraklass-restaurangerochi Europa USA även av

vad ärTill skillnad frånhotellet.i regel intas påFrukost torde som
frukost i rumspriset påkostnaden förinte alltidvanligast i Sverige ingår

mindreoftastingår handlar detfall frukosthotell utomlands. I de enom
liknande, 5frukostbulle ellerglas juice,sådan, kaffe, litetettt.ex. en

frukost.kontinentalmarmelad s.k.och liten asksmörgram en
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i medeltal prisernaTraktamentsnivån fastställs med utgångspunkt ett av
Kostnaderna för dei lokal valuta för frukost, lunch och middag. tre

Tilltill svenska kronor efter gällande valutakurser.måltiderna räknas om
täcka merkostnaderdetta läggs belopp 20 ärpåett procent avsett attsom

framräknade beloppetför småutgifter och det görsFrån etttransporter.
skall kostnaden hemortens.k. självkostnadsavdrag, alltså påmotsvarasom

till kr dag fastställandet dagtraktamentetoch uppgick 60 vid avsom per
för kalenderåret 1992.

fastställstraktamentsbeloppen för komnnnde görsInnan år en av-
omfattande kännedom kost-stämning med privat koncern med omen

jämför med uppgifter insamlatsnadsläget i länder. Vidaremånga man som
från och Finlands utlandsrepresentationer ochDanmarks, Norges som

får tillgång tillde svenska uppgiftema. innebärDetta attmotsvarar man
jämförelsematerial.störreett

5.3 Några utländska system

Danmark5.3.1

resekostnaderallmän utgångspunkt gäller ersättning för löntagaresSom att
enligt allmänna avdragsregler. Förskattepliktig och avdrag medgesär att

förinkomståret gällde schablonavdrag enhetstaxa över-1991 ett utanresa
påbörjad timme.nattning såväl inrikes utrikes med 9,55 dkr persom

taxebeloppet dock normaltResekostnadsersätming inte överstiger ärsom
skattefri.

taxebeloppetden skattskyldige har tätt ersättning är större änOm som
klarersättningen beskattning. detskall hela till Men görsupptas enom

tillkommandeuppdelning och speciñcering vad skallsom anses somav
tillkommande lönetilläggetskattepliktigt lönetillägg, skall bara det

beskattas. A-skatt skall på detta belopp.då endast uttas
skillnadenavdrag förersättningen lägre kan göraOm är än taxan man

ersättningen. Avdragetmellan enhetstaxan och den faktiskt ärmottagna

aelvangivelae1991Vejledning til oplyaningakonHämtat Skattenur og
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beroende kan visa det faktiska antalet resetimmar med ellerattav man
övernattning.utan

Om den skattskyldige kan visa sina faktiska kostnader kan han avdrag
med högre belopp det skattefriain beloppet enligt enhetstaxan.

skattefri ersättning kan inte förknippadnär är med övernattningresan
utbetalas endast under vissa förutsättningar.

Vid med övernattning kan ersättning utbetalas skattefritt enligtresa
följande:

För logi: Visad utgift eller tredjedel det fastställdastatenen av av
hotellbeloppet för det aktuella landet.

För måltider: Belopp motsvarande enhetstaxa kan utbetalas.statens
Beloppen nedsättes med 15 frukost inkluderadär i hotellkost-procent om
naden. Ersättningen beräknas för varje påbörjad timme varaktig-av resans
het.

Pågår arbete på ställe än 28 dagar under kalenderåretsamma mer
reduceras de skattefria beloppen med 25 procent.

Om arbetsgivaren betalar utgifterna vid i utlandet räkning kanmotresa
arbetsgivaren dessutom betala skattefritt belopp till 60ett procentupp av
måltidstaxan. Om arbetsgivaren inte betalar skattefritt belopp enligtett
denna regel kan löntagaren inte frångöra motsvarande avdrag denett
skattepliktiga inkomsten.

vissaFör finns särskilda regler fackförbunds förtroendemñn,grupper
handelsresande, kabinperso-chaufförer, långtradarchaufförer, piloter och
nal.

Norge5.3.2

kostnadsersâttningOm enligt reiseregulativutgår uppkommer intestatens
någon skattepliktig inñkt. skattefriaDet beloppet alltså kopplat tillâr den
traktamentsnivå gäller för statligt anställda vid utrikes tjânsteresa.som
Utlandstraktamentena olika beroendeär vilket landpå det gäller.stora
skattefrihet ñrgäller de första 50 dygnen. För det antal resdygn som

överstiger 50 skall det beräknas uppkomma skattepliktig intäkten om

3Hämtat Rettledning til aelvangivelaen1992.ur
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kostnader i hemmet. Erhåller den57 nkr dygn inbesparadeper som avser
enligtöverstiger vad utgårskattskyldige kostnadsersättning somsom

till beskattningöverskjutande delenreiseregulativet skall den tas omupp
haft motsvarande kostnader.han inte visar hanatt

skattefri till den del denKostnadsersätming för övernattning ärutanresor
och inte överstiger 000belopp enligt reisenegulativ 3medutgår statens

Överstiger intäktnkr skallnkr sådan ersättning 3 000året. tassom uppom
erhållen ersättning.50 procent av

ikostnadsersätming vid tjänsteresa i Norge ärReglerna för utgårsom
princip desamma.

Finland5.3.3

och logiersätt-färdkostnadsersättning, dagtraktamentenKostnadsersättning
skattskyldige har fått för arbetsresa och överens-ning den somensom

skattefrischablonbelopp ärmed skattestyrelsens beslutstämmer om
inkomst.

Problemavgränsning5.4

5.4.1 Direktiven

statliga ochskillnadenden principiella ävenFrånsett att
skattepliktiga skedde inga störrekommunala blevtraktamenten

utlandstraktamenten ibeskattningförändringar beträffande av.
reformeradskattereformen. Utrednmsamband med oml989z33§lgicken

tidsskäl inteinkomstbeskattning, RINK, SOU av
fråganade dockin fråga. ommitténnärmare på denna attutta

borde utredas i sammanhang.annat
utomlands beräknasvidOkade levnadskostnader tjansteresa

Avdragförrättningför sig.enli gällande för vara:regler
ostnad och övriga merkost-normalt för faktisk log orm ges

somarbets-det traktamentenader med belopp motsvarande
detförutsättning det inte överst:ivaren lämnat, under att er

ökning kostnormalalopp får störstamotsvara orsom anses
Beloppen fastställssmåutgifteri respektive förrättningsland.och

grundval de traktaments-riksskatteverket, allmänhet på avav l

° 1992.Vi deklarerarHämtatur
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belopp eringen fastställer i bilaga utlandsreseförord-tillsom re
ningen 54.1991:

For andsförrättningar gäller således delvis andraut principer
ñr beräknin avdragsgilla ökade levnadskostnader änav som
gäller vid orrättning landet. Särskilt nämnas attinom
normalbeloppet fastställs ofta hö vadnivå änen som

vid mnkes fönittnmggäller äller länder medäven när
ikartad kostnadsnivå finnasden svenska. Det därförsom

anlednin ändringar i utlandstrakta-överväga reglernaatt om
närmare overmstammelse med grundernauppnåmenten attor

för de regler ñrgäller förrättnin Sverige. Ut-som mom
redningsmannen bör överväga frågan lämna förslag till deoc
förändringar kan motiverade.som var

5.4.2 Framför kritik

Den kritik har framförts nuvarande regler i huvudsakgår påmot utsom
normalbeloppen i fallmånga är alltför höga. Men synpunkteratt annatav

slag har framkommit.också Flygresetiden vid och ankomstdagenavrese-
bör enligt vissa hänföras till det land besöker vid utlandsför-som man
ritningen och inte idag helt undantas. Nuvarande beräkningsom av
restiden kan leda till schablonbelopp avseende tjänsteresa i Sverige skallatt
gälla för avresedagen eller hemkomstdagen den skattskyldige intetrots att
upplever han varit tjänsteresa i Sverige.påatt

Vidare har det framkommit önskemål definition begreppetom en av
utlandsförrättning. exempel svårigheter utlandsför-Som på avgöraatt om
rättning föreligger eller inte det förhållandet skattskyldigattanges en
deltar i konferens båtfärja i internationell trafik,på går Lex.en en som
till Finland, Danmark eller Tyskland.

5.4.3 Problemområden

huvudsakI finns två problemområden när det gäller utlandstraktamenten.
förstaDet gäller normalbeloppens storlek vid utlandstjänsteresa i

jämförelse med avdragsschablonema vid tjänsteresa inom riket. Det andra
problemområdet i övrigt kanär nå större överensstämmelse iom man en
den skattemässiga behandlingen tjänsteresor inom landetav resp.
utomlands.
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överväganden5.5 förslagoch

Utredningens förslag; Schablonbelåppenavseende avdrag för ökade
levnadskostnader vid tjñnsteresa ands föreslås bli bestamda såuto att
de den normala öknin levnadskostnaden och intemotsvarar en 1 som nu
den normala ökningen evnadskostnaden. Detta norumlbelopstörsta av beståendåskall kostnadsökningen för frukost för lunch och middagavse standardrätt på normal småutgifter under erestaurang samtav en av v
hel har tagits] föranålåk Dock möjlighet attsom resan. ges or

ander, sarskilda ñreligger, bestämma nonnalbelorpfettvissa om
kostnadsöknin för måltider bättre standapå restauransom avser av .Vidare föreslås bloniserade avdragen l reduceras, likhetatt sc l

med vad gäller vid förrättning inom riket, traktamentenär åttvidutsom
tailnåteresapåenochsammaortunderlângretidñntreuünerien
0 .issa rfegler för närvarande finns endast i form rekosom av

tioner ardade in iRSV lagtexten.ut tasav

5.5.1 Avdragsschablonens storlek

De schabloniserade avdragen normalbeloppen för ökade levnadskostnader
vid utrikes tjänsteresa skall normala Ökning i levnads-motsvara största
kostnaden under dygn för förråttningsland punkt tionde stycket3ett resp.

redovisatsanvisningarna till 33 KL. tidigare nomialbelopp§ Som är deav
RSV härvid fastställer desamma de traktamentsbelopp utgårsom som som

till statligt anställda enligt utlandsreseförordningen och bilagan till denna
förordning. Vid statlig befattningshavares tjänsteresa riket blirutom
således hela det uppbuma traktamentsbeloppet i praktiken skattefritt.
Traktamentena enligt utlandsreseförordningen skall täckanämntssom
kostnader för frukost, lunch, middag småutgifter.två-rätters tre-rätters och

Före skattereform1990 års gällde i huvudsak inrikesvidsystemsamma
tjänsteresor. Enligt punkt 3 anvisningarna till 33 gällde sålunda§ KLav
även för tjänsteresorsådana avdrag medgavs högst med beloppatt som
motsvarade normala Ökning i levnadskostnaden och de RSVstörsta att av
fastställda normalbeloppen skulle sådan kostnadsökning.motsvara en
Vidare traktamentsersättning tillutgick statligt anställda skattefri.var som
De RSV RSFS fastställda1990: 1 norrnalbeloppen för kost och småut-av
gifter uppgick det sista före reformen, dvs. inkomståretåret 1990, till
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dygnenkorttidsförrättning och 15 förstasammanlagt kr vid301 av
fr.o.m.långtidsförrättning 16långtidsñrrättning och till kr vid181

statliga traktamentena.norrnalbelopp motsvarade dedygnet. Dessa
genomgripande det gällerskattereformen ändrades reglerna närGenom

skattepliktiga ochStatliga traktamenten gjordes rätteninrikes tjänsteresor.

bort uttrycket störstatill begränsades bl.a.avdrag att toggenom man
schablonavdragen.nivånökning. enlighet härmed sänktes pånormala I
långtidsförrättningkorttidsförrätming ochVidare ändrades mellangränsen

istället inkomståretmånader för 1516 dygn. För 1991till treatt avse
belopp uträknatmaximibeloppet för dag till 150 kr. Dettabestämdes var

frukost, lunchtäcka merkostnader föravdraget för hel dag skulleså att
enkel beskafenhet täckaäven småut-och middag pd samtrestaurang av

följande del III, 81.gifter. uttalade härvid SOU 1989:33,RINK s.

middatorde vid 10-15 kr. FörMerkostnaden för lunch stanna
enketorde ñrdyringen för kvällsmåltid restaurang aven

hemmet kunnabeskaffenhet amfört med kvällsett upp-1
frukost ochfördynng, dvs. förskattas till kr.7 -80 Ovng

kr. Totalt sigdiverse småutgifter, torde inte överstiga 50 ter ett
nml1gt.maximibelopp 150 kr. meraom

traktamentsnivån vid inrikesden januari bestämsFr.o.m. 1 1993
enligt lagentjänsteresa till viss procentuell andel basbeloppeten av

maximibe-dettaallmän försäkring, AFL. För 19931962:381 ettom ger
kostnadsläge tordelopp kr för hel dag, vilket i dagens170 motsvaraom

de 150 kr RINK beräknade.som
avdragsbeloppenligger bakom de schabloniseradeDen grundtanke som

endastlevnadskostnader inrikes tjänsteresa således deför ökade vid är att
skattskyldige drabbasskall normala merkostnader den Avtäcka som av.

skallframgår beloppetbeloppets storlek och uttalandena i förarbetena att
utlands-vad gäller förberäknas grundval enklare måltider änpå av som

framgår jämförelse med de normalbe-traktamentena. också vidDetta en
vidgäller ñr inkomståret 1993lopp enligt RSV:s rekommendationersom

635 kr, igrannländer, nämligen i Danmarktjänsteresa i våra närmaste

Finland kr och i Norge 525 kr RSV Dt 1992:26.470
ändringarEnligt direktiven det utredningens uppgift övervägaär att av

överensstämmelsereglerna utlandstraktamenten för uppnå närmareattom
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med grunderna ñr de regler gäller ñr fönittningar inom Sverige.som
Därvid pekar föredragande statsrådet särskilt på det förhållandet att
normalbeloppen för utlandsñrrâttningar ofta fastställs på högre nivå änen
vad gäller vid inrikes förrättning även det gällernär länder medsom
likartad kostnadsnivå den svenska. Det ankommer således på ut-som
redningen överväga i vad mån nivån avdragenpå vid utlandsförrâttningatt
kan till den gäller vid inrikes ñrrittningar.anpassas som

Det bör först klargöras den omständigheten traktamentsnivån vidatt att
utrikes tjänsteresa för statligt anställda bestäms med utgångspunkt i priset
för bl.a. två-rätters lunch och tre-rätters middag på antingen förstaklass-

eller andraldass-restaurang godrestaurang standard i och för sig inteav
motivutgör något för även avdragsnivån skall densamma. skålEttatt vara

ofta anförs för avdragsnivån för ökade levnadskostnader generelltattsom
bör högre vid utrikes tjânsteresa än vid tjänsteresa i Sverige detärvara att
är svårare hålla kostnaderna vid vistelse utomlandsatt än vad det ärnere
i hemlandet. Detta säkertär riktigt i många fall och bör, jag straxsom
skall återkomma till, beaktas vid utformningen reglerna. Men detav
angivna förhållandet kan knappast motivera avdragsbeloppenatt genom-
gående är avsedda täcka betydligt exklusiva måltider, bådeatt när detmer
gäller omfattningen och miljön, än vad gäller vid inrikes tjânsteresa.som

Med hänsyn till vad anförts bör därför normalbeloppen försom nu
avdrag för ökade levnadskostnader vid utrikes tjänsteresa inte störstaavse
normala ökning levnadskostnaden i likhet med vad gäller ñrutan,av som
inrikes tjänsteresa, normal ökning levnadskostnaden,avse en mer av
närmare bestämt ñr frukost, lunch middagen rätt, ochen rätt
småutgifter. De ökade kostnaderna ñr måltider bör i princip kost-avse
nader ñljer måltiderna intas på med standardatt restaurangsom av en en

i Sverige enklare beskaffenhet.motsvarar Menrestaurangsom en av som
jag framhöll måste beakta det är svårare hållaatt attnyss man nere
kostnaderna vid vistelse utomlands vad det i hemlandet.än âr Språksvårig-
heter och kan medföra problem hitta de prisvärdaannat att restaurangerna.
Vidare kan förhållandena i fråga personlig säkerhet o.d. medföra attom
urvalet begränsas. kanDet också bakterietloranså platsenpå görattvara

tillfällig besökare hållaatt måste sig till de bättre restaurangerna.man som
Det är uppenbart förhållandena i nämnda avseenden växlar betydligtatt
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vid utfommingenländer. därför önskvärtmellan olika Det är att avman
beaktar definnabeskattningen utlandstraktamenten kan systemett somav

i avseenden.skilda förhållandena i olika länder även dessa
lika med trakta-med normalbelopp irnuvarandeDet systemet som

medutlandsreseförordningen bör alltså upphöra och ersättasenligtmentena
möjlighettänka sig olika lösningar. En ärkan härvidManett nytt system.

fastställa normalbe-idag, dvs.i principha att ettsystematt somsamma
iprisundersökningarvarje förrittningsland grundvallopp för på resp.av

änskulle priserna på enklareland. Undersökningarna då restaurangeravse
omfattandeoch dessutom mindreundersökningar i dagmotsvarande avse

traktamentsbe-utgångspunkt hamöjlighet ärmåltider. En att somannan
visst procaittalned dessa medför statligt anställda sättaloppen ettmen

normalt får liggaöverkompensationdenkan motsvaraantas ansessomsom
avdragsschablonerfråntredje möjlighet utgåi beloppet. En âr att samma
med möjlighetoch kombinera dettagäller vid inrikes tjänsteresa ensom
schablonbelopp.förutsättningar bestämmaför RSV under vissa annatatt

varje förrättningslandför5.5.2 Schablonbeloppen bestäms

prisinsamlinggenom

i princip haralltså innebäraförsta metoden skulleDen att sammaman
landschablonbeloppen för varje påfastställeri dag, dvs.system mansom

skulleSkillnaden skulle prisernagrundval prisinsamlingar. att avsevaraav
måltider. Metoden tillgodosermindre omfattandeenklare ochrestauranger

principiella hinderpraktiska ellerkraven rättvisa och någrapå mot
metoden förutsätterföreligga. dock klartmetoden torde inte Det år ettatt

komplicerad justutredningsarbete och denganska omfattande äratt genom
alltsåmedför för olika länder. Man måsteprincip olika beloppden iatt

ha regler för vilketmängd olika belopp och dessutomhålla reda en
länder undergälla vistas i flera olikabelopp skall när sammamansom

restaurangvaletnaturligt viddag. Vid prisinsamlingama detär taratt man
med avseendeförhållanden råder i landet påhänsyn till de speciella som

Även beaktassäkerhetsaspekter o.d. kommerbakterieflora o.d. att mer
Övriga faktorer vid vistelse i utlandetautomatiskt. tördyrandeeller mindre

torde generellt påslag.få beaktas ettgenom
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5.5.3 schablonbeloppen bestäms till viss andel traktaments-av
beloppen enligt utlamkresemrordningen

En metod modiñer-a avdragsreglerna deså kommeratt närmareattannan
vad gäller vid tjänsteresa i Sverige är bestämma de ifrågavarandeattsom
schablonbeloppen till viss procentuell andel de traktamentsbeloppen av

enligtutgår utlandsreseförordningen.som
Även med denna metod skulle schablonavdragen komma i principatt

de normala ökade levnadskostnadernamotsvara i land. innebärDetresp.
attmanocksåmeddennametodürdeproblemsomârförlmippademed

ha olika belopp beroende i vilketatt på land förrättningen ñretas. Men
den väsentligaste invändningar torde den antyddaattvara nun genom
metoden skulle anknyta lagregler till författning lägre dignitet, vilketen av
knappast kan godtagbart från konstitutionella utgångspunkter.anses vara

5.5.4 Schablonbeloppen bestäms med utgångspunkt i motsva-
rande belopp vid inrikes tjånsteresa

Utlandstraktamentena till statligt anställda får, tidigare i mångasagts,som
fall medföra betydande överkompensation. I europeiskamångaanses en
länder, framñrallt inom Norden och EG:s medlemsländer, kan man
sålunda oftast någon större svårighet hittautan normalrestauranger av
standard där prisnivån likartadär den i Sverige.

Om kunde ha schablonbelopp vid såväl inrikes utrikesman samma som
tjänsteresa skulle tillgodose högt ställda krav enkelhet.på Förfarandetman
med fastställa schablonema skulle bli betydligtatt enklare och detta gäller
även tillämpningen. Bl.a. skulle inte behöva beräkna den längstaman var
tiden tillbringats under och hemkomstdagen eller, vid vistelse iavrese-
flera länder under och dag, i vilket land den längsta tiden haren samma
tillbringats för bestämmande vilket belopp skall gälla i avdragshän-av som
seende.

Den svagheten medstora sådant givetvisår detett blirsystem att en
ganska schablon skall gälla i många länder med skiftandegrov som
kostnadslågen och förhållanden. Kostnadslâget i Sverige torde visserligen
i regel inte skilja sig så mycket från övriga länders kostnadsnivå när det
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i detta avseendefall kostnadslägetpriser för måltider 0.d. I ärgäller vart
det finns allti andra länder. Meni Sverige äni regel inte lägre trots en

framgårolika länder. Deti kostnadsläget mellanbetydande spännvidd av
och 150 kr785 kr högstnormalbelopp för 1993 ärnuvarande år somsom

lägst.som
iförhållandena vissaheller bortse fråninteMan kan nämnts attsom

bakteriefloran i landet,grundspeciella, påländer kan så t.ex. avvara
nyttjasituationen i landet måstebelägenhet,hotellets attm.m., man

blirmerkostnademai sin tilllederförstaklassrestauranger. Detta atttur
inrikesschablonavdraget förnuvarandevad detbetydligt högre än

täcka.tjänsteresor är attavsett
Ommanstannarñrdennubehandlademetodenbörmandärför

den myndighetñr regeringen ellermöjlighetkombinera denna med en
synnerliga skälellersärskildabestämmerregeringen att, t.ex. omsom

schablonbelopp änbestämma högreför visst landföreligger, ettett
huvudregeln.gäller enligtbeloppet som

kost-föreligga Enbart något högreskälfall kan då sådanavilkaI en
i visstförhållandenatillräckligintenadsnivå bör ettt.ex.men omvara

förstaklass-restaurangerendast kannormalt äta påland sådanaär att man
enklareför måltider påkostnadenväsentligt överstigertill kostnad somen

schablonav-för högrefinnasi Sverige bör det ettutrymmerestauranger
i fråga ärkostnadsnivån i landetfalletkan ocksådrag. Detta vara om

väsentligt i Sverige.högre än

Sammanfattande synpunkter5.5.5

det gällerlösningar närförsöka hittaskall utredningenEnligt direktiven
innebärutomlandsförrättninglevnadskostnader vidavdrag för ökade som

ñrgällerñr de reglermed grundemaöverensstämmelsenärmare som
landet.förrättning inom

frånmetod utgårdenolika metoderna ärde redovisadeAv somnyss
tjänsteresa deninrikes utrikesvid såvälschablonbelopp somsomsamma

avseende kostnadsnivåntidigarevad jagenklast. framgårär Som sagtav
motsvarande schablon-avdragländer tordejämfört med andrai Sverige ett

täckning för nomialafallinom riket i mångabeloppet vid tjänsteresa ge
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Ökade levnadskostnader även vid utrikes tjänsteresa. Metoden förutsätter
dock enligt min mening möjlighet ñr regeringen eller myndighet ñratten
visst land föreskriva högre schablonbelopp. Svårigheten är avgränsaett att
i vilka fall sådan möjlighet skall umyttjas.en

Det andra huvudaltemativet är liksom för närvarande bestämmaatt
schablonbeloppen för ñrrättningslandvarje prisinsamling. Dennagenom
metod är komplicerad samtidigt större rättvisa. Minmer men ger
bedömning är bör för den sistnämnda metoden.att Detstannaman
huvudsakliga skälet är den andra metoden innebär alltföratt en grov
schablon och medför svårigheter deavgränsa länder där särskildaatt
schablonbelopp bör gälla.

Mitt förslag är således schablonbelopp skall fastställas för varje land.att
Beloppen bör i princip bestämmas med utgångspunkt i priserna på restau-

enklare beskaffenhet i Sverige.motsvarar restauranger Enranger som av
viss uppräkning bör dock ske med hänsyn till det utomlands kanatt
föreligga svårigheter, hänsynmed till språkproblem hållaattm.m., nere
kostnaden på den nivån. Det kan rimligt vid bestämmandetLex. attvara

schablonen räkna med frukosten och middagen i regel intasatt på detav
hotell där bor medan lunchen intas lunchrestaurangpå normalman en av
standard. innebärDet vid beräkningen merkostnadema föratt man av
frukost och middag bör kunna frånutgå priserna på de hotell vanligensom
används för tjänsteresor och då närmare bestämt från de billigaste
restaurangalternativen de hotellpå ingår i de hotellkedjoma. Istorasom
prisinsamlingen bör således inte ingå hotell med endast förstaklass-

Det bör dock finnasrestauranger. beakta särskilda för-utrymme att
hållandcn i landet i fråga, beträffande bakteriekultur o.d., vilket kant.ex.
medñra i vissa länder får räkna med måltidernaatt intasattman

med bättre standard.restauranger
Frågan är då hur de beskrivna principerna skall komma till uttryck inu

lagtexten. harSom detâr meningen det liksom ñrantytts närvarandeatt
skall fastställas schablonbelopp för varje land. Enligt nuvarande ordning
sker detta i form rekommendationer från RSV:s sida. Rekommendatio-av

torde i praktiken följas nästan undantagslöst. Det beror naturligtvisnerna
till del på de nuvarande beloppenstor att är generösa och de har stödatt
i utlandsreseförordningen. Om jag föreslår, begränsar avdrags-man, som
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arbetsgivarnaschablonbeloppen kanminskaroch till följd häravrätten
då problemuppkommertraktamentsbelopp. Detbetala högrekomma att ut

hänsynMedbestämma avdragsbeloppen.tillämpningeni den praktiska att
bindandefastställasi fortsättningenschablonbeloppenhärtill bör genom

iför avdraget börgrundernasamtidigtföreskrifter. innebärDet att anges
schablonbeloppentillräckligtdålagtexten. Det är knappast att attange

mycketlevnadskostnaderna, ävenökningenden normalaskall omavavse
beloppsbestämningenvidskall beaktasdet föregåendedet enligtav som

preciseringytterligarenormalt. Enomfattas begreppetkan sägas avav
ñrrättnings-matkostnaderna pådetbör skegrimderna attatt angesgenom

bestående rättoch middaglunchskall frukost samtorten somav enavse
det ärstandard. Vidare börnormalintas på attrestauranger omangesav

måltider påkostnaderna fårförhållanden i landetsärskildapåkallat avseav
standard.med bättrerestauranger

ökadeavdrag förövrigt rörandebestämmelserna isedan gällerNär det
möjligtdessa så långtutrikes förrättning börlevnadskostnader vid anpassas

gäller reglernaförrättningar. Detbestämmelser ñr inrikesmotsvarandetill
erhållitskattskyldigskall reduceras näravdragsschablonenattom

ochvid tjänsteresa pålevnadskostnaderersättning ñr ökade ortsammaen
förvissa reglerbörmånader. Vidarelängre tid änunder tre som

rekommen-där RSV iförrättninggäller vid inrikesnärvarande bara men
riketförrättninggäller vidmotsvarande reglerdationer utomangett att

faktiskaavdrag förmöjligheten yrkaböri Däremotinföras lagtext. att
för sig.förrättningnärvarande, varjeförmerkostnader, liksom avse

detändringar näranledning införa någrafunnithar dock inteJag att
gälla.skallnormalbeloppvilket landsrestid ochgäller beräkning somav
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ÖVRIGA6 TRAKTAMENTS-

FRÅGOR

6.1 Inledning

I detta kapitel behandlas vissa frågor inrikesrör traktamenten ochsom
ökade levnadskostnader.

6.2 Gällande rätt

6.2.1 Avdrag för ökade Ievnackkostnader vid inrikes tjänste-

resa

Bakgrund

Med traktamente sådan ersättning lönutöver ñrutgårextraavses som
anställd vid i tjänsten utanför den vanliga verksamhetsorten. Medresa
dagtraktamente ersättning förutgår täcka kostnadsökningenattavses som
för måltider diverse småutgifter. Med nattraktamentesamt ersättningavses

ñrutgår logikostnader.som
Statlig kostnadsersättning 1990 undantagen från beskattning.t.o.m.var

Kostnadsersâttning vid endagsförrättning gjordes dock skattepliktig redan
fr.o.m. den januari1 1990.

Enligt bevillningsförordning1861 års undantogs vad anvisats försom
bestridande kostnader i tjänsten från skatteplikt. Undantagsbestämmel-av

gällde i princip alla anställda, kom i praktiken endast omfattasen attmen

6 13-0568
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anställda i statlig tjänst. de enda den tiden uppbarDessa påvar som
dock ha förekommit andratraktamente. I praxis torde löntagare änatt

statsanställda fått för ökade levnadskostnader, formavdrag som en av
intäktemas spredskostnader för förvârvande. med traktamenteSystemet

till den privata arbetsmarknaden. de privatanställdasäven Försenare
traktamenten kom dock skattskyldighet ñreligga.att

skattelagstifming klarläggandeTillkomsten års innebar bl.a.1910 ettav
förprincipen, samtliga kostnader, kostnaderatt attsom var anse somav

fullgörande tjänsten, ñck avräknas nettobeskattningsprincipen. Detav
innebar avdrag medgavs för resekostnader och ökning i levnadskostna-att
dema, skattskyldig för sin verksamhet måste vistas dennär utomen
vanliga boningsorten.

grundval kommunalskattesakkunnigas förslag i be-På 1917 årsav
riksdag proposition, innebartänkande förelades 1920 års en som en

bestämmelserna förslag till kommunalskatte-precisering inärmare ettav
intogs delag. Propositionen inte, motsvarande bestämmelserantogs men

skatteförordningama.samtidigt ändrade bevillnjngs- och De innebar rätt

till avdrag för resekostnader och för ökning i de levnadskostnader som
nödvändiggjorts i och för tjänst, arbetsanstâllning ellernågonattav
uppdrag, vistats bostadsorten.utom

Försök förenkla och förtydliga reglerna har under lopp gjortsårensatt
vid flertal tillñllen. reformerades traktamentsbeskattningen.1963ett
Därefter har området i flera bl.a. ochomgångar, 1974 1983, utanutretts

medförthar lett till lagstiftning. Skattereforrnen har däremotdet någonatt
grundlig refonnering traktamentsreglema, främst det gällernären av

förtjänsteresor inom landet. avskaffades avdragsrättenFr.o.m. 1990
endagsñrrâttningar.

Även reglerna avdrag för ökade levnadskostnader i samband medom
tillfälligt arbete och dubbel bosättning, kan ligga traktamentsbe-sägassom
stâmmelsema har med skattereformen.nära, över i samband Densetts
övergripande målsättningen har varit beskattningen traktamen-göraatt av

neutral.ten
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Inkomsttaxeringen

Till intäkt tjänst hänförs bl.a. kostnadsersättning för tjänstenutgåttav som
32 första§ 1 stycket frågaKL. I traktamentsersättning gällermom. a om
särskilda bestämmelser i punkterna och3 3 anvisningarna till 33 § KLa av
punkt andra stycket4 sista meningen anvisningarna till 32 § KL.av

intäktFrån tjänst får avdrag förgöras samtliga utgifter, vilka är attav
kostnader ñr fullgörande tjänsten, såvida inte föranse som av samma

kostnader anvisats särskilt anslag på sätt i 32 § 3 är sagt,som mom.
skall intäkt. Avdrag får i enlighettas härmed ske ñr bl.a. ökadupp som
levnadskostnad vid i tjänsten den vanliga verksamhetsortenutomresa som
varit förenad med övernattning 33 Ersta§ 1 och andra styckenamom.
KL.

Skattskyldiga i sitt arbete har företagit varit förenade medsom resor som
övernattning den vanliga verksamhetsorten, äger tillutom rätt avdrag för
den ökning i levnadskosmaden, han har haft på grund hanattsom av
vistats sin vanliga verksamhetsort punkt Erstautom 3 stycket av
anvisningarna till 33 § KL.

Den vanliga verksamhetsorten utgörs område inom avståndett ettav av
50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Med vanlig verksam-
hetsort likställs område inom avstånd 50 kilometerett från denett av
skattskyldiges bostad. Ijdnsteställe är den plats där arbetstagare fullgören
huvuddelen sitt arbete. Om detta sker under förflyttning eller påav
arbetsplatser hela tiden växlar, tjänsteställe i regel den platssom anses som
där arbetstagaren fullgör del sitt arbete, såsom hämta och lämnaatten av
arbetsmaterial eller utföra förberedande och avslutande arbetsuppgifter.
Om arbetet varje arbetsplatspå pågår begränsad tid enligt de villkor som
gäller för vissa arbetstagare inom byggnads- och anläggningsbranschen
eller därmed jämförliga branscher skall den skattskyldiges bostad anses

tjänsteställe punkt 3 andra stycket anvisningarna till 33 § KL.som av
Kostnadsökning enligt första stycket kan utlägg för logi, merkostnadavse

för måltider diverse småutgifter punkt 3 tredje stycketsamt av an-
visningarna till 33 § KL.

Har arbetsgivare för förrättning inom riket utgivit ersättning för täckaatt
kostnadsökningen för måltider och småutgifter dagtrakzamente, och visar
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med beloppökning, medges avdragden skattskyldige inte större motsva-
dock högst med belopp dagden uppbuma ersättningen,rande ett per som

gällande basbeloppetdet för beskattningsåret0,5motsvarar procent av
AFL tiotal kronor helt maximibe-avrundat till närmastenligt kap. 6 §1

för måltider ochkostnadsökning småut-lopp. maximibeloppDetta avser
ñr hel daghar tagits i anspråk Somgifter under varje hel dag resan.som

påbörjats före kl. och hem-avresedag har 12.00även om resananses
efter kl. har påbörjatskomstdag har avslutats 19.00. Om resanom resan

till högst halvtavslutats tidigare skall avdraget bestämmaseller ettsenare
fjärde stycket anvisningarna till 33 § KL.maxirnibelopp punkt 3 av

halvthelt maximibelopp till 170 kr ochUnder inkornståret 1993 uppgår

kr.maximibelopp således till 85
fått ersättning från arbetsgivaren Förskattskyldige inte harOm den att

sannoliktför måltider och småutgifter görtäcka kostnadsökning attmen
halvtmedges avdrag enligt schablon medhan haft sådana merkostnader ett

tillpunkt femte stycket anvisningarna 33 §maximibelopp dag 3per av
KL.

och anställningVill skattskyldig visa kostnadsökningen iatt en samma
enlighet med vad skallvarit avdrag beräknats istörre än sagts ut-som nu

riket i nämnda anställningredningen hans samtliga förrättningar inomavse
beskattningsåret punkt sjätte stycket anvisningar till 33 § KL.under 3 av

för kostnad för logi vid förrättning inom riket medges medAvdrag
utgiften. den skattskyldige inte visabelopp motsvarande den faktiska Kan

med belopp motsvarande ersättninglogikostnaden medges avdrag som
nattrakzamente. avdrag får dock inteuppburits från arbetsgivaren Detta

maximibelopp punkt sjunde stycketöverstiga halvt 3ett natt avper
anvisningarna till KL.33 §

tillvanliga verksamhetsorten varit förlagt ochNär arbete denutom en
inom längre tid månader i följd bedömsriket under änort tresamma en

bestämmelserna i punkttill avdrag och beräknas detta enligt 3 Enrätten a.
förrättning bruten endast uppehåll berorlöpande på attanses av som

fyra punkt åttondearbetet förläggs till under minst veckor 3ortannan
stycket anvisningarna till KL.33 §av

för 1993 34 400Basbeloppet är kr.
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Har skattskyldig har rätt till avdrag för ökade levnadskostnadersom
enligt denna punkt tillhandahållits kostförmån skall avdraget reduceras med
hänsyn härtill, såvida inte förmånen fri kost tillhandahållits påavser som
allmänna transportmedel vid tjänsteresa och inte skattepliktigutgörsom
intäkt punkt 3 nionde stycket anvisningarna till 33 5 KL.av

Som bedöms tillrätten och beräknas avdragsagts för ökadeovan
levnadskostnader tjänsteresannär den vanliga verksamhetsorten varitutom
förlagd till och inom riket under längre tid än månaderort treen samma
i följd enligt reglerna i punkt 3 anvisningarna till 33 § KL.en a av

Punkt 3 anvisningarna till 33 § KL innebär ñljande.a av
En avdragsgill fördyring avseende ökade levnadskostnader kan inte anses

föreligga enbart den anledningen den skattskyldige arbetar påattav annan
än den där han har sin bostad. Avdragort medges dock i följande fall,

nämligen arbetet endast kortare tid, arbetet visserligen inteom avser en
kan betecknas kortvarigt ändå typiskt tidsbegränsatär till sinsettsom men

eller sådant fast anknytningnatur till den tidigareatt bostadsortenen
krävs, arbetet skall bedrivas flerapå olika platser eller det av annan
anledning inte skäligen kan ifrågasättas flyttning bör ske till arbetsortenatt
första stycket.

Oavsett vad har skattskyldig, grundsagts på sittsom ovan en som av
arbete flyttat till bostadsort, rätt till avdrag för ökade levnadskostnaderny

bostad för den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållitsom
den tidigarepå bostadsorten och sådan dubbel bosättning skäligär på

grund makes eller sambos förvärvsverksamhet, svårighet anskaffaav att
fast bostad verksamhetsortenpå eller särskild omständighet andraannan
stycket.

Avdrag enligt denna punkt medges endast övernattning arbetsortenpåom
äger tredje stycket.rum

Avdrag medges endast avståndet mellan bostadsorten och arbetsortenom
är längre 50än kilometer fjärde stycket.

Avdrag enligt första stycket medges under längst två år och i övrigt
under längst år för gifta eller samboendetre och under längst förårettpar
ensamstående skattskyldiga. I den angivna tiden skall inräknas tid under
vilken avdrag ñr förrättning medgetts enligt punkt Avdragsamma
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medges dock ñr längre tid än anställningens ellersagts natursom nu, om
andra särskilda skäl talar för det femte stycket.

Avdrag för kostnad för logi beräknas till motsvarandebelopp den
faktiska utgiften. skattskyldigaFör i punkt medges dock3som avses

Ökningenavdrag enligt bestämmelserna i punkt sjunde stycket. i3 a
kostnaderna för måltider och småutgifter arbetsorten beräknas antingenpå
enligt utredning den faktiska kostnadsökningens storlek eller schablon-om
mässigt. schablonmässigaDen Ökningen beräknas

för skattskyldiga under de första månaderna bortovarontresom av
medgivits enligtavdrag punkt 3 anvisningarna till 33 § KL ochav som
alltjämt uppbär kostnadsersättning från tillarbetsgivaren 70 heltprocent av
maximibelopp dag,per

för skattskyldiga medges avdrag enligt första stycket till halvt2. ettsom
maximibelopp dag under de första månaderna bortovaron ochtreper av
därefter falli dubbel bosättning till helt maximibe-30samt procentav av
lopp dag punkt sjätte stycket.3per a

ökadeHar skattskyldig har rätt till avdrag för levnadskostnadersom
enligt denna punkt tillhandahållits kostförmån skall avdraget reduceras med

hänsyn härtill, såvida inte förmånen fri kost tillhandahållits påavser som
allmänna transportmedel vid tjänsteresa och inte skattepliktigutgörsom
intäkt punkt sjunde stycket.3 a

RINK uttalade intresse i detta sammanhang följande 1989:33,SOUav
del 108.s.

Efter månader betraktas den faktiska verksamhetsortentre som
vanlig mölighet förverksamhetsort. Det skall finnas en

förskattemyndighetema medge undantag anställ dar detatt av
speciella skal bör tillåtas avdrag för okade levnadskostnader
med schablonbelopp under tid månader.längre än tre

Vidare i del III, 80 81:s. -

berörde och remissinstanserEtt TBS någrament,ar som som
in gick kostnaderna vid långvarigockså på, åut attom en

förrättning inte sunker period tämliärutane r en VISS en
konstanta förrättningstiden. skulle gällaunder ela Detta b .a.
för vissa arbetstagare inom byggnads- och anläg ngsbran-
schen. arbetstagare i husvagn använderFör sådana borsom oc

ñr sitt kosthåll från första förrâttnings-samma arrangemang
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dagenäger naturligtvis riktighet. Det i deresonemanget vore
fal naturligt kostnadsersättningama likamest storaen om var
under hela förrättningstiden. finns fallDet i inget hindervart

redan från början storleksmässigt kostriadsersätt-mot att an assa
ningarna till de avdragsbestämmelser oreslås bli tillämplisom a
efter tremånadersperioden. Det torde andra sidanå rtvara sv

med fog hävda merkostnaderna under detta och liknandeatt att
slag förrättningar är höga deså schablonbelo förav som p som
närvarande gäller högsta möjliga avdrag 15 förstasom unaer e
dygnen långvarig förrättning. avsiktemaEn medav en av
schablonre lerna samtliga förrättningarär skallatt typer av
kunna bedomas enligt och sbestämmelse.avdra Deten samma

geri sakens schablonregel in kan absolutnatur att etten ge
och rättvist förresultat samtliga berörda Ettgrupper.
förrittnmgsfall innebär arbetstagaren under kortt t attis en

ofta nå dagar eller någon vecka bor hotellpå och- -intar sina tider oña på För undvika under-restaurang. att
kompensation i detta fall bör schablonen ligga sådan nivåpå en

detta fall kan inkluderas schab onregeln ochatt aven i ge en
realistisk kompensation. Elden blir viss överkompensationAtt
för andra under tid därvid vägas de ñrdelarmotgrup r en

enhet schablonregel innebär. brytaAtt nåsomen on
speciell arbetstagare och tillämlpa särskild, rångrupp av en
borjan reducerad schablon dem skulepå motverka förenk-
linlåeden.

hänsyn härtill och de skäl ipå TBS övrigt anförtsom
reducerin avdraget under tremånadersperioden börmot en av

således enhet avdragsschablon gälla under hela dennaen
period.

Schablonbelo tär täcka merkostnader för frukost,avsett att
lunch och kv smål diverse småutgifter. Det TBSsamt av
föreslagna beloppet det statli oreducerade dagtrak-motsvarar a

enligt ARA, kr.277 år 198 TBS ansåg dettatamentet att.traktamente ganska väl uttryck för merkostnaden förgav
måltider under dy för den hänvisad till äta påett attsom var

Som orelse kan erinras det efter 15 dygnrestauran attom.reduce dagtraktamentet till kr. ochuppgår 180 dagdelenatte
det reducerade norrnalbelo tilluppgår 167 kr.petav

Med hänsyn till dels be föreslås oreduceratatt oppet nu var
under trernånade riod, dels den förbättrin försla eten som

normalt medge för faktisk logikostn innebär fåratt etav rag
föreslagnaTBS belop ñr högt. Som tidigareav anses vara

anförts torde de traktaments- och normalbeloppen hanuvaran e
kommit ligga alltför högapå nivåer beaktar detatt attom imn

endastär kostnadsökninieenskall Utgångsläget förersättas.som
beräkningenav maximi loppet bör ligga under den TBSavföreslagna nivån och i stället denärmas nuvarande reducerade
schablonbeloppen. Merkostnaden för lunch torde vid 10stanna -kr.15 För middagtorde fördyringen för kvällsmåltiden

enke beskaffenhet amfört,,med kvällsmå irestaurang ettav
hemmet kunna pskattas till 75 kr. Ovrig ñrdyring,0 dvs.u -ñr frukost småutgifter torde inte överstiga 50 kr.iverse
Totalt maximibelopp 150 kr rimligt.ter ettsig om mera
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Vidare 92:på s.

ñrändrinåstadkomma oacceptabeltinteför storatt en
ofrjåqkomligtnuvarande regler torde detJamfört med vara

tillampat trakta-skattsk ldigasarskilda ler för sådana somre
räiånadêmadloac:under detsschab gråtatre inonen

atsuneroorânortsätterattarbeta 0r-esammaligga nnximibeloppdock under dehållanden. Beloppet bor som
tremånadersperioden. avsnitt 30.3.3.3under Igäller angesovan

tjänsteresamaximibelop för avdrag vid50 kr. ettsom
avdragifrågavarandetgångspunktenmed övernattnin or nu

inaximibelopp, dvs. 5 kr.halvt sådantbör ettvara

del 355l98990:l10statsrådet uttalade iFöredragande s.prop.
intresse.följande av

schablonavdraglhögreuppfattningdelar RINK:sJa även att ett
period.relativt kort Rättenmedges underbört enen tremånadersperiodensförlorad efterföreslås inteavdrag gåju

5 3 :låklj kSogång avsnittatt utvecut asenare ommerm ag .. .. skall medgeshärvidavdrag vid tjänsteresaföresl atta
vidsbeståmmelsernabakgrund avdrakr.100 attot meraav

föradetbortavistelser bör ärlångyeiânga motiverat attsamo as
arigaavdrag vid lånberäkningin tammelsen avom

dekostnadsersättnin utgår,bortavistelser, där somar I er
d bbeltällningk llFl gE arad gäll d s.k. uans ocerviornarv e

sättnin sgammanhang. förrättninglöpandebör gälladettaI att ansesen
förläggs tillarbetetuppehåll beror påbruten endast attav som

vidarbetstagarenfyra veckor. Omunderort minst ex.annan månader helt kortiförrättningutgången varat tresomav en
tilloch därefter återgårtidigare arbetsplatsåterka las till sin

vid den namndaarbetsplåtsverksamhet och somsamma reglerenligt deavdragsrätten ömasförrâttnintgenbör somårrättningar månader. Kortareöverstigerföreslås tresomor
leda tillsjukdomsperioder börochuppehåll attsamt semester-

under förut-motsvarandeförlängs i måntremånadersperioden
uppehållet.underinte betalassättning traktamenten utatt

tjämtestdlleochverksamhetsortenbegreppet vanligaSärskilt om

verksamhetsorten. Denmed vanligadenlagtexten vadI som avsesanges
skattskyldi-kilometer från denavstånd 50område inomutgörs ettett avav

ges likställs område inomMed vanlig verksamhetsorttjänstestâlle. ettett
bostad punktskattskyldiges 3från den50 kilometeravstånd avav

anvisningarna till § KL.33
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Den anställde har alltså i princip två områden sin vanliga verksam-som
hetsort, dels område med radie 50 km bostaden,ett delsrunt etten av
område med radie 50 km tjänstestället. Dessa både områden kannmten av
ibland komma helt eller delvis sammanfalla.att

För bestämma verksamhetsortenatt måste också definiera begreppetman
üdnsteställe. Reglerna ñr tjänsteställe har inte ändrats skatterefor-genom

lagtextenI punkt 3 andra stycket anvisningarna till 33 § KLmen. av
vad skall särskilt tjänsteställe.anges som anses som

Till börja med tjänsteställe,är enligt lagtexten,att den plats där en
arbetstagare fullgör huvuddelen sitt arbete. För anställd kontor,på iav
fabriker, verkstäder, butiker och liknande tjänsteställetär normalt den
byggnad där den anställde fullgör huvuddelen sitt arbete.av

Om fullgörandet huvuddelen arbetet sker under förflyttning ellerav av
på arbetsplatser hela tiden växlar, tjänsteställe, enligtsom anses som
lagtexten, regel den plats där arbetstagaren fullgör del sittsom en av
arbete, såsom hämta och lämna arbetsmaterial elleratt utföra förberedande
och avslutande arbetsuppgifter. Detta kan förhållandet för t.ex.vara
chaufförer, montörer, serviceingenjörer m.fl., i regel inte har någonsom
fast arbetsplats.

Vid bestämmande tjänsteställe i det enskilda fallen kan äldre rättsfallav
fortfarande ha betydelse. Här följer kortfattad redovisning någraen av
sådana avgöranden.

RÅ 1988 ref. 47. Kommungräns, arbetsgivare angivitssom av som
stationeringsort ñr skogsarbetare, har inte fast tjänsteställe vidansetts som
beräkning resekostnadsavdrag, till följd skogsarbetarensav varav resor
från bostaden till olika arbetsobjekt betraktas i tjänsten.som resor

RÅ 1986 ref. 33. Göran L under beskattningsåret anställdvar som
maskinist hos Nyköpings Transport- och Maskinaktiebolag. Bolaget, som
bedrev arbeten på entreprenad, utförde huvudsakligen markanläggningar

väg- och planeringsarbeten.samt Tillvatten- största delen använde sig
bolaget maskiner. Iden mån maskinerna sysselsattes i denav egna egna
verksamheten hyrdes de till andra företag. Rörlighetenut inomstorvar
företaget och anställda och maskiner förflyttades ofta från plats till plats.
Bolaget hade kontor och verkstad i Nyköping där maskinistema hämtade
och lämnade arbetsmaterial, arbetsorder lämnade arbetstids-mottog samt
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Göran Lzsverkstad utgöraBolagets ansågsoch maskinsedlar.kort
verkstaden i Nyköpingarbetsplatstill äntjänsteställe. För varresor annan

till sådantRättavdrag ñr tjänsteresor.berättigad till såsomLGöran
verkstadeneller avslutat påhan antrittförelåg inte bara näravdrag resan

förrättningsstället.bostaden ochföretagit mellanhanockså närutan resan
RÅ punktbestämmelserna i 31986 ref. 17. tillämpningVid avav

levnadskostnader har föravdrag för ökadetill KLanvisningarna 33 § om
särskiltjordbruksfastighet,varit anställd störreskattskyldig på ensom

hansbostaden har utgöraföreliggatjänsteställe inte ansettsutanansetts
vanliga verksamhetsort.

RÅ anställning viss ochref. 116. tagit på1977 En ortenperson, som
haansågspåbörjat ettårig kurs pådärefteromedelbart ort,annanensom

vanlig verksamhetsort.anställningsorten som
4799-1992. enligt UBLBeslut 44 §1993-02-16 målnr.KMllGzs dom

fastställasdet skulleGKKA yrkadeKustartilleriñrsvar 3Gotlands att
tjänstgöring bostadenharvid författningsenligreservofñcerareatt som

förverkställasskulle behövaskatteavdrag intemed påföljdtjänstestâlle att
för mellanochavdragsgilla beloppentraktamentsersättning intill de resor

iuttalade:tjânstgöringsort. Länsrättenbostadsort och

tjänstgöringreservofñcerarnasupp i måletVad sts omsom
författningsenligasinde underandenVld än attannatger formtjänsteställe antingensärskilttillgån tilltjänstgöring har 1

eller dentjânstgörifngenfullgörshuvud elenden plats där avav
orsvarsorganisatronenplacerad inomanställdeplats dar den är

tjänstgöring. Efter-sinpåbö ar och avslutarvarifrån hanoch
vanliga, verksam-skall denfinns,särskilt tjänstestäsom utgångspunktmedhuvudre eln bestämmasenligthetsorten

avtalanställdadeomständihärifrån. Den eten att genom
intestationeringsort kanbehålla bosmedgivits rten som

arbetsförhål-heller kanbedömning.föranleda någon arman
förhållandena förmedreservofñcerama jämsförlandena as

bostadför vilkaanläggnmgsarbetareochsådana byggnads-
särskiltbetraktasanvisnmgspunktangivnaenligt somovan

tjänsteställe.

bedömning.i Göteborg delade LR:sKammarrätten
styrelseledamöterRÅ arbetsgivaravgifter.1988 ref. 11. Domen avsåg

MetallindustriarbetarförbundetsSvenskastudiekommittén hosoch ledamot i
förhållande tilliuppdragstagareVarabygden,avdelning Skara28, var-
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kommittén. Avdelningens sammanträdeslokaler ansågs inte derassom
tjänsteställe.

detNär gäller brandmän eller personal normalt har del avannan som
sin verksamhet förlagd till brandstation e.d. har iRSV brevsvar ansett,
brandstationen tjänsteställe.utgöra

För musiker eller skådespelare tillfällig anställningtill-etc. tarsom en
fälligt uppdrag på har RSV i brevsvar tjinsteställetort, ansettannan vara
platsen ñr framträdandet.

Särskilt begreppet ortom

När det gäller avgöra tjänsteresa den vanligaatt verksam-utomom en
hetsorten har varit förlagd till och inom riket under längreorten samma
tid än månader i följd, måste hatre klart för sig vad medman som menas
begreppet ort.

Någon definition vad med finns inte i lagtexten ellerortav som menas
förarbetena till denna.

RSV har i Handledning för beskattning inkomst och förmögenhetav
vid 1992 års taxering del 256 f. uttalat följande till vägled-m.m. s.

ning vad med ort.av som menas

Lagstiftarens tanke bakom regeln sänkt traktamentsavdragomefter månaders tjänsteresa påtre är den anställdeort attsamma
efter tid kan acklimatisera sig och nedbrin kostnadernaVISS añr bl måltider. Flyttas arbetetså till den anställdea en ny, orkanske helt obekant lats, ökar kostnaderna i en.Det är tillräck igt arbetet utñrtsinte lats. Ettatt p annanbyte nattlo i är betingat det arbetetsför ä gninav som av nya ,måste också skett. Detta följer rätten tillatta av av rag orökade levnadskostnader förutsätter övemattning. Någon ökning

levnadskostnadema inte uppkomna vid endagsför-av anses
rättningar.

Vad sedan gäller hur lån bort arbetet och nattlogin måstet
flyttas kan sägas någon irekt kopplingmellan begreatt ort
och vangiaverksamhetsorten inte finns agstaftmngen. kanetl
verka tiskt använda sig den vanliga verksamhetsortensattp av
SO-kilometersregel, detta kan knappastutläsas lagtexten.men avNågon bestämd avståndsregel kan fö jaktligeninte uppställas,

fråga bedömasmåsteutan är har ägtyte orten som om av
Vid bedömningen i det enskild fallet bör följande kunnarum.

tjäna vä ledning.som
Inom tätbe område bör kommun kunnatyg en ses som enoch glesbygd där kommunort. kan omfattasamma om en en

mycket vidsträckt område,ett kan däremot jämställandeett av
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resultat. Här kan ilyckadeleda till mindreoch kommunort
församlingstället ort.ses somen

specifikt områdede fall arbetsplatsen ärI tett ensom ex
samhälle ellervisstanknytnin tillheltanläggning, ettutan arêetsplatsenkunnabebyggelse, bör själva ses som enannan

rto .Förattettbyteavortskallanseshaägtrumidenmeningatt
meninenligt RSV:slöpa, skalltremånadersperiod bö aren ny enliförsamlingtillarbetet förläggas etc tvannan ommun,

harövemattningsstäbytesamtidigtsagts, eavsomnysssgmett.s arbetsgivareninformeraanställdeålig denDet attatt om
detta inte ärövematmingsställebyttde harden omans

arbetsgivaren.urgenbartför
sjukdomspenoder lederochsemester-samtortare
motsvarande Eni mån.oden förlängstill att tre

traktamente intesådan förlän ärförutsättning för atten
skall haorrättninguppehållet.underbetalats ut ansesn--- medfört byteharlänge densåpågått inteort avsamma

skall ha pågåttñrrätmingen intenattlogi. För att anses
har medförrättningendetkrävs alltså är ortattort somsamma

förrättningundertjänsteman däremotnattlogi.byte Om enenav få boexempelvis för någotnattlo ibytertätort attenmom eller billigarefå bättreförrättningsställete förnärmare ettatter nattlogi.medfört byteförrättningen harlogi detär inte avsom

för-löpandeuppehåll irekommendationer avseendeutfärdatRSV har

rättning RSV Dt 1992:24.

för skattAvdrag preliminär

sådan tjänsteresavidlevnadskostnader lämnatsökadeersättning förHar
gällertill 33 § KLanvisningarnapunkti 3inom riket avavsessom

skall beräknas påPreliminär A-skattpreliminärskattehänseende.följande i
schablonbeloppdeöverstigertill den del denendastersättningen som

logi,kostnad ñrgällerkostnader, eller såvittavdrag för sådanagäller för
ersättning fårbetalarutgiften. ansökan denPåden faktiska utsomav

äntjänsteresai denbesluta mån treSkattemyndigheten att, mervarar
överstigerersättningen intetill den delskall gällamotsvarandemånader,

paragrafnämnda 10 §anvisningarna tilli punktvad 3 avanges asom
avsnitt i kap.motsvarandei övrigtReglerförsta stycket UBL. se
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Arbetsgivaravgifter

avgifterna ingår vad arbetsgivaren underI underlaget ñr beräkning åretav
Med lön likställs kostnadsersättninghar bl.a. lön i ävenutgett som pengar.

beräkning preliminär skattinte enligt undantas vid10 § UBL avsom
beñkningkap. första stycket Underlaget för arbets-2 3 § SAL. av

preliminärskatteavdrag i övrigtgivaravgifter således detsamma förär som
motsvarande avsnitt i kap. 2.se

Egenavgifrer

ersättning skatteüsaigt hänföra till inkomst tjänstOm är att av mensom
pensionsgnmdande inkomstvid beräkning sjukpenning- och utgörav

i underlaget förinkomst förvärvsarbete skall ersättningen ingåannatav
enligtegenavgifter. ersättningen kan kostnadsersättning inteI ingå som

övrigtundantas vid preliminär skatt i10 § UBL beräkning seav
motsvarande avsnitt i kap. 2.

Pensionsgrundande inkom:

vid beräkningI den kostnadsersättning inte undantas enligt 10 § UBLmån
preliminär anställning ochskatt den jämställa med inkomstär attav av

avsnitt i kap.därför pensionsgrundande i övrigt motsvarande 2.se

Kontrolluppgtjñsskyldigher

Arbetsgivare vid har traktamentsersättningtjänsteresa betalat ut somsom
harunderstiger eller schablonbelopp för vilka den anställdedemotsvarar

avdrag eller såvitt gäller kostnad för logi det faktiska utlägget, skallrätt till

i kontrolluppgiften ersättning har betalats utbetaldasådan Detatt ut.ange
skattemyndighetbeloppet behöver dock inte Efter föreläggande avanges.

utbetaldaskall den kontrolluppgiftskyldige lämna uppgift deäven om
beloppens storlek 3 kap. och 5 §§ LSK.4

första tredjeErsättning Er ökade levnadskostnader enligt 10 §som -
preliminär A-skatt,styckena UBL skall ligga till grund ñr beräkning av
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skall i kontrolluppgift lön, arvode eller motsvarande 3 kap. 9 §anges som
LSK. I övrigt jämför motsvarande iavsnitt kap. 2.

6.2.2 Preliminär skatt och arbetsgivaravgifter på traktaments-
ersättningar utgår för tidlängre månaderän tresom

Avdrag för preliminär skatt

Som framgått den tidigare lämnade redovisningen gällande förrättav av
traktamentsersâttningar skall avdrag för preliminär A-skatt göras sådanapå
ersättningar utgått vid tjänsteresa under kortare tid än månadertresom
endast till den del ersättningarna överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt
3 anvisningarna till 33 § KL.av

På ansökan den betalar ersättning får Skattemyndigheten beslutaav som
atti den tjänsteresamån än månader motsvarande skall gällatrevarar mer
till den del ersättningama inte överstiger vad i punkt 3som anges a av
anvisningarna till nämnda paragraf 10 § första stycket UBL.

Den sist angivna regeln, den s.k. dispensregeln, gäller alltså endast under
förutsättning det frågaär ersättning vid tjånsteresa.utgåratt om som

En liknande finnsregel också i § UBL. ansökanll På arbetsgivarenav
får Skattemyndigheten besluta vid beräkning preliminär A-skattatt av
hänsyn inte skall till förmån fri hemresa eller ersättning för kostnadtas av
för hemresa med allmänna kommunikationer till den del ñrmånen eller
ersättningen inte överstiger avdragsgillt belopp enligt punkt 3 b av an
visningarna till 33 § KL § fjärde stycket11 UBL. Till skillnad från lO §

krävsUBL det alltså inte för dispens enligt det fråga11 § UBL äratt om
tjänsteresa.en

Dispensregeln tillkom skatterefonn.1990 årsgenom
Föredragande statsrådet anförde följande avseende ñrfarandereglema

prop. 198990:110, del 362.s.

Omlä ingen traktamentsbeskattningen skapar ñrutsätt-av
ningar betydande förenklingar i fråga prelimi-uttagetor om av

skatt ochnär redovisningen i älvde arationema.s
Beräkningen preliminär på traktamentsersättning vidattav s

tjänsteresa kan kopplas med de föreslagna avdrags-samman
schablonema, i huvudsak på nyligen föreskri-sättsamma som
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bil tjänsten §med i 10förbeträffande ersättningvits egenresa
Traktamentsersätt-l989:l02enligt .stycket UBL SFSandra

belopp vid inkomsttaxe-avdragsgillttill högstning årsom upp beräkningñrunderlagetfrånrin enbör unda tas avun böröversk utande del ingå.eventuellskatt medaniminärpre trakta-fö på så sättDeklarationsredovisningen kan attas
behöveravdragsrättmentsersättnin intemotsvaras av ensom

arbetsgivarentillräckligtDet r atttas genom envaraupp. har lämnats.ersättningkontrolluppgiftenmarkering på attanger
nämligen såför avdragtjänstereseschablonemaföreslagnaDe ar

förutsättasnormalt bör kunnavid taxeringenlättill detatt
riktig;avdragsfrågan ärbedömningarbetsgivarensatt i

förrattningargänstereseschablonematillRätten att avser
avdradäreftertidrspeiiod. Förunder atttre s-avsesen

avdra vidbestämmelsernabedömasskallrätten s.om .anvisningarna till 3 § KLanställning 3tillfälli p t a avsådana ñr långtföradet enligt minfall skulleFör attmenin
anställde regel-underlag vid taxerinnärmareutan en av en
avdragsfrågan.arbetsgivarens ömnmodtamässigt 1

ansökanförenklas Påemellertid ävenFörfaran kanet av.källskattestadietskattemyndi heten redan påbörarbetsgivaren
enskilda falletorhållanden i detkunna bedömninggöra aven bådeinnebärföreligger, fatta beslutoch, avdragsrätt attsomom
inte behöverkostnadernamotsvarandeersättningen och

skall ingåersättningendeklarationen ochredovisas i inteatt l
preliminär skatt.underlaget för beräkning av

månadertraktamentsersättning under änbetalarFör den treut mersom
Till börjaställningstaganden.flerahan måste görainnebär reglerna attatt

ochförrättning pågått påmed utbetalaren avgöramåste ortsammaenom
tillställninghanmånader. måstei följd i än Dessutom ta omtreen mer

för handenanvisningarna till 33 § KL ärförhållanden enligt punkt 3 ava
enligt UBL.och dispens därför bör sökas 10 §

Arbetsgivaravgijier

arbetsgivaravgifter ingår kost-för beräkningEftersom i underlaget av
beräkningvidundantasnadsersättning inte enligt 10 § UBL avsom
arbetsgivarav-påverkakommer dispensbeslut ävenpreliminär skatt attett

i kap.övrigt motsvarande avsnitt 2.giftema. I se
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Hanteringen dispensansölotingarav

En ansökan skattemyndigheten skall fatta dispensbeslut enligtatt ettom
10 § UBL, lämnas till den skattemyndighet hos vilken utbetalaren är
registrerad för inbetalning skatt.mottagarensav

Utredningen har vänt sig till samtliga skattemyndigheter i Sverige med
förfrågan för ñ uppfattning omfattning dispensansök-atten en om av

ningar och hanteringen dessa. har inkommitSvar från de flesta lokalaav
skattekontor och länsskattekontor.

harAv sammanfattningsvis ñljande framkommit. Under 1991svaren
inkom totalt 3 321 ansökningar till skattemyndigheterna 87 s.k.varav var
projektdispensansökningar. För 1992 t.o.m. 30 oktober motsvarandevar
siffror vilket ñr1 078 hela året bör 3001 333 vilketmotsvara ca resp.
ñr hela året bör 400. Antalet ansökningar har alltså drastisktmotsvara ca
minskat under 1992 andelen projektansökningar de totala antaletmen av
ansökningar har ökat med procentenheter från till24ca sex ca ca
30 96.

antalet inkomnaAv ansökningar under 1991 bifölls 92 % ochca av
antalet inkomna ansökningar under 1992 t.o.m. 30 oktober bifölls ca

96.90
Den tid för vilken dispens ansöktes för s.k. projekt avsåg kortast tvåsom

veckor och längst 6 ochår 4 månader.som
De namnlistor normalt skall skickas in till Skattemyndigheten eftersom

årets slut projektdispensnär har beviljats har i fall intemånga inkommit
och vid vissa skattekontor det är svårt kontrolleraatt attanser man om
namnlista inkommit. Uppföljning har endast gjorts begränsad omfattning.

6.3 Problemavgränsning

6.3.1 Direktiven

huvuduppgiftEn ñr den särskilde utredaren bör enligt direktiven attvara
kartlägga omfattningen de problem administrativ deartav av som nya
reglerna rörande traktamenten och andra kostnadsersättningar samt
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beskattningsreglema för olika förmåner till.upphov På grundvalgett av
kartläggningen bör utredaren lämna förslag till förenklingar regelsyste-av

de nuvarande frångås.grundprincipema Syftet med över-met, utan att
skall således åstadkomma enklare och lâttillåmpadeattsynen vara mer

regler administrativt krångel olikformig regeltillimpningså ochatt
minimeras ñr enskildasåväl arbetsgivare.som

Enligt direktiven kan frågorutredningsmannen också andrata upp som
inkomstslaget tjänströr och förenklingar regelsystemet.som avser av

6.3.2 Framförd kritik

framfört förByggentreprenørerna har kritik kravet dispenspåmot att
preliminär skatt och socialavgifter inte skall behöva betalas hela trakta-på
mentsbeloppet sedan tjänsteförrâtming månader. Helstänvarat treen mer
önskar regeln har nivå schablon-slopas och endastatt attman enman
avdragen ñr ökade levnadskostnader i och anvisningarnapunkt 3 3 a av
till 33 KL. tremånadersdispensen ändå behöver finnas kvar§ Om
efterlyser definition begreppet eftersomByggentreprenörerna orten av
tolkningen detta begrepp administrativa svåröverblickbarahar ochstoraav
ekonomiska följder arbetsgivarna. förordarför både de anställda och Man

föreliggaskall efter visst minsta avstånd mellan denatt ort ett ortenny nya
eller arbetsstâllet och den föregående ortenarbetsstållet. Dessutom
efterlyser ñrrättning ñr-Byggentreprenörema precisering ochen av
rättningsort med avseende på tvåårsregeln för byggnadsarbetare.

Även från andra håll kritik framförtsnäringslivet harinom mot
dispensförfarandet.

Skattemyndighetema har också riktat kritik dispensregeln. denAvmot
enkät utredningen genomfört framgår, från flera skattekontorattsom man
ifrågasätter behovet regeln eftersom det i fall endast ochmånga görsav -
kan begränsad innan dispens beviljas.göras kontrollyttersten-
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6.3.3 Problemområden

De traktamentsbeskattningsreglema tillkom skatterefonnennya som genom
har tillämpats endast under direktiven anförsnågra år. I deatt nya
traktamentsbeskattningsreglema vållar problem administrativ Somart.av
framhölls i utredningens delbetänkande 1992:57 hängerSOU delen av
dessa problem med traktamentena skattereformen blivitattsamman genom
skattepliktiga också ñr statligt och kommunalt anställda. Härigenom har

mängd skattskyldiga och arbetsgivare måst sig in i trakta-sättastoren nya
mentsbeskattningsreglema och skapa administrativa rutiner för till-
ämpningen dessa. skapatDetta har övergångsproblem, vilka tillav numera

del lösta.stor synes vara
Ett problemområde emellertid det gälleråterstår när traktamenten

nämligen dispensregeln i dispensregeln10 § UBL. Frågan kan mjukasom
eller avskaffas redan i delbetänkandet. Frågan ansågsrent togsupp av upp

då behöva utredas ytterligare.
Dispensansökningar har förekommit under 1991 och i relativt1992 stor

omfattning antalet har minskatäven under främst de1992. Det är storaom
byggföretagen har ansökt dispens för sina anställda vid olikasom om
projektbyggen. Med tanke lågkonjunkturen inompå framför allt bygg-
branschen är det logiskt antalet ansökningar har minskat kraftigt underatt
1992. En dispensansökan behöver i praktiken bara innehålla uppgifter om
projektets och plats, under vilken tid det skall fortgå skälen förart samt
dispens. Sökanden behöver inte heller de anställdapåuppge namnen som
omfattas ansökningen. Däremot skall sökanden vid beskattningsåretsav
utgång till Skattemyndigheten insända förteckning de anställdaöveren som
omfattas sådan projektdispens. Vissa företag tycks också ha uppfattatav en
bestämmelserna så kan söka generell dispens för företagetsatt man
samtliga arbetsplatser. fall harI några också sådan generell dispens
medgivits.

Skattemyndighetemas kontroll blir grund de bristfälliga uppgifternapå av
i ansökningarna mycket översiktlig. Ca 90 92 ansökningarnaprocent av-
bifalls. uppföljningNågon medgivna dispenser görs i regel inte. denIav
mån uppföljning sker är det oftast i samband med revision hos arbets-
givaren.
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dispensregelnFrågan bör mjukas eller slopas aktualiserar ävenom upp
andra frågor rör traktamentsbestämmelsema. det första detFör årsom
frågan fortsättningsvisäven bör ha avdragsschabloner, förtvåom man en
de första månaderna och för tiden därefter, eller börtre en annan om man
ha endast enda. För det andra kommer in bedömningenpå vaden man av

med ort i punkt åttonde stycket anvisningarna3 till 33 §som menas av
eftersom dispensregelnKL, aktualiseras endast arbete denett utomom

vanliga verksamhetsorten varit förlagd till och inom riketorten samma
under längre tid än månader i följd. finns anledningDettre atten

dispensregelnöverväga i 10 och därmed sammanhängande§ UBL frågor.
Det bör dock redan här förutakickas genomgripande bearbetningnågonatt

det ifrågavarande regelkomplexet inte varit möjlig inom utredningensav
korta tidsram.

överväganden6.4 förslagoch

Utredningens förslag: ersättningOm för ökade levnadskostnader vid
tjånsteresa för langre tidutgår än månader och skalltre orten samma
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter räknas ersättnin en
endast till den del den överstiger de punkt 3 anvisnin til 33I a av arna
§ KL angivna schablonbeloppen.nuvarande kravetDet beslutp av
skattem digheten för iminñr skatt och arbets ivarav ifter inteatt pre sådanaskall be beräknasöva hela ersättninçabeloppet fpå slopas.

Det föreslås dock sådant beslut ttemyndighet skall krävasatt av s om
ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa för längre tidutgår
äntvåår åenochsammaort.

Vidare oreslås utbetalaren i kontrolluppgift skall ersättningatt ange om
för ökade levnadskostnader under ochutgått tjänsteresa fören samma
längre tid dagar beskattningsåret.än 90 under

Preliminär skatt och arbetsgivaravgifter trakzamentsersättningarpå som
utgárför längre tid månadertre

Rätten för arbetsgivaren vid uppbörden källskatt arbetsgivarav-ochatt av
gifter undanta traktamentsersättning överstiger avdragsschabloner-intesom

ñrrättningar längst Beträffandemånader. dennatrena avser som varar
period ansågs schablonreglema så lâttillåmpade det vid taxeringenattvara
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normalt borde kunna förutsättas arbetsgivarens bedömning i avdrags-att
frågan riktig. tiden därefter, avdragsrätten skall bedömas enligtFör dåvar
bestämmelserna avdrag vid s.k. tillfällig anställning punkt 3om ava
anvisningarna till gjordes bedömning. Föredragande33 § KL, en annan

uttalade förarbetena delstatsrådet 198990:1l0 362 detprop. atts.
enligt hans mening skulle föra för långt underlag vidnärmareatt utan

dentaxeringen anställde regelmässigt godta arbetsgivarens bedömningav
i avdragsfrågan och anförde vidare:

Förfarandet emellertid förenklaskan även här. På ansökan av
arbetsgivaren bör skattemyndi redan källskattestadietpåeten
kunna i det enskilda falletgöra bedömning orhållandeten av
och, föreligger, fatta beslut innebär bådeavdragsrätt attom som
ersättningen motsvarande kostnaderna inte behöveroch
redovisas i deklarationen och ersättningen skall ingåatt inte l
underlaget för beräkning preliminär skatt.av

förutsattes således Skattemyndigheten redan källskattestadietDet påatt
skulle kunna bedömning förhållandena i det enskilda fallet.göra en av

enkätsvaren från de lokala skattekontoren framgår därAv att man anser
i de flesta fallen, inte kan tillräckligt med uppgifter frånatt man,

blirsökandena ñr kunna sådan bedömning. Detgöratt mera enen
översiktlig prövning arbetet skall utföras utanför $0-kilometers-attav

från projektdispensfallen sådan kontrollgränsen bostaden. I kan inte enens
göras eftersom det inte känt vilka kommer arbeta på arbets-är attsom

Ävenplatsenprojektet. förfarandet onödigarbetsgivarna ärattanser en
förhandsbesked.även positivt beslut i vissomgång månett ettom ses som

Frågan då kan undvara dispensregeln i 10 § UBL. Denär om man
frågan kan endast för sig inte bara hur regelnbesvaras gör klartom man
tillämpas för närvarande också vad den egentligen har för funktion.utan

de återgivna uttalandena framgår meningen iAv äratt attnyss man
ifrågavarande fall skall förutsättningar föreligger för avdragsrâttpröva om
enligt punkt anvisningarna till förutsättningar, enligt3 33 § KL. Soma av
nämnda lagmm, gällerbLa. flera olika rekvisit med avseende bl.a.

arbetets längd, kortare tid och tidsbegränsad till sin ochnatur,t.ex.
fallvidare för det arbetet längre denän tvåårsgränst.ex.varar som-

föreskrivs med avseende första stycket i anvisningspunktenpå att-
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eller andraför längre anställningensavdrag kan medges tid naturom
anvisningar vadförsärskilda skäl talar det. Några närmare som menas

imed de angivna rekvisiten finns inte lagtexten.
törenarbetsgivaneattpåettkorrekttydligtattdetkanvara svårtDetär

därför kanbestämmelserna och dettillämpa de ifrågavarandesätt att vara
fria händerlämpligt arbetsgivarna avgöramindre attatt om enge

och arbetsgivaravgifterför preliminärskattersättning skall ligga till grund
effekt arbetsgivarensdock vilkeneller ej. betydelse i sammanhanget ärAv

denkan då konstaterasbedömning får i det enskilda fallet. Det att som
bundeninte vid taxeringen ärersättningen, dvs. den skattskyldige,mottar

för övrigt inte hellerbedömning arbetsgivaren ochden gör avav som
ärende dispens enligt 10 §ställningstagandeiskattemyndigheternas ett om

avdrag förvidkännasskattskyldige kan visserligenUBL. Den ett
alltidhan harhur arbetsgivarenpreliminärskatt beroende på agerar, men

dåvid taxeringmmöjlighet få avdragsfrågan prövad utan attatt vara
Åpreliminärskattestadiet. andra sidanbunden hur frågan hanterats påav
bundna deskattemyndighetema vid taxeringentorde inte heller vara av

emellertidpreliminärskattestadiet. Det börbedömningar gjorts påsom
i praktiken fårför fall dispens meddelas, dettauppmärksammas det storatt

Arbetsgivaren behöver dåden skattskyldige.betydelse för taxeringen av
skattskyldige behöverkontrolluppgiften och deninte ersättningen iuppge

Även bedömningari deklarationen. deinte redovisa ersättningen somom
formellt torde hindra skattemyn-sker i preliminärskattestadiet således inte

taxeringen inta ståndpunkt kommer be-dighetema vidfrån att en annan
praktiken följas.dömningama i normalt att

dispensannorlunda. han inte begärarbetsgivarens del läget OmFör är
till KLi fall punkt anvisningarna 33 §enligt UBL i 310 § avsom avses a

arbetsgivaravgifterbetala påhan inte komma ifrån skyldighetentorde att
blir alltså inte hjälpttraktamentsersättning. Arbetsgivarenutbetald av om

levnadskostnader.avdrag för ökadearbetstagaren vid taxeringen medges
ansöka och fåmöjligt arbetsgivare i efterhand kandockDet är att en

dispens.
han idispens tordearbetsgivaren fått avslag ansökanHar på en om

arbetsgivaravgifter arbets-princip skyldig betala ävenockså att omvara
levnadskostnader vid taxeringen.sedermera får avdrag för ökadetagaren
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Det torde dock i sådant fall finnas möjligheterett omprövning,att genom
överklagande eller i ordning till stånd likformig bedömning.annan en

Vad händer då arbetsgivaren får dispens det sedermera vidom men
taxeringen arbetstagaren visar sig avdrag rätteligen inte skall medgesattav
för ökade levnadskostnader Något hinder vägra arbetstagaren avdragatt
föreligger inte.nämnts arbetsgivarenHar lämnat korrekta ochsom
fullständiga uppgifter till grund för dispensansökningen torde däremot
arbetsgivaravgifter inte kunna påföras i efterhand. Men även arbets-om
givaren lämnat oriktiga uppgifter det tveksamtär arbetsgivaravgifterom
kan påföras.

Sammanfattningsvis kan sägas det i och ñr sig finnaskan behovatt av
dispensförfarande för klarlägga förutsättningarna föreliggerett föratt om

avdragsrätt enligt punkt 3 anvisningarna till 33 § KL. Nuvarandea av
dispensñrfarande emellertid inte fungera så Tillavsett.synes som var en
del detta bero på arbetsgivaren är nödsakad begära dispens föratt attsynes

inte automatiskt bli skyldig betala arbetsgivaravgifteratt traktaments-påatt
ersättningar än månader i sträck samtidigt det i denutges tresom mer som
praktiska tillämpningen är svårt eller i vissa fall omöjligt i förvägatt- -
fä fram tillräckliga uppgifter för prövning skall kunna skeatt moten
samtliga förutsättningar i punkt 3 anvisningarna till 33 KL. det§ Ava av
anförda framgår vidare det inte helt klartär vilken innebörd nuvarandeatt
regler har.

Det sålundaär tydligt det i vissa fall inte är möjligt för denatt attens
prövning i förväg det frågaär få fram tillräckliga uppgifter försom om,

bedöma avdragsrätten enligt punkt anvisningarnaatt 3 till 33 § KL.a av
Vid sådant förhållande bör inte ha dispensförfarande i principettman som
förutsätter fullständig prövning avdragsrätten kan ske.att Frågan ären av
då hur bör reglera de ifrågavarande fallen ñr framtiden. En möjlighetman
kunde ändra de grundläggande reglerna i punkternaatt 3 och 3vara a av
anvisningarna till 33 § KL så det blir enklare avgöra avdragsrättatt att om
föreligger eller harDet dock inte varit möjligt för utredningen påatt
den korta tid stått till buds finna lösning i den riktningen. Densom en
bästa lösningen torde avskaffa dispensregeln och införaattnu vara en
bestämmelse i 10 § UBL innebär ersättning för ökade levnadskost-attsom
nader, lämnas vid sådan tjänsteresa där rätten till avdrag ñr kost-som
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i punkt anvis-nadema vid inkomsttaxering 3mottagarens avanges a
bedömning preliminärningarna till skall ingå i underlaget för33 § KL, av

anvisningspunktöverstiger de i nämndaA-skatt till den del ersättningen

angivna schablonbeloppen.
andra åtgärder. detåtgärd bör dock kompletteras med vissa FörEn sådan

kontrolluppgiften.skyldighet lämna uppgifter iförsta bör det införas atten
för det fall tjänsteresadet andra bör det finnas kvar dispensregelFör en

kontrolluppgiñen bör arbets-har Ipågått än två år på ort.mer samma
levnadskostnaderhar betalat ersättning för ökadegivaren han utange om

tid månader.under och tjänsteresa för längre än treen samma
detanförda innebär arbetsgivaren under året måste avgöraDet att om

tillñreligger fall i punkt anvisningarna 33 § KL. Dettasägs 3som a av
med svårigheter.tidigare förenat Menkan många gångersagtssom vara

det gällerredan i dag får arbetsgivaren sådan bedömning närgöra t.ex.en
tidigare inteprojektdispensema. Skattemyndigheterna kan nämntssom

innebärprövning avsedd. Detheller den egentliga ärgöra ensom
de förstaavskaffa dispensförfarandet för två årenbetydande förenkling att

dock dispenstjänsteresor längre tid börtjänsteresa. Förav som vararen
avdragvid inkomsttaxeringen kan medgeskrävas med hänsyn till detatt

särskilda skäl talar för det.endast anställningens eller andranaturom
hurmed dispensregelnfråga uppkommer i samband ärEn somannan

tillpunkt åttonde stycket anvisningarna 33 § KLbegreppet ort i 3 av
sökas.skett, behöver dispens inte Menskall tolkas. byte någonHar ortav

inte villdispens arbetsgivarenhar byte inte skett måste sökasort omav
arbetsgivaravgifter helaavdrag ñr preliminär och betala pågöra skatt

Trots dettatraktamentsbeloppet. försökt definiera begreppet.RSV har att
bytedet arbetsgivaren avgöra näruppkommer ändå problem för att ortav

har skett.
hänseende.lagstiftning i dettaframstår angeläget med klarareDet som en

kringförordat, ha gränsEn möjlighet är Byggentreprenöremaatt, ensom
liknande ordningarbetsplatsen. Införandet sådan eller någonav en

varit möjliga inomförutsätter dock ingående överväganden än sommer
förslag i denna del.utredningens därför inte framJag lägger någotram.
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BOSTADSFÖRMÅN7

7.1 Bakgrund

Skattereformen innebar inga ändrade bostadsförmåner.regler beträffande
Bestämmelserna värdering bostadsiörmån i första42 § stycket stårom av

kvar oförändrade sedan KL:s tillkomst Med i gällande1928. orten
hyrespris förstås det belopp i årlig hyra inom vanligenortsom samma
betalas ñr bostad storlek och standard.en av samma

Vid tillkomst dåvarandeUBL:s uppbördsförordningen, 1953:272

i värde bostadsfårmån skulle ingå i underlaget för8 § attangavs av
beräkning preliminär A-skatt. Dåvarande fastställde de värdenRNav som
skulle tillämpas inom olika delar riket vid beräkning preliminär A-av av
skatt. värden skulle i skattetabellema.Dessa anges

Genom lagändring prop. bet. rskr.1961 1961:188, 196l:BevU79,

ordes1961:410, SFS 1961:627 den ändringen de värden RNatt som
fastställde skulle värdena genomsnittligt inom riket.avse

Därefter kvarstod bestämmelsen värdering bostadsförmån vidom av
beräkning preliminär princip oförändrad fram till lagänd-A-skatt iav en
ring år 1987.

Vid 1987 ändring fick tredje stycket sinårs 8 § UBL nuvarande lydelse

prop. 198788:52, bet. 198788:SkU8, rskr. 198788:96, SFS
Ändringen1987:1305. innebär det i 8 § tredje stycket UBLatt attanges

förmån bostad belägen här i riket och inteär ärav som som sernes-
terbostad skall värderas efter de särskilda riktvärden skall bestämmassom
ñr olika områden i riket väsentligt enhetliga i fråga kostnader.ärsom om
Skälen till lagändringen bättre överensstämmelse mellan detattvar en
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Även dedet ñrhållandetoch det slutliga.preliminära skatteuttaget att
arbetsgivarav-grimd ñr beräkningvärdena ligga tillpreliminära avsågs av

gifter beaktades.
följandeföredragande statsrådet prop.propositionen uttaladeI

198788:52, 63 64.s. -

förbostadsförmån bestäms närva-Preliminärskattevärdet för
Värdet byggervärde för hela riket.efter genomsnittlirande ett

ochhyresundersökningarbostads-årlipå SCB: utgor ettoca
Stor-Stockholm,regioner, nämli Stor-enomsnitt fyra enor

med 7 000 invånare övrigaöteborg, kommuner än samtmer
årundnnterialbördetta statistiskakommuner. Jag tasattanser

Det kanförbättra preltill ñr att gen.vara
ytterligareförbattra underlagetdiskuteras bör genommanom

det till lagrådetprisinsamlmgen till flera Iutvidgaatt regioner.
upiibördslagentill ändring 8 §remitterade la förslaget i
sku framför vilket riktvärdenbestämdes taset regioneran

värdeområdenfyrafyra. motiv anfördestill Som att var en
kunnadifferentiering indelningen bordetillräcklig attmen

det medskulle finnas behovdet i framtidenändras avom
Lagrådet har kritiseratbefolkningsutvecklingenhänsyn till m.m.

olämplirådet detförslaget denna punkt. La att ianser
aritantalet till Ja harlagtexten faståsa atteo en

beträffande stads ostnader inomgjorda undersökningarsenast
fall såprisskillnadema iolika områden visar att varitvissa

värden för dessafinns skal användadetsmå att att samma
uppfaansluter mig till lagrådetsområden. Jag

aktuella regeln bättreLagrådet också den attatt oranser
detgrundlagens krav bör byggas såmedöverensstämma ut att

riket olika;ippdelnmgen påframgår efter vilka rinci avr
indelningen skeroreslårområden bör ske. attet i

boendekost-enhetliga frågaområden är väsent omsom igen i
i dennalagrådets uppfattning ävennader. ansluter mig tillJag

fråga.

Gällande7.2 rätt

Inkomsttaxeringen7.2.1

för tjänstenbl.a. förmån bostad utgåttTill intäkt tjänst hänförs soriiavav
bostadenhyresvärdetförsta stycket KL. Det är32 § 1 av somamom.

upp löneförmånden anställd ochskall intäkt. För är såsomtas somsom
bostadsförmån medräknas vidalltså värdet dennaåtnjuter bostad, skall av
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löneförmånemas uppskattning punkt första3 stycket anvisningarna tillav
32 § KL.

ñnnsDet dock undantag där bostadsñrmån inte är skattepliktig. Som
intäkt inte kostnadsersättning i formtas utlandstillägg och därmedupp av
likställda förmåner frisåsom bostad, bostadskostnadsersätming eller
däremot svarande ñrmån för riket stationerad personal vid utrikes-utom
förvaltningen eller i svensk biståndsverksamhet. Inte heller skall förmån

fri bostad anvisats styrelsen för Stockholms internationellaav som av
fredsforskningsinstitut SIPRI till sådan bestämdpå tid kontraktsanställd
forskare vid SIPRI är utländsk medborgare och vid tidpunktensom som
ñr anställningen hos inteSIPRI bosattär i Sverige till beskattningtas upp
32 § 3 KL. Värnpliktig tillkommande naturaförmåner skattefria.ärmom.
Detta gäller även vissa andra personalgrupper vid försvarsmakten som
avlönas enligt de för värnpliktiga gällande grunder punkt 6 av an-
visningarna till 32 KL. den§ I mån dessa kategorier skattskyldiga i sin
tjänstgöring åtnjuter bostadsförmån denär alltså skattefri.

Angående värdesättningen bostadsförmån ingår i avlöningav som
meddelas bestämmelser i 42 § KL och punkt 3 andra stycket av an-
visningarna till 32 § KL.

Värdet bostadsförmån skall beräknas med ledning i gällandeav ortenav
hyrespris eller, tillfälle till sådan jämförelse saknas, efterom arman
lämplig grund 42 § första stycket KL. Ibland kan det saknasorten
möjlighet uthyra bostäder och något hyresprisatt ñr kan för denorten
skull inte fastslås. Särskilt gäller detta i glest befolkade därorter,
befolkningen huvudsakligen består jordbrukare, vilka bo fastigheter,påav

dem brukas. Den omständigheten, uthymingsmöjlighet intesom av att
föreligger, medför dock inte, bostadsförmån saknar värde. Vidatt
bestämmande bostadsñrmånens värde i angivet fall kan hyresprisetav nu
i kringliggande tjäna till ledning punkt förstaorter 1 stycket av an-
visningarna till 42 § KL.

Är tjänstebostad med hänsyn till vederbörande tjänsteinnehavarei tjänsten
åliggande representationsskyldighet större än skäligen kansom anses
erforderligt för i motsvarande ställning särskild, meden utanperson men
tjänsten förenad representationsskyldighet, skall såsom värde bostadsför-å
månen endast vad kanupptagas bostadmotsvarasom anses en av
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tjänstebostadMotsvarande gäller,sistnämnda beskaffenhet. av armanom
erforderligt ñr tjänsteinnehavarensanledning än kanär större som anses

förtätt ersättningfamiljs tjänsteinnehavareoch behov. Harhans utge
uppskattade värde därmed minskasbostadensbostadstörmän, skall givetvis

till 32 KL.punkt 3 §av anv.
ske endast i begränsadbostadsförmänsvärde kan i övrigtJämkning av

elever vidfråga praktikanter, lärlingar,omfattning enligt ñljande. I om
vederbörande undersjuksköterskeskolor och liknande ñrekommer, att

eventuelltfri fri bostadåtnjuter naturaförmäner, kost,utbildningstiden
ñck-karaktärkontantersättning, harjämte mindre närmast avsomen

jämkas och tillfall tär naturaförmänemasådana värdetI upptasavpengar.
kontantersättningens storlek ochmed hänsyn tilldet lägre belopp, som

tredje stycketframstår skäligt punktövriga förhållanden l anv.avsom
till 42 § KL.

preliminär7.2.2 Avdrag för skatt

betalarersättning ñr arbete skall denVid utbetalning kontant utsomav
preliminära A-skattför betalningersättning göra avdrag mottagarensav

skatteavdrag UBL.39 § 1 mom.
Åtnjuter förmåner skall prelimi-skattskyldig jämte kontant inkomst andra

värde.efter inkomstförmånemas sammanlagda HarA-skatt beräknasnär
för förmån skall förmånsvärdet sättasden skattskyldige ersättningutgett en

med ersättningens belopp första stycket UBL.ned 8 §
intebelägen här i riket och ärVärdet förmån bostad är somav av som

ienligt följande grunder. Riket delas insemesterbostad skall beräknas
enhetliga fråga boendekostnader.områden väsentligen iär omsom

bestämmas till detFörmånsvärdet bostad inom varje område skallav en
inom området. bostadengenomsnittliga värdet för jämförbara bostäder Om

skall dock värdet be-med omgivningär belägen tätort närmasteutom
reducerat med tiodet lägsta nämnda genomsnittsvärdentillstämmas av

tredje stycket UBL.8 §procent
skall beräknas enligtVärdet bostadsförmån än angettsnyssav annan som

punkt andra och tredje styckena42 andra stycket KL§ 1samt av an-
Exempelfjärde stycket sådanavisningarna till 42 KL 8 § UBL. på§
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bostadsförmåner inte skall värderas enligt schablon semesterbostadärsom
och förmån bostad är belägen utomlands. Enligt 42 § andra stycketav som
KL skall förmån, inkomst beräknasvärdet ingår i lön ellerav som annan
till marknadsvärdet.

Med marknadsvärdet det pris betalas det varitpå orten,avses som om
fråga för kontanta medel inköpa produkter, eller andraattom varor
förmåner ingar i lön eller inkomst. Om sådant pris inteettsom annan
direkt kan skall med hänsynvärdet till det belopp tilltasanges, upp som
rådande förhållanden kan beräknas vid betalning med kontanta medelen
punkt andra stycket anvisningarna till KL.l 42 §av

Jämkat värde enligtpunkt anvisningarna tilltredje stycket 42 KL1 §av
skall beaktas från preliminärskattesynpunkt förmån skalläven om
värderas till marknadsvärdet och inte efter schablon.

När det gäller värderingen andra bostadsförmäner sådanaänav som
i tredje stycket8 § UBL, hänvisas således till bestämmelser i KLavses
förutom tredjepunkt stycket anvisningarna till 42 vid1som, av

inkomsttaxeringen inte tillämpas för bostadsförmån.

RSV har utfärdat rekommendationer vissa förmåner attm.m. om
tillämpas vid avdrag för preliminär för inkomståret vidskatt 1993,

förberäkning arbetsgivaravgift utgiftsåret och vid1993 1994 årsav
taxering RSV Dt 1992:23.

RSV:s föreskrifter värdet förmån bostadRSFS 1992:6 om av av som
belägen här i riket och inteär är semesterbostad tillämpas vidatt

beräkning preliminär skatt för inkomståret vid1993 och beräkningav av
arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1993 framgår tabellen nedan.av
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Tabell 7:1
Bostadsförmånsvärdeti krlmanad

IwygønoøhZrumøch .trumoch[rumRegion

475 2 250 3 200 050 075Stor-Stockholm l 4 l
550 2 400 3 350 4 050 050Stor-Göteborg 1 l

825375 2 100 3 000 3 800Kommuneri övigä l
75med inmerinvånare

Övriga 325 650 8252 000 2 900 3kommuner l
175 800 650 3 300 750Bostadbelägenutanför 1 l 2

medtätort närmaste
omgivning

Jämför i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.

7.2.3 Arbetsgivaravgifter

Underlag för beräkning avgifterna vad arbetsgivarenär avav summan
ersättning ñr utförtunder har lön i elleråret utgett som pengar annan

arbete eljest med anledning tjänsten, dock inte pension, eller andraeller av
skattepliktiga förmåner eller i fall i kap. andra stycket3 2 §som avses

ersättning för utfört arbete kap. första stycketAFL, 2 3 § SAL.annan
följer bl.a. förmånsvärdet fn bostad huvudregel skallHärav att av som

arbetsgivaravgifter. skattepliktiga naturaförmåneringå i underlaget för
skall, enligt 5 lagen uppbörd socialavgifter från§ 1984:668 avom

i enlighetarbetsgivare, USAL, till värde bestäms med 8 §tas ett somupp
skallförsta fjärde styckena innebär bostadsförmånUBL. Detta att-

vid för preliminär skatt,värderas på sätt avdrag ovansamma som se
7.2.2.

Egenavgifter7.2.4

hänföras till inkomst för-Värdet bostadstörmån kan annatavav som
egenavgifter den värdetvärvsarbete, skall ingå i underlaget för i mån

från utgivare tilltillsammans med ersättning och uppgåtten sammaannan
till värde bestäms ikr. Bostadsförmånen skall1 000 tas ett somupp

enlighet ñrsta fjärde styckena 5.1.2. I övrigtmed 8 § UBL, se ovan se-
motsvarande avsnitt i kap. 2.
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7.2.5 Pensionsgrundande inkomst

Det skattepliktiga värdet bostadsförmån ingår normalt i den pensions-av
gnmdande inkomsten och skall enligt 4 § PGI-lagen, värderas enligt

grunder vid avdrag för preliminär skatt i övrigtsamma som motsvaran-se
de avsnitt i kap. 2.

7.2.6 Kontrolluppgiftsskyldighet

Kontrolluppgift bl.a. förmåner utgör skattepliktig intäkt tjänstom som av
skall lämnas den förmånen kap.3gett 4 § LSK.ut Kontrollupp-av som
gifter skall lämnas för den den uppgiftsskyldigehar fått skatteplik-som av
tig förmån. Har betalat ersättning förmottagaren förmån, skallen
förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp 3 kap. 6 § andra
stycket LSK. förmånenAvser endast del skallår uppgift lämnasav om
den tid för vilken förmånen utgått 3 kap. 6 tredje§ stycket LSK.

Uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. § 4 LSK föreligger först efter före-
läggande skattemyndighet beträffande bl.a. sådan förmån med anledningav

tillfälligt arbete, fysisk ellergetts dödsboav ut och intesom av person
preliminärutgör omkostnad i näringsverksamhet, avdrag ñr A-skattom

inte har gjorts och det sammanlagt fått haftmottagaren lägre värdeettsom
än kr1 000 för hela året förmån med anledningsamt tillfälligt arbeteav
i andra fall än detangetts sammanlagt fåttmottagarensom nyss om som
haft lägre värde än kr för100 helaett året kap.3 5 § LSK.

Värdet förmåner iutgått än skall normalt beräknasannatav som pengar
i enlighet med bestämmelserna i KL. Värdet bostadsförmån änav annan
ñrmån semesterbostad skall dock beräknas i enlighet med bestämmel-av

i 8 § tredje stycket UBL. Hur bostadsñrmån värderasserna enligt
sistnämnda paragraf framgår under avsnitt 7.2.2.

Det bör anmärkas lagrummets lydelse innebäratt semesterbostad skallatt
värderas till pris och andra bostadsförmånerortens skallatt värderas enligt
schablonreglerna i 8 § tredje stycket UBL. Denna sistnämnda hänvisning
gäller således ñrmåner bostad belägna såväl i Sverige utanförav som
Sverige, tredje stycket itrots 8 § UBL endastatt gäller ñr bostäder
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skallförmånernasammanlagda värdetSverige. Detbelägna i angesav
LSK.kap. 7 §särskilt för sig 3

utländskaNågra7.3 system

TysklandochBelgienNederländerna,Finland,Danmark, Norge,I
singrunderhåller påanställdbostadsförnünnormaltbeskattas avsom

tjänst.
belägen. Detbostaden ärberoende påolika värdengällerDanmarkI var

kronordanska000värdetak, 40skattemässigtfastställtsdockhar perett
gällerför dessadirektörerverkställandeför utangäller inte etc,Regelnår.

marknadspriset.
vilketbetalar,arbetsgivarentill det beloppvärdetbestämsNorgeI som

bestämsarbetsgivarenbostaden ägsdriftskostnader. Ominkluderar av
ha kunnatskulletill den hyra uttas.bostadsförmänvärdet somav

Skattestyrel-Finland bestämsiallmänhetinaturaförmånerVärdet avav
marknadsvärdet.90normalt till procent avcasen

belopptill detvärderasprincipibostadsförmänskallNederländernaI
kostnadema. Förförsjälv ståanställdedenkostatskulle ha attdetsom

åtminstone måstebeloppetemellertidgäller1992 att vara
4,11växelkurskrmänad vidNlgmånad 7021a 414 omomenca

krår,584Nlgår, 223överstiger 54 400lönen inte ca
Nlg54 400överstigerlirmånad lönen256Nlgmånad 2b 549 omca

år.per
formel ettbostadsförman Belgien bestämsiVärdet som gergenom enav

faktiskaunder demärkbartoftast liggerbeloppbeskattningsbart som
bostaden.hållandetförkostnadema av

Närgäller följande.TysklandibostadsfönnånvärdetfrågaI avom
hyranintäktanställdehyrd denmåste tabostaden är summan avuppsom

marknads-skallföretaget,huset ägsOmarbetsgivaren.betalas avavsom
anställde.värdet ñr denbeskattningsbaradetbostadenvärdet för vara
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7.4 Fastighetstaxering

7.4.1 Syftet fastighetstaxeringmed

Det ursprungliga syftet med fastighetstaxeringen endast underlagattvar ge
för den särskilda kommunala beskattningen, vilken ersattessenare av
garantibeskatmingen. Under årens lopp har fastighetstaxeringen kommit att
fä bred användning inom både skattelagstiñningen och andra rättsområ-en
den. En möjlighet värdera bostadsförmän Villafastighetatt på är utnyttjaatt
fastighetstaxeringen underlag. finnsDet därför anledning i korthetattsom
redovisa reglerna fastighetstaxering.om

7.4.2 Hur taxeringen tillgår

Reglerna fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen 1979:om
1152, FTL, bl.a. och de grundläggande principernasom anger ramarna
för värdering fastigheter vissa formella och processuella regler.samtav
Vidare finns fastighetstaxeringsförordning 1979: 1193 med komplette-en
rande regler. Ytterligare föreskrifter och rekommendationer lämnas av
främst RSV.

Allmänt gäller taxeringsvärde skall bestämmas föratt varje taxeringsen-
het och värdet skall 75 %att enhetens marknadsvärdemotsvara tvá årav
före taxeringsåret 5 kap. 2 och 4 §§ FTL. Marknadsvärdet beskrivs

det pris taxeringsenheten sannolikt betingar vid försäljningsom som en
denpå allmänna marknaden 5 kap. 3 § FTL. Egendom skallsom

fastighet.är Enligt huvudregelntaxeras skall indelning i taxeringsenhet
grundas indelningpa i registerfastigheter. Vid värderingen kan en
taxeringsenhet indelas i olika värderingsenheter. Som exempel kanett
nämnas Villafastighet där huset är olikatvå värderingsen-tomtenen resp.
heter medan de tillsammans är taxeringsenhet.en

Ett grundläggande vid fastighetstaxeringen indelningmoment är en av
mark och byggnader i ägo- byggnadsslag. Mark indelas i ägoslag iresp.
huvudsak med utgångspunkt i användningen marken. T.ex. indelasav
mark småhus tomtmark. Klassificeringenupptas byggnadersom av som av

frånutgår hur byggnaderna är inrättade. Byggnad är inrättad tillsom

7 13-0568
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och tillbostad eller familjer klassas småhus byggnad inrättadåt två som
indelningenbostad minst familjer klassas hyreshus. Vid saknaråt 3 som

bostadens upplåtelseform betydelse. Byggnadsvärde det mervärdeär en
taxeringsenhet har grund den bebyggd kap. FTL.på är 7 8 §attav

Värddaldorer hos värderingsenheterkaraktäristiska egenskaperär som
värdefaktorer bl.a. storlek, ålderpåverkar marknadsvärdet. Exempel ärpå

förhållandenoch standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga och

värdeordning. Riktvärdet för tomtmark till småhus utgörs värdetav av en
undantagsvis, värdet kvadratmeter tomtmark. Värdet skalleller,tomt av en

flerainom värdeområdet bestämmas för skilda förhållanden för elleren av
fastighetsrättsliga förhållandenvärdefaktorerna storlek, och avlopp,vatten

speciell belägen-särskilda skäl föreligger, bebyggelse ochsamt, typom av
för sig. mark-het. innebär byggnad och mark värderas DetDetta att var

markvärdet bestäms i praktikennadsvärde därvid ligger till grund försom
omfattning. Andra ñrhållandeni huvudsak läget och byggrättensav av

storlek och beskaffenhet mindre betydelse. Riktvärdet skallärsom av
under normala förhållanden marknadsvärdet enligt de75motsvara av

grundernaförallmänna taxering återgivitssom ovan.
Riktvärde för småhus småhus med tillhörandeskall värdetutgöra av

varjeförråd och liknande byggnader 8 kap. 9 § FTL. Inomgarage,
förhållanden för ellervärdeområde skall riktvärde bestämmas för skilda en

flera följande värdefaktorer; storlek, ålder, standard, byggnadskategori,av
fastighetsrättsliga Storleken medförhållanden och värdeordning. bestäms

hänsyn till småhusets boutrymmen och biutrymmen kap.8 3 §ytan av
det i används begreppen boutrymme ochFTL. Genom lagtextenatt

biutrymme skall, enligt uttalanden i förarbetena 198788: 164 30,prop. s.
till standardmätreglema vid fastighetstaxeringen anknyta svensk

021051. Departementschefen anförde i propositionen följande.SS s. 31

Anknytnin i lagtexten till bo- och biutrymmesyta utvisar atten
skillnad föreli mellan dessa, vilketvär emässien VISS Eunna ger

liksom tidigare bör vi sammanräkningen denav
skillnaden mellan och biutrymmes-s.k. vârdearean. För bo-att

skall bli beaktad riktigt dock de lättpå sätt krävstoma ett att
från betonatavgränsas varandra. Som LMV mätpro-an var

blemen vid till del hänñrliga till klassificeringenAFT-81 stor
gällde väl detta sluttninävåningama.Främstutrymmena.av

lertidVad snedtaksvåningama torde problemet ravser eme
främst ha varit på vilket skulle mäta. Oklar deklara-sätt man
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tionsinformation kan förklaring till detta. Som agvara en
redovisat förordar kommittén i sådana fall vissa rånavsteg
svensk standard. Remissinstansemagwisar dock mycket
bestämt från ående standarden. jag firmerAven sådanett av en
åtgärd l.--oaccepta

jag bör lerna tillmätte anknyta svensk standard:namntm
Det emellertid värde förenklingar kimçle görasvore om 1
svensk standards mätte ler. Enli vad har erfarit har BSTJa
tillsatt arbetsgrupp fö förenklattra de leratten or oc re

enli kommittén föranleder särskilda bekymmer. Jagtsom arvidare det rrñjgregt hinnerär BST ändra svensktat att att
standard i sådan tid de tåmmelsema i svensk standardatt nya
kan läggastill grund för mätningen vid 1990 års småhustaxe-
ring. kan darför få anledning återkomma i denna frågaatta
när detta arbete föreligger.tatetresu av

I propositionen 198889: återkom137 föredragande statsrådet frågornatill
mätregler och anförde i anledning förändringar skulle igörasattom av

svensk standard i huvudsak följande.

Revideringen i standarden föranleder inte författninnågon s-
ändring. ändrinDen riksdagen vidtog; kap.8 3 § Lsom
våren 1988 SFS 88:544 varigenom1 bo- ochreppen,biutrymmes infördes i är min meningta agtexten, igten
tillräcklig den mätstandarden skall kommaatt attor nya
tillämpas vid fastighetstaxeringen.

RSV i sin handbok ñr fastighetstaxering följande angåendeanger
värdefaktom storlek. Värdefaktom storlek småhusets värdeyta.anges som
Värdeytan utgörs småhusets boyta och tilläggett motsvaran-av summan av
de m.20 dess biyta. Tillägget får dock uppgå till högst Vid20procent av
beräkningen biytans storlek får endast sådant räknasytan utrymmeav av
med kan inifrånnås huset dörr eller liknande. I tvåbostadshussom genom
skall heller biyta används kommunikationsutrymmegemensamtsom som
medräknas. Med boyta boarea enligt svensk standard SS 021052.avses

biytaMed biareal enligt svensk standard SS 021052.avses
Enligt svensk standard SS 021052 räknas boutrymme i flerbostads-som

hus och våning mark i småhus följande:ovan
vardagsrum, allrum,a kök och liknande ñr vistelse avseddasovrum,

arbetsrum,såsom hobbyrum 0.d.utrymmen
b i plan liggande för personlig hygien bad-såsom ochutrymmesamma

duschrum, toalett, bastu, tvättrum tvättstuga ñrutrymmem.m.
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mindre förrådklädñrvaring och klädvård än tvättannan samt annat
inom bostaden.

ingångflerbostadshus räknas lägenhetsförråd med frånIAnm.
förråd endast kan frånbostaden boutrymme medan nåssom som

biutrymme.trapphuset räknas som
förråd,småhus och tvåbostadshus räknas enklareI en- t.ex.

biutrymmeför förvaring trädgårdsredskap, detävenav som om
ingång från småhusets övriga delar.har

bostadsenhet för kommunikation mellan närliggandeinomc utrymme en
i varjeboutrymmen enligt korridor och trappa mätsentré, trappaa;

plan.

till del använda för boutrym-Biutrymme viss nåAnm. attsom
e.d. räknas ändå i sini plan oinredd vind, garagemen samma

helhet biutrymrne.som
mark liggerdel våningen delvis belägen under ochDen är somav som

byggnad och vid vilkeninom från yttervägg gränsar6 motm som annan
golvet, jämställs medomgivande mark belägen i nivå med eller underär

vinkelrätt frånvåning helt mark. Avståndet 6 mäts ytterväggensovan m
angivna iinsida. finns för mätningen detaljerade regler,Dessutom mer

här.svensk standard 021052, dock inte återgesSS som
hand fastighets-Underlag för fastighetstaxeringen utgörs i första av

med uppgifter arealer,deklarationema. Dessa är delvis förtryckta om
indelning i taxeringsenheter erhålls från det länsvis fördam.m. som
fastighetstaxeringsregistret. Deklarationema skall lämnas fastig-av

fastställt formulär.hetsägaren blankett enligt RSVpå av

Är taxeringsvärdet verkligen7.4.3 75 marknadsvär-procent av
det

Enligt fastighetsskatteutredningen överrensstämmerSOU 1992:11
vidvariationer med marknadsvärdenas variationertaxeringsvärdenas väl

värderingstidpunkten. längre tid sedan taxeringsvärdenaMen gåttsom
fastställdes desto kommer enligt utredningen taxeringsvârdets andel avmer
marknadsvärdet variera mellan olika hus i olika delaratt typer av av
landet. Vidare redovisas följande i betänkandet.
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För småhus sålda under sista kvartalet 1989, dvs. före 1990 årsstrax
allmänna fastighetstaxering, uppgick taxeringsvärdeuivån endast till knappt
40 marknadsvärdena.procent Förhållandena varierade dock betydligtav

Örebroöver landet. I lin uppgick taxeringsvärdenivån till drygt 47
Eftersom småhusprisemaprocent. relativt kraftigt under slutetsteg av

1980-talet låg taxeringsvärdenas andel köpeskillingen betydligt underav
75 redan under sista kvartaletprocent 1990, eftertvå år nivååret straxmen
innan de taxeringsvärdena användes underlag för fastighetsskattennya som
för första gången. För landet helhet uppgick taxeringsvärdenivån tillsom
endast 50 marknadsvärdena i genomsnitt.procent Den lägsta nivånav
fanns då i Malmöhus län där den uppgick till 45 och den högstaprocent
i Stockholms län där den uppgick till S3 procent.

De sjunkande fastighetspriserna under 1991 och 1992 har lett till att
marknadsvärdet i vissa fall understiger taxeringsvärdet.numera

7.4.4 Taxeringsvärdets förhållande till boendevärdet

fastighetsskatteutredningensI betänkande SOU 1992:11 73-77 finnss.
visst material intresse för denna utredning under rubriken 4.3av
Skatteuttagets variationer boendevärdeperspektiv, vilketett delvisur
återges i det följande.

För både hyres- och småhus stiger taxeringsvärdet krafti t
med husets värdeår. Skattereduktionenför och ombygny-bostadshus begränsar dock variationema avsevärt och förinskatteuttaget blir lägstför deatt årgångar-na.senaste

Taxeringsvardet adratmeter iär dubbeltgenomsnittper
högt ñr småhusen för hyreshusen. Skillnadernasom lskattesats medför dock fastighetsskatten kvadratmeteratt perår ungefär densamma.

För småhusen deär regionala skillnaderna såväl taxenngs-
värde fastighetsskatt kvadratmeter betydande.som per .

4.3.1 Paritetsproblemet

Den Ersta frå vi ställer när fasti hetsskattens variationeran ossstuderas uti boendevârdespe tiv är skillnadernaett omi skatteuttaget mellan olika gamla fastigheter kan motsvaraanseskvalitativa skillnader i bostadskonsumtionen. Som fram år avtabellen nedan ökar taxeringsvärdet mycket tydligt med astig-
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hetens värdeår. gäller inte bara hyreshusenDetta ävenutan
småhusen. Faktum är småhusens taxeringsvärden varieraratt

olikanästan lika mycket mellan åldersklasser mellan olikasom
delar landet.av

Värdenivån emellertid generellt dubbeltär nästan så högsett
ñr relativasmåhusen för hyres I är därför determersom usen.
åldersmässiga variationema betydligt för hyreshusenstörre än
för suühusen. Med relativa variationer här förhållandetmenas
mellan det högsta och lägsta taxeringsvärdet kvadratmeter.per

hyreshusen det högsta genomsnittsvärdet drygtFör är trecgångerhögre det lägsta till det totala ochän taxeringsvär etserom vi
bostadsdelensfyra hö vi enbart till taxerings-gånlger re om ser

värde. det högsta värdet dubbeltdäremot är såor s usen
hö detallågsta.som

kontinuerli medaxerinbgåvökar i stigandeet stort sett t
värdeår för småhusen och för hyreshusen. genomsnitt-ete

taxeringsvärdet kvadratmeter för småhus minskar docka per
från första hälft förñr hus suttiotalets hus frånot samtn

gäller den tänkbar19 8 och 1989. V årgången ärsista en
förklarin den genomsnittligautrustningsstandarden äratt
betydligt för dessa hus 1980-talets tidigareägre än årgång-or
ar

de enomsnittliga värdena inom respektiveSpridningen kring
värdeårsklass också tydande både för småhusen och förär
hyreshusens totala taxennñsvärde.beror förmodligenDetta på
de regionala prisskil adema vidare nedan.sestora

de skillnaden skatteuttaget dessaFrågan är vanatio-om som
i taxeringsvärdet upphovtill kan skäliga utifrån ettner ger anses

boendevärd rspektiv. ftersom utrustningsstandarden |
allmänhet i hus och högre standardär ögre måsteennyare

boendevärde kanhö det rimligtmot ett attanses svara re vara
också skatteuttaget Med andra ord skulle det höär ögre. re
skatteuttaget från fasti heter kunna såmotiveratyngre anses oc

tiv till stigandeboendevärdesperspe tendensenettur om
taxeringsvärden med stigande värdeår försvinner när tarvi

tillhänsyn skillnader i standard.
framgick ñregående regressionsanaly-Som våraavsnitt visari
småhusens taxeringsvärde värdeåret har betydelseattser av or

svärdet då hänsyn till skillnader standard-äventaxerin tarvi i
ftersom standarden inte värdepåverkandepoäng utgör någon

aktor vid hyreshusen saknas explicita giftertaxerin en av u
standarden taxeringsregistret.i fastigheter i otsva-om essa

kan ñrrande analys därför göras hyreshusens del.inte
visserligen tillgång till vissa standarduFör småhusen har vi p-

gifter. det mycket omöjligt eltTrots är det svårt inte attom
särskilja standardskillnademas betydelse för taxerin svärdets
variationer från inverkan.värdeårets Med andra ord ävenan

del de variationer i taxeringsvärdet kvadratmeteren av per som
funnit mellan hus med standard ochvi samma g i samma

region med olika värdeår bero standardskillnader.antasmen
Anledningen riktvärdetabeller användsär de vidatt som
fastighetstaxeringen bland .regressionsanalyserbaseras påannat

kopeskillmgsstatistik. dessa såvälI analyser värdeåringårav
standardpoâng oberoende variabler. Eftersom husettsom som

standard kan glas både dess ålder och vissaåters av av
utrustninglsdetaljervariationema i marknadsvärdet,an som
beror standard, fångas bådapå dessa variabler.usens up av
Följaktligen standar kunnakommer påverkaså taxe-en oc
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båda värdefaktorema värdeår och standard-ringsvârdet genom
POWE-

4.6 Variationen taxeringsvürda lörTabell kvadratmeter småhusochperi olikahyreshus värddralilasser. Kronor kvadratmeter.per
Taxenngrvarde kvadratmeterpermahua Hyreahua

faatigh, boatadadelenhela
medel- aprid- rnedel- aprid- medel-

Virdeklauår värde mng värde ning värde ning
85 1481 67Alla 2850 65 1658

87 83 1000 351949 2340 1126-1950 1959 2786 69 1198 91 1036 30- 351960 1969 3017 54 1452 103 1164- 451970 1974 3006 1699 90 1381 23-1975 51 1851 261979 3110 1989 43-1980 3346 47 2608 2571 241982 46-1983 1985 4118 39 3246 47 3347 24- 46561986 1987 33 3776 38 3826 22- 351988 4899 37 3629 3886 23
40541989 4841 49 3769 28 20

Maximal diffe-
irensabsolutater-

2259 2650 3054mer
relativater-
mer 2,1 3,4 4,1

pgiñernaU variationskoeñicienten,det vill den genomsnittligasägaavserawi från i medelvärdet.medelvärdet procente sen avSkillnadenremlåeätivekvoten och minstagenomsnittsvirdet.mellanstörsta
Källa: Urval 90 beräkningar.och SCBochur egna
Å andra sidan innebär taxeringsvärdets variationerinte detta att
mellan olika vârdeårsklasser enbart kan liantöras till standard-
skillnader. Faktorn värdeår kan nämligen också kgiaantas
andra åldersberoende egenskaper förväntad endesåsom åters
livslängd avsnittoch räntebidragenskapitaliseringseffekter. Se

tabell i bilaga enda slutsats kan4.2 B4. 2 4. Densamtovan vi
dra är därför del de variationer i taxeiingsvärdetatt en av som

funnitvi mellan hus i standardklass med olikasamma men
vârdeår förmodligäiberor på standardskillnader harsom
betydelse för adsvärdet fåninte p avmar men som as

lertistandardpoängen. Hur denna del är vistor vet inte.eme
Sammanfattningsvis dessa analyser odifferentieradattvisar en

fastighetsskatt baserad taxeringsvärdet betydandepå ger
skatteuttaget mellan hus med olika värdeår. Somvariationer i

framgår tabell innebär dock reduktionsreglema för de4.7av
både variationema begränsas ochårgångama avsevärtsenaste att

delvis förändras. den äldre delen beståndetmönstret Iatt av
ökar skatteuttaget med stigande vârdeår det lägsta skatteut-men

finner vi hus ñrdigstållda under de tio åren.taget senaste1
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Statistik7.5 m.m.

hyresundersökning7.5.1 SCB:s statistiska bostads- och

ligger tillgenomför årligen bostads- och hyresundersökning.SCB somen
bostadsförmån.grund för bl.a. nuvarande schablonvärdering 1991 årsav

undersökning den 31 SM 9202. Syftetär har Bosenast presenteratssom
hyroravgifter ochmed undersökningen dels informationär att omge

förändringar sammansättningen hyres- ochi dessa, dels beskriva av
bostadsrättsbeståndet. Undersökningen riksomfattande urvalbaseras på ett

färdigställdalägenheter utgången 1990.t.o.m.av av
mSkillnader i hyraavgift bostadsyta mellan nyproduceradenper

har, enligtbostadsrättslägenhet och hyreslägenhet SCB,typav samma
under de under-vanligen varit mellan 5 10 årenssenasteprocent-

sökningar. förklaras i med bostadsrättsinnehavarenDetta sett attstort
hyranavgiften imåste erlägga insats gnmdavgift. Skillnaden mellanen

jämförbara hyres- och bostadsrättslägenheter ökar sedan normalt under ett
till dess bostadsrättsförening andraantal det blir aktuellt i medår en

åtgärder det löpande lägenhetsunderhållet. grund förändringarän På av
olika skattereformer osäkerheten i siffrorna iorsakats är störresom av

undersökningar.1991 undersökning än i tidigare årsårs
I det SCB i sin undersökning kallar hyraavgift ingår alla obligato-som

riska och falltillägg bränsle, i ñrekommandesåsom varmvatten egna
utgifter för bränsle och ñr bilplats ellerHyravarmvatten. garage, annan
lokal, inte i hyranavgiften.används för bostadsändamål, ingårsom
Utgifter förhushållsström inkluderas inte i hyranavgiften.

undersökningen används regionindelning bestående regionernaI A,aven
och Region Stor-Stockholm, regionB, C D. A Bmotsvarar motsvarar

Stor-Göteborg, region C kommuner i övrigt med än 75 000motsvarar mer
invånare och region D övriga kommuner i landet.är

Iägenheternas hyresnivåavgiftsnivå sammanhänger bl.a. med lågen-

hetemas ålder, storlek i riket de är belägna. Hyroma är isamt var
allmänhet lägst för lägenheter från 1940-talet. Genomsnittshyran i hela
riket för och kök uppgick under till kr i lägenheter3 1991 40 700rum
färdigställda och tidigare, kr i hyreslägenheter färdigställda1940 36 800
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1950, färdigställda1941 39 100 kr i hyreslägenheter 1961 1970 och- -
hyreslägenheter49 100 kr i färdigställda 1986 1990.-

Genomsnittshyroma för varierade under i förhållande tillär 1991 byggår
krm.med i inom allmännyttan92 För trerumslägenheter husmestsom

krmmed firdigställandeár 504 för1941 1950 hyran medan denvar-
krm.lägenheter i hus färdigställda och 596 För1981 är 1991senare var

permkunde den genomsnittliga efter färdigställandeärärshyran variera
lerm.med till 154upp

Genomgående färdigställandeärär lägenheter med 1986 1990 dyrast.-
Därefter följer lägenheter i hus lärdigställda 1985,1981 1976 1980,- -
1971 1975 i nämnd ordning. fastigheter med färdigställandeärFörnu-
ñre det1971 inte givet lägenheter i äldre hus är billigareär änatt
lägenheter i hus. exempel kan den billigasteSom nämnas attyngre
årshyran för lägenheter med fem och kök återfanns förän årmer rum

i intervallet färdigställandeär såväl lägenheter med1991 1961 1970. För-
och kök lägenheter med fem och kök det dock lägsttre rum som rum var

mgenomsnittlig årshyra i hus med färdigställandeår eller1940per
tidigare.

Den genomsnittliga månadshyran lägenhet i januari och den1992per
m2genomsnittliga årshyran under januari framgår nedan-1992per av

stående uppställningar hämtade från statistik.är SCB:ssom
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1985 3594 4443 5379 6018 417728621981- 5626 7027 45433061 3853 47601986 1990-
32042952 3735 4719 62222933Samtliga

RegionB
5295 32732985 3738 70231940 2164- 5615 29281950 3791 45731941 2143 2832- 3985 5007 300132531951 1960 2073 2930- 4546 5516 35272310 3131 37741961 1970- 32553659 4514 60391975 2354 31861971- 5058 6108 39242534 3446 41771976 1980- 5451 5782 42511985 44911981 2694 3633- 4725 5978 6582 46201990 3310 40881986-
4715 5916 33612222 3078 3739Samtliga

CRegion
5926 30692712 3690 43981940 1946- 3357 4057 5097 27731950 1865 25831941- 2544 3205 3860 4969 27341951 1960 1761- 30822702 3427 4073 48491961 1970 1900- 3424 4163 4964 30441975 2030 28391971- 5245 35283050 3700 44881976 1980 2166- 4717 5662 38331985 2303 3280 40211981- 5065 59723565 4307 40181986 1990 2698-

4251 5299 30781930 2764 3487Samtliga
Redon D - 4573 27442450 40971940 1747 3212- 25662521 3604 40951941 1950 1644 3147- 3761 4525 25241951 1743 2421 30781960- 4070 5062 28231848 2625 32941961 1970- 3905 4531 28451975 1929 2756 33201971- 4190 5042 32022082 2915 36341976 1980- 5185 33351985 3805 44111981 2236 3013- 5168 5667 37811986 1990 2620 3337 4144-

4845 28783374 41411864 2692Samtliga
Hela riket

6325 29993633 46671940 1987 2768- 26563887 48161941 1950 1828 2578 3263- 3917 4994 27321951 2569 32161960 1818- 4283 5208 31031970 1914 2772 34831961- 5261 30481975 3499 42061971 2037 2881- 3765 4525 5477 34492156 30411976 1980- 3251 4907 5704 37651985 2454 40831981- 5304 61602723 3497 43091986 1990-
3530 4395 5558 30652807Samui 1966a
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Samtligas kr o

526 606
542 569
536 560
560 577
579 594
619 633
615 695
686 735
556 595

523 632
553 638
562 612
565 604
587 616

671 744
Samtliga 589671 634 606 563 625

RegionC
5691940 531 526 450 530489-1941 1950 564 545 536 504 572 544-1951 1960 543 533 527 505 534496-1961 1970 549 532 522 509 490 528- 19751971 564 544 527 532 545510-1976 1980 572 551600 538 536 557- 19851981 637 585 562 555 595618-1986 1990 714 660 646 613 594 652-

Samtliga 564 548 521534 492 543
onDRw 1940 501 453 355488 449 472- 19501941 516 537 509 519433 400-1951 531 5051960 501 513488 473- 5161961 1970 539 503 502 516498- 1975 5401971 532 514 511 529484-1976 1980 579 556 541 517 504 548- 1985 5791981 602 570 545 519 574-1986 1990 675 605 555 631638 619-

Samtliga 541 534 517 505 461 528
Hela riket

1940 603 561 534 517 560468-1941 1950 570 558 537 552489 481-1951 1960 553 539 534 522 511 543- 19701961 556 541 532 531 523 541-1971 1975 568 555 539 542 532 557-1976 1980 596 563 553 572577 555- 19851981 598662 624 609 573 620-1986 1990 709 659666 647 634 607-
Samtliga 580 563 546 541 513 559

N
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villauthyrningHyresnivå vid7.5.2

bostadenhyresnivånstatistik visar närofficiellfinns inte någonDet som
undersökning från 1991finnsVillafastighet. Däremotbelägen iär enen

samla ingjortStockholms län harskattemyndigheten i attgenomsom
hyreskontrakt medregistreradehyresnämnden i Stockholmhossamtliga

för förfrån besittningsrätten 1990anledning hyresgästen avståttattav
medelvärdenafastigheter ochomfattade totalt 496Undersökningensmåhus.

varieradei olika kommunertaxeringsvärdethyresnivåns andel avav
5 %.relationstalen 18%. Spridningen% ochmellan 13,4 7,6 varav -

underlag saknas,säkrarerekommendationenResultatet och att,var om
totala% fastighetensvärderas till minst 10bostadsñrmånsvärdet skall av

taxeringsvärde.
Även undersökninggjortHallands län harSkattemyndigheten i aven

Under-taxeringsvärdet.jämfört detta medñr villor ochhyresnivån
framtagna1992. Detdvs. taxeringsåretinkomståret 1991,sökningen avser

Beträffande allafastighetsregistret.iuppgiftermaterialet grundas på
kontrolleratsharpermanentbostadfysiska änäger mer enpersoner som

Materialet har sedanfastighet.kyrkoskrivna påvilka är resp.personer som
tillställt desin hariolika lokala skattekontoren,delats depå tursom

undersökningen,frågeformulär. Resultatetskattskyldiga ett somav
hyresnivåns andelgenomsnittsvärde54 observationeromfattade ett avgav

det frågade 54 fallen96. elvataxeringsvärdet 13,46 Ipå omvaravav
fall hyransoch i dessaoch hyresgästensläktskap mellan uthyraren var

hyrorna96. Spridningentaxeringsvärdet endast 11,06relation till av
form.nedan i förenkladåterges

fastigheterintervall antal

0-5 6 st
6-1096 16 st
11-15 14 st
16-2096 11 st
20-3096 4 st
30%- 2 st
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7.6 Problemavgränsning

7.6.1 Direktiven

Enligt 42 skall§ KL värdet bostadstörmñn beräknas medav
ledning ällande hyrespris på eller, det inte gårorten attavsåtån om
göra jämförelse, efter lämpli grunden annan

I fall ugkommersvårigheter värderingenvissa vi av
bostadsförman. gäller i första hand arbetsgivarennär
tillhandahåller bostad form Villafastighet. Riksskattever-i av en
ket utfärdar e tabeller förår värderin fri bostad. Dessav preliminärskatgeavdraget.av
värden rund för Tabellvär-ger
dena i väl överensstämma med verkli hyresnivåerrege

detnär är fråga lägenheter i flerfamiljshus. däremotom arinte lika anvandbara vid värderingen bostadsförmån näravbostaden Villafastighet.utgör en
Ifrågavarande regler har ñroch sig inte ändrats i sambandi

med skattereformen. Det finns enligt ändåmin mening an-ledning över reglerna detta område. Utredaren böratt se
pröva möjlighetenvid be förmansvärdet föratt av envillafastig införa schablonre har karaktärenet en uttryckte som av enpresumtion värdet, andel taxerinav ex. som en av s-
värdet. En sådan presumtionsregel bör kunna ligga till rund orberäkningen arbetsfivaravifter och preliminär tt,av s men
skall inte bindan vid i omsttaxeringen.vara e

7.6.2 Framförd kritik

kritikDen har framförts till utredningen dagens regler angåendemotsom
beskattningen bostadsförmåner har uttryck för särintressen ellergettav
haft karaktären detaljanmärkningar. frågorDe tagits har varitav som upp

skiftande slag. Vissa såsom artister och reservofficerare, harav grupper,
framfört synpunkter går bostadsförmånpå inte borde påförasut attsom
när boendet kan betraktas kostnad för övernattning undersom en
tjänsteresa.

Överbefälhavaren är inne linjepå och yrkesofñcerareattsamma menar
vid studier utomlands skall ha ekonomiska förhållanden för-samma som
svarsattachéema, dvs. bostadsñrmån erhålls under utlandsvistelsensom
bör skattefri.vara

Branschorganisationen för Svenska Fritidsboendeanläggningar, BSF,
framför önskemål frågan förmånsbeskattning anställdasattom om av
utnyttjande företags- och personalstiftelseâgda semesterbostäder skallav

till behandling utredningen. Vad branschen efterlysertas ärupp av en
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modell ñr värderingen i enlighet med vad Förmånsbeskattningskommittén
föreslog 1987.

7.6.3 yroblemområden

Direktiven bara fråga det aktuella området, nämligenpåtar upp en
värderingen i det fall bostaden Villafastighet. Vidutgörs värderingenav en

sådana bostäder uppkommer enligt direktiven svårigheter, eftersomav
tillgängliga tabellvärden hyresnivåer inte likaöver är användbara i dessa
fall. Enligt direktiven skall utredningen ñrsöka hitta schablonvärderingen

har karaktären presumtion värdet bostadsförmån i villa,påsom av en av
viss andel taxeringsvärdet. sådan presumtionsregel bör,En sägst.ex. en av

det, kunna ligga till grund för beräkningen arbetsgivaravgifter ochav
preliminär skatt, skall inte bindande vid inkomsttaxeringen.men vara

såledesDetta är det huvudsakliga utredningsuppdraget det gällernär
bostadsförmåner. Men även reglerna i kan enligt direktiven över.stort ses

De aktualiserade frågorna bostadsförmån för artister och reservofñce-om
hänger med frågan de skall tjänsteresa ellerpårare samman varaom anses

inte och behandlas därför i kapitel 4.
Frågan utvidga det skattefria området till bostadsför-ävenatt attom avse

till yrkesofñceraremåner under utbildning utomlands har inte sin grund
i några administrativa problem förär närmast uttryck ettutan ett
partsintresse. Några bärande skatterättsliga skäl ñr sådant undantag harett
inte framkommit. fråga inte heller iDenna direktiven. Det finnstas upp
därför inte anledning ytterligare beröra denna fråga.att

Värderingen semesterbostad skall i dag ske efter marknadsvärdet närav
det gäller avdrag för preliminär skatt arbetsgivaravgifter. Vidoch uttag av
inkomsttaxeringen skall semesterbostad värderas andrapå sättsamma som
bostadsförmåner, dvs. till hyrespriset kritik har riktatspå Denorten. som

dagens regler i principgår semesterbostäder bör behandlaspåmot ut att
förmånligare än vad idag. skäl härför bl.a. detgörs Som ärattsom anges
önskvärt för den svenska turistnäringen med ñrmånligare behandling.en
Det ingår inte i utredningens uppdrag föreslå ändrade Skatteregler iatt
subventionerande syfte och frågan berörs därför inte vidare.
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överväganden7.7 förslagoch

Utredningen förslag: första föreslås värdet förmånFördet att av av
bostad belägen och semesterbostad skallär här riket ärintesom l som
vid preliminärskatteberäkningen beräknas kvadratmeter bostadsytaän:r
och ñr närvarande 8 å stycket UBL. För detinte som per rum
andra föreslås jämkningsmöjlighet vi arbetsgivaravgifter.uttagen av
Regeln innebär skattemyndigheten framställning arbetsgivarenatt av
fär bestämma bostadsförmånsvardet till det värde följer 42 §avsom
första stycket KL i ällande hyrespris det värde bestämsorten om som
enligt 8 § tredje stycket awiker med % frän det värdeL än 10mer

följer första stycket42 § KL.som av

7.7. l Allmänt

Huvudprincipen för värdering förmån fri bostad vid inkomsttaxe-är,av av
ringen, förmånen skall värderas till hyrespriset faktiskapå Dettaatt orten.
värde bostadsförmånen uppenbarligen i princip bestämmas påmåsteav
grundval värdering i efterhand vid slut då hargörs åretsav en som man

överblick hyresprisema och förhållandena i det enskildaöver på ortenen
fallet.

En arbetsgivare skall avdrag för preliminär skatt ochverkställasom
betala arbetsgivaravgifter ñrmånsvärdet dock löpande underpå måste året

vilket värde han skall lägga till grund ñr avdrag för preliminär skattveta
arbetsgivaravgifter. särskilddenna anledning har införtAvresp. man en

schablonvärdering bostadsförmån i också indirekt under-UBL, styrav som
laget för arbetsgivaravgifter. Schablonvärdena, enligt lagtexten gällersom
vid värdering förmån bostad belägen i Sverige ochsådan ärav av som

inte semesterbostad, sig statistikär grundar SCB:s hyresnivånpåsom om
på hyreslägenheter flerfamiljshus.i

tabell schablonvärden utfärdats indelat landet iDen över RSVsom av
fem olika regioner och för varje region värdet olika bostäder medanger av
hänsyn till antalet rum.

Schablonvärdena gäller preliminär-i princip bara i fråganämnts omsom
skatten och arbetsgivaravgifterna. ligger emellertid i sakensDet attnatur
den schablonvärdering sålunda sker och skall också påsom som anges
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kontrolluppgiftema får betydelse för taxeringen. I praktiken är detstor nog
så schablonvärdena i de allra flesta fallen läggs till gnmd för såvälatt
deklarationen taxeringen. Det därför viktigtär schablonvärdenaattsom
blir korrektaså möjligt.som

Schablonvärdena bygger tidigare nämnts på statistiska uppgiftersom om
hyresnivån i flerfamiljshus. Som iantyds direktiven är värdena inte
representativa för hyresnivån i villafastigheter. regel tordeI schablonvärdet
bli lägre än det verkliga hyrespriset Er bostäder i villafastigheter. Det
beror bl.a.på villafastigheterna även omfattar ochatt tomt attm.m. en
villa med antal lägenhet i flerfamiljshus normaltettsamma rum som en
har bostadsyta.större

I direktiven sägs utredningen bör möjlighetenpröva vid beräkningatt att
förmånsvärdet för Villafastighet införa schablonregel harav en en som

karaktären presumtion värdet, andel taxeringsvärdet.t.exav en av en av
Innan prövar olika modeller för schabloner bör dock ställa sigman man
frågan det över huvud befogatär ha kvar schablon-taget attom en
värdering vid beräkning avdraget för preliminär skatt och underlaget förav
arbetsgivaravgifter eller kan bestämma värdet efterom man samma
grunder vid inkomsttaxeringen, dvs. till hyrespriset på orten.som

Frågan har berörts i 198788:52, där föredragande62, departe-prop. s.
mentschefen uttalade följande.

kommitténSom anfört förär källbeskattning och taxeringen
värderingsregel inte realistisk. Däremot bör möjlig-gemensamfå bättre överensstämmelse mellan det preliminäraetema att en

skatteutta och det slutliga till I sammanhanget böret tas vara.
också de preliminära värdena även ligga tilltas att avses
gnmd för beräkningen arbetsgivaravgifter.av

Det skulle naturligtvis fördel värderingsreglerna kimdevara en om vara
enhetliga vid såväl inkomsttaxeringen uppbörden källskatt ochsom av
arbetsgivaravgifter. Det skulle emellertid medföra betydande administrativt
merarbete för arbetsgivarna löpande värdera förmån bostad tillatt av

pris. Man bör därñr ha kvar schablonvärderingen vid uppbörden.ortens
En väg enhetlignå värdering vid inkomsttaxeringen ochattannan en

uppbörden införa schablonvärderingen även vid inkomsttaxering-attvore
Med hänsyn till det i det enskilda fallet alltid kan uppkommaatt storaen.
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skillnader mellan schablonvärde faktiskaoch det värdet bör dockett
bostadsñrmåner inte schablonvärderas vid inkomsttaxeringen. De
nuvarande reglerna inte heller ha orsakat tillämpnings-några störresynes
problem. Det finns därför inte anledning införa schablonvärderingatt en
vid inkomsttaxeringen.

formNågon schablonvärdering bör således finnas vidkvar beräkning-av
underlaget för avdrag preliminär skatt och arbets-uttagen av av av

givaravgifter. Fråga då det bör införas särskildär schablon förom en
villabostad eller den nuvarande schablonen bör justeras i syfte attom
åstadkomma rättvisare värdering villabostäder.en av

7.7.2 Schablonvärdering villabostadav

Boende i villa har i regel högre värde boende i lägenhet.än Detta berorett
bl.a. tillgång tillpå trädgård och ñrrådsutrymnren. Vidarestörre är en
villa 5 och kök oftast i kvadratmeter räknatstörre änt.ex.om rum en
lägenhet likamed formmånga Detta mervärde i trädgårdrum. av m.m.
och större boyta beaktas inte med schablonvärderingar.nuvarande Det
finns därför anledning överväga kan hitta schablon-att ett annatom man
vârderingssätt för bostadsförmånjust i villa. metod enligtEn som
direktiven skall övervägas är kan från viss procentuellutgåom man en
nivå fastighetens taxeringsvärde. I det Följande redovisas några metoderav
för schablonvärdering bostadsförmån i villafastighet.av

Taxeringsvärde: utgångspunkt schablonvärderingsom

Om väljer använda viss taxeringsvärdet ñratt procentman en av
värderingen bör givetvis fastighetens totala taxeringsvärde användas
eftersom då inkluderar värdet trädgård och således får ettman av m.m.
värde bättre hyresvärdet vad bygg-än vissmotsvarar procentsom en av

attnadsvärdet gör. Andra fördelar med använda taxeringsvärdet som
utgångspunkt ñr värderingen villabostad får iär principattav man
enhetlig värdering, grunden för beräkningen ñrmånsvärderingen äratt av
tillgänglig för i fastighetstaxeringslängdema och det lättäratt attenvar
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räkna värdet. Metoden såledesär enkel tillämpa ñr arbetsgivarenut att
och värdet kan lätt förutses den skattskyldige.av

Metoden har dock även nackdelar. förstaFör det uppkommer värderin gs-
problem när flera byggnader samtaxeradeär fastighet ochpå särskiltetten
byggnadsvårde inte är ochåsatt byggnaderna. För det andra kanvar en av
i det enskilda fallet betydande felaktigheter i värderingen uppkomma,
vilket framgår det material utredningen tagit del Som underlagav som av.
ñr bedöma taxeringsvärdet kan användas underlag föratt om som en
schablonvärdering har utredningen hatt tillgång till de två undersökningar

redovisats i det föregående, nämligen den undersökning gjortssom som av
skattemyndigheterna i Stockholms och Hallands län. Sammanfattningsvis
kan Stockholmsundersökningensägas medelvärde hyresnivånatt påettgav

motsvarade 10,6 taxeringsvärdet medan Hallandsundersökningensom av
medelvärde på 13,46 taxeringsvärdet. Spridningenettgav av av

Stockholmsundersölcningen,relationstalen inte så i 5 18%,storvar -
medan spridningen relationstalen i Hallandsundersökningen betydligtav var

frånstörre, 2% till närmare 96.40 Den spridningen relationstalenstora av
visar värdering grundvalpå taxeringsvärdena kan leda tillatt storaen av
felaktigheter. Spridningen relationstalen visar också det tidigareav som

nämligen taxeringsvärdena varierar i landet i större utsträckningsagts, att
än vad lägenhetshyroma varierar. Det finns således inte tillräckligt klartett
samband mellan taxeringsvärde och hyresnivån taxeringsvärdetså kanatt
användas underlag för värdering bostadsförmån i villabostäder.som av

Arbetsgivarens kostnader grund för värdering bostadsfönnán villaisom av

Metoden låta arbetsgivarens kostnader ligga till grund ñr värderingenatt
förefaller enkel tillämpa för arbetsgivaren, eftersom kostnadernaattvara
är ända ñr denne. RINK övervägde också i sitt betänkande läggaatt
arbetsgivarens kostnader till grund för värdet fann detta inte lämpligt.men
Bl.a. pekade RINK på arbetsgivarens kostnader inte alltid detatt motsvarar
verkliga värdet. Ytterligare problem uppkommer med denna metodett
nämligen bestämma vad skall inräknas i arbetsgivarens kostnader.att som
Som exempel kan nämnas frågan i vilken utsträckning skall beaktaman
värdeminskning och reparationerombyggnad.
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Sammantaget är det tydligt kostnadsmetoden inte lämpligäratt att
använda. Någon ytterligare särskild metod kan lämplig försom vara
värdering förmån villabostad har utredningen inte funnit. Kvar stårav av
då möjligheten den nuvarande schablonen densäatt attanpassa ger en
rättvisare värdering beträffande villabostäder.även

7.7.3 Differentiering den nuvarande schablonenav

Schablon beräknad kvadratmeterper

orsakernaEn till varför de nuvarande schablonerna bygger påav som
hyreskostnaden i lägenheter i flerfamiljshus, i fallmånga inte lämpar sig
för värdering bostadsförmån i villa bostadsytanär nämnts oftastattav som

i villaâr större i hyreslägenhet med motsvarandeän antalen en rum.
Den statistik redovisarSCB vid handen den genomsnittligaattsom ger

följande förär lägenheter i hela riket.ytan
och kök kvm1 41rum -
och kök kvm2 60rum -
och kök kvm3 78rum -
och kök kvm4 98rum -

5 och kök kvm132rum -
För få bättre värdering förmån bostad i allmänhet ochatt en av av

villabostad i synnerhet bör schablonen ändras hyran kvadrat-så att per
och inte antal bildar utgångspunkt ñr värderingen. Dettameter per rum

bör kunna ske förfarandet kompliceras i nämnvärd förnågon gradutan att
arbetsgivarna. Uppgift bostadsytan finns normalt lätt tillgänglig förom
arbetsgivarna och det enda tillkommer tabellvärdet skallärmoment attsom
multipliceras med bostadsytan.

Värme, el m. m.

De nuvarande tabellvärdena hyra inklusive värme, utanavser men
hushållsel. Uppvärmningskostnaden för villa torde något större änen vara
för hyreshuslägenhet. Det talar för för rättvisatt atten man en-
schablon för såväl hyreshuslägenheter villabostäder borde borttasom -
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värmedelen från ñrtabellvärdena och behandla den sig, dvs. särskiltett
tilläggsvärde skulle redovisas i den arbetsgivaren betalarmån även
uppvärmningskostnaden.

Eftersom ñrmånen fri bostad i hyreshus i regel torde omfatta bostadav
inklusive kan det dock praktiskt låta tabellvärdenavärme liksomattvara
för närvarande värdet inklusive och tillägg för de fallvärme göraattavse
bostadsñrmånen bostad i villa och arbetsgivaren föravser en svarar
uppvärmningskostnaden.

statistik framgår inte hur tabellvärdenaSCB:s delAv stor av som avser
värmekostnad. Enuppskattningav värmekostnaden för hyreslägenheter kan

dock göras med ledning Inükts- och kostnadsundersökning förSCB:sav
flerbostadshus framgår bränslekostnaderIKU, Bo 32 SM 9301. Härav att
och taxeberoende kostnader kostnader för och avlopp, elström ochvatten

för fastigheten, sotning, sophantering elström och församtgas gas
hushållen i de fall dessa ingår i hyra under uppgick till kr1991 120ca

m2 och Boverkets beräknade driftskostnader ñrår. småhus uppgår tillper
mungefär belopp bostadsyta. finns således inte tillräckligDetsamma per

anledning för småhus ha särskild tabell beräknas grundvalpåatt som av
kallhyra.

Frågan är då i vad det finns anledning vid förmånsvärderingenmån att
hänsyn till sådant värde trädgård och biutrymmen o.d. Enta som av

bostadslägenhet i villa kan omfatta biutrymmenmånga gånger ärsom
relativt och vid eftervärdering bostadsytan, kommer fallastora attsom, en
utanför värderingsschablonen. Detta talar ñr visst påslag vid värdering-ett

skulle i för sigDetta och kunna tillgodoses beräknadeatten. genom man
förmån bostad i villa efter bostadsyta inkl. biutrymmen,värdeytan, dvs.av

mi stället för efter bostadsytan. För småhus det dock högst 20är av
biutrymmen ökar värdeytan vid fastighetstaxeringen. bör ocksåMansom

m2beakta det värde bostadsyta fram SCB bygger påatt tasper som av
hyresnivån i hyreslägenheter, de omfattar biutrymmen,ävensom varav en
del för samtliga hyresgäster,är såsom tvättstuga, torkrumgemensamma
och cykelrum och del enskilda förråd.är såsomen

m2hänsynMed till den begränsade del biutrymmena högst 20av - -
kan komma påverka värdeytan och med beaktandeatt attsom av

biutrymmen i viss också finns till hyreslägenheter finns det enligt minmån
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mening inte tillräckliga skäl komplicera preliminärskatteberälcningenatt
med särskild värderingsregel för förmån bostad i villa utgåren av som
från värdeytan. finns inte anledningDet skäl göra någotav samma
generellt påslag i villafallen för tillgång trädgård.av

finnerSammantaget jag således förmån bostad skall värderasatt av
enhetligt efter bostadsytan, frågaoberoende det förmånärom om av
bostad i villa eller lägenhet i flerfamiljshus.

drdigstdllandedrF

tidigare redovisats har vid fastställandet schablonernaSom RSV utgåttav
från statistik och hänsyn till den förväntadeSCB:s justerat värdens med
hyresnivån under beskattningsåret.

Vid jämförelse i efterhand den genomsnitt-RSV:s schabloner ochen av
liga hyresnivån enligt statistik för visst framgår schablo-SCB:s är,ett att

ganska väl anpassade till den genomsnittliga hyresnivån underärnerna
schabloner klart lägre värde vad denåret. Däremot RSV:s änettger

genomsnittliga hyresnivån visar det gäller lägenheter. Prissteg-när nyare
ringen hyreslägenheter drastiskt ökat under depå har ocksånyare senare

vilket tidigare varit.åren, gör denna skillnad då blivit större än vad denatt
Med lägenheter lägenheter med färdigställandeår eller1981nyare avses

senare.
Den differentiering efter regioner idag i schablonen förgörssom

bostadsförmån Fiföreslogs Förmånsbeskattningskommittén i DSav
1985:13 Kommittén uttalade följande intresse i dettas. 126 127. av-
sammanhang.

naturligtvis medDet kan utgångsläget uppfattas krångligt tsom
fyra bostadsförmånskolumner i skattetabellen i stället or en.

varje arbetsgivare ändå i vilken kommun denMen maste veta
anställde är bosatt skriven i vilken kommun den avr .arbetsgivaren belägenhonom tillhan ållna bostaden är
normalt kommun. Med ledning härav och kom-samma av
munuppgifter i skattetabellen dvs. uppgifter till vilkenom
region kommun hör kan arbetsgivaren cket enkeltresp. m
hämta förmånsvärdet kolumn i skattetabe len. Det ärrattur
vidare i rincip endast vid första avlöningstillñllet arbets-som

ivaren höver till skattetabellen för hämta värde.å rättatt
id skatte räkningar gäller normaltårsenare sammasamma

värde tidigare.som
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indelade ñrmånskolumnerFyra regionalt kan således-- -knappast ko likation bördsförfarandet.avanses som en u
utvid ade olumnerna gälla förOm däremot ävenattman

olika färdi ställan skulle införa komplice-eårt.ex. ettman mer
förfarande arbetsgivaren.rat or

Tanken differentiera schablonerna efter färdigställandeår avvisadesävenatt
alltså kommittén sådant skulle bli föransåg att ett systemav som
komplicerat ñr arbetsgivarna.

differentiering efter färdigställandeår i den omfattningEn SCBsom
redovisar onekligen alltför komplicerad ochnivåer framståråtta som

differentiering nivåer isvåröverskådligt. skulle på tvåDäremot t.ex.en
för sig inte särskilt betungande, varken för fastställa elleroch RSV attvara

för arbetsgivarna tillämpa. Med sådan differentiering skulleatt en man
oftast högre standardkunna beakta skillnaderna mellan bostäder mednyare

och äldre bostäder med oftast lägre standard. betyder ocksåDet att man
kan räkna med sådan schablon skulle leda till bättre överensstäm-att en

slutliga skatten. medmelse mellan den preliminära och den Sammantaget
får dock ytterligarede ändringar jag föreslagit i det föregående en

medförañnjustering schablonen angivet slag alltförettansesav av nu
således övervägande skäl talar för denkomplicerat Jag attsystem. attanser

efter färdigställandeår.nuvarande schablonen inte differentieras i nivåer

Jämkning i arbetsgivaravgifter7.7.4 fråga om

tidigare har nuvarande regler inte möjlighetSom nämnts någon attger
ñr preliminärskatten ochjämka de tabellvärden används arbets-som
värdet skulle schablon-givaravgifterna för det fall det faktiska avvika från

värdet. övriga områden där motsvarande schablonvärdering ñrePå
finns jämkningsmöjligheter. bärande skälkommer däremot sådana Något

införa sådan möjlighet också i fråga bostadsñrmån tordemot att en om
inte finnas. föreslår därför reglerna ändras det blir möjligtJag såatt attatt

beträffande bostadsförmån. förutsättning gällajämka även Som bör att
värdet avviker med från värdering grundvalän 10 påprocent en avmer
hyrespriset Jämkning bör kunna ske såväl nedåt.på uppåtorten. som
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RESEFÖRMÅNERs

Bakgrund8.1

anvisningarnaandra stycketsärskild regel i punktTidigare fanns 8 aven
resebyrå-trañk- ochfår anställda ireseförmånertill § KL avsåg32 som

sådanatillkomst, innebarhade funnits sedan KL:sföretag. Regeln, attsom
hade utgåttdock inteskattefria. förutsättningförmåner En attvar resanvar
inskränktesoch med 1988ersättning för kontant lön. Fråndirektensom

anställdeutgick till denendast reseñrmånerskattefriheten till att somavse
sambo och barn under 18 år.den makemaka elleroch anställdes

tilläggetanförde med anledningSärskilda utl. 66utskottet 1928:1 avs.
kommunal-i lagtexten vid införandet 1928 års1927: 399prop. 102, avs.

skattelag följande:

äragrafanvisnin till förevarandepunktI 3 upptagesav arna
aexemplen in tjänst värdetbland t resor.avav

naturaför-ifrågavarandeståndpunktprincipiel utgörFrån nu
svårigheterEmellertidskattepliktig intäkt.givetvismån synas

ickekan sålundastadgandetstillämpnin Detföreligga vid vara. vartill denostnadsbelopp,detintaktriktig att upptagasom res
intäkt börfaktisk Såsomskattskyldiges fria uppgått.resor

skattskyldigevad denbelorätteligen icke högreupptagas p an
åtnjutitgrimd, handennödgats utgiva, därest hanskulle att

det kanflera och län änfria ortförmån re resorresor,av skolat betalasjälvskulle gjort, därestberäknas, hanatt va
ñrbeloppetallenastresekostnadema, bör intäktsåsom upptagas havakan förväntasden skatts tyldiresekostnader,de esom
Enfriahan icke åtnjutitutgivit, därest resono av

principiellsålunda frånmed vadi enlighetvardesättnmg som
emellertid i raktiken mötariktigt tordesynpunkt varsynes olikheter,till desvåri heter med hänsynsynnerli stora aen

de raktis-Med hänsyn tilligger de lda fallen.före i särssom havañskalisk synpunktdå saken frånka svårigheterna ock to e
anvisningarnai punkt 7ringa betydelse har utskottetmycket av
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till förevarande raf infört bestämmelse därom, att nupara en
ifrågavarande icke skall skatteplikti intäkt.ormån öranatura ut

villkor för skattefriheten har doc stadgats, ickeSåsom att en
löneförmån.får utgöra maskerad

Förmånsbeskattningskommittén anförde i sitt betänkande Beskattning av
naturañrmåner Fi 1986:27 följande angående iveseñrmåner s. 70II Ds

ff..

förenk-generell beskattning resefbrmåner skulleEn avav - slags scha-lingsskäl kunna genomföras endast någotgenom-blonñrfarande. metod skulle ock tidigare fram-Oavsett som
obetydliga skatteintäkterhållits beskattnin kunna endasten ge

ytterli administrativa rutinerdessutom alltid priset av are-för anställda Skattemyndigheten Förbåde arbetsgivare, oc
arbets ivaren skulle beskattnin innebära redovis-ettt.ex. extraiontrolluppgiftsförfaranoch anställdenings- och den måstee

hänsyn till bl.a.alltid bedöma reseförmån medom en -för arbets- och tjänsteresor utgjort skattepliktigavdragsrätten -inkomst eller Praktiska skal talar således beskattninmot .Skattefriheten för reseförmåner kan inte heller iltsärsanses
anmärkningsvärd jämför med de skattefriat.ex.om man
rabatter affärsanställda och rsonal hos tillverkaresom annan

de begfirlikonsumtionsvaror och för den kapitalva-anstäav a
med dire indirektaofta åtnjuter i anställningen eller t e error

anställningar enligtförmånerçrlåäfglikaslag olika sakenssom
natur an ora.

Liksom beträffande rabatter gäller vidare reseförmånatt en
frånendast innebär arbets viss möligavståratt enen -för deninkomst. sål inget utläg anstäl desHan gör es- fall reseförmånen tillhan ålles endast iräkning e.d. de månI

hos flygbolagentillgån till eln ärplats såsomav re- -möjlig inkomst.tsgivaren inte f Enavstår a ens en
skulle dessutom naturli-eventuell beskattnin reseñrmånerav

skulle komma i vissmedföra friaatt attgen igare resor
dels rabatterade dels andra friautsträckning ersättas resorav

arbetsgivarin-tjänsteresor motiveradetyp ett rentresor av av
tresse.

reseförmånsfrågan i internationellt ktivSer på ettman pers
utgångspunkt- splittrad.är bilden från svensk Dau-något-förekommer beskattning flygtrañkensmark numera en av

försiktigpersonal, dock med tillä ning tillav synesen
schablon. Sverige därI Norge är iet etsamma mensom
ñreligger utrednings orslag viss beskattning. Förslagetett om
avlämnades kommitté och iftår 1981 har enligt mottav en upp

vid Förslaget oranlettkritik remissbehandlingen. har inte ännu
genomfördlagstiftning. Finland har nyliåter genom en en

lagstiftning reseförmåner för personalgjort flygtra ens
skattefria. ovrigt regeln internationellt medsett varasynes -undantag för, redan framgåttVästtyskland och i viss ut-som
sträckning England och reseñrmå-Israe Singaporesamt att- beskattas.till järnvâgamas och flygbolagenspersonal intener

skattefriheten Sverige förDet kan slutli ianmär atten as
reseñrmåner lång tid. Nuvarande bestämmelser tillkom årgä t
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1928 torde inte ha inneburit ändring i vad tidigaremen som
gällt i praxis alltsedan inkomstbeskattningens införande.

Vi sammanfattningsvis, övervägande skäl talar förattanser,
fortsatt skattefrihet för reseföimåner.

Fram till hade1988 punkt 8 andra stycket anvisningarna till 32 § KLav
följande lydelse.

Har skattsk ldig grundpå anställning eller särskilt uppdragñrmzn av
åtnjutit fria skall, försåvitt sagda förmånav resor försåsom ersättning kontant avlömn förmånenatt anse ,utgöra skatteplikti intäkt; och ñlaktligen,må nämndaomförmån i tjänsten till och frånutnyttjats or resor e resorer
aibetsplawen,däremot svarande avdrag för resekostnader äga
rum.

Fr.o.m. fick1988 stycket följande lydelse:

Har skattsk ldig grundpå anställning eller särskiltav up rag
åüiilltit fria skall förmånen inte utgöra tte-av resor,

l intäkt den inte ärtig såsom föratt ersattningom anse
avlöning. Om denna förmån utnyttjats fönresorontant itjänsten eller till och från arbetsplatsen får följaktligenresor

motsvarandeavdrag för resekostnader skattefrihetengöras.inte
gäller fråga har företa ts skattskyldig ochi om resa som av

make eller sambo och barn 18 år.ennes un er

I propositionen till denna lagändring anförde föredragande statsrådet
följande prop. 198788:52, 56 57.s. -

flestaDe remissinstanser delar kommitténs uppfattning denatt
nuvarande skattefriheten har lämplig omfattnin Någraen .däribland RSV, delrermssinstanser, ormånerattanser en rese
går utöver vad kan godtas verksamhetsñrmån formisom soms.k. sedvanliga rabatter och någon form begränsningattav avbör införas.

Skälen för mitt förslag: För närvarande gäller huvud-somförmånregel fri skattepliktigär punkt 3att av resa av an-visnm till 32 KL.§ Har åtnjutits grundarna resan av
anstäl eller särskilt uppdrag är den emellertid skattefri. Eng
förutsättnin är dock inte har utgått direktatt resan som en
ersättning kontant lön punkt 8 andra stycket anvis-or av
ningarna till 32 § KL. Bestämmelsen har visserligen enligt
ordalydelsen vidare tillämpningsområde har i praktikenett men
begransats till gälla i huvudsak ñr anställda i trañk- ochatt
reseföretag. Fria och subventionerade för anställdaresor itrañkföretag SJ och beskattasSAS alltså inte.som ex.
Liknande regler gäller åtminstone vad jämvägs- och luftfartsan-
ställda betraffar i de flesta länder. frågaI anställda iom
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fly företag i bl.a. Danmark förmån friaatt av resor
bes igt vissa schabloner, med fribelopp inom bl.a.ttas
Norden och med begränsningari fråga kretsenvissa om av
förmånsberättigade. För S S del galler reseförmånskretsenatt
inte är be till ñrnfamiljen är betydligt vidare. Påutan

tid emellertid företaget inñrt vissa begränsningar,senare
Reseñrmåner i allmänhet bör i fortsättningenäven enli min

menin skattepliktiga. reseförmånerFör har tillutgvar som
anstal trafik och resebyråföretag är det emellertid måni a
ånersvårabedömninarifrålganomskalikti ñ
oregerochisåfaltillvietvärdeVi lleen

likt kräva mycket omfattande kontrollapparatenere en
framför arbetsgivaren. valde starktAvent ettos om man

schabloniserat skulle inte helt komma ifrån be-system man
dömningar det enskilda fallet. Framför allt skulle arbetsgivareni
behöva införa omfattande för registrering förett system av resor
varje anställd och därvid bedömningöra i vi utsträck-en en
ning den varit nödvändig för tjänsten. Vi bedömningen av
skatteplikten kan det betydelse det finns ettex. vara av om
arbetsgivarintresse den företaranställde viss eller vissaatt resor

förår lära känna trafik- eller resebyråföretaattper ex. s
verksamhet. Också i värdet-in sfrågorna gör liknan e
svårbedömda faktorer ällande. skälervägande mot attar

införa ska likt reseförmåner åtnjuts anställdanu or som av
inom trafik- resebyråföretag. Detsamma bör gälla vissaoc
andra kategorier enligt fast raxis halt denna förmån.som
Skattefriheten gäller givetvis under allmänna förutsättninen en

reseförmåner i enskild fall inte har ått under sådanaatt ut or-hållande de i raktiken kontant ön.att ersatt
det gällerNär ñrmånsberättigade finns det enli tn av

min mening inte nå skäl talar för skattefrihetenattra som or
anställda i trafik resebyråföreta skall gälla ñr andra änoc
den anställde och hans familj. Skatte bör begränsas tilleten

älla förmån åtnjuts den anställde och den anställdesatt som av
make eller sambo och barn under 18 år. Jag föreslår alltså

den förändring: beskattningsreglema för reseñrmåner attav
den krets åtnjuta förmånen beskattningskonsekven-utansom

för den anställde begränsas.ser

RINK uttalade följande SOU 198:33, 25.24s. -

Skattefriheten för reseñrmåner för anställda i trañk- och
reseföretag från kravet likformigör på och neutralut ett avsteg
beskattning. attefriheten bör därför rövas.om

Vi medvetnaär det i enskilda all kan finnas delattom en
svårigheter avgöra reseñrmån för anställdatt om en en som
tillhor den kategorin, bedömaär skattepliktigattan vna som
och i fall lså vilket varde. också givetDet är formnåatt on

kontrollsystem behövs hos arbets Dessa ñr ållandenav ivaren.
kan emellertid inte i någon avgöran utsträckning saklig;e anses
speciella för trafikföretfag, generellär ågot iutan natur.av

runden sakli motiv skattefriheten finns knas heller.t astor
finns sål inte någon motsvarighet för ianstä allmän-et es

het till denna skattefrihet. I stället galler den allmänna regeln,
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sedvanliga rabatter vid inköp och tjänsteratt ingårav varor som
arbets ivarens ordinarie utbud, skattefriutgör rsonalvård.

Mot grund det anförda föreslår vi attefriheten förattav s
reseñmiåner till anställda trafik-i och reseföretag slopas. Till
gnind för bedömningen företag är attav om en resa anse som
skattepliktigeller inte, bör gälla vanli tterättsliga principer.as
Resor hänföra till fullgörande tänstenattsom ar resor or av
kan således inte utlösa någon beskattnin hos den anstallde. I

det fall skautgör liktig ormån, bör bl.a. deen resa en
närmare villkoren färden vid värderingen.tasor
Enliåtlvårmening talar rinci iella skäl reglermot om geogra-fiska zoner eller för visst hö antaltte et t.ex. staom s

skattefrihet för reseförmåner bör alltså fortsattningenresor. i
bara sedvanlig personalrabatt.avse

Genom 1990 skattereformenårs undantaget i punkt 8 andra styckettogs
anvisningarna till 32 bort§ KL och reseförmåner gjordes skattepliktiga.av

Föredragande statsråd anförde skäl härför följande prop.som
198990:l10, del f..329s.

Enligt min mening kan förhållandena i resebranschen inte anses
så särpräglade enerellt undantag från skatte likt föratt ett
reseförmåner i dessa fal sakligtär Jag vil vidaremotiverat.
framhålla följande.

Reseñrmåner, likhet med andra förmåner i tjänsten, är ii
rinci skattepliktigt slag. Mot bakgrund ñrmånenattav av av

subventionerad i det enskilda fallet kan ha etter resa
betydande värde, kan jag inte dela pfattning år påuten u som

det skulle sigröra nå vårdande trivse ñrmån.att om on persona
förhållandetDet priset den anställde ibland kanatt motsvaraor

företagets självkostnadspris, och platseratt t.ex. tomma ifly lan kan sakna värde för arbetsgivaren, har i inte något
d med frågan skatteplikt. Sådana faktorersam om ar snarare

göra med frågan hur vardet för den anställde kan beräk-att om
nas.

Jag alltså övervägande skäl tala för slopande detettanser avnuvarande generellaundantaget för skatteplikt för reseförinåner
för anställ i trafik- eller resebyråföreta .Otvivelaktigt kan det enskilda fall svåri heter atti upp omma
avgöra reseförmån är skattepliktig eller inte. Så t.ex.om en anfallet arbets ivare i resebranschen det ärattvara om en anser
nödvändigt företaranstäl d vissa ñr lära kännaatt atten resorverksamheten. Vid bedömning nyssnämnda frågor bören av
emellertid sedvanliga principergalla. denI mån i deten resasärskilda fallet fullgörande tjänsten kan detutgor resa or av
alltså inte sig skattenågon likti förmån.anses rora om

Som ångäpunktför värderingen bör iga marknads-ut et ver
värdet la. ivetvis kan härvid närmare villkoren förga resan
såsom vid standby-resor inverka fråganpå till vilkett.ex.
belopp förmånen skall Avvikelser från marknadsvärdettas upåi.kan endast godtas i den mån rör sig personalrabatt enligtet om
vad berörts i det föregående.som
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8.2 Gällande rätt

Inkomsttaxaingen8.2.1

hänförs till intäkt tjänstförsta stycketEnligt KL32 § KL l avamom.
förmånkostnadsersättning iavlöning, arvode och samt pengar,annan

i änför tjänsten. Förmåner utgårbostad eller utgått annatannat somsom
jämförbar inkomst.i princip med kontant lönalltsåutgör enpengar

förutsättningarunder vissa se 32 §dock ñr vissa förmånerUndantag görs
fråndock intef Reseñrmåner undantasKL.3 3 numeramom mom.a -

bostadsförmåntjänst skall sålunda förutombeskattning. intäktSåsom av
arbetsgivaren betalat för denvärdet friabl.a.även upptas av resor som

första styckettillhandahållit punkt 3anställdes räkning eller eljest av
tillanvisningarna 32 § KL.

till makamaketill den anställdelämnas än t.ex.Förmån annansom
praxis beskattas hosindirekt förmån enligteller sambo formär en av som

makemaka.jfr avsnitt Medföljandeden anställde 4.3.1
i KLförmånen meddelas bestämmelser 42 §Angående värderingen av

andra stycket anvisningarnaoch därtill hörande bestämmelser punkt 3 av
ingårprodukter, eller andra förmåner,till Värdet32 § KL. somav varor

till marknadsvärdet § andra stycketinkomst, beräknas 42i lön eller annan
betalas detdet pris påMed marknadsvärdetKL. orten, omsomavses

produkter, eller andraför kontanta medel inköpavarit fråga att varorom
pris inteinkomst. sådantförmåner ingår i lön eller Om ettannansom

med hänsyn tillskall värdet till det beloppdirekt kan tas somanges, upp
med medel.beräknas vid betalning kontantarådande förhållanden kan en

Är näringsverksamhet, skalleller fråndet fråga produkter egenom varor
skattskyldigedet kan beräknas denvärde det belopp atttas somsom upp

jämförbara förhållandenförsäljning underskulle ha fått vid mot-aven
anvisningarna till § KL.kvantiteter punkt andra stycket 42svarande 1 av

värdering skall ske tillhuvudregellagtexten såledesI attsomanges
finns bara ñr bilförmån, kostmarknadsvärdet. Schablonmässig värdering

förmånliga lån.och
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8.2.2 Särskilt rabatter till vidutställda resemretaget SASom

För närvarande har SAS inte detgör möjligt registreraett system, attsom
varje enskild företas den anställde.resa, som av

Med hänsyn till de praktiska svårigheter föreligger godtog RSVsom
under inkomståren 1991 och 1992 schabloniserad beskattningen av
anställdas reseñrmåner, således inte knuten till det faktiskasom var

Ävenresandet. ta: inkomstäret 1993 godtar RSV sådan schabloniseraden
värdering i avvaktan på resultatet denna utredning.av

Den schabloniserade beskattningen sker på så detsätt s.k. ITA-kortetatt
åsätts värde påförs varje löser kortet.ett ITA-kortetsom person som
värderas med utgångspunkt i SAS-anställdas genomsnittliga resande. För
1991 bestämdes värdet till 2 750 kr och år. För 1993 är motsva-per vuxen
rande schablonvärde 2 150 kr. sänkningen har uppgivits bero på de
prissänkningar har skett inom tlygbranschen till följd ökadsom av en
konkurrenssituation. Schablonvärdet utgör nettovärde, dvs. värde efterett
avräkning för olägenheter och biljettkostnader. Ytterligare avrälming från
detta värde får endast ske ñr avgift SAS för ITA-kortettar utsom
administrationsavgiñ. barnFör under 2 år beräknas inte ñr-något
månsvärde. barnFör fyllt 2 inte 12 värderadesår förmånensom men
under 1991 till 375 kr1 och under 1993 till 075l kr. Beträffande barn
och ungdomar fyllt inte12 25 år värderades förmånen undersom men

till1991 2 165 kr. För 1993 värderas förmånen för bam och ungdomar
fyllt inte12 år till18 år 350 kr. För ungdomar fyllt 18 årsom men som
inte 25 år är motsvarande värde under kr.1993 1 610men

Schablonvärdet beskattningsvärdet kr2 750 täcker samtliga biljettyper
och samtliga destinationer ñr ñretas med ITA-resor, som av personer
kortet. Schablonvärdet får sättas ned endast ñr påbörjarpersoner som
eller avslutar sin anställning under året. Värdet proportioneras i sådant fall

förhållandei till anställningstiden.
En anställd kvitterat ITA-kort måste också biljett förut ett ta utsom en

den avsedda Det enligtgår, uppgiñ från SAS, till följande sätt.resan.
Den anställde vänder sig till arbetsgivarens resebyrå och beställer biljett
med antal kuponger ñr den tänktaett En kupongresrutten. motsvarar en
flygning. kuponghäfteDetta kan kombineras med alternativa biljetter som
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kanske aldrig behöver utnyttjas. Biljettkupongema tillhandahållsi Sverige.

Endast i undantagsfall kan biljett kontor biljettut-på utomlands. Omuttas
sker på det beskrivna känner alltså resebyrån till biljettersättet vilkatag nu

har utfärdats för den anställde. Betalar den anställde biljetternasom
kontant redovisas inte biljettuttaget till löneadministration.SAS:s Om
däremot den anställde vill betala löneavdrag informationennärgenom

löneadministration. sedan den faktisktSAS:s När anställde företar resan
lämnas kupong för tlygsträckaavsedd till det bolag åker med,en som man
vilket alltså inte behöver har de anställda harSAS. Numeravara som
Diners Club-kort inregistrerat dessapå kort de innehavareär ITA-att av
kortet och berättigade till rabatt. Med sådant kort kan biljett sedanett uttas
i Diners fakturerar sedan den anställde vanligt Någonpå sätt.automaten
information biljetter således inte arbetsgivaren fallet.når i detuttagom av
På grund den manuella hanteringen förkostar mycket gåratt motav man

automatisering i allt ökad utsträckning.en

8.2.3 Särskilt resefdnnåner för SJanställda hosom

SJ tillhandahåller olika frikortfribiljetter för inrikes utrikestyper av resp.
frikortAntalet uppgår till registrering varje140 000. Enresa. ca av

enskild företas de anställda m.tl. har sådant kort t.ex.resa, som av som
f.d. SJ-anställda i skulle enligtgått pension SI medñra mycketettsom

administrativt merarbete. Med hänsyn till detta accepterade RSVstort en
schabloniserad beskattning för de reseñrmåner, till-år 1992 av som
handahölls flertalet de anställda, dvs. personalfrikort ñr och 2:a1:aav
klass internationell fribiljett ñr och klass in-2:a1:a samtresa, resa
ternationellt rabattkort.

andra frikortfribiljetter,För tillhandahålls anställda m.tl.typer av som
avseende inrikes utrikes ñrmånsvärdet ñrberäknas individuelltresp. resa,
varje efter gällande marknadspris med tilläggi förekommande fall förresa
priset exempelvis sitt-på eller sovplats eller tillhandahållen service.annan

Personalfrikort tilldelas alla anställda och pensionärer med make och
barn under Sambor jämställs sammanlevnaden18 år. med make påom
samma kyrkobokñringsadress i minst månader. Internationellpågått 12
fribiljett tillhandahålls endast anställda. Internationellt rabattkort tilldelas



223

anställda och familjemedlemmar, dock inte sambor. Rabattkort gäller
endast i samband med utrikes resa.

Schablonvârdet för inrikes med SJ för inkomståret 1992 kr800resor var
för personalfrikort, 2:klass och 1 300 kr ñr personalfrikort, klass1:aresa

För barn födda åren 1974-1980 värderades förmånenresa. tillsom var
50 vuxenvärdet. Resa för barn födda 1981 och medförde inteav senare

den anställde beskattadesatt för denna förmån.
Den europeiska fribiljettsföreningen FIP administrerar utbytet in-av

ternationella fribiljetter. Biljetten består kupong för varje land medav en
undantag Ungern, Schweiz och Tyskland. För utrikes beräknasav ettresa
schablonvärde ñr varje fribiljett i form FIP-kupong. För iav resor
Ungern, Schweiz och Tyskland, inom sig har flera jârnvägsför-som
valtningar med sin FIP-kupong, får schablonvârdet gälla för kupongvar en

land antalet kuponger.oavsett uttagnaper
Schablonvärdet ñr FIP-kupong vid utrikes för inkomståret 1992en resa

250 kr för i 2:a klass och kr för400 i klass.1:avar resa resa
FIP även rabattkort tilldelasut anställdaett och familjemedlem-ger som

Rabattkortet berättigar till inköp färdbiljett ñr utrikesmar. tillav resa
rabatterat pris. Schablonvärdet för det internationella rabattkortet ñr
inkomståret 1992 500 kr.var

Från nämnda ñrmånsvârden schablonvârden får avräkning ske för den
avgift 50på kr SJ för frikort och internationellttar ut rabattkort.som

8.2.4 Särskilt andra schablonvärderade reseformånerom

Scandinaviln Ferry Lines är ñrjerederi, huvudsakligenett trafikerarsom
sträckoma Helsingborg Helsingör och Limhamn Dragör. Förutom- -

biltransport e.d, tillhandahåller företaget kombibiljetter till ochav person,
från mellan de danska Öarnasamt till Tyskland via Rödbysamt Putt--
garden. Företaget tillhandahåller också SFL:s Bilpaket med möjlighet till
övernattning.

De anställda har personligt frikort,ett gäller ñr obegränsat antalettsom
ledernapå I-Ielsinborg Helsingör och Limhamn Dragör.resor Frikortet- -

brukas också vid tjänsteresor. Frikortet kan utnyttjas makemaka ochav
sambo i sällskap med den anställde. Den anställde erhåller vidare 2 30x
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vid behov dela tillreturbiljetter ovannämnda linjeroch på ut utom-atttur
linjer för bil jämtestående mkelresor på nämndaåtta tresamt passagerare.

anställd dessutom fri påsträckan Trelleborg Travemunde harPå resa-
makeanka barn under 18 är.dagtur för personbil för del, samtsamt egen

lämnas Scandinavian Linesanställda hos Ferry ABde förmånerFör som
tillräckliga skäl värdera för-finns, uppfattning, inteenligt RSV:s att

fi-ikortet. anställdas reseför-förenligt schablon med undantag Demänema
med utgångspunkt i denuppfattning beskattasmåner bör enligt RSV:s

bör gällandeenskildes faktiska resande. Värdet för valje motsvararesa
vad gällerDärvid skall givetvis beaktaspris vid biljetterna.uttaget somav

rabatterbjudande Frikortet påfrågaför allmänheten i etc.om ev.
bör, enligtHelsingör och Limhanm Dragörsträckorna Helsingborg --

värdet tillinkomståret bestämdesRSV värderas enligt schablon. För 1991

frikort delades500 kr. Schablonvärdet gällde ut.somper

8.2.5 tiänstekortSärskilt om

tjänsteresoranställdaförekommer inom branscher, görDet många att som
användas såväl i tjänstentilldelas ñr kantjänstekort tågresor,ett ex. som

skall ñrmånen häravde användas privatför privat bruk. Kansom
beskattas.

Övriga8.2.6 reseförmåner

och rekreationsmomentetReseförmäner i allmänhet beskattas, nöjes-om
kon-i det, betecknasinte alltför blygsamt inslagutgör ett som ensom

detomfattades inteferens- eller studieresa e.d. Denna typ avav resor
till KL.stycket anvisningarna 32 §tidigare undantaget i punkt 8 andra av

anställde han görbeskattning sker dock inte hos den närNågon en
Är anställde alltsåskall dentjänsteresa. det däremot semesterresaen

löneförmán.beskattas ñr marknadsvärde som enresans



225

8.2.7 Rättspraxis

Det finns mängd rättsfall avseende reseförmåner. De rättsfallen som avser
beskattning medñljande makesmakas resekostnader behandlas särskiltav
under kap. och4 utelämnas därför i detta sammanhang.

RÅ 1988 ref. 99 1.111. Med anledning banks SO-årsjubileum ochav en
i anslutning därtill anordnad försäljningstävling haren arbetstagare vid

olika lokalkontor fått deltaga i utgjort priser i försäljnings-resor, som
tävlingen. Fråga huruvida dessa skall ñrmånsbeskattas hosresor
deltagarna I-III. Inkomsttaxering 1985. Det fanns ett program,-

för resedeltagama förgemensamt del den tid varunderstoren av resan
pågått, i utsträckning hadestor tjänstekaraktär. inslagen möjlig-som av
heter till rekreation och reseupplevelser på hand för de enskildaegen
deltagarna obetydliga, vilket Regeringsrätten ansågs anmärknings-var av
värt bakgrund företogsmot underatt tid, fredag kväll söndagav resan en -
kväll, normalt ledigär tid för personal det slag det frågasom av som var

Mot detta kunde emellertid ställas såväl själva inkl.om. att ochmatresan
uppehälle även vissa nöjesinslag, sightseeing, helt bekostatssom t.ex. en

arbetsgivaren. Regeringsrätten fann inteav tjänsteresa.att resan var en
Regeringsrätten uttalade vidare: Man kan emellertid knappast undgå att
beakta för arbetsgivarennytta fråganär arbetstagarensresans om
beskattning skall bedömas. Har således varit sådan förnyttaresan av
arbetsgivaren skulle kunnaatt huvudsakligen ñrresan anses som en resa
tjänsten finns knappast skäl förmånsbeskatta hosatt arbetstagarenresan
enbart det skälet vissa ñrmånselementatt därvid kan urskiljas.av I
förevarande fall har till Vasa framgår det tidigare anñrda,resan som av
innehållit väsentliga inslag verksamhet får ha varit tillav nyttasom anses
för arbetsgivaren och i fall ñr deltagarna sigvart tjänsteutöv-tettsom som
ning. Inslagen renodlad fömiånskaraktär har för Gudrun inteA varitav av
den i förhållande till hennesart deltagande i tjänsteutövningen det kanatt
åsättas något ñrmånsvärde enligt 42 kommunalskattelagen.§ Någon
skatteplikt ñr hennes ñreligger således inte II. detta fallIresa -
framgick det den företagna innehöllprogrammet att vissa inslagav resan

studier större delen tidenatt för andraav ändamål. Resanmen avsattsav
ansågs därför i allt väsentligt betrakta nöjes- ochattvara som en

13-05688
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tjänst. Ill.för Szsvilken-utgåttutgjorde förmånochrekreationsresa en -
varförfallet någoti det förstaförhållandenadetta fall ansågsI somvara

påtördes.förmånsvärde inte
RÅ tillbolag företagenför1988 ref. 30 I-II. Av ettrepresentanter resa

Värdetleverantörer.bolagetsbekostatsi utlandet harfackmässan avav en
tjänstinkomstskattepliktighänförligt tillsigi och föransågs avav resan

skedde iobetydligtbefannsnöjesinslaget ettdåför deltagarna, vara
styrelseleda-falloch iförmånsbeskattninginköpschef ingen ett annatfall

Imedföljande hustrusför värdetbeskattning endastsådanmot resa.av
Inkomsttaxering 1982.och II.

RÅ rabatterförmånligautverkathaderef 81. Arbetsgivaren, SIF,1937
medförde 50s.k. tågkonto,anställda hos SJñr sina att ett somgenom

ocharbetsgivarenmellananställda. Avtaletdeanvändaskunderabatt, av
betaladearbetsgivarenbl.a.innebartreårsperiod. Detgällde för attSJ en

levereradefaktureradekr och SJmilj.kostnad till på 1,1fast SJ atten
fakturans slutsummarabatten 50varvidmånadsvis,biljetter av --

rabatteroch villeförhandsbeskedsöktetjänstemän vetadrogs Två omav.
förföremålkunde bliutnyttjades,tågkontoavtaletdärvid privatresor,

rättsärendennämnd fördåvarande RSV:sförmånsbeskattning. Den
ochtjänsteresorbara avsågformelltavtaletkonstaterade även settatt om

kostnad ñr SIF,medförde någoninteutvidgning till privatresor extraen
privata Dennañrutnyttja kontotanställda möjlighethade de att resor.

med SJ.avtalarbetsgivarensanställning ochgrund ihade sinmöjlighet
andramedden tillsammansi denskattepliktig, måndärförFörmånen var

Regerings-600 kr.hade värde överstegñrmånerskattepliktiga ett som
ändrade inte beslutet.rätten

RÅ84 ñr värdetbeskattninglöntagares1:40 I och II. Fråga av resaom
erkänsla för 15 årsarbetsgivaren. Resabekostats an-somavsom

Inkomsttaxeringförsäljningsresultat.pris förställning. ResaII. gottsom
HollandtillResanRegeringsrätten:Inkomsttaxering II.1979 I. -

nöjes-väsentligti alltanställda i formtill degratiñkationutgör enaven
för vadligga inomförKostnaden föroch turistresa. ramenansesresan
angivnaVidturistresa.betala förtänkas någon gångkanarbetstagare att en

kostnad förPhilipsSvenskamotsvarande ABbeloppförhållanden har ett
ibeskattning hos Ctilltagitsrätteligen5 488makarna Czs uppresa
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förvärvskällan tjänst. II. Regeringsrätten: Den fåttN företaga ärresa-
med hänsyn till vad upplysts och övrigareseprogranunetsom om
omständigheter i allt väsentligt betrakta nöjes-att och rekreations-som en

och utgör förmån, vilken förutgått N tjänst. På gnmd härav ochresa en :s
då priset för ligger inom för vad arbetstagare iresan storramen numera
utsträckning är beredda eller gång betala föratt turistresaen annan en

beloppetutgör i sin helhet för N skattepliktig inkomst tjänst.av
RÅ83 1:78 I och II. Fråga delägare i fåmansföretag åtnjutitom

skattepliktig förmån utlandsresa i vilken han deltagit företagetspågenom
bekostnad I och II. Inkomsttaxering 1978 och 1979. Resans inslag av
nöje och rekreation hade utgjort ñrhållandevis del ochstoren av resan

i viss ha föranlettsmånsyntes sträckt sig över längreatt avståndav resan
och tagit längre tid än motiverats enbart studiebesöken. 0som av
beskattades för halva reskostnaden såsom för löneñrmån.

RÅ 1983 Aa 199. likartadAv karaktär ñregående.närmastsom

8.2.8 Arbetsgivarens avdragsrätt

Arbetsgivare får normalt avdrag vid inkomsttaxeringen ñr kostnader i
samband med anställda deltar i studie- och konferensresor.att Avdrags-
rätten inteär kopplad till den anställdes eventuella förmånsbeskattning.

8.2.9 Avdrag för preliminär skatt

Om den skattskyldige förutom får också andra förmåner skallpengar
preliminär A-skatt beräknas förmånernaspå sammanlagda värde. denHar
skattskyldige ersättning för förmånutgett skall förmånsvärdet nedsättasen
med ersättningens belopp. Förmånen skall värderas i enlighet med vad

gäller vid inkomsttaxeringen, dvs. till marknadsvärdet 8 fjärde§som
stycket UBL och 42 andra§ stycket KL. Reseförmån ingår således
normalt i underlaget för beräkning preliminär skatt i övrigtav se
motsvarande avsnitt i kap. 2.
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Arbetsgivaravgifter8.2. 10

arbetsgivarenvadberäkning avgifterna ärUnderlaget för avsummanav
för utförteller ersättninglön iunder haråret utgett annanpengarsom

pension, eller andradock intemed anledning tjänsten,arbete eller eljest av
andra stycketfall i 3 kap. 2 §ñrmåner eller iskattepliktiga avsessom

kap. första stycket SAL.för utfört arbete 2 3 §ersättningAFL, annan
underlaget för arbets-huvudregel ingå iskallFörmånsvärdet av resa som

givaravgifter.
tillenligtskall, 5 § USAL,skattepliktiga naturaförmåner etttas upp

fjärde styckena UBL. Dettaförstai enlighet med 8 §värde bestämssom -
avdrag förvidskall värderas sättreseförnñner påinnebär att samma som

inkomsttaxering-gäller vidreglerpreliminär skatt, dvs. enligt somsamma
marknadsvärdet vid be-värderas tillskall såledesReseförmåneren.

denarbetsgivaravgifter. Harunderlaget förstämmandet uttag avav
förmånsvärdet nedskall sättasersättning för förmånenskattskyldige utgett

övrigtförsta stycket UBL. I5 jfr 8 §ersättningens belopp § USALmed
motsvarande avsnitt i kap. 2.se

Egenavgifter8.2.1]

förvärvs-kan hänñras till inkomstreseförmånVärdet annatavsomav
den värdetegenavgifterna i månunderlaget ñrarbete, skall ingå i av

utgivareochersättning frånmedförmånen tillsammans en sammaannan
bestämstill värdeReseñrmånen skalltill kr.uppgått l 000 etttas somupp

reglerdvs enligtstyckena UBL,Ersta fjärdei enlighet med 8 § samma-
Reseförmåner skall såledesinkomsttaxeringen enligt KL.gäller vidsom

kap. 2.motsvarande avsnitt ii övrigttill marknadsvärdetvärderas se

Pensiomgnmdande inkomst8.2.12

ingå i denskall normaltreseförmån,skattepliktig förmån, såsomVärdet av
med förstai enlighet 8 §pensionsgrundande inkomsten och bestämmas -

värderingen skall ske påinnebärstyckenafjärde och sjätte UBL. Det att
inkomsttaxeringen.vidsättsamma som
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8.2. 13 Kontrolluppgiftsskyldighet

Kontrolluppgiñ bl.a. förmåner utgör skattepliktig intäkt tjänstom som av
skall lämnas den förmånen 3 kap. 4 § LSK.gett ut Kontrollupp-av som
gifter skall lämnas för den den uppgiftsskyldigehar ñtt skatteplik-som av
tig förmån. Har betalat ersättning ñrmottagaren förmån, skallen
förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp kap.3 6 § andra
stycket LSK. Avser förmånen endast del år skall uppgift lämnasav om
den tid för vilk förmånen kaputgått 3 6 § tredje stycket LSK.

Värdet förmåner iutgått än skall normalt beräknasannatav som pengar
i enlighet med bestämmelserna i KL. Till denna hör reseförmånergrupp

alltså skall beräknas till marknadsvärdet.som
Det sammanlagda värdet förmånema skall särskilt för sigav anges

kap.3 7 § LSK. I övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.se

8.3 Problemavgränsning

8.3.1 Direktiven

huvudupEn gift ñr den särskilde utredaren bör attvarakartlägga de problem administrativattnmgeno artav av somde reglerna rörande traktamenten och andra kostnadsersätt-nya
ningar beskattningsreglema för olika förmånersamt upphovgett
till. På grundval kartläggningen bör utredaren lämna orsliâgav
till förenklin elsystemet, de nuvarandeutan attar av re grun -psrincipernaas. yftet med översynen skall således varatadkomma och lättilläm regler så admini-atte are mer estrativt krångeloch olikformig regelti lämpnmg minimeras för
såväl enskil arbetsgivare.som

8.3.2 Framförd kritik

Företrädare för resebranschen Svenska Rese- och Turistindustrins
samarbetsorganisation, Svenska Resebyråföreningen, Sveriges Redarföre-
ning, SAS och SJ har framfört krav fömiåner i formgemensamt attom

fria eller delvis fria för anställda inom trañk- och resebyråföre-av resor
åter skall bli skattefriatagen på sätt de före skatterefor-samma som var
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sedvanligfrågaendast s.k.det i praktiken ärMan att ommenarmen.
personalvårds-skattefrifalla inom vad betecknasrabatt bör somsomsom

skall kunnaantalönskar begränsatförmån. andra handI att ett resorman
vilket då skallfribelopp,beskattning alternativtundantas från ett anses

karaktär.skattepliktig Ompersonalrabattsedvanligmotsvara aven
önskar trañk- ochi framtidenreseförnniner skall beskattas ävenbranschens

förenkling från såvälinnebärinförs reglerreseföretagen detatt som en
hanteringssynpunkt.värderings- som

skäl föranfört följandesammanfattningsvisResebranschen har som
grundas påNuvarande förmånerförändringar området:önskemålen påom
etableradesregler, vilkade internationellamycket lång sedvänja och följer

intetillhandahålls påbegynnelse. reseñrmånervid branschens Dessa
villkor, vilka intekringgärdade olikaförmånemamarknaden ärutan av

Reseförmå-tillhandahålls ordinarie kunder.ñr de produkterexisterar som
mångskiftanderesebyråföretaganställda inom trafik- och ärtill avnerna

friakategorier;indelas i fyra olikakan generelltslag. Förmånerna
ovillkorligarabatteradefria villkoradeovillkorade 3.2. resorresor,resor,

inverkanhar direkt pårabatterade villkorade Villkorenoch 4. enresor.
prissättningefter dendärför inte värderasvärdet kanFörmånernaav resan.
reseförmånprodukter marknaden. Ensker ñr fullvärdiga påsom

prisnedsättningvärde, efter detföreligger endast det kvarstår något attom
pris denavräknats och detvillkor och sedvanlig rabattgrundpå av
myndig-Branschen har upplevtunderstiger detta värde.anställde erlagt att

de tillhanda-sedvanlig rabatt påinte sig kunna beakta någonheterna ansett
såvida de inteförmånsvärderingen, utgörshållna reseprodukterna vid av

reseförmånema förprodukt erbjuds allmänheten. Genom attsamma som
igjorts skattepliktiga sinresebyråñretagenanställda inom trafik- och

kommit i fokus. Denproblemen värdera dess förmånerhelhet har storaatt
och denvärderingsproblemenförmåner har medförtvariationen attav

proportioner.fått onaturligtadministrativa hanteringen härav stora
för dessamarknadsvärdeti utsträckning bestämmaProblemet gäller attstor

ochrabattmöjlighetertill den rika prisfloran,förmåner med hänsyn
haranställda inom resebranschennyttjandevillkor. Till detta kommer deatt

produkter. Marknadsvärdetutnyttja olika reseproducentersmöjlighet att
inte för detbestämma för reseprodukter,således inte entydigtgår att ens
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fall den anställde får tillgodogöra sigatt reseprodukt villkor.utanen
Problemet med bestämma marknadsvärdet haratt ytterligare dimension,en
eftersom nyttjandet förmånen undantagslöst är förenat med olikaav
villkor. Villkoren är mycket varierande slag, innebär alltidav man
restriktioner. Vanliga villkor är antalet begränsat,är fåratt attresor resan
företas enbart under viss tid eller endast på vissa avgångar, fåratt resa
företas endast i mån platstillgång eller förenadär medattav resan
studievillkor. Villkorens inverkan på marknadsvärdet har vållat stora
värderingsproblem. En del villkoren utformadeär så det först ärattav
efter genomförandet det går kännedom deattav resan som om
olägenheter uppkommit. Det gäller särskilt för vilkam.m. som resor
standby-villkor gäller, vilket är vanligt inom flygbranschen. En standby-

kan således endast värderas individuellt efter den har genomförts.resa att
Då måste också den anställde själv för arbetsgivaren redovisa färdväg samt
de olägenheter uppkommit till följd standby-villkoren. En sådansom av
individuell redovisning kan dessutom den anställde komma uppfattasattav

integritetskränkade. Arbetsgivaren måste därefter med utgångspunktsom
i Ävenden anställdes uppgifter försöka göra marknadsvärdering.att en
från rättslig synpunkt det tveksamt arbetsgivares uppgiftsläm-synes om en
nande, för vilket denne har sanktionsansvar, helt eller till viss del skall
grundas uppgifterpå i efterhand måste infordras från den anställdesom
och vilka uppgifter är okontrollerbara. Olägenhetema gäller även
beräkningen preliminär skatt och arbetsgivarens skyldighet verkställaav att
avdrag för denna. De RSV gjorda schablonvärderingama har väsentligtav
underlättat värderingen och redovisningen reseförmåner. finnsDetav
emellertid kritik även dessa schablonmodeller, från både anställdamot och
arbetsgivare. Från de anställdas sida hävdas modellerna inteatt ger
tillräcklig individuell rättvisa. Från arbetsgivarsidan nuvarandeanses
schablonmodeller i sig hanterliga. Schablonbeskattning baserad på aukto-
risationshandlingen IT A-kortet medför preliminär skattatt tas ut, oavsett

den anställde företar eller inte. Likaså betalar arbetsgivarenom en resa
arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgift föreskrivetpåm.m.
schablonbelopp den anställde utnyttjat sittoavsett kort ellerom
Resebranschen dock det inte riktigtär beskatta förmånatt attanser en som
inte utnyttjats sig det sker med schablonbelopp eller på sätt.vare annan
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med schablonsystem EnHanteringskosmadema dock ävenär ett stora.
schablon-fastställauppkommit svårighetenolägenhet är ettattextra som

beskattningsår. Sammantaget ärskall gälla från ingångenvärde ettavsom
ändringproblemen och kostsammaadministrativa såde snarastattstora en

påkallad.är

8.3.3 Problemområden

kommithar i huvudsakdet gäller reseförmånerframförda kritiken närDen
anställda ochresebyråbranschen. Förhåll, nämligen trafik- ochfrån ett

skattereform, delsmedfördeinom denna 1990 årsarbetsgivare attgrupp
värdet skall ingåskattepliktiga, delstill de anställda blevreseförmåner att

socialavgifterför preliminär skatt ochunderlaget för avdragi uttag av
kontrolluppgift.redovisas påsamt

inte harförmånerna störrebranschen framför äruppfattningEn attsom
sedvanliga rabatter ochtillegentligen borde hänförasvärde deän att
Utredningen har i sittpersonalvårdsformåner.skattefriasåledes till

fråga och därvid anförtberört denna1992:57, 88delbetänkande SOU s.
följande.

för anställda iskatterefom reseförmånerFöre 1990 års var
från skattepliktresebyråföreta undantagnatrafik- och genom en

reformenbortsärskild regel. När togstaget genomun
enskilda fallet kan hai detkonstaterades resefönnånen ettatt

sig inte kunnaföredraganden förklaradevärde varförbetydande
sigdet skulle rörauppfattningdela den går ut att omsom

anledninghar intepersonalvårdande trivsel förmån. Någonnågon
i denna råga.bedömningframkommit göraatt nu en annan

angående personal-ändring reglernaföreslog inteUtredningen någon av
vårdsförmåner.

bl.a.i 199293:127 s. 37statsrådet uttaladeFöredragande prop.
personalvårdsförmåner.följande angående

behov försökadet finnsdel jagFör attatt avegen anser
för personalvårds-i regelsystemetåstadkomma förbättringar

diskuteratsitt delbetänkandeUtredningen,förmåner. som l
förändringarförslag tillhar inte lagt framdessa frågor, men

fortsatta arbetet.till frågorna i detåterkommeraviserat att man
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inteJa är beredd föreslå ändrade regler be-någraatt nu
trâf ande rsonalvårdsförmåner. enligt minFrågan bör mening

vid beredningen utredningens slutbetänkan-nyttupp av
e.

Det ñnns, bakgrund det anförda anledning fråganpåmot att nytt taav upp
beskattning reseförmåner till övervägande.om av

värderings- och kontrollproblemDe har redovisats från resebran-som
schen har lett till RSV ñr inkomståretäven 1993 medger schablon-att en
värdering förmånerna. Den schablonvârdering sålunda i praktikenav som

attsker i dag kan sidan leda tillå beskattning faktisknågontrotsena resa
inte företagits och andra sidan leda till reseförmåner blirå under-att
värderade för dem har utnyttjat resemöjlighetema i större utsträckningsom

genomsnittet. finns anledningän Det överväga bl.a. det angivnaatt om
förhållandet godtagbart.är

En reseförmån också kontrollera till följdär svår ochattannan som
därav också svår värdera den kan uppkomma vid användandeäratt som

sådana tjänstekort innehavaren till fria inte bararätt tågresorav som ger
i tjänsten också privat. antydda problemen berör såledesDe ävenutan nyss
denna förmånsgrupp.

En fråga förknippadår nära med hur värderingen skall vadgöras ärsom
konstituerar skattepliktig förmån. Uppkommer sådan närsom en en en
tillhandahålls arbetsgivaren, den den skattskyldige,när emottasresa av av

när den faktiskt utnyttjas eller vid tidpunkt prin-någon Dennaannan
cipiellt viktiga fråga behandlas i särskilt kapitel kap. Utgångs-10.ett
punkten dock naturaförmån normalt inte förränär uppkommeratt setten
den skattskyldige har åtnjutit den.
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Överväganden8.4 förslagoch

Utredni förslag: anställningReseförmån rundår påutem avsom
föreslås kunna,eller lt uppdrag inom eller branscsärs trarese- en

förutsätmingar, värderas efter schablon vid beräkningunder vissa av
skepreliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Detta skall kunnautta av

företas endastdet för har gäl villkor innebörd den fårattt avom resan
kvarförutsättnin det vid finns osålda platserunder avgångatt resans
intedet grund har förelegat gåligrisk föroch på att resanv en

genomföras enligt skall i sådantskulle kunna planerna. et av resan
efter avdragfall billigaste för marknadendet påmotsvara priset resan

med 25 procent.
arbetsgivaravgifterVidare föreslås jämkningsmöjlighet i fråga omen

den ñreslås för bostadsförmån.motsvarande som

ej8.4.1 Personalvårdsfönnån eller

skattepliktig. Sedanreseförmån liksom andra förmåner i principEn är
dock i lagtexttillkomst och fram till skattereform gjordesKL:s 1990 års

grunduttryckligt för fria utgick till skattskyldigundantag påett resor som
inteanställning eller särskilt uppdrag under förutsättning att resorna varav

Undantagsbestâmmelsenkontant avlöning. komersättning föratt anse som
resebyråbranschen.i praxis omfatta anställda inom trafik- och Detatt
problemen värderafrämsta skälet för undantaget de praktiska attvar

skatteplikt skulle medföra. Därvid beaktades denförmånema som en
till i vilkenpraxis då gällde, nämligen också hänsynatt togsom man

omfattning den skattskyldige skulle ha han själv hade bekostatrest om
enligtbör redan här framhållas sådan hänsyn inteDet att tasresorna.

till marknadsvärdet.nuvarande regler förmånen skall värderasutan
Även förFörmånsbeskattningskommittén anförde praktiska skäl att

statsrådet anfördebehålla skattefriheten Fi 1986:27. FöredragandeDs
och värderingsproblem skäl förockså i 198788:52 kontroll- attsomprop.

skäl dock inte tillräckligalåta skattefriheten oförändrad. Dessa ansågsvara
vid skattereform. Föredragande statsrådet i l98990:1l01990 års prop.

resebranschen inte kunde sârprägladeförhållandena i såansåg attatt anses
reseförmåner sakligtgenerellt undantag från skatteplikt förett var

i detmotiverat. framhöll vidare, bakgnmd resefömiånenHan attmot av
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enskilda fallet kunde ha betydande värde, den inte kundeett att ses som
personalvårdande förmån. skulle dock,Avvikelser från marknadsvärdeten

enligt vad föredraganden uttalade, kunna godtas i den det rörde sigmån

personalrabatt.om
Det finns anledning först beröra det sistnämnda uttalandet. Förnågotatt

personalrabatt inte skall skattepliktig förutsätts det frågaäratt atten vara
sedvanliga rabatter vid inköp och tjänster ingår i arbets-om av varor som

givarens företagetordinarie utbud eller i företags ordinarie utbudannat om
närstående arbetsgivarens företag och eller tjänsterna harär ettvarorna

följande avsnittetnära samband med arbetsgivarens verksamhet. I det
ibehandlas vad med personalvårdsförmåner allmänhetnärmare som avses

särskilt sedvanliga rabatter. grundläggande förutsättning för detoch En att
fråga denna inte vadskall sådan rabatt är är större änattvara somom en

innebärskulle ha kunnat lämnas i förhållande till kimd. Det atten en
således bara iprisnedsåttning överskrider denna och gällergränssom

förhållande till personalen inte kan sedvanlig rabatt.utgöra Dettaanses en
gäller då givetvis har för personalen underäven prisnedsättningen gälltom
lång tid.

gäller detifrågavarande prisbilliga tidigareDe nämntsresorna som-
främst ñr inom grundar sig mycket långpersonal SAS och SJ påresor -
sedvänja. Vissa speciella i den meningen exaktär någonattav resorna

ingår visserligen imotsvarighet inte saluförs till allmänheten. Resorna
tillhandahålls personalenreseföretagens utbud, de ärmen resor som

förknippade vanliga utbudet. Vad gällermed villkor inte finns i detsom
det framför allt i avseenden för personalen ärSAS är två resornasom

vissvillkorade, nämligen dels får företas endast underattgenom resorna
tid vissa får företas endast ieller avgångar, dels månpå attgenom resorna

platstillgång. vad prisnedsättningen medFrågan är då i mån på resornaav
förhänsyn till de inomangivna villkoren kan anses rymmas ramen

isedvanliga rabatter. Ett exempel från får belysa läget. EnSAS resapar
nomialtturistklass till New York s.k. biljett kostar 3 300 3 900på Apex- -

kr, medan ñr kr. BilligasteSAS-personal kan 828 resasamma resa
förmed SAS till Miami kostar kr, medan personalen kan4 900 resanca

853 kr. sålunda fråga betydande prisnedsåttningar. Det1 Det är ganskaom
villkor lägre pris deti någon väsentlig grad motiverar ärettsom mer som
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ñr dockinnebär får företas bara i platstillgång. Detmånatt resan av anses
prisnedsättningklart detta villkor inte långt när motiverar såpåatt storen

gäller ñr personalens Prisnedsättningen överskrider såledessom resor.
klart för vad kan sedvanlig rabatt.gränsen som anses som

Även grunder ifrågasättas reseförmånerna kanandra kan detpå om
i punkt anvis-omfattas bestämmelsen skattefria rabatter 3 b avav om

till förmånema för SAS-anställdaningarna 32 § KL. Bl.a. kan nämnas att
företagkupongsystemet kan utnyttjas hos helt än arbets-ett annatgenom

givarens eller företag. Vidare gäller personalvårds-närstående att som
förmåner räknas enligt inte förmåner inte är32 § 3 KL some mom.

resebranschen vissa reseförmå-riktade till hela personalen. finns inomDet
Ävenpersonalkategori i dettariktar sig endast till viss e.d.ner som

utanför vad i daghänseende kan alltså vissa reseförmåner falla som menas
med personalvårdsförmåner.

form fria anställda trafrk- och resebyrå-Förmåner i för inomav resor
skattepliktiga skattereform.branschen gjordes 1990 års Förmånernagenom

kan betydande belopp. förmån liknande slag ärNågon somavse av
skattefri i det finns inte. Starka rättvise- och likformig-systemetnya

återinföra skattefrihet förhetsskäl talar därför för inte skallatt numan
reseförmåner.

I sammanhanget bör framhållas ytterligare omsündigheter. Somett par
grund Er skattefrihet har tidigare åberopats dels prisned-nämnts attsom
sättningen med de inskränkande villkor finns för inte är störreresornasom

värderings-än denna inom för sedvanliga rabatter, delsatt attryms ramen
och kontrollproblemen inte kan lösas. Vad gäller den förstnämnda grunden

har jag exempel funnit detta ibakgrund konkretamot ett att vartav par
fall inte gäller generellt. bör därvid hålla i minnet den tidigareMan att
skattefriheten förknippadei princip inte beroende attvar av resorna var
med inskränkande villkor i fråga platstillgång o.d. Det förekommerom
säkert också då reseförmåner sådana villkor.utgår Enatt utansom nu
generell skattefrihet för reseförmåner skulle således leda mycket långt.

Samtidigt det troligt det förekommer prisnedsättningar medär att som
tillhänsyn sådana inskränkningar inte överskrider för sedvanligagränsen

rabatter. tillämp-Detta måste dock uppenbarligen i den praktiskaavgöras
ningen. kan föreskriva vilkaDet således inte komma ifråga i lagatt
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föreligga förresandet börprisnedsâttningar inskränkningar i attsomresp.
skattefrihet skall gilla.

kontrollproblemen beror dessa påochgäller värderings-När det sedan
utgivande förmånerförresebranschen inte har ett systematt av som

hadesådantfaktiska resandet. Omkontroll detmöjliggör över systemett
eliminerade. resebran-varit Frånhade del problemenfunnit stor aven

förändraomöjligteller mindresida upplevs detschens attsom mer
kontrollmöjliggörreseförmåner detför utgivande så attsystemet en avav

andrautnyttjas hosförmånerna kan ävenangivet Bl.a. påpekasslag. att
beakta andramåsteutanför Sverige vilket ävenreseföretag och gör att man

Förtill kotarer.anförda anledning någraföretags rutiner. Det ger
tillhandahållerarbetsgivareförsta det i princip åliggadet måste somen

vilkenhålla reda i månolika slag påanställda naturaförmånersina attav
åberopassåledes inteutnyttjar förmånema. kanarbetstagarna Det som

det andra kan dekontrollproblem. Förskattefrihet det finnsgrund för att
ifrågavarandedetvärderingsproblem föreligger påkontroll- och som
Slutligen börandra områden.området inte större än på mångaanses vara

iskattepliktigareseförrnånemaerinras beslutet göra togsattattom om
värderingsproblem ñrelåg.ochmedvetande de kontroll-klart somom

Möjligeninte inträffat.i avseende haravgörande förändringar dettaNågra
i efterhandfungerande kontrollförutsättningarna förkan hävdas att en

allteftersom datoriseringen utökas.ñrbättras
uttryckligskäl någonfinner jag inteSammanfattningsvis att genom

personalvårdsförmåner eller påtillhänföra reseförmånerbestämmelse att
skatteplikt.helt undanta dem frångrundannan

8.4.2 Värderingen

tillhuvudregeln i KL skeenligtreseförmåner skallVärderingen av
i fortsättningen utgångs-Marknadsvârdet bör ävenmarknadsvärdet. vara

värdering reseförmåner.punkten för av
föreller SJ någotredovisats har varken SAStidigareSom system

de anställda. Somreseförmåner åtnjutsi vilken omfattningkontroll avav
till-arbetsgivareframhållits det i princip åliggahar måste somennyss

iolika slag hålla reda pånaturaförmånerhandahåller sina anställda attav
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vilken mån arbetstagarna utnyttjar förrnånerna. Det kan emellertid i vissa
fall förenat med speciella svårigheter fullgöra kontrollskyldigheten,attvara
varför det kan finnas anledning medge undantag från huvudregelnatt om
marknadsmässig värdering. Så har skett i fråga beskattningenom av
bilñrmån. detPå området har på grund kontrollproblemen ansettman av
sig nödsakad tillåta värderingen sker grundvalatt på mycketatt av grova
schabloner. Huvudprincipen är bilförmånen värderas helt oberoendeatt av
hur mycket bilen faktiskt utnyttjats sammanlagt under året. Det är
uppenbart det föreligger speciella svårigheter ñratt arbetsgivaren att
kontrollera hur mycket tjänstebil föranvänts privat bruk.en

Frågan dåär det föreligger motsvarande skäl ñr undantag från deom
normala värderingsreglerna när det gäller reseförmåner till anställda inom
trañk- och resebyråbranschen.

När det gäller flygbranschens med biljetter i kuponghäfte ñnnssystem
i princip registreringsförfarande över vilka biljetterett hämtats ut,som

för den anställde faktisktatt utnyttjat biljetternaveta måstemen om
ytterligare kontroller Vidaregöras. behöver vid vilken tidvetaman resan
har skett. Saken kompliceras ytterligare när beaktar ävenattman
altemativbiljetter kan utlämnas, biljetter kan utnyttjas vidatt ett senare
tillfälle biljetter dessutom i alltsamt att större utsträckning kan viatas ut

Ävenvanligt Diners-kort. inomett jämvägstrañken finns liknande
kontrollproblem.

Den andra med kontroll- och värderingsproblem är tjänstekortengruppen
kan utnyttjas för privat bruk. Hur skall arbetsgivaren kunna isom veta

vilken omfattning någon har utnyttjat kortet Som det är hanmåste litanu
till arbetstagarens uppgifter. Om kontroll inte kan ske varken arbets-av
givaren eller skattemyndighetema kan värderingen uppenbarligen komma

bli felaktig.att
detAv anñrda framgår det onekligen skulle innebära vissaatt svårig-

heter för arbetsgivarna införa gör det möjligtatt ett påsystem attnu som
tillfredsställande sätt kontrolleraett i vilken utsträckning arbetstagarna

utnyttjar erbjudna förmåner. Det är också märka situationen blivitatt att
den är mycket beroende på förmånema tidigare varit skattefriaattsom nu

och det då inte förelegat några skäl införa kontrollrutiner.att
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svårighetersidan klart det inte föreliggerandraDet står å attatt samma
det gäller bilförmåner-reda utnyttjandet reseförmåner närhålla på av som

intereseförmånema i princip ärförhåller sig i ställetDet så attna. nog
andra fönnåner.redasärskilt mycket hålla på än mångasvårare att

utvecklad datorise-Tekniken för platsbokning torde såm.m. vara genom
särskilt omfattande.kontrollsvårigheterna inte kan Detring 0.d. att vara

förrutiner tillämpas SASkonstateras vissa dekan också att avsomav
hållaerforderliga möjligheterbetalningbokning och attav resor synes ge

det också klartdet faktiska resandet. Som redan nämnts stårreda på att
för tagit ställningvid införandet skattepliktenstatsmakterna redan resorav

reseförmåner ochskall gälla förñr värderingsprincipergängse attatt man
kontrollproblem förelegat.varit medveten dedå uppenbarligen somom

dåligtifrågavarande området lämpar sigockså det detDet är på sättet att
reseförmånerna kan ñrUtnyttjandet de aktuellaför allmän schablon. aven

harFöreträdare för branschenolika anställda skilja sig högst avsevärt.åt
den nuvarandemindre lyckade konsekvensernaockså pekat depå av

den leda till beskattning någonschablonen, framför allt kan trots attatt
komma till medinte ñretagits. torde inte gå rättafaktiskt Det attresa

frikopplad frånschablon heltsådana effekter skall ha allmän ärsomom en
till värderingenfaktiska resandet. anförda leder framdet Det att av

resandet.reseförmånerna bör grunda sig det faktiskapå
bör det finnas störredet gäller värderingen den enskildaNär av resan

i det avseendet enligtschablon. svårigheten ärför Denutrymme storaen
inskränkningartill devärdera med hänsynresebranschen att somresan

regler.generelladock här någragäller för denna. Det är svårt att ange
mellanuppenbarligen inte barai fråga villkoren ñnnsolikheterStora om

olika företagen. Det innebärmellan deolika delar branschen ocksåutanav
falli vadinföra generella schablonregler,inte bör några vartatt man

inkomsttaxeringen.gäller
mening särskild anledningenligt minavseende finns det emellertidI ett

hur vidgäller fråganschablonregel. Detövervägaatt om manen
arbetsgivaravgifterpreliminär skatt ochbestämmande underlaget förav

den får företas endastförenad med villkorskall värdera är attsomen resa
skulle underlättai detta avseendei platstillgång. schablonregelmån Enav

regelföreslår sådani betydande grad. Jagden praktiska hanteringen att en



240

införs och den utformas så sådantatt med villkor skallatt haen resa anses
värde motsvarande det lägsta prisett den vid tillfället betingat påsom

allmänna marknaden efter avdrag 25 Regeln bör föras in i 8 §procent.av
UBL. Vidare bör det, i likhet med vad föreslagits beträffandesom
bostadsförmån, införas möjlighet vid beräkningen underlaget föratten av
arbetsgivaravgifter jämka värdet reseförmån beräknats enligtav en som
schablonregeln detta värde avviker med än 10 frånprocentom mer
marknadsvärdet. Denna regel bör in i 5 § USAL.tas
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PERSONALVÃRDSFÖRMÅNER9

9.1 Bakgnmd

innehöll från börjanKL inte särskilda regler skattefria personal-några om
Årvårdsförmåner. 1946:54 infördes viss skattefrihet för fri1946 SFS

sjukvård och tandvård. Regeln konstruerad skatteplikt förelågså attvar
endast förmånen i enskild tjänst och efter väsentligt förmånligareutgåttom

Årgrunder vad gällde ñrän statligt anställda. 1956 SFS 1956:541som
föreskrevs intäkt tjänst skulle inte förmån mindreatt tassom av upp av
värde utgått i förmånen kunde inteänannat antassom pengar om vara
avsedd direkt vederlag för utfört arbete. Syftet med dennautgöraatt
bestämmelse lagfästa dåvarande praxis beträffande förmånerattvar som
inte skattepliktiga och administrativa skäl undanta förmåneransetts att av

mindre värde från beskattning. för dessa fall i praxisGemensamtav var
förmånerna inte eller i fall inte i första hand, avseddaatt vart attvar

ersättning förutgöra utfört arbete. hade karaktären åtgärderDe avmer
arbetsgivaren vidtog ñr trivsel i eller kundeskapa arbetet ocksåattsom

sig förmånerdet röra utgick grund sedvana inom yrket ellerpåom som av
liknande. i ringa ekonomiskt värde ellerFörmånema regel ganskavar av

i inteinnebar varje fall nämnvärd besparing levnadskostnader förnågon av
bestämmelsenDen kom emellertid också medföramottagaren. attnya en

inte obetydlig utvidgning det skattefria området. Departementschefenav
anförde i proposition 1956:150 f. bl.a. följande.s. 333

Det ligger sakens väsentliga rimlinatur, att avstemera en
inte kan från principen naturafönnåners ställiggöras etom
med lön naturañrmåner i utsträckningOm störrer ngar.
undantogs beskattning, skulle detta leda till uppenbararån
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hållertänka företaget,behöver här bara påorättvisor. Man som
fritthembiträdet medmed fri bostad, ellersin chef eller annan

sådanrisken reglerinte bortses frånvivre. Vidare kan att av
arbetslöner ilåtaframkalla benägenhetinnebörd skulle atten

form naturaförmåner.utsträckning iökad utgå av -- -betänklighetermin mening inte väckabör enligtDet att genom
förmånerbeskattnin undantauttryckliga föreskrifter från av nu

skallvid detlerdärmed likartat slag. Fasoch attangivet man
avseddaförmåner inte kanröra att ut-antagas varasomsig om

godtagbar spärrvederlag för utfört arbete,direktgöra synes en
kontantundandra skatt ersättaerhållas försök attmot att enom

försök iytteri motverkalön med naturaförmåner. För att fårmånenare
skallriktning böra gälla,sådan att vara avsynes

värde.mindre
ändringiböijan ingenutformade ler tillMed göresså enre

erhåldäijamteskattefrihet. Mende fall då praxis esnu m ger
området. Därunderdet skattefriaobetydlig utvidgninginte aven

vilka den anställde haråtskilliga fall ikommer inbegripas attatt
motsvarandeunderstiger deterlä vederlag nå otett somhärpäga
luncher o.d.subventioneradeladspriset. Exe ärmar ,andra kunder, tjänstebo-förvarurabatter âr ängot storresom n

hyrespriset iunderstigandehyrastäder med något orten samten
förtillhöri bil ersätt-privat använda arbetsgivarenrått att en
kostnaderna.de iobetydligt lägrening endast är än ver asom

för värdetinte skallblir också klarlagt, skattDet utgatt av
tillhandahålles iersättningförfriskningar 0.d., utan sam-som

band arbetet.med

kompletteradesför förmåner mindre värdeskattefrihetDenna regel avom
intearbetsgivarentaxeringslagen 1956:623med bestämmelse i attomen
förförmåner efter avdragkontrolluppgifti frågabehövde lämna om som

belopp,visstuppenbarligen hade värde inte överstegvederlag ettett som
kr.höjdes till 600ursprungligen kr sedermera400som var men

ganskareglerna såledeslagändringar SFS 1987: 1303Före 1987 års var
anvisningar. Enligt RSV:sknapphändiga fylldes RSVut an-men av genom

för-utgjordesin i Envisningar delades förmånema tre avgruppgrupper.
andra avsågborde skattepliktiga l. Eninte gruppmåner gruppsom anses

och här gickvärdetvilkas skatteplikt berodde grupp IIförmåner enav
tredjehöjdes till kr. Denvid kr, vilken 600gräns 400 gruppensenare

skattepliktigabordeförmåner alltidbestodgrupp III ansesav som
ersättning.lön kontanteftersom de jämställa med elleratt annanvar

skulletaxering RSV Dt 1986:9Enligt anvisningar ñr 1987 årsRSV:s
skattepliktiga hänföras för-bordetill förmåner inte anses somgruppen som

s.k. trivselfömiå-förobetydligt ekonomiskt värdemåner mottagaren,av
värde visserligen kundevissa förmåner, vilkasHit räknades även varaner.
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enligt praxis inte skattepliktiga och därför istörre, ävenansettsmen som
fortsättningen borde undantas från beskattning. Som exempel föl-angavs
jande:

fria och skyddskläder fri sådana,överdrags- och tvätt av
gårfriâkningarunder arbetet kaffe o.d. kanintesom anses som

, fänster,sedvanli rabatter anställda vid inköp ochåt av varor somagbetsa
givaren,in i varens varusortiment eller roducerasår avEaraktär personalomkost-vanliga från arbets vare med avvor

huvudsakligennader, ocka, medalj slaggåvat.ex. annate er av
tids anställning,rsonligt värde, lämnas efter länsom

lna lokaler med tillhörandett utnyttjande arbets varen tillhanav
utrustnin för motion motionsidrott fritt tillhandahållandesamt avoc
enklare ädutrustning försett med arbetsgivarens reklamtryck, såsom
T-shirts och tränin soveraller ñr den anställdes personli bruk,a

tidskrift harfrisubventionerad -licens, tidning eller ormånenom
direkt samband produktion,med arbets ivarensett jämvfria ñr och deras familjerresor tillsynsskyldighetellerfrisubventionerad tid ñr lärare m.fl. med

skolmåltid eller samband med s.k.motsvarande för barn underansvar l
gogisk måltid,

sutbildnin enligt förordningkost ñr elev, lärlingenomgårsom mer sutbildning1980:533 ñrsöksverksamhet mnasi lärlinom g
eller yrkesmtroduktion enligt förordnin 1980:534 orsöksverk-omen

tillsamhet med introduktionsprogram esintroduktion knutnayroc
gymnasieskolan han inte erhåller hogre ersättning än utgårsomom
enligt studiestödslagen 1973:349.

exempel den andra förmåner vilkas skatteplikt berorSom på gruppen, av
värdet följande:grupp H, angavs

till pris,subventionerad kost, lunch nedsattsåsom
subventionerad bostad, hyresbillig tjânstebostad,såsom
bränsle till nedsatt pris,
elektrisk till nedsatt pris,ström

och skyddskläderbeklädnad i och för tjänsten överdrags-annat än
tillhandahålls till nedsattsom pris,

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

Exempel hänförliga till den tredje förmåner alltid bordesomgruppen,
skattepliktiga ñljande:III, enligt RSVgruppanses var

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

förfogande arbets-för privat bruk nyttja bil ställts tillrätt att sorn av
givaren,
rabatt anställda, vilken överstigit vad sedvanli förekommer,åt som en
g belklâdnadi och för tjänsten överdrags- skyddsklâder,änannat oc

te e on,
fri hänförli tillTV-licens utom i sådana fall är I,gruppsom a

dagstidning i fall hänför iga til Iutom sådana ärsom grupp
fri semesterbostad eller utlandet.Sverigei
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nämnda fanns ytterligare förmånerUtöver sär-tre grupper en grupp som
reglerades i fråga omfattningen beskattningen; hit hörde bl.a.om av
förmån fri sjukvård i viss omfattning, vissa fria vissasamtav resor

till utbildningstiden för vilkanaturaförmåner elever under ochutgåttsom
värdet fick jämkas till lägre belopp skulle ha tagitsänett som annars upp
till beskattning den s.k. praktikantregeln.

gällde värderingen naturaförmånerna skulle dessa värderas tillNär det av
marknadsvärdet dock avvikelser,pris. Härifrån gjordes vissaortens-
vilka berodde vid värderingen. Vidareiakttog försiktighetpå att man var

endast i vissa särskilt angivna fall och bostaddet kost arbets-som- -
givaren skyldig räkna förmånsvärdet vid beräkning avdragmedattvar av
för preliminär skatt och i underlaget ñr arbetsgivaravgifter. Skyldighet att
beakta förmån fri bil infördes först fr.o.m. den januari 1987.1av

januari trädde de reglerna i kraft och tillämpades förstaDen l 1988 nya
vid taxering. denna ändring infördes nuvarandegängen 1989 års Genom

minnes-regler skattefrihet under vissa förutsättningar för värdetom av
till anställd, julgåvor mindre sedvanliga jubileumsgåvorgåvor värde,av

till anställda, personalvårdsförmån, förmån fri hälso- och sjukvård ochav
förmån fria arbetskläder regler utgjorde i huvudsakDessaav enm.m. nya
precisering fråga förutsätt-i förhållande till de tidigare reglerna i om

hänföras skattefriningarna för naturaförmån skulle kunna tillatt en
personalvårdsförmån. Samtidigt infördes i f regel32 § 3 KL sommom. en
innebar skattepliktiga förmåner hade i ochutgått änatt annatsom pengar
inte direkt vederlag för utfört arbete, inte skulle intäktett tasvar upp som

förmånernas för anställdtjänst, sammanlagda värde årav varom per en
till dethögst 600 kr. Vid tillämpningen nämnda regel skulle hänsyn tasav

sammanlagda värdet förmåner från och arbets-utgåttav en sammasom
givare och till denne anknuten personalstiftelse. Departementschefen

anñrde i propositionen 198788:52 45 följande intresse iprop. s. av
detta sammanhang.

tidigare har har intresset för naturaförmåner iSom nämnt
kanstället kontant lön stadigt ökat under Dettaår.or senare

inte förklaras arbetsgivarna ochgärna på sätt änannat att
arbetstagarna det fördelaktigt ekonomiskt användaattansett mer

naturañr-naturaförnüner i stället för kontant lön. Vissaav
framstår fortfarande godtagbara andra tycksmedaner som
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motiverade endast önskan minimera storlekenattvara av en av
skatter och avgifter. Min bestämda pfattning det nöd-är ärattu
vändigt he da denna utveckling. vi kommerinte detatt or an-
talet sådan öka ytterligareormåner samtidigt värde-att som
ring ökar och antalet skattskyldiga kan användasom
den orenklade självdeklarationen mycketEn annan
allvarlig konsekvens för de enskilda förär underlagetatt
beräkning deras pensionsgrundande inkomst kommer bliattav
lägre förmånerna avgiftspliktiga eller de fåttvaritom om
ersättning i form kontant lön.av

Tidigare fanns särskild regel i punkt andra stycket anvisningarna8en av
till 32 § KL angående reseförmäner för anställda trañk-i och resebyrå-
företag. Regeln, hade funnits sedan kommunalskattelagen tillkomst,som
innebar sådana förmåner skattefritt. och med inskränktesFrån 1988att var
skattefriheten till endast reseföimaner utgick till den anställdeatt avse som
och den anställdes makemaka eller sambo och barn under Vid18 år.
skattereforrnen undantaget1990 i nämnda punkt bort och reseförmå-togs

gjordes skattepliktiga.ner
Genom 1990 års skattereform slopades 600-kronorsregelnockså och

skattepliktiga förmåner blev skattepliktiga från första kronan.

9.2 Gällande rätt

9.2.1 Gränsdragningen mellan skattepliktiga skattefriaoch
förmåner

Enligt 32 § första stycket hänñrs till inükt tjänst1 KLmom. a av av-
löning, arvode och kostnadsersättning förmån i bostadsamt annan pengar,
eller för tjänsten.utgått Förmåner iutgår änannat annatsom som pengar

alltså i principutgör med kontant lön jämförbar Enligtinkomst. 32 §en
f skall3 3 KL dock vissa förmåner förutsättningarunder vissaa mom.-

inte skattepliktig intäkt. Dessa fri grupplivförsäkring ochärtas upp som
fri gruppsjukñrsäkring, fri hâlso- och sjukvård, ñretagshälsovård, fria
läkemedel och ersättning ñr lâkemedelskostnader fri tandvård utomsamt
patientavgift, fria arbetskläder frioch uniform, mindre värde,julgåvor av
sedvanli jubileumsgåvor, minnesgåvor, personalvårdsförmåner och rabattga
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eller liknande förmån transportñretag enligt internationellt vedertagensom
praxis för visad kundtrohet vid utrikes flygresor.utger

skatteplikt undantas vidare under vissa förutsättningar andraFrån även
förmåner. till stationerad vidFörmåner utgår riket personalutom ut-som
rikesförvaltningen eller i svensk biståndsverksamhet förmåner tilloch vissa

forskare hos skattefria punktSIPRI är 32 § 3 KL. I 6mom. av
anvisningarna till naturañrmåner till vämpliktig inte32 § KL attanges
skall skattepliktig intäkt.tas upp som

I det följande redovisas vad gäller beträffandenärmare som gruppen per-
sonalvårdsförmåner.

9.2.2 Personalvårdsfömiåner

skattereform, i kraft juliGenom 1990 års lagregler trädde den 1990lvars
förutsätt-och tillämpas första vid taxering, skärptesgången 1992 års

ningarna för förmåner till skattefri personalvård.skall kunna hänförasatt
Med personalvårdsförmåner förmåner inte direkt vederlagär ettavses som
för mindre vilka syftarutfört arbete enklare åtgärder värdeutan avser av
till trivsel sedvänjaskapa i arbetet eller liknande eller utgår grundpåatt av
inom ellerdet yrke den verksamhet det fråga personal-är Somsom om.
vårdsförmåner räknas dock inte förmåner den anställde fär byta motsom
kontant ersättning, förmåner inte riktar sig till hela personalen samtsom
andra förmåner anställde åtnjuta utanför arbetsgivarensden fårsom
arbetsplats betalning med betalnings-kupong eller motsvarandemot annat

32 § 3 KL.system e mom.
exempel personalvårdsñrmåner skattefria i punktSom på är nämnssom

3 b anvisningarna till KL förfriskningar och enklare32 §av annan
förtäring i samband med arbetet kan måltid, sedvanligaintesom anses som
rabatter vid inköp och tjänster ingår i arbetsgivarensav varor som
ordinarie utbud eller i ñretags ordinarie utbud företaget ärett annat om
närstående arbetsgivarens företag och eller tjänsterna har näraettvarorna

medsamband arbetsgivarens verksamhet möjlighet till enklare slagsamt

motionoch friskvård. Möjlighet till motion och friskvårdav annan annan
är dock skattefri endast den inom anläggning regel-utövasom en som
bundet disponeras arbetsgivaren arbetsgivaren anknuteneller tillav en
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arbets-personalstiftelse, den utövas enligt abonnemang tecknatssom av
direkt innehavare,givaren och betalats denne till anläggningens den ärav

kollektiv eller den i andra fall i ringa omfattning denutövasnaturav av
anställde.

personalvårdsförmån skattefri skall förmånemas värde inteden ärI mån
socialav-underlaget ñr avdrag ñr preliminär skatt eller föringå i uttag av

förmånemagifter. Arbetsgivaren behöver inte lämna uppgift påom
kontrolluppgift.

skattefrihet skall komma i fråga skall det, framgårFör att som ovan,
enklare mindre Föredragande statsrådsig åtgärder värde.röra om av

anförde i motiven 198990:110, del. 319 till lagändring-prop. 318s. -
följande.en

villdet äller avgränsningen begreppet personalvård jagNär av
först fra ålla delar kommitténs fattning gränser-attatt Jag upargetemellan vad vederlag för och vad ärutgörna som som
åtgärder för skapa trivsel eller liknande kan svåra attatt vara
dra liüpraktiken.bakgnind bl. vad RSV anförtMot om er-a. av
f under jag emellertid vidareår är inte utanetemare senare

betydandeberedd godta utveckling kan innebäraatt atten som
dessutomförmåner maskeras personalvård. Det ligger isom

enklare åtgärdersakens det bör signatur att rora om av ringa
ekonomiskt värde. förordar markerindetta lagtex-Jag aven i

Självfallet bör markering ock sikte sådanasådan påten. en
förmåner kan grund sedvänja yrket ellerutgå påsom inomav
verksamheten.

Med de åtgärder jag förordar detta område börpå utrymmet
ñr skattefria förmåner bli be vadstörre värde ränsatav mer an

Medkan följa den nuvarande författningsreg eringen.som av
anfört, nämliednin vad arbetsgivarverk attstatensav enskatteregäemabör onödi hinder i vadinte lägga vägena or

efter hand personal litik vill jagkansom ses som g
framhålla det atngelägna klar åtskil ad rsträvasatt ei en
mellan sådana har med trivsel dvs.ormåner göra,attsom
enklare åtgärder ekonomiskt värde, och andra förmånerav ringa

mätbart värde.av
vid inköpnuvarande reglerna medger sedvanlig rabattDe att

varens ordinarie utbudoch tjänster ingår i arbetsav varor som
förutsättninbetraktas skattefri rsonalvårds Enormån.som

för rabatten skall traktas sedvanlig och därmatt som
skattefri, sedväna delsbör dels den lämnas och attatt avvara

allet kanden har rimlig nivå. Vad i det enskildaen som anses
grund liksom rimligutgå sedvänja vad utgör nivåpå som enav

generellt. regler medförär emellertid svårt Nuvarandeatt ange
alltså tillämpningssvångheter.vissa

Enligt ordningen få till följdRSV kan den nuvarande att
betydande förmåner undgår älleribland beskattning. Detta

idareframför allt i branscher olika ka italvaror.omsattersom
kan, för anställda i varuhus breda sortiment,som ex. m
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sedvänja i branschen tendera suddasgränsen Denatt ut.mot
omständigheten, skattefrihet ñr personalrabatt i del fallatt en

betydande innebär i motivenkan komma belopp. sigatt attavse
för skattemässiga behandlingen för-den nuvarande gynnsamma

Grundprincipen vid förmånsbeskattning namligenärsvagas.
den, förmåner inbesparade levnadskostnader utgöratt som avser
skattepliktigmükt.

Ett opande skattefriheten för sedvanli hars av
emellertid del negativa konsekvenser. hör bl.ten a. vissa
kontrollaspekter. därför inte för närvarande bereddJag är att
förorda sådan lösning. viss bör dock ske iEnen up g
enlighet medrlvad anförts i oregåendemtâiâised-the;gemfinns edninvän även tupp-et. attymii-ltsamheta mom ongiråde.s

följa utvecklingen dettapå

kaffe,Exempel skattefria förfriskningar och enklare förtäring ärpå annan
fralla till-läsk, och bulle inte kan måltid ochte, som anses som som

handahålls i samband med arbetet. Skulle förmånen fritt kaffe gåt.ex.av
inträderbyta kontanter skatteplikt, inte bara för den faktisktatt mot som

för dem väljer kaffet. Själva möjlighetenäventar emot utanpengarna som
byta förmånen kontanter utlöser skatteplikt. gäller förDetta ävenatt mot

övriga slag personalvårdsñrmåner. mellan enklareVar gränsen gårav
förtäring och måltid har inte berörts i förarbetena till lagstift-närmare
ningen.

För rabatter, lämnas arbetsgivaren eller arbetsgivaren när-att som av
stående företag skall undgå beskattning skall rabatten lämnas grundpå av
sedvänja inom föryrket eller verksamheten och i princip tillgängligvara
företagets hela personal. skall dessutom eller tjänsterDen avse varor som
ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud eller i Företags ordinarie utbudannat

företaget närstående arbetsgivarens företag och eller tjänst-ärom varorna
har nära samband med arbetsgivarens verksamhet. Ibland uttrycksetterna

gränsen för skattefri rabatt den inte får överstiga vad det rabatt-så atten
givande företaget är berett lämna till sin kund.störstaatt

Skattefriheten för sedvanliga omfattapersonalrabatter utvidgades till att
frånäven sådana rabatter företag närstående arbetsgivarens företagärsom

lagändring trädde i kraft den juli 1991 och tillämpas1genom en som
första gången vid 1992 taxering. Föredragande statsråd skälårs angav som
för ändringen följande 19909l:159prop. 44.s.

Skattereformen har i och för sig inte ändrat förutsättningarna
för beskattningen s.k. till-korsvisa rabatter. Den nuvarandeav
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medñrningen reglerna rörande personalrabatterlä av
avgörande förföretags organisation kan blilertid att etteme

liktig eller e för denhuruvida rabattförmån skatteär
verkarinnebär anstäl danställde. Detta t.ex.att som enen

skattefri vid inköptill bil inte kan få rabattkomponent avenen
olikañr fall biltillvcrkningen uppdelad isälva bilen det är

oretag.
och svårñrklar-torde i fall framstå orättvistDetta många som
mening skäl förför anställda. finns därför enligt minligt de Det

rabattñr-liberalisering tillämpningen reglernaav omen av
införsbestämmelse inne-Jag föreslår därförmåner. att aven ny
vidanställd erhåller köphåll rabattförmånatt av ensom enen

från företag är närstående arbets-eller tjänst etten somvara
ellerskattefri ñr det fallgivarens företag skall varanvara

verksamhet.samband med arbetsgivarenshargiänsten näraett
vilka in-företaganmellanrådered närstående företag avses

d skall föreliggatressegemenskap. För näraatt ett sam anses
varföretaget ingå i funktion bidrar tillskall arbets som enen

kan det gällafärdiga ukten eller tjänsten i frå t.ex.a,p
elkomponenter. börledning, forskning eller produktion Detav

samband skall föreliggainte tillräckligt för näraatt ett ansesvar
finansiering.enbartarbetsgivarföretaget deltagitatt genom

Föredragande statsrådet anförde vidare 49.s.

personalvårdsfömiåner ärlagåummetexempliñerasI som
skatte a enligt KL.32 § 3 e mom.

rabatterBestämmelsen kompletteras på så sätt ävenatt som
och tjänster från arbets-anställd erhåller vid inköp av varor

före-närstående företag blir skattefria i den mån detivaren
rabatterade ochsamband mellan denäraett varornaigger

verksamhet.tjansterna och arbetsgivarens
olikasamband därexempel där det föreligger nära ärEtt ett

sammanfoslutligenföretag tillverkar de komponenter assom
tillveslutlig produkt. anställda i de företatill De som aren

möjlighetkomponenterna får alltså enligt denna bestämme attse
rodukten till rabatterat pris någonköpa den slutliga utan attförmå socialavgifter utgårskat liktig kommer. Någraup

den skattefria ñrmånen.igtvis inte hellernatur
företag mellan vilka råderMed närstående företag avses

Därmed företagen ingår i kon-intressegemenskap. att enmenas
eller företagen undermoder- och dotterföretag ståratt encern

ledning.i huvudsak gemensam

uttalade följande 199091:SkU33 21.Skatteutskottet bet. s.

till erinran regeringensUtskottet har inte funnit anledning mot
samband ocksåvill lfogaförslag i sammanhanget näraattmen

föreligga det fråga produkter är nära-bör när är om somanses
lingår i arbets ivarens sortiment. Exemliggande dem som

hushå ls-kan olika bi eller olika slagsharpå t arvara r av
ski da företagtillverkasellerapparater spoitarti avar som
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inom koncern. Med det anförda tillstyrker utskottetsamma pro-
positionen i denna del.

Riksdagen biföll utskottets hemställan rskr. l99091:321.
Om arbetsgivare utverkar förmånliga rabatter för sina anställda hosen

sina affärsrelationer, kan skattepliktig förmån eftersomuppstå rabattenen
RÅi sådant fall erhålls grundpå anställningsförhållandet. I ref.1987av

81 hade arbetsgivaren med affärspartner träffat avtal innebar atten som
rabatt erhölls och denna rabatt kunde även utnyttjas anställda för privatav
ändamål. Rabatten ansågs utgå för tjänsten och blev därmed skattepliktig.

börDet dock beaktas rättsfallet gällde taxering ñre de reglernaatt nya
trädde i kraft 1988.som

har utfärdatRSV följande rekommendationer det gällernär sed-gruppen
vanliga rabatter RSV Dt 1991:24.

Med sedvanli rabatt rabatt lämnas på grund sed-yrlêet avses som av
vänja inom eller verksamheten och i princip är till-som
gänglig för hela företagets personal. förutsattninEn för att
rabatten skall kunna sedvanlig,dvs. skatte ri, är attanses som
den ligger rimligpå nivå. Vad i enskilda fallet skalleten som

med rimlignivå integår öra generellt. Rabatternaattavses av
varierar i olika ranscher och från till kunnaFör attarman.
godta rabatten sedvanlig bör därför krävas den inte ärattsom
större än vad den anställde kund eller personalensom som

skulle kunna utverka på håll. Vid denna bedömningannatrupp
r övervägas försäljmngs-, sortiments- och personalpoli-as om

tiska skäl verkar rabattens storlek. En ytterligare förutsättningp
för rabatten skall kunna sedv är denatt attanses som avserendast normala inköp och tjänster den anställdesav varor or
och hans familjs konsumtion. fårDetta särskild betydelseegen
vid inköp kapitalvaror. skattefrihetFör gäller dessutom attav
den anstallde inte kan få belopp motsvarande rabatten direkt
utbetald till sig, exempelvis rabatten räknas framattgenom
efter slut basisårets å gjorda inköp och betalas i kontan-utav

I sådant fa l rabattenär skattepliktig.ter.

Skatterättsnämnden har nyligen lämnat förhandsbesked angåendeett
korsvisa rabatter. I förhandsbeskedet gällde frågan anställda i ettom
tillverkande företag saknade säljorganisation, skattefritt skullesom egen
kunna köpa de tillverkade det företag såldevarorna av som varorna.
Dessutom fråga anställda i fmansieringsñretag ingick iettvar om som

koncern det tillverkande företaget också skulle kunna köpasamma som
rabatterade skattefritt i det säljande företaget. tillverkandeDetvaror
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eller detföretaget skulle för rabatten. Varken det tillverkande företagetstå
ingick det säljande företaget.finansiella företaget i koncernsamma som

rabatter i punkt bMajoriteten fann reglerna korsvisa 3att om av an-
till inte tillämpliga i detta fall. Minoritetenvisningarna 32 § KL var

korsvisaredovisade flera olika uppfattningar, mening atten varvarav
för kunde appliceras Förhållandet tillverkanderabatter i och sig på -

säljande företag de inte ingick i koncern.trots att samma

arbetsgivarenuppdragsgivaren9.2.3 frånRabatter änannan
korsvisafråga inte sedvanliga rabatternär är om

Inkomsttaxeringen

kostnadsersättningTill intäkt tjänst hänförs avlöning, arvode och samtav
förmån i bostad för tjänsteneller utgått 32 § 1annatannan pengar, som

följer skattskyldig erhåller rabatt hos änKL. Härav attmom. annana om
arbetsgivaren tjänsten skattepliktig,och rabattförmånen för är denutgått
såvida det inte fråga sådan skattefri korsvis rabatt nänmts.är ovanom som

RÅ 1987exempel sådan skattepliktig rabattñrmån i rättsfalletEtt på ges
ref. 81 förhandsbesked. Förhållandena i rättsfallet i huvudsakvar
följande. hade träffat för tjänsteresor.SIF avtal med s.k. TågkontoSJ om

erhöll härigenom 50 rabatt alla tågbiljetter. Biljetter kundeSIF påprocent
beställas både ñr tjänsteresor och privatresor. Sökandena i målet, varsom
anställda i önskade utnyttjandeSIF, besvarat privatresor med avom
tågkontoavtalet kunde bli föremål ochför beskattning. Avtalet mellan SIF

gällde för treårsperiod omfattade tjänsteresor landet medSJ och inomen
betalades betalade för avtalsperioden fast kostnadtåg SIF. SIFsom av en

milj. vilkatill SJ kr. SIF tilldelades Tågkonton utvisande1,1om
färdbiljetter levererades till fullt normalpris. faktureradeSJm.m. som
levererade biljetter månadsvis och gjorde härvid avdrag med 50 procent

fakturans slutsurmna. Dåvarande Riksskatteverkets nämnd för rättsären-av
den ansåg utnyttjandet Tågkonto ñr köp biljetter till privatresoratt av av

skattepliktigt. anställdasNämnden skäl härför bl.a. deattvar angav som
möjlighet utnyttja kontot ñr privat ändamål hade sin grund iatt an-
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ställningen arbetsgivarens avtalsförhållandehos SIF och med SJ. Rege-

ringsrätten Riksskatteverketsändrade inte förhandsbesked.

Avdrag för preliminär skatt

Avdrag för preliminär skatt skall inte såvida inte utbetalaren ocksågöras
betalar kontant ersättning. sådant fall skall rabattñrmånensI ocksåut
värde ingå i underlaget för beräkning preliminär skatt i övrigtav se
motsvarande avsnitt i kap. 2.

Arbetsgivaravgijier

arbetsgivarenUnderlag ñr beräkning avgifterna vadärav summan av
utgettunder har lön i eller ersättning för utförtåret som pengar annan

arbete eller eljest med anledning tjänsten, inte pension, eller andradockav
andraskattepliktiga förmåner eller i fall i kap. stycket3 2 §som avses

utfört kap. skallAFL, för arbete. Enligt 3 § AFLersättning 2annan

utförtersättning i eller andra skatteEliktigaförmåner förpengar inkomstarbete än °° av an-1 annan orm pension som
ställning, såvida ersättningen under tillår årett minstupñ:kronor, den000 även är hosl mottagaren inte ansta somom

arbetetersättniâiän. angivna fall skall den utförIutger somnu
och den ersättningen såsomsåsom tstagare utgersomanses

arbetsgivare.

198990:110 del uttalade föredragande statsrådetI 377prop. s.
följande angivnamed anledning kap. AFL fick den3 2 §attav ovan
lydelsen.

ellerbör emellertid den betalt ersättningenDet utvara som
direktförmånen också skall betala avgiften även någotsom om

anställningsförhållande föreligger.

Vidare i specialmotiveringen på 752:s.

Inom avgiftsområdet har prättshållitsstrikt krav påett att ettu
avgiftarbetsgivararbetstagarförhå ande skall föreligga för att

skall Med sådant förhållande likställs dock uppdrags-tas ut.
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givaruppdragâtagarförhállande.hänvisningenGenom i förevar-
ande l stycket§ 3 2 § andra AFL likställs med inkomstp.

anställning också ersättning för arbete utfört förnåav som on
räkning inågon anställd tjänst.utan attannans vara ennes

Daremot inte avgifter ersättningar eller förmånerutgår på andra
från närstående till arbetsgivaren.utgår någon ärsom som

Genom de ñresla ändrin i utvidgades3 2 §arna .ftsunderlaget sådana all där ersättnmattav avse aven en
för utfört arbete anställning ellerut utan attas up rag

föreligger. innebärDetta också ift skall ävenatt tas utav om
arbetet inte utförts i direkt förvärvssy .

Den för räkning arbetet utförs behöver alltså inte nödvändigtvisvars vara
förmånen för avgiftsskyldighet skallutger attsamma person soui upp-

komma.

kap.I 3 2 § kap. 2 har i samband med skattereformen11 § AFLsamt
uttrycket skattepliktiga naturañmiåner ändrats till andra skattepliktiga

förmåner. Motsvarande ändring har gjorts i kap. specialmoti-2 3 § SAL. I
veringen prop. 198990: del110, 752 anförde föredragandes.
statsrådet följande i detta avseende.

har iblandDet hävdats det finns vissa ñrmåner inteatt som
kunnat hänföras till varken lön eller naturañrmån och därför
inte omfattats avgiftsplikt. exempel ivits förvärvSom harav an
från arbetsgivaren äendomtill underpns. ättsläget ärav
oklart denna punkt.på detta förslag klarlägga ävenattenom
denna förmån skall avgiftsbeläggas.typ av

kap.I 1 2 andra stycket finns sedan§ SAL direkt hänvisning tillen
ovannämnda lagrum. följande.Där sägs

Vid tillämpnin denna lag skall anställningstör-även ettav om
hållande inte orelig den har sådan ersättningutgetter, som

enligt bestämme i 3 kap. 2 andrastycket ...lagensom serna
allmän försäkring är hänföra til inkomst anställningattom av

arbetsgivare.anses som

Enligt specialmotiveringen 1989902110prop. 752 syftar reglernas.
till fånga in vissa förmåner och ersättningar tidigare låg utanföratt som
avgiftsområdet eller där tveksamhet hade visat sig föreligga i detta
avseende. De områden kostnadsersåttningar, vissaavsågssom var
förrnånstyper, ersättningar grundpå arbete anställning ellerutanav
uppdrag avsaknad förvärvssyfte.samt av
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rabattförmånI den mån således ersättning ñr arbeteär atten anse som
skall den betalar ersättningen betala arbetsgivaravgifter ävenutsom om
arbetet inte utförts för denne.

Egenavgrjier

den förmånI mån hänförs till inkomst förvärvsarbete skallannaten av
förmånen ingå i underlaget för avgifter. Med inkomstuttag annatav av
förvärvsarbete bl.a. i detta fall arbeteersättning för för någonavses

iräkning eller andra skattepliktiga förmåner ersättningellerannans pengar
skattepliktig inkomstutgör tjänst enligt KL och utan attsom av som,

anställningsförhållande förelegat, utbetalas fysisk bosattav person
utomlands eller utländsk juridisk allt i den inkomsten intemån ärperson

hänföra till inkomst anställning.att av
En skattepliktig rabattförrnån utländsk generalagentt.ex. utgessom av en

skall alltså ingå i underlaget för egenavgifter i övrigtuttag motsva-av se
rande avsnitt i kap. 2.

Pensionsgrundande inkomst

I den övriga förutsättningar förmån skattepliktig förmån skall ingåatt en
i underlaget för pensionsgrundande inkomst uppfyllda, skallär även
rabattförmånsvärdet ingå i underlaget i övrigt avsnitt imotsvarandese
kap. 2.

Kontrolluppgzñsskyldighet

Kontrolluppgift lön och arvode, andra ersättningar eller förmånerom som
skattepliktig inñkt skall lämnasutgör den betalat beloppet ellerutav som

förmånen i övrigt motsvarande avsnitt i kap. 2.gett ut se
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9.3 Problemavgränsning

Direkti ven

Med personalvårdsförmåner förmåner inte di-äravses som enrekt ersättning för utñrt arbete enklare åtgärderutan avser av
mindre värde syftar till skapa trivsel i arbetet ellerattsom
liknande eller utgår grund sedvänjapå inom det yrke ellerav
den verksamhet det är frå Gnmdvalen för skattefri-som a om.
het för dessa förmåner är framstår led i arbets-att ette som

personalvård.givarens
Gränsen mellan skattepliktiga och skattefria personalvårdsför-

måner inte sällan svår dra, vilket kan leda till vissatt en
olikformi het vid regeltillämpningen. Förmånernas karaktär och
omständi i ovri kan mycket varierande. Etteterna t vara ex-
empel på personalvår förmån i vissa fall kan tilluppgåen som
betydande varden är anställdas personalrabatter. Det dockar
enligt uppfattning knappast möjligt detaljreglera dessaattmin
frågor i lagstiftningen. Frå får i utsträckning lösas istororna

finnsDet emellerti enligt min menin ändå anledningraxis.
den särskilde utredaren närmare undersö nuvarandeattor a om

regler och praxis i vissa fall phov till effekter inteu som
kan önskvärda och i all oreslå lämpligaså åtgärder.anses

Det är viktigt skattesystemet neutraltär så kontant lönatt att
och naturaförmåner beskattas likformi Eventuella regelföränd-
rin får innebära något rån principen det inteinte avsteg attar
ska l skattemässigt förmånligt kontantlönersätta medattvara en
naturaförmån. Den sarskilde utredaren bör dock kunna pröva

nuvarande regler bör ändras för hänsyn till ersättningatt taom
arbetsgivaren exempelvis betalar för anställds extrasom en

kostnader tillfällig karaktär uppkommer grundpåav som av
övertidsarbete.t.ex.

Framförd kritik

Från flertal håll hävdas området för skattefria personalvårdsñr-ett att
måner bör utvidgas till förmåner idagäven skattepliktiga.äratt avse som
Sådana synpunkter framfördes redan vid arbetet med delbetänkandet, vilket
också har redovisats där SOU 1992:57. Resebranschens kritik mot
nuvarande har redovisats i kap. och utelämnas därför8 här.system

När det gäller det i direktiven angivna området personalrabatter inom-
handeln har kritik framförts innebörd gränsdragningen mellanattav-
skattepliktiga och skattefria korsvisa rabatter inte är korrekt. exempelSom
på gränsdragningsproblem när det gäller korsvisa rabatter det för-nämns
hållandet anställd i producerande företag, bageri,att ett t.ex. etten
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inomi säljande företag, livsmedelsbutik,erhåller rabatter ett t.ex. en
koncern.samma

vilkenIndustriförbund till iSveriges har i skrivelse RSV 1991,en mars
ifrågasatt detskrivelse också har lämnats till utredningen, bilaga omse

för sinaarbetsgivare har utverkatrimligt utgivaren rabattär att av som en
utgivandearbetsgivaravgifter rabatten detanställda skall betala på trots att
rabatten.företaget inte i arbetsgivarställning tillstår mottagaren av
Tollerz:sammanfattningsvis direktören KerstinFörbundet anför genom

förarbeten ñrñnns och RSV:skan ifrågasättas det stöd i lagtextDet om
generelltskattepliktiga förmånenrekommendationer utgivaren denatt av

mening skulle det kunnaskyldig betala avgift rabatten. Enligt minär påatt
denutfört arbetei de fall den erhållit rabatten åtaktuellt endast somvara

överarbetasñnnånsanvisningenlämnat rabatten. Det är angeläget attsom
i detta avseende.

Prablemomráden

personalvårdsñnnåner, under-utredningsuppdraget ingår såvittI attavser
inte kanupphov till effektersöka nuvarande regler och praxis somgerom

Eventuellaföreslå lämpliga åtgärder.önskvärda och i fallsåanses
neutral be-från principenändringar får inte innebära något avsteg om en

ändringför sådanskattning. Direktiven lämnar dock visstett utrymme en
förarbetsgivaren exempelvis betalarbeträffande ersättningar ensom

anställds kostnader tillfällig karaktär.extra av
skullenuvarande reglerUtredningen föreslog i sitt delbetänkande att

följaskullei det fortsatta arbetetbehållas oförändrade attmen angav man
för-reglerna korsvisa rabatter ochden praktiska tillämpningen omav om

slutbetânkandet.frågan ihållandena skulle kräva det påså nyttuppta
199293: 127 37Föredragande statsrådet uttalade i propositionen s.

följande.

uppenbart lema beskatt-enligt min meninDet är att re om
orättvisa.ning personalvårdsfö månav a upp evs somav er

personalrabatteri viskan ha sin grundDetta att avexempe
medan ii fall kan undgå beskattningbetydandevärde vissa

tidningsprenume-fall förmåner begränsat värde, såsomavan ra
finnaemellertidrationer blir beskattade. Det är svårt att
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godtagbara lösningar å dessa problem. En generell liberalise-
ring reglerna sku således kunna strida den gmnd-av moteläggande likformig beskattning. denAttprincipen om en
motsatta åt reglernat.ex. beträffandeatt stramavagen, genombl.a. personalrabatter, innebär också svårigheter. Ett problem
med sådan lösnin är exempelvis gransdragningenen mot
normala kundrabatter. åtstramnin sku förmodligen ocksån smgaktighetkunnadiåpplevas utslag frånett statsmakter-som av
nas sr .För del jag det finns behov försökaattegen attanser avåstadkomma förbättringar i regelsystemet för personalvårdsför-
måner. Utredningen, i sitt delbetänkande diskuterat dessasom
frågor, har inte lagt fram förslag till förändringar aviseratmenåterkommer till frågornaatt i det fortsatta arbetet. Jag ärman

beredd föreslåinte några ändradeatt regler beträffandenu
personalvårdsförmåner. Frågan bör enligt min tas upppå vid beredningennytt utredningens slutbetänkan e.av

Mot bakgrund det anförda finns det skäl på övervägaatt nyttav om
reglerna på området bör ändras.

Frågan reseförmåner inom resebranschen kan personal-om anses som
vårdsñrmåner har redan behandlats i avsnitt 8.4.1. Frågan lämnas därför
därhän i detta kapitel. Däremot skall tidigare redovisasantyttssom
uppföljningen tillämpningen reglerna korsvisa rabatter. En sistaav av om
delfråga är är skyldig betala arbetsgivaravgifter rabattenatt närvem som
lämnas från arbetsgivaren.änannan

Överväganden9.4 och förslag

Utredningens förslag: Det föreslås sedvanliga rabatter inte länatt reskall tillhora personalvårdsförmåner reglerasi ltsärsutangruppen ett
I övrigt oreslås reglernamoment. behålls oförän rade.att

Allmänt

Av den föregående redogörelsen har framgått gränsen mellan åatt ena
sidan skattepliktiga förmåner och å andra sidan skattefria personalvårdsför-
måner kan svår dra i många fall. När detatt gäller rabatter påvara varor
och tjänster är det förutsättning för skattefrihet rabattema utgår påatten

9 l30568
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påpekats har gränsenrimlig nivå. redanoch har Somsedvänjagrund enav
överstiga vad detinte fåruttryckts denrabatt ibland såskattefriför atten

kund. harsin RSVlämna till störstaberettrabattgivande företaget är att
interabatten är störredet bör krävasrekommendationeri sina attansett att
skulle kunnaeller personalenkundanställdevad denän gruppsomsom

mycketuppvisagivetvisrabatter kanhåll. Sedvanligautverka på annat
deteller tjänsterberoende vilkeni värde påskillnader typstora varorav

anställdaorättvistdet kan upplevasförklarligtgäller. är attDet att som
kronorkanske flerskattefria rabatter påfåbranscher kanvissa tuseninom

fåalls kan någrakanske inteandra branscheranställda inommedan
hundratal kronor. Menbara någotkan få sådana pårabatter ellerskattefria

vid principenvilla hålla fastkonsekvens attnödvändigdetta är om manen
skulle,åtstramningskattefria. Enskallsedvanlig rabatter somvara
svår199293: 127,istatsrådet uttalat attföredragande ge-varaprop.

skattefri-utsträckaOchvanliga kundrabatter.tillmed hänsynnomföra att
värdebegränsatalla förmåneromfattakommerdenheten så attatt av

till förmåneröverflyttning lönomfattandemedföraskulle i praktiken aven
denstridaskulle dessutomskattebortfall ochföljande motmed därav

sak ärbeskattning. Enlikformig attgrundläggande principen annanom en
återinföra någonmotiveratdetanledning pröva ärfinnas attdet att om

tjänsteintäk-andraellerför förmånerskattefrihetförgenerell beloppsgräns
kapitelfrågan i 11.till denåterkommerJagter.

principiellaföreslåberedd någrainteinnebär jag äranfördaDet attatt
lagtextenbehövero.d.personalrabatter Däremotbeträffandeändringar

ändras.
personalvårdsför-låta begreppetkonstruktionen mednuvarandeDen att

begränsninguttryckligsedvanliga rabatter någonomfatta ävenmån utan
motsatsförhâllandeii viss mån stårreglernarabattema görvärdet på attav

personalvårdsförmånsålundadefinierasKLvarandra. 3till I 32 § e mom.
värde. Menmindreåtgärderenklarebl.a. benämningenmed genomav

exempel påparagrafen,anvisningarna tillbsamtidigt i punkt 3att somav
detta slagkan ändåsedvanliga rabatterpersonalvårdsförmån avange

belopp. Jagbetydandetilluppgåenskilda fallet kommai detförmån att
personalvårdsför-frånsedvanliga rabatterbryterdärförföreslår utatt man

dem särskilt.regleraroch i ställetmåner
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Korsvisa rabatter

Rabatt arbetsgivarenän skall, för skattefri, utgåattsom ges av annan vara
från arbetsgivaren närstående företag. Vidare skall eller tjänst-ett varorna

ha nära samband med arbetsgivarens verksamhet. I propositionenetterna
199091: 159 exempel på nära samband olika Företag till-attangavs som
verkar de komponenter slutligen sammanfogas till slutlig produkt.som en
Skatteutskottet bet. 199091:SkU33 utvidgade dock begreppet och ansåg

sambandnära bör föreligga detäven när är fråga produkteratt anses om
är näraliggande dem ingår i arbetsgivarens sortiment. Exempelsom som

härpå olika bilar eller olika slags hushållsapparatertyperangavs vara av
eller sportartiklar tillverkas skilda företag inom koncern.som av samma

längeSå tillåter någon form skattefria korsvisa rabatter kommerman av
det uppkomma gränsdragningsproblem. De nuvarande bestämmelsernaatt
har varit i kraft endast mycket begränsad tid och praxisnågon finnsen

inteännu på området. förhandsbeskedDet nyligen har lämnatssom
angående rabatter antyder dock nuvarande konstruktion har lett tillatt
tolkningsproblem. kanDet därför behövas klargörande lagstiftningen mer
för korsvisa rabatter. Utvecklingen i praxis dock böra awaktassynes
ytterligare något innan lagstifningsåtgärder vidtas. Jag lägger alltså inte
fram lagförslagnågot i denna del.

skall betalaVem arbetsgivaravgifter på rabatter skattepliktigaärsom

När arbetsgivaren rabattfönnån och den inte är betecknautger atten som
sådan sedvanlig personalrabatt skattefriär skall naturligtvisen som

arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter hänför sig till rabattför-som
månema. grundläggandeEn förutsättning dockär rabatten äratt att anse

ersättning ñr arbete eller eljest förutgått tjänsten. tidigareSomsom
redovisats i principär all ersättning för arbete avgiftsgrundande. Det
spelar alltså inte någon roll ersättningen eller fömiånen någonutgesom av

den ñrän vilken arbetet utförts. Som arbetsgivare räknas då denannan
har förmånen eller ersättningen.utgettsom

Den grundläggande frågan det gällernär rabattgivande företagettom
sig tillvänt anställd på företag skall betala arbetsgivaravgifterettsom en
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ersättning fördet ärinte alltså det krävaseller är måste att utgessomom
med anledningersättningenräcker med utgåttarbete eller det att avom

förfråga ersättningdetlagtexten dömatjänsten. måsteAv att omvara
betalaskall behövainte arbetsgivare,utgivaren, denne ärarbete ñr näratt

arbetsgivaravgifter.
förrabattförmåneneller förhandlat sig tillarbetsgivaren förmedlatHar

ersättning förrabattensina anställda kan säga är attatt anse somman
kontakt medföretagutomstående någonarbete. däremotMen utanettom

rabattmed erbjudandevänder sig till arbetstagarnaarbetsgivaren ett om
utgörakan rabatten knappasthandlar hos visst företag,de ett ansesom

interabattgivande företagetfall bör detersättning för arbete. I dessa
skullearbetsgivaravgifter rabattenbehöva betala även anses somom

taxering.skattepliktig inkomst vid mottagarens
regler innebäraSammanfattningsvis torde alltså dagens att om en

betraktautgivarenersättning för arbete ärrabattförmån är attatt anse som
Är ordningrimligavgiftshänseende. detta dåarbetsgivare i ensom

ifrågainte kan kommamed kan konstatera detTill börja attattatt man
till skattskyldigrabattförmåner,avgiftsskyldighet undanta utgårfrån som

för vilken arbetet utförts.från denänannan
ñravgiftsskyldighetenkan läggaVad frågan gäller är överom man

det fall arbets-till arbetsgivaren. Irabattñrmånen från utbetalaren att
förmedlatför rabatten ellergivaren direkt eller indirekt har kostnadenstått

medverkat till dess uppkomstavgörande harden eller sättpå ett annat
arbetsgivaravgiftema. Menskall betaladet naturligt hanattsynes

gradi mindrearbetsgivaren enbartförhållandena kan också sådana attvara
naturligt det äroch det då inte likahar medverkat till rabatten är att

förutsätts ävenbetala arbetsgivaravgiftema. Detarbetsgivaren skallsom
enfråga rabattförmån äri det sistnämnda fallet det är attatt ansesomom

arbetsgivarenutsträckningför i vilkenersättning arbete. Oavsettsom
endast rabattut-kan det hävdas det ärmedverkat till rabattförmånen att

avgiftsskyldigheten påpraktisk möjlighet fullgöragivaren har attensom
faktisktvadeftersom han har kontrollen överkorrekt barasätt,ett som

utgivits.
nuvarande ordning. Enfinns visst fog ñranförda visar detDet att

reglernagenomgripandeändring i detta avseende kräver översyn avmeren
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arbetsgivaravgifter än vad utredningen haft möjlighet göra inomom att
tidsramen för arbetet. Frågan omfattas inte heller direkt direktiven. Jagav
lägger därför inte fram något förslag till ändring i denna del.
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MEDFÖR10 VAD BESKATTNING

NATURAFÖRMÃNER,AV TILL-

HANDAHÅLLANDET ÅT-ELLER

NJUTANDET

10. 1 Gällande rätt

10.1.1 Lagtext m.m.

Enligt huvudstadgandet i 32 § 1 skallKL till intäkt tjänstmom. a av
hänföras avlöning, arvode och kostnadsersättning förmån isamt annan

bostad eller förutgått tjänsten.annatpengar, som
När det gäller regleringen de skilda slagen förmåner används iblandav

begreppet åtnjuta ibland begreppet tillhandahålla vilket exemplifie-
i det följande.ras

Förmån fri grupplivjörsäkring skall inte intäkt,tasav oavsettupp som
förmånen åtnjutits på grund statlig eller på grund kommunalom av av

eller enskild tjänst. Har sådan förmån åtnjutits på grund enskild tjänstav
och utgått efter väsentligt förmånligare grunder än gäller försom
befattningshavare i tjänst skall dock förmånenstatens intäkttas upp som
till den del den utgått efter förmånligare grunder deän gäller ñrsom
nämnda befattningshavare. friFörmån gruppsjukjörsäktirzg âtnjutsav som
enligt grunder fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadenssom
huvudorganisationer inte heller intäkt. Däremottas intäkttasupp som som

ersättning utgår på grund sistnämnda försäkring 32 § 3upp som av a
KL.mom.
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persønalvårdsjömtáner.medvadI 32 § 3 KL som avsese mom. anges
personalvårdsñr-begränsningar för vad ärandra stycket vissaI somanges

nämnda lagrum,räknas inte, enligtpersonalvårdsförmånman. Som
förmånerkontant ersättning, 2.den anställde får bytaförmåner ut motsom

denandra förmånerriktar sig till hela personaleninte samt somsom
betalning medarbetsplatserutanför arbetsgivarensanställde får åtnjuta mot

betalningssystem.motsvarandekupong eller annat
tillbostadsfönnán anvisningarna 32 §gäller i punktdet sågs 3När av

hyresvärdetintäkt tjänst skall blandKL såsom annat,att tas avuppav
för denupplâten. Vidareden anställde sågsbostad, kan åt attsom vara

bostad, skall värdetlöneförmånanställd och såsom åtnjuterär avsom
uppskattning.löneförmánemasbostadsförmån medrâknas viddenna

0.d.,försäkringarskatter,fri kost och friaVärdet ävensomresorav
denanställdes räkning ellerarbetsgivaren betalat för den somsom

intäkt punktskall 3tillhandahállits,anställde tas avupp somannars
anvisningarna till 32 § KL.
Även tredje stycket anvisningarnastadgandet i punkti det särskilda 1 av

sjuksköterskeskolorvidpraktikanter, lärlingar, elevertill rörande42 § KL

fri kost, fri bostad.talas förmånoch liknande åtnjutaattom
tillanvisningarnabilfömzån i punkt sista stycketdet gäller sägs 2När av
delförmånen endast underden skattskyldige åtnjuter42 § KL att enom

nedförsta-femte styckena sättasskall fönnansvårdet beräknat enligtåretav
kalendermânad han inte har åtnjutittolftedel för varje helmed somen

förmånen.
enligt punktfri kostdet gäller fömiån skall den,När sagtsovansomav

tillhandahållitsintäkt denanvisningarna till3 32 § KL, tas upp som omav
ökadegällde avdraget förtaxeringarbetsgivaren. T.o.m. 1993 års attav

skattskyldige erhållit kostfömuånlevnadskostnader skulle reduceras denom
ljanuari talarden 1993punkt anvisningarna till 33 § KL. Fr.0.m.3 av

tillhandahållits.kostförmánhäräven om somman
reduce-härmedEnligt förarbetena till denna ändring har avsett attman

till-fort arbetsgivaren hartraktamentsavdraget skall skering såav
ellerskattskyldige utnyttjat denkostförmän denhandahållit oavsett omen

specialmotiveringen stycketi punkt niondeej. till ändringen 3I av
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anvisningarna till 33 § KL uttalade föredragande statsrådet följande prop.
1992932127, 57:s.

Ytterligare ändring görs, nämligen i nionde .smyckenEnlien
gällande lydelse skall skattskyldig har rätt l avdrasom orokade levnadskostnader enligt denna punkt och llitsom erkostñrmån reducera avdraget med hänsyn härtill. Sådan
skyldi het skall i stället inträda fort kostförmånså till-skyldi en

Härigenom tydliggörs det för reduktion inteatt
krävs kostförmånen faktiskt tnjutits. Undantag örs dock föratt
sådana kostförmåner på transportmedel igt punkt 3som en
första stycket anvisnin till inte32 § är skattepliktiga.av kostförmfnerarna
För sistnämnda behöver någon reducering inte
göras. För övriga kostñrmåner skall avdraget däremot reduce-

även kostförmånen skattefriär visst.ex.ras om som-hotellfrukost vid tjänsteresa eller kost vid representation. Detta
äller dock inte den skattskyldi inte kunnat åtnjutaom e
ostförmånen d fysiska der eller tidsmässit.ex.av askäl. I dessa all det inte kostförmånen tillhanattan anses -hållits den skattskyldige.

För andra förmåner deän nämnda används varken begreppet åtnjutaovan
eller begreppet tillhandahålla talar förmån utgesutan t.ex.man om som
eller erhålles eller dylikt.

När det gäller beskattning frequent-flyer-bilietters.k. stadgas i 32 §av
f3 KL även det inte följer 3 d ochatt 3 skallmom. om av e mom. som

intäkt inte sådan rabatt eller liknande förmåntas transportföretagupp som
enligt internationellt vedertagen praxis för visad kundtrohet vidutger
utrikes flygresor och slutligt tillfaller arbetstagare eller uppdragsta-som en

på grund hans egenskap resenär.gare av av
I vissa fall talar bara visst slag förmån skall elleratt upptasman om av

intäkt tjänst användaupptas något uttrycken åtnjuta,utan attsom av av
tillhandahålla, erhålla, eller Ett exempel härpå är stadgandet i 32 §utge.
3 KL ñrmån fria arbetskläder och fri uniformattmom.e som anger av
inte intäkt, förmånen klädertas är avpassade förupp som om avser som
arbetet och inte lämpligen kan användas privat.

intresse iAv detta sammanhang år också punkt första4 stycket anvis-av
ningarna till 41 § KL har följande lydelse.som

frågaI inkomst tjänst gäller såsom allmän regel, attom av
inkomst skall hava tnjutits under det då densammaår,anses
från den skattskyldiges synpunkt är verkligensåsomatt anseförvärvad och till sitt belopp känd. Detta är framför allt
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ellerskattsk uppburitsförhållandet, då inkomsten denav
i frågatillgängligñrlyftning såsomblivit för honom omer,

då den påandrabostadsförmån och ormåner annatnatura,m
oberoendetill odo, dettakommit den skattskyldigesätt av

denunder eller tidigare. Haringänatahuruvida inkomsten

aååülámgwääardfått fskattsk ldi dáâfåââås täüüiåsuppra
värvet s .

övervägande deli lagtexten tillSammanfattningsvis konstaterakan attman
tillhandahâllnaendast i stadgandeanvänds och detåtnjuta attettatt anges

intäkt.förmåner skall tas upp som

10.l.2 Praxis m.m.

Inledning

förmögenhetinkomst ochHandledning för beskattningi sinRSV avanger
för förmåner iskatteplikttaxering del 201vid 1992 års l atts.m.m.
diskuterasdet ibland kanförmånenregel inträder när utnyttjas att ommen

förmån har utnyttjats eller ej.en
Inkomstskattskriver i sin läroboklndinlLindencronaMeltzSilverberg
utnyttjas.erhålls debeskattas de närnaturaförmåner när oavsettatt

rekommendatio-dels utdrag RSV:sdet ñljande redovisas någraI avur
avgöranden.sammanhang intressantadels i dettanågraner,

Kastfönndn

intäktkostförmånredovisats skall enligt lagtextenSom tas upp somovan
arbetsgivaren.tillhandahållits den skattskyldigedennär av

intresse.följande avgörandepraxis kan bl.a.Från vara av
RÅ måltidskuponger vilkas1992 ref. ll förhandsbesked. frågaI om

förmånsvårdetrikskuponger har utgöravärde kupongenpå ansettsanges
haroch vad den anställdemarknadsvärdet kupongernaskillnaden mellan av

Riks-förhandsbesked svaradearbetsgivaren för dem. nämndabetalat I
tidpunkt beskattningenfrågan vid vilkenskatteverkets nämnd även på

erhöll kuponghäftena ellerdet Pskulle när Per-Ameäga omom varrum,
utnyttjassig dvs. då kupongernadå han tillgodogjorde rabatten,det var



267

näringsställe frågannågot till prövning i Regeringsrätten.var uppe
svarade skattskyldighetenNämnden vidinträder den tidpunkt då Per-att

P kan disponera över kupongema. motiveringenAme I till uttaladesvaret
nämnden följande. bestämmelserna iAv 41 § KL och punkt första4
stycket anvisningarna till denna paragraf följer skattskyldighetattav
inträder vid den tidpunkt då kan disponeraPer-Ame P kursivt min anm.
över kupongema.

Regeringsrätten har nyligen avgjort mål där frågaett var om en person,
vegetarian, skulle påföras värde kostförmån hon hade haftnärsom var av

möjlighet erhålla fn kost bestående mål arbetsdag däratt ettav per men
det ostridigt hon inte denna möjlighet. Regeringsrättenutnyttjatattvar
fann det under sådana förhållanden inte förelåg grund för beskattaatt att
henne för kostförmån RR 1992-12-22, 5142-1991.dom målnr

Bostadsförmán

När det gäller bostadsförmån lagtexten värdet sådan skallattanger av
inâkt tjänst den âtnjutits den skattskyldige. Deupptas som av om av

rättsfall finns bostadsområdetpå gäller värde bostad isom av egen
fastighet, varför de inte är större intresse i detta sammanhang. detIav
avseendet gällde tidigare bl.a. enligt till intäkt jordbruks-21 § KL att av
fastighet skulle hänföras allt vad fastigheten kommit tillägaren godoav

bl.a.såsom värde bostad.av

Bilförmán

RÅ 1979 Aa 89. hälftendelâgare iC bolaget bolagetAB. De ägdavar av
bilarna hade körts C. Enligt C hade träffatsöverenskommelse mellanav en
honom och den andre aktieägaren bolagets bil fick användas ñratt
tjänsteresor för privat bruk. han endastC använt bilenattmen uppgav
för tjänstebruk. Någon körjoumal hade inte förts. Kammarrätten i
Göteborg beskattade ñr värdeC bilförrnån enligt anvisningarRSV:sav
och uttalade redan möjligheten disponera bilen innebar visstatt ettatt
värde. Regeringsrätten gjorde ändring.
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RÅ skulle80 1:27. i fåmansföretagmålet det fråga delägareI om envar
skåpbil, särskiltbeskattas för bilförmån. Bolaget ägde endast en som

därutöver och begagnadeinretts för reparationsservice bilar, och nyaav
modell,försäljning. Skåpbilen Volvo 1962bilar till Duett årsvar ai av

för 500 Bilen saknade bakre sidorutor. Deninköptes 1973 2 kr.som
fördagligen aervicebil och alla slagsanvändes transporter avsom

bil-bilar saluhölls företaget ñck enligtreservdelar 0.d. De som av
ochanvändas förregisterkungörelsen och försäkringsavtal endast prov-

lämnadeTaxeringsintendenten bestred inte dedemonstrationsköming.
inte kundeuppgifterna. Regeringsrätten det någonansåg attatt anses

till förfogande ñr privat körning.bolagets bil Bzsstått
RÅ 87 1:8. månader beskatt-bilförmån endast under 7När átnjutits av

hänsyn till den baraningsåret har bilförmånsvärdet bestämts med att
åtnjutits under del året.av

374-1991maj 1992 målnr frågaregeringsrättsdom från den 5I varen
fåmansföretag skulle ingåvärde bilförmån till delägarna i ettom av en av

härvidarbetsgivaravgifter. Regeringsrätten uttaladei bolagets underlag för
aktuellt idet gäller bil det slagföljande intresse. När ärav en av som

ñr laständamål kan enbart denmålet lätt lastbil är utrustaden som --
fämansñre-ställningen delägare i det bilägandeomständigheten att som

privat använda bilen inte grundinnebär faktisk möjlighet utgörataget att
ñr bedömningen bilförmån utgått.att

uppmärksammats fall därI massmedia har under det året ettsenaste en
i aktiebolag sig ha blivitfåmansdelägare ettperson var uppgavsom

enbart grund han haft möjlighetbeskattad för bilförmån på den attatt
Konkurrensverketutnyttja bolagets bil ñr privat bruk. föranleddeDetta att

motiv ligger bakom utform-ställa följande frågor till RSV. Vilkatvå
för beskattning bilñrmån medningen rådande bestämmelserav av

olika Företagsformer kännedom denavseende på 2. Har RSV attom
olikafaktiska tillämpningen verkets föreskrifter varierar mellanav

skattekontors ansvarsområden
allmänsvarade frågorna. nedan, förutomRSV på Svaret återges en

harbeskrivning gällande och hänvisning till förarbeten härlagrum somav
utelänmats.
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det förEnligt uppfattning rättsläget sådantRSV:s är att
beskattning krävs jfr SOU 1992:57bilen nyttjas privatatt

59. Dispositionsrâtt emellertid mycket stark iutgör ens.
bevispresumtion förpraktiken oftast obrytbarnärmast ett

nytfande. vilket inkomstslagDet sagdagäller oberoende av i
bil ormånen skall ttas.

emellertid skeUttagsbeskatming i näringsverksamhet skall
endast vid omfattning. iller intein Dettauttag i mer ringa
bara bilförmån enerellt vid SV hartjänst.utan uttag av

med ringautfärdat rekommen ion vad bören om som avses
omfattning fråga bruk bilrivat ingårav som egeni om i
näringsverksamhet 1991:23RSV 4.t p.

bil föreleSammanfattningsvis kan dispositionsriitt tillnär at
i inkomstsföljande Den skall redovisa förmånså as. som ev. a-
visa bilentjänst l för undgå förmånsbeskattningget att att

nyttjats rivat. redovisar näringsverksamhetDeninte som
för undg uttagsbeskatming visa bilenatt att inte nyttjats i mer

omfattning.in ringa
framgår fråga den faktiska. tillämp-2. Som rörlsvaretav

ningen fri ochgrövning bevis. ftersom bevisprövningen irav
ighetema i fallen i allmanhet inteomstän de enskilda är

identiska det inte möligt uttala sig huruvida skiljaktigaattar om
bedömningar kan före igga vid skattemyndighetema. Det kan

jämförel-motsvarande svårigheter föreliggernämnas öraatt attsådanafall.mellan skattedomstolamas bevisvârdering iser

RÅ visserligen visst ñr enbart dispositionsrâtten79 Aa 89 stödett attger
attmedför beskattning bilförmån. inte hadeMan bör dock observera detav

förts köijournal beskattningsåret. Regeringsrättens uttalandenågon under
i domen från den 5 maj för enbart dispositions-kan sägas tala1992 att

inte medförrätten beskattning. Råttsfallet kan med säkerhet dock inte
tolkas vidsträckt uttalandet endast omfattar ...bil det slagin attmer av

aktuelltär målet lätt lastbil utrustad för laständamål.ärsom en som--
Något publicerat regeringsrättsavgörande där klart uttalar enbartattman
dispositionsriitten skall medmedföra beskattning när den skattskyldige

köijoumal o.d. kan visa kört bilen privathan faktiskt inte har medatt
finns inte.

Sammanfattningsvis kan har uttalat enbartsäga ävenatt attman om man
RÅ79möjligheten disponera bilen visst finnsinnebär värde 89Aaatt ett

praxis också föri stöd den tolkning RSV gjort i sitt dvs. attsom svar,
enbart dispositionsrâtten inte beskattning.utlöser
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Övriga förmåner

RÅ 1985 Aa 73. Fråga makarna och Lillemor skulleJan beskattasvar om
för i det bolag Jan delägare iL och företagsledarevaruttag som var vars

närstående dem. hävdadeDe de betalat alla kontant. Deattvar varor
visade också intyg härom undertecknat företagsledaren ochsom var av
butikschefen. Regeringsrätten fann utredningen i målet inte stöd föratt gav
antagande ochJan Lillemor tillgodogjort sigA skattepliktignågonatt
förmån från bolaget.varuuttaggenom

RÅ 1989 ref 77. Moderbolaget i koncern har erbjudit de anställda ien
koncernens svenska bolag köpa aktier i moderbolaget. Aktierna ställdesatt
till förfogande bolag inte ingick i koncernen. Viss intressege-ettav som
menskap förelåg dock. förmånDen det innebar erbjudan-utnyttjaattsom
det har utgöra skattepliktig intäkt tjänst.ansetts av

RÅ 1990 ref ll har redovisats under rubriken kostförmån kanmen
egentligen sägas höra till övriga förmåner. Rättsfallet kommenteras under
avsnitt l0.3.l.

Värdet fria skall intäkt dessa betalats arbets-tasav resor upp som om av
givaren för den skattskyldiges räkning eller eljest tillhandahâllits.

tidigare redovisatsSom kap. har i det8 skattesystemet den tidigarenya
skattefriheten ñr reseñrmåner för anställda i trafik och reseföretag
slopats. likhetI med vad gäller beträffande andra förmåner skall,som som
utgångspunkt för värderingen reseförinåner, det verkliga marknadsprisetav

skullegälla, dvs. vad få betala ñr eller tjänsten självman varan om man
stod för kostnaderna. Värderingen sker normalt med utgångspunkt i den
enskildes faktiska resande. har utfärdat rekommendationerRSV RSV Dt
1992:24 avseende reseförmåner. Rekommendationerna har följande
lydelse.

Resans värde bör bestämmas med ledning marlmadsvärdet,av
vilket i kan det pris utgivaren betalat förmotsvaramedre anses

tillägg för förekommande mervärdeskatt. Mottaresan a-
ekonomiska situation påverkar inte marknadsvärdet.rens

avsnitt 4.2.
ñrekommerDet tjänsteresor, tilldelasgöratt motta are, som

tjänstekort användas väl i tjänsten ñr bmk.ett att privatsom
princi skallI beskattnin ske för värdet de privataav resor

f tiskt företagits. redogörelse för detmnassom :genfaktiska nyttjandet bor förmånen v till kostnaden för etteras



271

före-privatanyttjandeti detårskort in inskränkningarom a
brukdel privattilltjänstekortetAnvän inte orgonner. s

ochtraffats mellan ivarenhar avtal attmottaut arenoc
i tjänsten någonendast får användastänstekortet resor ror
bor framgå dettatjänstekortetinte föreligga. Påormån attanses

gänstebmk.får användas förendast

görnärvarande interedovisats har förtidigare SASSåsom ett system, som
anställde.företas denenskildmöjligt registrera varjedet att avsomresa,

godtar underföreligger RSVpraktiska svårigheterMed hänsyn till de som
beskattningschabloniseradochinkomståren 1991, 1992 1993 aven

faktiska resandet. Dentill detreseförmåner inte knutetanställdas ärsom
s.k. ITA-kortet åsättsdetschabloniserade beskattningen sker på så sätt att

medger inteITA-kortetEnbartvärde ñr varje däriett upptagen person.
kraftigtprisbiljett lösas ärdessutomresande måstenågot utan vars--

ITA-kort kanInnehavareskall företas.reducerat för den avresa som--
uppfattningflygbolag SAS. RSV:sreserabatt hos andra änutnyttja sin även

utgångspunkt iskall ske medreseförmånervärdering anställdasär att av
svårigheterde praktiskaMed hänsyn tillenskildes faktiska resande.den

i preliminärskatte-därförförenat med kan arbetsgivarendetta skulle vara
anställdaför deschabloniserade värdeavgiftshänseende dettaoch uppta

det denuppfattning dock ärärkvitterat ITA-kort. RSV:s attut ettsom
enskilde skallavgörande ñr denenskildes faktiska resande är omsom

ibilförmånsfallen blir detmedresefönnån eller I likhetbeskattas för
ITA-kortutkvitterandet utgörbevisfråga, därsådant fall ett enaven

reseförmån.åtnjutitpresumtion ñr den anställde haratt en
kontroll- och värderings-ovannämndahar deinte bara SASDet är som

Även harrabatterade eller fria-anställdasi fråga SJproblemen. resorom
ñr-schabloniseratanvända sigmedgett arbetsgivarenRSV ettatt av

Även problem finnas.reseföretag kan liknandemånsvärde. inom andra
förmånsvärdet kommaschabloniseradebeskrivna fallen kan detI de att

arbetsgivaravgifterpreliminårskatteavdrag ochi underlaget föringå trots
endast tagitföretagitanställde faktiskt inte någonden emot ettutanatt resa

förmodligen äveneller frikort. Arbetsgivaren kommerrabattkort att ange
denleda tillkontrolluppgiften vilket i sin kanbeloppdetta på atttur

harhan faktiskt intereseförmånanställde beskattas för rest.trots atten
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10.2 Problemavgränsning

10.2.l Direktiven m.m.

Frågan när beskattning naturañrmåner skall utlösas iharom en av
direktiven inte särskilt uppgift för utredningen.angetts som en

Frågan har aktualiserats närmast utredningens förslag i delbe-genom
tänkandet och föredragande statsrådets uttalanden med anledning härav.
Föredragande statsrådet uttalade sålunda i 199293:127, s. 34prop.
följande.

Utrednin har föreslagit punkt 3 anvisningarna tillatten av32 § KL all ändras på så kriterietsätt för beskattninatt atts
naturaförmån skall inträda ändras från tillhandahållasav en

dtnjutits. Det skulle således inte tillräckligt för be-attvaraskattnin skall ske förmån enbart tillhandahållitsatt en enskattsky dig den skattskyldige skall även hautan åtn för-utit
månen för förmånsbeskattnmg skall utlösas.att SV och
Kammarrätten Stockholm har sina ställti 1 remissvar sigtvekande till den föreslagna ändringen. De behövsdetattanser
ytterligareutrednin konsekvenserna den föreslagnaav avorän rin innan kan ske. Jag delar dessa remissinstan-en enna

attning och är således inte beredd föreslåattsers up nu ensådan orändiing. förefallerDet lämpligt utredningenatt
ytterligare får frågeställningen.penetrera

10.2.2 Problemområde

utredningensI delbetänkande SOU 1992:57 föreslog utredningen att
kriteriet ñr beskattning naturaförmånernaatt i punkt 3 anvisningarnaav av
till 32 KL§ skulle ändras från tillhandhållits till åtnjutit. Men som nyss
har påpekats ledde detta inte till lagstiftning det ansågs utredningenutan att
borde frågan ytterligare.penetrera

klarläggaUtredningens uppgift år alltså skattepliktignär förmånatt en
skall uppkomma och begreppet åtnjuta kan korrektanses ettom anses ge

ñruttryck uppkomsten skatteplikt.av
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överväganden10.3 och förslag

Utredningens försl Kriteriet för beskattning naturaförmånatt: av en
skall intrada ändras tillhandahållas till åtnjutit.

tillhandahdllitsBör punk: tilli 3 anvisningarna 32 § IQ.av ersättas av
átnjutit

Enligt punkt första stycket3 anvisningarna till skall32 § KL såsomav
intäkt även exempelvis värdet fri kost och fria ävensomupptas av resor
skatter, försäkringar o.d. arbetsgivaren betalat för den anställdessom
räkning eller den anställde tillhandahållits. Bestämmelsensom annars
ändrades i samband med skattereformen. Tidigare i meningangavs en

förenärmast den aktuella intäkt skullesåsom värdet andraatt upptasnu av
den skattskyldige åtnjutna förmåner, medan den aktuella meningenutav

intäkt skulle exempelvis värdet fri kost och friaatt upptasangav som av
ävensom skatter, ñrsâkringsavgifter o.d. arbetsgivaren betalatresor som

för den anställdes räkning. förarbetena framgår inteAv någon sakligatt
ändring varit avsedd med den lydelsen lagtexten. Det bör påpekasnya av

i fråga bostadsñrmån regleras tidigare i styckeatt man om som samma
fortfarande använder uttrycket åtnjuter. Vidare kan framhållas Regerings-

rättens avgörande den 5 december 1992 målnr 5142-1991 medsom
avseende denpå äldre lagtexten yttrade den inte till-utnyttjatatt som en
handahållen fri kost inte skall beskattas för Enligtden. praxis torde
sålunda huvudprincipen hittills ha varit den det det faktiskaäratt
utnyttjandet utlöser beskattning.som

strikt skulleOm tillämpa lagtextens ordalydelse tillhandahållitsman
skulle detta uppenbarligen leda till orimliga konsekvenser. Som exempel
kan fall där arbetsgivaren erbjuder sin personal viss förmån, fritas ett en
bil, aktie till förmånligt värde, förmånligt lån endast vissaett etc., men
arbetstagare erbjudandet. beskattning skulle skeOm grundvalpåantar av
tillhandahållandet skulle även de arbetstagare från erbjudandetavstårsom
beskattas.
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tillhandahållits intedet anförda tydligtbakgrundDet är attmot gerav
med regleringen. Frågan ärriktigt uttryck för vad avsettsett som

förtillhandahållandeskall krävas utöveremellertid vad attettsom
utnyttjandealltid faktisktförmånsbeskattning skall ske. Krävs ett

fri parke-exempel förmånenkelt belysande ärEtt ganska avmen
parkeringsplatser uppkommerarbetsgivaren tillhandahållerringsplats. Om

för förmånen.föreligger beskatta anställdförutsättningarfrågan när att en
kanskepersonalen, vilketkan förmånen rikta sig till helaTill börja medatt

får platstidigt påpraktiken innebär de kommer påi att morgonensom
parkerings-får sökamedan de kommerparkeringen annansenare ensom

huvud-i enlighet medavgiftspliktig. sådant fall tordeplats Iär ettsom -
beskattningfaktiska utnyttjandet utlöserprincipen det detäratt som -

skattskyldige faktiskt harske bara de dagar denförmånsbeskattning kunna
medför givetvisparkering.parkerat arbetsgivarens Dettapå stora

förunderlagethar förkontrollproblem för arbetsgivaren, attettsom ansvar
blir korrektarbetsgivaravgifterpreliminärskatteavdrag och uttag menav

påverka skattskyldigheten.detta ñrhållande kan inte
bestämd parkeringsplatsharfall då arbetstagareEtt ärannat enen

parkera.berättigadför del där således ingen ärreserverad attannanegen
ögonblick hanskattepliktig förmån i detUppkommer accepterarsomen

denfaktiskt utnyttjareller först när handen erbjudna parkeringsplatsen
intebestämt den frågan gåNågot på att ge.synessvar

skattskyldig enbartkunna påförasVärde bilförmån har ibland påståttsav
Särskilt gäller det fåmansföretagare. Dettill ñljd dispositionsrätten.av

skullevisar sårättsfall från Regeringsrättenfinns dock inte något attsom
tillhandahållandet ellerenbartfallet. heller RSVInte attanservara

Även fall torde detbil beskattning. i dettamöjligheten använda utlöseratt
kanför skatteplikt skall inträda. Detkrävas ytterligarealltså ett moment att

skattskyldige faktiskt bilen.den använtattvara
fallklar för alladet anñrda blir det inte finnsSlutsatsen att enav

inträdande för naturaförmåner.tidpunkt för skattepliktensgemensam
fårsätttorde i vissa fall ske förmånens adressat på någotBeskattning när

ellerförmånens användninginflytande eller bestämmanderätten över
utnyttjandet elleri andra fall först vid det faktiskautnyttjande och an-

vändandet förmånen.av
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Med tanke de tillämpningsproblem avseende oftapå i detta uppstårsom
med olika slag ñrmåner, det i och för sig önskvärt det iav vore om
lagtext klart kunde hur olika fall skall bedömas. Det förekommeranges
emellertid mängd olika situationer och det efter handuppståren nya

fullständigförmåner. reglering därför inte möjlig fär nöjaEn är utan man
sig med allmänt hallen lagtext fylls rättspraxis. Uttrycketuten som av
åtnjuta bör kunna i föreslåranvändas sammanhanget. Jag därför att
tillhandahållits i punkt anvisningarna till ändras till3 32 § KLav
åtnjutit lagtexter: blir enhetlig och tydligare.så att



276



277

BELOPPSGRÄNSER SKATTE-I11

LAGSTIFTNINGEN

11.1 Bakgrund

förevarande fribelopp eller beloppsgrânserkapitel behandlas fråganI om
vid bakgrundsteckning deni inkomstslaget tjänst. särskilt intresse ärAv en

före skattereformen och föreskrev fribeloppregel fanns ettsom som
tjänst. förmånerbeträffande förmåner i inkomstslaget Regeln innebar att

enligt allmänna regler skattepliktiga inte skulle intäkttas upp somsom var
för högst kr.det sammanlagda värdet år anställd 600om per en var

Regeln gällde inte, förmånen kontant ersättning ellerutgått som omom
den direkt vederlag för utfört arbete. Regeln gällde inte heller förettvar
sådana förmåner värderades enligt schablon, dvs. bilförmån ochsom

heller tillämplig denkostförmån. inte i fråga förmånDen om somvar
betalninganställde fick åtnjuta utanför arbetsgivarens arbetsplatser mot

ellermed kupong liknande.
Regeln infördes i kommunalskattelagen lagstiftning SFS1987genom

Dessförinnan fanns dock1987: 1303 gälla fr.0.m. den januari1 1988.att
lagregel skattefrihet för förmåner mindre värde iutgåtten om av som

förmånen kunde inte avseddän utgöraattannat antas varapengar om
direkt för utfört tillkom 1956.vederlag arbete. Nämnda bestämmelse

Syftet med den lagfästa dåvarande praxis beträffande förmåneratt somvar
skattepliktiga administrativa skäl undanta förmånerinte ochansetts att av

från fallmindre värde beskattning. för dessa i praxisGemensamtav var
förmånema inte, eller i fall inte i första hand, avseddaatt attvart var

ersättning för utfört arbete. hade karaktären åtgärderutgöra De avmer
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arbetsgivaren vidtog för skapa trivsel i arbetet eller också kundeattsom
det sigröra förmåner utgick grund sedvana inom yrket ellerpåom som av
liknande. Förmånema i regel ganska ringa ekonomiskt värde ellervar av
innebar i varje fall inte nämnvärd besparingnågon levnadskostnader förav

Denna regel skattefrihet för förmåner mindre värdemottagaren. om av
kompletterades med bestämmelse i taxeringslagen 1956:623 atten om
arbetsgivaren inte behövde lämna kontrolluppgifti fråga förmånerom som
efter avdrag för vederlag uppenbarligen hade värde inte överstegett som

visst belopp, ursprungligen kr sedermera höjdes400 tillett som var men
600 kr. Före lagändringar1987 års reglerna således ganska knapphän-var
diga fylldes RSV anvisningar. Enligt anvisningarRSV:sutmen av genom
delades förmånerna in i En utgjordes ñrmånertre grupper. grupp av som
inte borde skattepliktiga I. andra förmånergrupp En avsåganses grupp
vilkas skatteplikt berodde värdet och här gickgrupp II gräns vidav en

kr,400 vilken höjdes till kr. tredje600 Den IIIgruppsenare gruppen
bestod förmåner alltid borde skattepliktiga eftersom deav som anses var

jämställa med lön eller kontant ersättning.att armen
Förmånsbeskattningskommittén föreslog i sitt betänkande Beskattning

naturañrmåner FiI Ds 1985:13 600-kronorsregeln skulle slopas.attav
Som motivering anförde kommittén regel kräver summeringatt en som en
vid slut inteårets in i där arbetsgivaren månadsvis skallett systempassar

för samordnad uppbörd preliminär skatt och arbetsgivarav-svara en av
gifter. Kommittén vidareansåg med liberal taxeringspraxisatt man en

i framtidenäven kunde undvika beskatta bagatellñrmåner. Remissin-att
kritiserade förslaget i denna del, kritik föredragandestansema en som

statsrådet delvis instämde Kritiken gick på arbetsgivareut att en som
under uppbördsansvar redan vid uppbördstillfället skulle riktiggöra en
bedömning i skattepliktsfrågan inte skulle behöva beroende ettvara av
framtida ställningstagande från skattemyndigheterna.

Fribeloppsgränsen infördes dock i kommunalskattelagen prop. 1987 88:
52, bet. 198788:SkU8, rskr. 198788:96, SFS 1987: tidigare1303 såsom
nämnts särskilt stadgande. Departementschefen anförde iettgenom
propositionen 52 följandes. intresse i detta sammanhang.av
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600-kronorsregeln börmotsvarande den nuvarandere
ar.as

regeln utformadden nuvarandeDen bör sorii ensom vara
beskattade från förstañrmånerna blirränsbeloppsregel så att

överstiger gränsbeloppet.sammanla värdederas danan om
skattefria områdetsyñe inte detReåelns är attutanatt

skattskyldigaoch deför myndi arbetsgivarnaerlätta eterna,un
skatteilrikts-bedömning islipperde nünga göraså att eni

till 600 .kan lämpligen bestämmasfrågan. Grinsbeloppet

helhet. RINK hysteslopas i sin600-kronorsregeln bordeRINK ansåg att
hadeiåberopats 600-kronors-förför motivför sig förståelse dei och som

förmånsbeskattnings-riktatsden kritik haderegeln ansåg motatt sommen
ñckregeln i delar över-slopandekommitténs förslag stora ansesavom

fungeraderegelnförhöll det sig sannoliktdriven. Enligt RINK så att som
vidneutralitetstred kravet påskattefritt bottenbelopp, vilket motett

600-kronorsregelnslopandetalade förbeskattningen. skälDe ett avsom
basbreddning.principiella skål behovetförutom även avvar

och föresloglinje RINKstatsrådet gickFöredragande på somsamma
skattefrihetvissskulle slopas600-kronorsregelnsåledes attatt men en

kontantformutgick i änför tävlingsvinsterskulle behållas som annan
vinsten 0,01föreligga överstegSkatteplikt föreslogsersättning. om

del198990: 10,statsrådet 1skäl härför anförde prop.basbelopp. Som

ñljande.333s.

och neutralenhetligskattereformenInriktningen mot en merav skildaförmånerinnefattandearbetsinkomsterbeskattnin avav ha600-kronorsregeln fårfråganslag med att ansesomor
tveksamtframstår dessutomläge. Detkommit ett nytt omsomi

gränsdragningenunderlättaaddenna bestämmelse är ä att1 äroch förmånervårds ormånermellan t.ex. somBersona pstramningtill denbl.a. med hänsynskatte liktiga. äret jagu
skall kunnaföförutsättningarna förföresl att ervissaav

slopande 600-personalvård, inte uteslutethänföras till att ett av
åtskillnadtill klarareverket kan bidrakronorsregeln själva eni

i framtiden.
KLf600-kronorsregeln 32 § 3föreslår alltsåJag att mom.1

personalvård eller ärinte öroch förmånerslopas utatt som
kronan.från förstaskatteplikt bessärskilt undantagna från attas

till-mindreslopande regelnfår dockområdePå ettett av
Riksidrotts-desyftar här påtalande konsekveiiser. Jag av

enligtnärvarande gällerpåtalade effekterna. Förförbundet
sambandtävlingsvinsterutfärdats RSVanvisningar att 1som av

frånundantagnautsträckning äridrottsli verksamhet i vissmed
o.d.gåkettermedaljer,bl.a.skatteplikt. ndantaget somavser

vinster iVidareminnesñremål.karaktärenhar vissav
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utstrñfkningundantas från beskattning till följd 600-kronors-av
re e . i fortsättningen bör sådana vinster har karaktärven som av
minnesförernål undantagna. Vidare bör tävlin svinstervara sombestår nyttoföremål undantas från skattepl värdett.ex. tornav
inte överstiger basbelo0,1 avrundat till närmast hundratal kr.
eller, för narvarande 300 I dessa fall utgår då givetvis inte.heller socialavgifter. Förslaget dessutom förenklingutgör en
bl.a. skyldighet kontrolluprämna rftatt att integenom
föreligger de förutsättningarna uppfyär .om angivna

Skatteutskottet godtog propositionen i denna del och förslaget antogs av
riksdagen bet. 198990:SkU30, rskr. 198990:356, SFS 1990:650.

11.2 Gällande rätt

11.2.1 Beloppsgrämer i kommunalskattelagen i inkomstslaget
tjänst

Beloppsgränser för intäkter

Sedan 600-kronorsregeln avskaffades alla skattepliktigaär intäkter i
inkomstslaget Äventjänst i princip skattepliktiga från första kronan. intäkt

s.k. hobbyverksamhet, dvs. självständigt bedriven varaktig verksamhetav
saknar vinstsyfte, är skattepliktig.som

Beloppsmässiga undantag finns dock, bl.a. i 19 § KL. Där undantas från
beskattning bl.a. tävlingsvinst inte hänför sig till anställning ellersom
uppdrag och iutgår form än kontant eller därmed likställdsom annan
ersättning, vinsten minnesñremäl eller värdet inte överstigerom avser

basbelopp0,03 avrundar till hundratal Icr, viket ñr närvarandenärmast
000 kr. Beloppet1 framgått den tidigare redovis-motsvarar var, som av

ningen i avsnitt från börjanll. begränsat till basbelopp0,01 höjdesmen
år till1992 0,03 basbelopp tillämpas första vidgången 1993 årsatt
taxering prop. l99l92:l00, bil. bet. l99192:SkU23, rskr.
199192: 172, SFS 1992: 150. Departementschefen anförde i propositionen
s. följande131 skäl för höjningen beloppet.som av
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ifter begränsasmöjligt administrativalånåtdet är börSå upp
ofta plevsdå dessaför de i eellt verkande ledarna, r uuppnårgrunden oreslåroch liga. denbyråkratiska krån Motsom

tävlingspriser höjs tillskattefriaden övre gränsenatt or
kr, från nuvarande kr.3001

för intäkter försäljningvidare undantag från skattepliktengör19 § KL av
självden skattskyldigeväxande bär och kottarvilt samtsvampar somav

överstigerbeskattningsår inte 5 000plockat till den del intäkterna under ett
rörelse eller tillnäringsverksamhet utgörkr och inte kan hänföras till som

skattereform föreslog före-liknande ñrmån. Vidlön eller 1990 års
skattefrihetl98990:1l0 dennastatsrådet i propositionendragande att

skattefrihet för sådanaSkatteutskottet föreslog dock fortsattskulle slopas.
l98990:SkU30och uttalade följande 81.inkomster s.

principenskattefriheten i stridnuvarande stårDen mot om en
beskattningenneutral beskattning arbetsinkomster. Att avav

fallet innebärväsentligt blirarbetsinkomster sanks så nusom
slag borde kunnañr inkomster dettaockså särreglemaatt av

taktiskaemellertid speciellaslo Undantaget grundar på. onskedenna samhet och påsamband med et attomvel
börnaturtillgångar. Detstimulera ökat tillvaratagandeett av

anstallningsliknandeundantaget gällerockså framhållas inteatt l
tillstyrker utskottetMed vad anförsförhållanden. som ovan

propositionen i denna del.och avstyrkermotionerna

förslag l98990:356.Riksdagen biföll utskottets rskr.
skatteplikti-intevissa naturaförmäner ärd KLI 32 § 3 somangesmom.

dels sådanaskattefria värdet,dels sådana alltid är oavsett varsga, som
densammanhang det främstvärdet. I detta ärskattefrihet beroendeär av

minnesgåvorhär frågaintresse. ärsistnämnda är Det omavgruppen som
ålderanställde visssamband med den uppnårtill anställda, de i attgesom

underupphörande,anställningenseller efter viss anställningstid eller vid
inte vidkr ochvärde inte överstiger 6 000förutsättning gåvansatt merges

Föredragandeupphörande.tillfälle vid anställningensutöverän ett
bestämmelsens198788:52, 51 vidanförde i propositionenstatsrådet s.

följande.tillkomst bl.a.

praktikeniför skattefrihetvärdeDen numerasom
liggeranvisnmföreligger RSV:s översynsenaste arnaave r

bor knytas tilldock interimlig nivå. Jag gränsenpå attanseren
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basbelop En fast beloppsgräns bör bestämmas. rimligEn
nivå är kr. inklusive000 den mervärdeskatt belösom ranskaffnin Vidare jag skattefriheten böratten. anser a a asla med undantag för och andra ontantaav vor pengarel. P fårså sätt mojlighet än falletärstorreman som nuöverlämna åvaatt uppfattasmottagarenen som av sommeningsfull. Vidare r bidra tillett semesterresaen vara entillåten åva. Kontanter be direkt till den anställdeutsom askan doc inte godtas arbetsgivaren skall betala till reseby-utan
råföreftaået den tillhandahåller biljetterna för atter som
skatte skall gälla. Kommitténs förslag anställd höet att sten
två gånger gångunder anställningstiden och vid anstaen-upptagna skall kunna gåva det härmottaningens en av-slaget är enligt min rimlig begränsning.oc mening en

Redan tidigare gällde dock frångåvor arbetsgivaren med karaktäratt av
personalkostnad och inte i ñrsta hand avsedd ersättningutgöraattsom var
ñr utfört arbete skattefria. skattefriaDet området hade preciserats ivar
praxis och i anvisningar RSV.av

Har anställd i aktiebolag förvärvat aktier i bolaget eller i bolag,etten ett-
ingår i koncern bolaget, till pris understigerettsom samma som som

marknadsvärdet skall skillnadsbeloppet inte intäkt vissatas upp som om
särskilda förutsättningar är uppfyllda. En dessa fömtsättningar innebärav

beloppsgräns inte får överskridas.att Det krävs nämligen denatten
anställde inte har förvärvat aktier ñr belopp överstiger kr.30 000ett som

Ytterligare beloppsgñns skall här nämnas. detNär gäller reglerna ñren
återköp pensionsñrákringar i punkten anvisningarnal till KL32 §av av

Återköpfinns beloppsgräns. pensionsförsâlcring får hinderutanen av av
bestämmelserna i kommunalskattelagen ske det tekniska återköpsvärdetom

tilluppgår högst 10 kr eller000 särskilda skäl föreligger ochom
Skattemyndigheten särskildpå ansökan medger det punkt sextondel
stycket anvisningarna till 32 § KL.av

Beloppsgränser avdragssidanpå

På avdragssidan finns till börja med vissa schablonbelopp fungeraratt som
beloppsgräns dvs.uppåt, avdrag får inte göras med högre belopp änsom
till viss gräns. falletSå är bl.a. med det tidigare redovisadeupp en

milavdraget för körning med bil i tjänsten. Men det finns ocksåegen
beloppsgränser sätter den lägsta nivån, dvs. kostnaderna måstesom
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överstiga skall medges. den sistnämndavisst belopp för avdrag Tillett att
hör följande beloppsgränser.gruppen

Kostnader i samband med plockning vilt växande bär och svamparav
eller kottar del inte överstiger intäktertill den kostnadema de ärsom
skattefria enligt dvs. kr, inte avdragsgilla19 § KL, 5 000 är 20 § KL.

för kostnader anvisningarna tillAvdrag i punkt 4 33 § KLsom avses av
kostnader för mellan bostad och arbetsplats får endast till dengörasresor

fårdel kostnaderna överstiger kr. övriga kostnader avdrag göras4 000 För
till den del kostnaderna överstiger kr. gäller dock inteVad1 000 sagtsnu
i fråga kostnader i tredje stycket KL,32 § 1om som avses mom.

paragrafpunkterna och anvisningarna till3 3 7 samtc av samma-
färdkostnader i tjänsten 33 § 2 KL.mom.

11.2.2 uppbördsforfarandetBeloppsgränser i m.m.

Avdrag för preliminär skatt

Preliminär A-skatt skall inte betalas för ersättning tillsammans medsom
ersättning för arbete krfrån utbetalare understiger 10 000annan samma

under inkomståret utbetalaren fysisk eller dödsbo ochär ettom en person
vad utbetalas inte utgift i utbetalaren bedriven närings-utgörson1 en av
verksamhet första stycket3 § 2 UBL.mom.

Avdrag för preliminär A-skatt föräldrapenning endast denpå görs om
sjukpenninggrundande inkomsten till lägst kr6 4 § 2uppgår 000 mom.
femte stycket UBL.

För inkomst arbete uppbärs juridisk skall preliminärav som av en person
skatt inte belopp under krpå 100 7 § UBL.uttas a

Preliminär skatt skall inte betalas för den del de ökade levnadskostna-av
dema i tjänsten anvisningarna tillär avdragsgilla enligt punkt 3som av

heller skall skatt den del33 § KL. Inte preliminär beräknas på av
ersättningen för med bil i tjänsten avdragsgill enligtårresa egen som
punkt anvisningarna till gäller således3 33 § KL 10 § UBL. Hårc av

beloppsgränser inkomsttaxeringen.vidsamma som
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Skyldighet göra skatteavdrag föreligger inte det kan vadatt antas attom
arbetsgivaren kommer betala till arbetstagaren under inkomståret inteatt ut
uppgår till minst kr1 000 39 § andra stycketl UBL.mom.

Arbetsgivaravgifter

I underlaget för beräkning arbetsgivaravgifter undantas till börjaattav
med traktamenten och bilkostnadsersättning i omfattning vidsamma som
avdrag för preliminär skatt kap.2 3 § SAL.

Vidare skall bl.a. bortses från ersättning till och arbetstagareen samme
den under inteåret till kruppgått 1 000 kap. första2 4 § stycketom

SAL. Detsamma gäller ersättning till och idrottsutövare frånen samme
sådan ideell förening i 7 5 och§ SIL har tillen som avses mom. som

huvudsakligt syfte främja idrottslig verksamhet, ersättningen frånatt om
föreningen under inteåret till halvt basbeloppuppgått enligt lagenett om
allmän försäkring.

Dessutom skall vid bestämmandet avgiftsunderlaget bortses frånav
ersättning till har A-skattesedel eller saknarmottagare som en som
skattsedel preliminärpå skatt ersättningen tillsammans medom arman
ersättning för arbete från utbetalare under inkomståret kan antassamma
komma understiga 10 000 kr, och utbetalaren fysiskaär elleratt en person

dödsbo vad utbetalats inteett utgör utgift i utbetalarensamt som en av
bedriven näringsverksamhet 2 kap. första4 § stycket och kap.11 SAL 3
2 § AFL.a

E vgifiergena

denI mån inkomst tjänst skall medföra egenavgifter finns vissaav
beloppsmässiga begränsningar.

Avgift skall inte betalas då avgiftsunderlaget understiger I 000kr 3 kap.
§ fjärde3 stycket SAL.

Vid bestämmande avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning förav
arbete för någon räkning, ersättningen från denne under åretannans om
inte tilluppgått I kr.000 Detta gäller dock inte ersättningen utgörom
inkomst näringsverksamhet kap.3 5 första§ stycket SAL.av
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Pensionsgrundande inkomst

detNär gäller beräkning pensionsgnmdande finnsinkomst det såvälav en
lägre beloppsgräns.högresom en

lägre beloppsgränsenDen innebär den pensionsgrundande inkomstenatt
utgörs inkomst anställning och inkomst annatav summan av av av

denförvärvsarbete i överstiger det vid ingångmån årets gällandesumman
basbeloppet kap. 511 § AFL.

högre dvs.Den gränsen, taket, innebär vid beräkning pensions-att av
grundande inkomst bortses från inkomst anställning och inkomstav av

förvärvsarbete i vad därav överstiger och halvsjuannat summan en
detgånger vid gällandeårets ingång basbeloppet ll kap. 5 andra§

stycket AFL.
Eftersom den pensionsgrundande inkomsten bestäms grundvalpå av

inkomst anställning och inkomst förvärvsarbete bör ocksåannatav av
denämnas beloppsgränser gäller vid bestämmandet sådanasom av

inkomster. inkomstTill anställning räknas inte från ochav en samme
arbetsgivare utgiven lön under till kr.år uppgått I 000 Medettsom
inkomst förvärvsarbete dock inte inkomst aktiv närings-annatav avses av
verksamhet här i riket eller tillfälliga förvärvsinkomster självständigtav
bedriven verksamhet ersättningen ñrfrån den, vilken arbetet utförts,om
under året inte tilluppgått kr.I 000

Kontrolluppgtfrsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för den enligt de allmänna reglerna är skyldig attsom
lämna kontrolluppgift föreligger först efter föreläggande Skattemyndig-av
heten beträffande ersättning och förmån med anledning tillfälligt arbete,av

fysisk eller dödsbo och inte utgör omkostnad igetts utsom av person
näringsverksamhet, avdrag för preliminär A-skatt inte har gjorts ochom
det sammanlagt fått haft lägre kr förvärde än 1 000mottagaren ettsom
hela förhållandeåret. Samma gäller för ersättning och förmån med
anledning tillfälligt arbete i andra fall det mottagarenav om som samman-
lagt fått haft lägre värde kr. Uppgiftsskyldighet först efterän 100ett
anmodan föreligger ñräven ersättning för ökade levnadskostnader och
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i prelimi-tjänsten i den ersättningamaresekostnader med bil i månegen
närskattehänseende inte beaktas kap. 5 och d LSK.3 § 2 3

Problemavgränsning11.3

Direktiven11.3.1

gift särskilde utredaren börhuvudup för denEn attvara
administrativkartlägga attningen de problem art som0 av av

reglerna och andra kostnadsersätt-rörande traktamentennya
för olika förmåner phovbeskattningsreglema gettsamtningar

bör utredaren lämna orslagtill. grundval kartläggningenPå av
de nuvarandetill förenklingar ystemet, utan attav rege

med skall såledesgrundprincipema frångås. Syftet översynen
enklare och lâttillämpade regler sååstadkomma attattvara mer

mini-administrativt kran och olikformig regeltillämpning
för såväl ilda arbetsgivare.sommeras ens

l1.3.2 Problemområde

utredningens delbetänkande berörde jag frågan beloppsgränserI något om
delbe-förenklingsåtgärd. Beträffande de frågor behandlades isomsom

skattefrigräns främst det gälldetänkandet aktualiserades frågan närom
hobbyinkomster.beskattning kostñrmåner, personalvårdsförmåner ochav

typeriav aktualiserades ifråga traktamenten.Andra beloppsgränser om
bli aktuell ibeloppsgánser kunde redan då förväntas ävenFrågan om

reseförmåner och kostnadsersätt-denna bl.a. det gällernäretapp,senare
slutbetänkandet.allmänhet och fick därför i sin helhet tillningar i anstå

utredningen tankendet gäller hobbyverksamhet avvisade dock påNär att
fribelopp för hobbyintäkter.införa ett

för första det generellt börVad aktuellt detär överväga äratt omsom
dvs.införas skattefritt inüktsbelopp i inkomstslaget tjänst,något en

den i eller Förskattefri för ersättning utgårgräns annat.oavsett om pengar
skattefritt belopp för vissadet andra bör diskuteras det bör införas ettom

det anledningsärskilda intäkter för naturaförmåner. Vidare finnssåsom att
införas det gäller vissa kost-beröra huruvida beloppsgränser bör när

i sistnämndanadsersättningar vid tillfälliga arbeten Beloppsgränserm.m.
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avseende har förstai hand aktualiserats för arbetsgivarensluppdrags-
givarens skyldighet preliminärskatteavdrag, betalagöra arbetsgivarav-att
gifter lämna kontrolluppgift. bör redan påminnasDet enligtsamt att
direktiven får eventuella förslag inte innebära de nuvarande gnmdprin-att
cipema i skattelagstiñningen frångås. Vidare skall de förslag som
utredningen lämnar kostnadsneutrala.vara

Överväganden11.4 förslagoch

Utredningen förslag: Nuvarande regler behålls oförändrade.

Införandet beloppsgränser motiveras i regel förenklingsskäl. Manav av
skall dock hålla i minnet skattefrigränser inte innebär så förenk-att stora
lingseffekter i förstone kan Bl.a. såväl den skattskyldi-måstetro.som man

arbetsgivaren normalt ändå hålla alla intäkterreda på för kunnaattge som
kontrollera beloppsgränsen överskrids. Motsvarande gäller i principom
också vid beloppsgränser avdragssidan.på

Som framgått den tidigare redovisningen med få undantag,är, någraav
alla skattepliktiga intäkter skattepliktiga från första kronan. belopps-Den
gräns 600-kron0rsregeln fanns före 1990 skattereform omfattadeårssom
inte alla slags inåkter begränsad intäktsgrupp,avsåg nämligenutan en
skattepliktiga förmåner hade iutgått än och inteannatsom pengar som var

direkt vederlag ñr utñrt arbete. Trots den begränsade utformningenett
kom alltså stadgandet innebära 600-kronorsregeln fungeradeatt att ettsom
bottenbelopp ñr förmåner. skattefrihet för vissa förmånerslag lederav
till skattelagstiftningen inte blir neutral, eftersom det förmånligareäratt
ñr såväl arbetstagaren arbetsgivaren ersättning i formatt ta utsom av
skattefri förmån i kontant lön.än Det just kraven neutralpåvar en
skattelagstiftning bl.a. ledde till 600-kronorsregeln avskaffades.attsom

talar återinförandeDetta liknande beloppsgräns, särskiltmot ett av en som
600-kronorsregeln avskaffades vidså 1990 års skattereform.sent som
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beloppsgräns inte skall medföra bristande neutralitetOm mellan lönen
och olika ñrmåner alltså införaslags måste den gälla alla intäkter. Men att
någon generell skattefrihet för intäkter de från och arbets-om en samma
givareuppdragsgivare understiger visst belopp, 500 eller 0001ett t.ex.
kr, är inte möjligt. Det skulle medföra betydande bortfall skattein-ett av
täkter och leda till skattskyldiga med arbetsgivareuppdrags-mångaatt
givare framför andra med endast arbetsgivareuppdragsgivare.gynnas en

kan inte heller hävda det finns påtagligt behov generellMan att ett av en
frigräns angivet slag.av

Vad framstår angeläget i sammanhanget belopps-som som synes vara en
undantar fall arbetstagareuppdragstagare utförgräns där ettsom en

tillfälligt arbete och får ersättning endast för kostnaderna ocheller i form
t.ex.naturañrmåner, fri lunch. främst arbetsgivarenlupp-Det är närav

dragsgivaren ideell förening e.d. det skulle tilltalandeâr atten som vara
förenkla kan särskilt i sådana fall framstå betungandeDetsystemet. som
och onödigt krångligt för såväl arbetsgivarenuppdragsgivaren arbets-som
tagarenuppdragstagaren skall behöva redovisa fri lunchatt t.ex.man en

Åfått tack för har hållit föredrag. andra sidanatt ettsom man som man
innebär redan framhållits neutralitetskravet naturaförmåner iattsom
princip gällerskall beskattas på sätt kontantersättning. Dettasamma som
inte minst i fråga verksamhet bedrivs ideella organisationer,om som av
där medlemmarnadet kan sköter verksamheten kontantså att utanvara
betalning istället erhåller naturaförmån fri lunch.någon t.ex.men som
Varje medlems arbetsinsats kanske begränsad omfattning totaltär av men
kan det sig arbetsinsatser eller flera årsarbeta-röra motsvararom som en
krafter. Neutralitetsaspekten för snedvridningär också viktig inteatt en av
konkurrensen skall uppkomma.

administrativaFör den skattskyldige det inte förenat medär några större
svårigheter hålla reda sina intäkter olika slag. utbetalarenspå Föratt av
del kan dock utbetalning medföra han skall preliminärskatteav-göraatten
drag, betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift. I dessa

hänseenden har lagstiftaren dock infört beloppsgränser. Utbetalarenvissa
behöver preliminär eller betalainte göra skatteavdrag för skattt.ex.

Ärarbetsgivaravgifter underlaget inte överstiger kr. utbetalaren1 000om
fysisk eller dödsbo och vad utbetalas inte utgift iutgör avperson som en
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utbetalaren bedriven näringsverksamhet behöver skatteavdrag ochgöras
arbetsgivaravgifter betalas beloppet ñr ersättning tillsammansom som
med ersättning för arbete från utbetalare understiger 10 000annan samma
kr inkomståret.under Kontrolluppgiñ behöver inte lämnas juridiskav

eller bedriver näringsverksamhet beloppet under-person annan som om
stiger 100 kr för hela året.

vidareDet är det med fribeloppså för bl.a. naturaförmåner kanatt ett
bli större problem dra gränsen mellan skattefria personalvårdsförmåneratt
och skattepliktiga förmåner jfr 198990:ll0, del 333.prop. s.
Dessutom uppkommer svårigheter med hur skall hantera schablon-man
värderade förmåner vid beloppsgrâns.en

Min slutsats det anförda blir även vissa skäl ñrtalaratt ettav om-
fribelopp för det fall arbetsgivareuppdragsgivare bara betalar uten en
mindre ersättning i form kostnadsersâttning ocheller naturaförmånerav

det dock talar för inte införa skattefrihet förnågon sådanamesta att-
ersättningar. Inte heller i övrigt kan det påkallat med elleranses nya
ändrade beloppsgränser.

13-0568I0
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12 FINANSIELLA KONSEKVENSER

FÖR ALLMÄNNA,DET M.M.

12.1 Finansiella konsekvenser for det allmänna

Enligt direktiven bör de förslag läggs fram sammantagetsom vara
statsñnansiellt neutrala. Vidare förslagnågra innebärattanges om
minskade offentliga inkomster någon betydelse, det också börav anges
möjliga ñnansieringsaltemativ.

framgåttSom den allmänna motiveringen har dessa krav kost-påav
nadsneutralitet i vissa fall påverkat förslagvalet alternativanärav
lösningar har funnits. gällerDetta särskilt förslagen avseende föravdrag
resekostnader.

Förslaget angående avdrag för med bil i tjänsten innebär delsresor egen
höjning det nuvarande schablonavdraget med krona mil frånen av en per
kr mil till13 kr mil, dels avdrag för det14 antal mil årattper per per

överstiger mil skall1 000 medges enligt högre schablon, kr23som en per
mil. medförDetta naturligtvis minskade skatte- avgiftsintäkteroch ñr det
allmänna. förstnämndaDen höjningen egentligen endast följdär deten av
höjda kostnadsläget. Den lägre schablonen nämligen iär huvudsaknya
framrâknad utifrån de grunder den nuvarande schablonen 13 krsom om
ursprungligen vilade på, dvs. merkostnadema ñr körning i tjänsten med
mindre bil. Denna höjning kan beräknas medföra skatte- och avgifts-ett
bortfall 375 miljoner kr. Därtill kommer bortfall grundpåettom av
införandet det högre kilometeravdraget. Detta kan beräknas medföra attav
skatte- och avgiftsintäktema för det allmänna minskar med 1,2ca
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miljarder kr. Totalt innebär förslaget i denna del alltså bortfallsett ett av
skatte- och avgiftsintäkter med 1,575 miljarder kr.

föreslagna ändringarnaDe innebär de schablonmässigt beräknadeatt
avdragen kommer i utsträckning den skattskyldigesstörreatt motsvara
faktiska kostnader. Från principiell synpunkt kan därför möjligennun
ifrågasätta det beräknade skatte- och avgiftsbortfallet skall beaktasom ovan

beräknar det totala utfallet ñrslagen, eftersom de nuvarandenär man av
reglerna i princip innebär felaktigt ñrunderlag ligger till grundatt ett
skatte- och avgiftsuttaget. Förslaget innebär dock reellt detta intäkts-sett
bortfall för det allmänna, varför utredningen beaktar detta.ändå

De föreslagna ändringarna det gäller avdraget för kostnader förär resor
mellan bostad och arbetsplats innebär minskad avdragsrätt kan an-en som

medñra ökade skatteinükter för det allmänna miljarder kr.med 1,9tas ca
Vidare föreslås fri elleri samband med anställningsintervjuatt resa

ersättning ñr sådan skall skattefri den deltill denresa vara avser resa
inom riket. torde denna förmån eller ersättning, medDet så att typvara av
tanke det oklara intäkt.på rättsläget, för det inte har redovisatsmesta som

minskade skatte- och avgiñsintäkter blir följden detta förslagDe som av
torde därför marginella. kan förslagetDetsamma sägasvara omom
avdragsrätt för s.k. inställelseresor.

Förslaget ändrade regler det gäller flyttningskostnader innebärnärom en
uppstramning det skattefria området. Vissa ersättningar tidigare harav som
bedömts skattefri flyttningskostnadsersättning kommer bliattsom
skattepliktiga, i fall kommer avdrag medges motsvarandemånga attmen
hela eller del ersättningen denna kostnader ñrnär täckaatt t.ex.av avser
dubbel bosättning. viss ökning och avgiftsintäkterna för detEn skatte-av
allmänna förväntas.kan dock

Avdraget ñr ökade levnadskostnader vid tjänsteresa riket, föreslåsutom
bli till vad gäller för motsvarande avdrag vid inrikesnärmareanpassat som
förrättning. innebär sänkning avdragen, dels beroendeDetta på atten av
normalavdragen kommer generellt hamna lägre nivå idag,på änatt sett en
dels beroende avdragen också skall reduceras efter månaderspå att tre
förrättning och idag kan tillpå Avdragen beräknas uppgåort.en samma

miljarder kr och kan till följd förslagen minska till i2,2 antas vartca av
fall 1,5 miljarder kr. Härvid har antagits de nuvarande traktamentsbe-att
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loppen kommer oförändratutgå med belopp avdragsbeloppenävenatt om
ändras. Förslaget kan med denna förutsättning beräknas ökade skatte-ge
och avgiftsintäkter med 500 miljoner kr.ca

övriga förändringarDe det gällergörs när avdrag ñr ökadesom
levnadskostnader är kostnadaneutrala. medför förslagetDäremot i 10 §
UBL den administrativa hanteringen hos skattemyndighetema detnäratt
gäller dispensansökningar minskar. Storleken dessa besparingar dockärav
svåra i krontal.att ange

Övriga förslag bör inte föranleda några kostnadseffekter betydelse.av
Sammantaget innebär det anförda förslagen kan beräknas ökatatt ettge

skatte- och avgiftsunderlag i storleksordningen miljoner800 kr.om ca
kanDet dock förväntas ersättningsnivåerna för i tjänsten medatt resor

bil sikt kommerpå till avdragsnivåema. kanDetta ävenattegen anpassas
förväntas bli fallet när det gäller utlandstraktamentena. Med hänsyn härtill
framstår förslagen vid helhetsbedömning kostnadsneutrala.en som

Övriga12.2 frågor

Regionalpolitiska effekter

Enligt kommittédirektiv Dir 1992:50 skall utredningsförslag belysaäven
de regionalpolitiska konsekvenser förslaget innebära.kan Vad isom som
detta avseende finns anledning kommentera förslagen till ändringaräratt

frågai avdrag för förkostnader mellan bostad och arbetsplats.om resor
Förslaget innebär de bor avstånd högst 15 kilometerpåatt ettsom om

arbetsplatsenfrån inte alls, oberoende faktiskamedges avdrag denågot av
kostnaderna. Denna avdragsbegränsning drabbar i princip alla skattskyldi ga
oberoende i Sverige de bor. Beloppsmâssigt kan det dock innebäraav var
olika kostnader ñr skattskyldiga avstånd till arbetsplatsenmed samma
beroende i landet de bosatta. i storstadsregionema,på är För boendevar
med väl utbyggda allmänna kommunikationsmedel, innebär förslagen i de

flesta fall inte förändring dagens eftersomnågon större regler, derasmot
kostnader oftast faller inom avdragsförbudet ñr de första 4 000 kronorna.
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i åtnjutandevissa fall kan förslagen dock leda till de kommerI ettatt av
ordning.högre avdrag enligt nuvarandeän

kommunikationsme-bor landsbygden, där allmännaFör påpersoner som
kan användas, innebär förslaget minskad avdragsrätt.del saknas eller inte

får oftast ñr kostnad änanvända bil således stå störreDen måste ensom
kommunikationer. Förslaget i denna delden kan åka med allmännasom

till alternativa färd-innebär därför skilda effekter beroende tillgångenpå

medel.
söka arbetekan inte heller uteslutas benägenheten påDet ortatt att annan

avdragsmöjlig-beroende de försämradedär bosatt minskar påän ärman
resekostnader. kan naturligtvis också i någon månheterna för Detta

arbetskraft i de fall industrier ligger påpåverka näringslivets tillgång till
otillgängliga platser.

skatteintäkter detkommunernas del innebär förslaget ökade närFör
arbetsplats.gäller avdrag ñr kostnader för mellan bostad ochresor

G-aspelderE

utredareregeringsdirektiv till samtliga kommittéer och särskildaEnligt
utredningsverksamhet.dessa EG-aspekter i sindir. skall beakta1988:43

EG-med-påverkas inte direktBeskattning arbetsinkornster ettavav
till regelsystemlemsskap. särskild anpassning med hänsyn EG:sNågon

torde förslagen därför inte kräva.

Förslagens ikraftträdande

i kraft denFörslagen innebär de ändrade bestämmelserna skall trädaatt
taxering ochjanuari tillämpas första vid 1995 när1994 och gången års1

Vid be-det gäller de ändrade uppbördsreglema vid uppbörd under 1994.

dels lämplighetenstämmandet denna tidpunkt har beaktats att nyaavav
kalenderår, dels det ärregler börjar gälla vid ingången attatt ett nyttav

fort möjligt.angeläget reglerna skall kunna börja tillämpas såatt som
Detta sitta begränsad tid tillinnebär arbetsgivarna kommeratt att

samtidigtñrfogande för anpassning sina administrativa rutiner. Menav
skallinnebär förslaget det gäller utlandstraktamenten dessanär att
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behandlas i princippå sätt de svenska traktanrentena, vilketsamma som
bör underlätta anpassningen. Dessutom innebär förslaget ändradeom
avdragsschabloner för körning med bil i tjänsten avdragsñr-egen en
bättring för den skattskyldige och avgiftsminskning för arbetsgivaren.en
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG13

till13.1 Förslag

kommunalskattelagenändring iLag om

1928:370

f och3 4Härigenom föreskrivs 19 32 § 3att mom.,mom., mom.e
tillanvisningarna 23punkterna 23 och 32§ 2 4233 avmom.,

till punkterna 3 3 3och b anvisningarna 32punkterna 3 3 ca,av
skall hakommunalskattelagen 1928:370anvisningarna tilloch 33 §4 av

följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§19

räknas icke:skattepliktiäkomstenli denna lagTill t
eller vadallit make eller sambovad vid elning till somsom

oskiftat bo ellerfördel gåva;förvärvats testamente, avgenom arv,
utfärdadevinstdragninghär i riketlotteri vinst vid påvinst i svenskt eller
eller vidandskt lotterioch heller sådan vinst ipremieobligationer ut

till högst 100utländska premieobligationer, uppgårLinstdragnmgpå som
onor;

ämlikt 1962:381grund försäkringersättning, på omensom av
elleresskade orsäkrin1954:243allmän försäkrmg, lagen agenom

ickefallit den försäkarbetsskadeförsäkring1976:380 ome,om
föräldrapenning, såförvärvsinkomst eller örersättningen grundas på ut

ñrfattning, utgåtteller särskilock sådan ersättning enligt lag somannan
vidsjåkförsakrin till någonannorledes grimdän på sagts,som nyssav , eller i fallmilitarfänst öringolycksfall i ellersjukdom eller te un erar

lagenades dd elleri 1977:265 statligtlagen personsavses omsom
ersättninkrigsskadeersättning til sjömän1977:267 enom eom

sjukdomersättning, vilken vidgrundas ñrvärvsmkomst, ävensom eref iicke tagitsgrund försäkring,olycksfa l tillfallit någon på somav annan
iinkomst räknas ersättningtjänst, dock till skattepliktigsamband med att
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form pension eller i fomi livränta i den livräntanmån skatteplik-ärav av
tig enligt 32 § ellerl 2 så ock ersättning år på rundutmom., som avtrafikförsäkring eller ansvarighetsförsäkring eller ska-annan p grun avdeståndsñrsäkrin och förlorad inkomst skatteplikti natur;avser av årsäkringenbelopp, följd försäkringsfall eller återkösom av arbetsgivareavutgått på gnmd kapitalförsäkring belosamt utan attav p somförsäkring har tecknats för anställdas räkning talar ochut motsvararsomersättning på grund grupplivförsäkring, i den mån beloppet inteav
väsentligt överstiger vad förutgår befattningshavare i tjänst;statenssom

försäkrin eller ersättning för skada egendom, dockannan
skatte likt föreligger dels i denatt mån ersattningen byggnadavser annanrivatän stad eller markanläggnin dels i den köpeskilling,mån som,sku le ha influtit den försäkrade ler skadade endomen i stället hadeom e e

sålts, hade varit hänföra till intäkt näringsver samhet ochatt dels i denav
mån ersättningen eljest skattepliktig intäkt eller avdragsgillmotsvarar avomkostnad för näringsverksamhet;

vinstandel, återbänng eller premieåterbetalning, utgått grundpåsom avrsonförsäkring än pensionsñrsäkring eller sådan sjuk- ellerannan
olycks allsförsäkring i samband med tjänst, vinstandel,ta its samtsom

utgått nmdpå skade orsäkrin och premieåterbetalnin å grundsom av ,ska eñr ring, för vilken rätt til avdrag för premie icke orelegat;av
ersättning jämlikt lagen 1956:293 ersattning smittbârareåt ickeom omersättningen grundas forvärvsinkomst;å
periodiskt underst eller därmed jämförli periodisk intäkt, ickesomvederlagutgör vid avyttring egendom,i mån givaren enli 20 §tav enpunkt 5 anvisningarna 46 icke§ är berättigad till ñrer av av ragutgivet belopp;stipendier utbildning;mottagarensor
stipendium förär andra ändamål och inte utgår periodisktavsettsom somoch utgör ersättning för arbete har utförtsinte eller skall utföras försomutgivarens räkning;
studiestöd enligt 3 eller 4 ka studiestödslagen 1973:349, internat-.bidrag, studielån och resekostna sersättning enligt 6 och 7 kap. lagsammasådant särskilt bidrag vilket enligtsamt eringen eller statligav remyndi het meddelade bestammelser till de i arbetsrnark-utg tagarernadsut ildning med dem i frå sådant bidrag likställda, ochsamt ägera omi följd härav, de bidragsberättiga icke göra avdrag för kostnadere somskola bestridas med bidrag förevarandeavsetts slaav ;introduktionsersättning enligt lagen 1992:1068 introduktionsersätt-omnin för ktingar och vissa andra änningar;ut

mänt ambidrag och förlängt barnbidrag, barnpension enligtsamt
lagen allmän försäkrin till den del för e månad denom pensionen vavid]inte överstiger tol edel fyrtio eller, pension efterprocentavser en avbåda föräldrarna, åttio basbelo den månad pensionenprocent, petav avsersådan i 17 kap. 2 lagen§ 0962:381samt allmän försäkring ivenom anlivränta i form efterlevandelivränta till barn enligt lagen 195 :24 omav
Fkesskadeförsäkringeller enligt i nämnda lagrum angivenannan
orfattning till den del livräntan föranlett minskning sådan delav avbarnpension inte skatteär liktig;som
lön eller gottgörelse, vi kenör skall erläggas skatt enligt lagenannan

1958:295 sjomansskatt;om
kontantunderstod, utgives arbetslöshetsnämnd med bidragsom av avstatsmedel;
handikappersättnin enligt kap.9 och2 3 lagen allmän försäkring,omsådan del vårdbi enligt 9 kap. och4 4 §§ lagav utrag a samma som orersättning för merkostnader, ersättnin för ifter för igtmerut resor enkap.3 7 § lag eller enligt 3 5 d § arbetsskade-a samma ap. aåenomförsakring eller 10 § lagen statligt personskadesky särskilt pensions-om
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särskilt pensionstilläggltillfolkpensiontilläggenligt lagen1990:773 om
ñr d sjukt ler handika barn emsåsukvärdsbi-ångyang pat samtv av e

hemvärdsbidra ommunala eller lan tmgskom-drag utgåroc som av,munala medel till den behövande;v
hustrutilläggkommunalt bostadstillägg enli lagen 1962:392 ochom

kommunalt bostadstillä till fo ion;
bostadstil till handikakommunalt agg

bostadsbidrag] bostadsbidrai la 198 :786som avses en om ;
medbåiálragenligt särskilt idrag till de1992:l4 omagen ensams

allmännaersättning fastställts allmän domstol eller utgåttsom av av
inställt sig införmedel till den det skett yrkesmässigtutan attsom - -domstol eller myndi ersättningenet, reseersattmng,annan om avser

traktamente eller tidsspillan;ersättning or
fri till ellerrmdn av resa

anställningsintervju ellerdn
kostnadsersdrtnin för sådan

till den del ellernndnenresa
ersätrnin inomen avser resa
riket gallersåvitt ersätt-o

till den del denningen inte över-
aktiska resekostnader;stiger

hittelön ersättning till den i sarski fall räddat ellersamt t personsorii
ñgeiâdoüni fara gripandeeller bidragit till avslöjande eller av person soui

rott;sådvanligersättning till den lämnat blod eller modersmjölk;som anstäiinüäinor an,
tävlingsvinst uppdrag ochhänför sig till ellerintesom som

i form kontant eller därmed liks d vinstenutgår än ersättning,annan om
minnesföremal eller värdet inte överstiger basbelopp avnmdat0,03avser

till hundratal kronor;närmast
sådan lgottgörelseför ift eller kostnad arbets ivare upåaburitfränut som

stiftelse taxering,mede ñr vilka avdra givitsrsona ur vi,vid första tillfälle dylika medel stifinnas i lsen;
gottgörelse arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till dai delsom

stiftelsen andra medel ñr lämna ottgörelsen sådana ñr vilkaägt änatt
avdra icke åtnjutits vid avsättning till sti lsen;

in ñrsäljning vilt växande bär och kottarter samtav svampar somav
den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under beskatt-ett

inte överstiger inte hänföras till näringsverk-sår 5 000 kronor och kanrim
rorelse eller till lön eller liknande förmån;öret utsa som

gåvoskatt,enligt lagen arvsskatt och 69 §ränta 1 § 1941:416 1om
pbördsla-och 69 tredje stycket eller 75 § ärde stycket2 §mom., a a u

1953:272, lagen 1958:29 5036 3 ömanss §§ att,omen mom. s
tullaglen lagen1968:430 mervärdeskatt, 2 19 :670, 20 §oma en

och ldig beträffande vissa82:l006 avdrags- giftss etom up upp-
ragsersättningar, 5 ka punktskatter och13 § l 84:15]agen om.prisregleringsavgifter, lagen stämpelskatt vid in-§ 1984:404 om

socialav-skrivnifiliåsmyndigheter,24 lagen 1984:668 bord§ om av
gifter arbetsgivare eller 32 och 34 §§ tullagen 87:l065;

kap. 0990:322ränta enligt bestämmelserna i 3 23 § 4 5 lagensom oc
sidan kontrolluppgifter i ontrolluppgioch inte redovisasom sidan för den skattskyldige under beskattningsår sammanlagtränta ettom

inte till 500 kronor.uppgår sjukförsäkringde utfallet pågrundavtalsgrupBetra ersättning som av
anvis-gäller särskilda bestämmelser i och32 § 12tmom. ava p

ningarna till 22
vidare anvisningarnaSe
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32§

momálsåråisåntâkttas Somintâkttasinte3e 3 e mom.
rsonalvårdsförmåner.ormåner.inteHägg 53mrso v pförmåner inte förmånersom avses av

direkt vederlag för utförtär mindre värde inte ärett ettsom
arbete enklare direktåt- vedeåäför utfört arbeteutan avser
gärder mindre värde vilka åtgärder vilkautanav avser are
syftar till trivsel i syftar trivsel itillatt att
arbetet ellerligan eller arbetet eller liknan eller utäårårute e

grund sedvânja inom;åke på etgnm av van avverkåamheta mom
eller den yrke eller den verksamhetsom som

frågadet det är frågaär om. om.
personalvårdsförmån personalvårdsförmånSomSom

räknas dock inte räknas dock inte
rabatter,

förmåner den anställde förmåner anställde1. densom som
får byta kontant ersätt- får byta kontant ersätt-motut ut mot
mgv mng,

.ñrmåner riktar. sig förmåner inte riktar sig2. 3.intesom som
till hela rsonalen till hela personalensamt samt

förmåner den3. den4. andra förmåneran ra som som an-
anställde får åtnuta utanför ställde får åtnjuta utanför arbets-ar-
bets latser be-latsermot motar givarens
be med kupong eller talning med kupong ellerannat annatg
motsvarande betalningssystem. motsvarande betalnmgssystem.

momf Avenomdetinte f3 3 intäkt inteSom tasm o m.
följer d eller3 3 sedvanliga rabatter vidtasav e mom. urpáintäkt inte sådan rabatt ochi tjänstersom upp somav varor
eller liknande förmån arbetsgivarens ordinariein itran-som r
sportföretag enligt internationellt ud eller företags ordi-iut annat
vederta ñr visad utbud företagetnarieutger är när-praxis om
kundtro vid utrikes flygresor stående arbets företagivarenset
och slutligt tillfaller och harfänsternasom en ar- varorna r
betstagare eller uppdragstagare samba med arbets-näraett

hanspå grund egenskap verksamhet. Vadgivarensav av som
gäller dock intetsresenar. sa nu om

direkt vederlaäratten ett
för utfört arbete eller utgår p

3t 32§sätt mom.som anges e
andra stycket det2-4. Aven om

följer d3inte tasav mom. som
intäkt inte sådan rabatt ellerupp
liknande förmån tran rt-som
företag enligt intemationel t ve-
dertagen praxis för visadut er
kundtrohet vid u es gresor

slutligt tillfa leroch som en
arbetstagare eller uppdragstagare

grund hans egenskappå av av
resenär.

mf skattskyldig4 Har på skattskyldig4 Har påm 0 m o m.
byteglnmd verksamhetsort rund byte verksamhetsortav av avflyttat av

till bostadsort och fått till bostadsort och fåttyttat n ny
sarskild ersattnin sin arbets- sarskild ersattnin sin arbets-av av
givare eller lmñnna medel givare eller lmänna medelav a av
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tlyttningskostnaden skallförskallflyttningskostnaden,för
ersättningenintäkt tasinteersättningen somtas u psomuppen jerintäkt intede ersättningenendast l den annat avom

minstycket. Somandrahâüeväsentligtmeddtt s-ut
kostnaderkostnadräknasför ärgällerbe än sompp - embastatlig tjänst.fattmngshavare i ,transportdå:nuppmätta;n , skattskyl-och av

bohagfamiljsoch hansdi es
läsareövrigt nsamt transo ochskattskyldigeden nsav dengamla tilldenfamilj dn

andraochstadsortennya
för ning-kostnaderliknande

räknasningskostSomen. kostnader förinteWSexempe arbetsplatsen,fråntill ochresor
bosättningdubbelhemresor

förlust försäljningvideller av
egendom.bostad eller annan

för flytt-Omfattar ersättning
ersättningörningskostnad även
bil skamedkörning er-egen

intäkt tillsättningentas upp som
lägredetdende överstigerden

punkt3kilometeravdraget avct
till 3anvisningarna

33§

kostnaderandram.5 För2kost-Avdrag för2 m o m.m o i punkt 4sådanai punkt 4nader än avsessomavavsessom avdragfåranvisningarnaendastfåranvisningarna avgoras del kost-dentillendastgörasdel kostnaderna över-till den
000kr0n0r.översti 1nadernaförochkronorstiger 0004 er

idock integallerVaddelkostnader till den sagtsövriga nu
ikostnaderfråga000kostnaderna överstiger 1 avsessomom punkternastycket,tredjedockgäller lVadkronor. ts mom.nu sa anvisningarnaoch 73-3ostnaderfrågainte i avcsomom iFárdkosmad förtred stycket, samtl resae1 mom.avses tjänsten.anvis-ochpunkterna 3-3 c av

ñrfárdkostnadsamtningarna
tjänsten.iresa

42

bostadfönnánVärdetskallbostadsfönnánVärdet avavav ochrikethärbelägen ilednin iberäknas med ärorten somav
användstill- intehyresprisällande semester-somsomer, om led-medskall beräknasbostadjämförelse sak-alle till sådan

hyres-ållandeininglämplig grund.efter ortenavannannas, sådanfâlle tillpris eller, om
eftersaknas,âmförelse annan

gnmd.ärnplig
elleri löningårförmåner,andraellerprodukter,Värdet somvarorav

marknadsvärdet.tillberäknasinkomst,annan gnmdersärskildaenligtvärderasoch kostförmånBilförmån angessom
anvisningarna.i
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Anvisnin ar
till 23

23.7 Avdrag får förgöras fastighetsskatt och särskild löneskatt på
pensionskostnader speciella för närinåsverksamhetenutgående skatteroc

avgigterzgllâietallmänna. Däremot svenska allmänna skatter inter
ras av se .Premie för gmpplivförsäkring, tecknats fysisk i hanssom av person

eg-elnskapadav näringsverksamhet,utgoánalzrdragsgrllutovarerkgmgrssinärin Om ersättninostn eten. atto sve en somväsentligt omma,utfalla på gnmd försäkringen, efterår förmånligareut
grunder vad gäller irförsälcringför befattningshavare82:11] grupptjänst, remien:statens t mot-s oc en en e av som an ansesförmåner enligt grupplivförsälcring nämnda befattningshavaresvara
räknas omkostnad sverksamheten. Premie för resesom 1 narin
säkrin avseende i mheten ör avdra ill omkostnad iutgverksamhetenresa ve g gsgnärin

förmedAv kostnader för hälsovård i den mån förmånrag es egen avfri sådan vård anställd skattefriär enligt 32 3 b första§ stycket.or mom.
Bestämmelserna i unkt 6 anvisningarna till 33 avdrag för avgiftav omtill erkänd arbetslös etskassa gäller också beträffan inkomst närings-e avverksamhet.
Bestämmelserna i unkt 4 Bestämmelserna i unkt 4av avanvisningarna till 3 § anvisnin till 3 §om av- arna om av-drag för kostnader för till drag för ostnader för tillresor resoroch från arbetsplatsen och i 33 § och från arbetsplatsen gäller

2 begränsnin irätten också beträffande inkomstmom. om avtill avdrag sådana stnader näringsverksamhet.ör
gäller ock beträffande inkomst

närinkgsverksamhet.denOmav
skattsky harige kostnader för
sådana både i inkomstsla-resor

tjänst och inkomstslagetiget
näringsverksamhetskallbegräns-
ningen de sammanlagdaavse
kostnaderna och i första hand
medföra minskningen av av-
draget i inkomstslaget tjänst.

32.3 Den använt bil i Bestämmelserna32. unkr3isom egen 3;§ cnäringsverksamhet har till till gälleranvisningarnarätt av
avdrag med kronor13 för varje skattskyldig använtäven när
körd mil. sagdaDet galler inte bil i näringsverksamhetegen ombilen ort tillgång i nå- inte bilen ort tillgångut i nä-utom
ringsverksa ringsverksaeten. eten.

till 32 §

3.9 Såsom intäkt tjänst skall 3. Såsom intäkt tjänst skallav avbland hyresvär- bland hyresvärdetptagas, annat, annat,u upptas,
bostad, kan åt bostad,et kan denåtav som vara av som varaden anställde plåten den,För anställde plåten. För den,uanställd somär anställ och såsom löne- är och såsom löneför-som

förmån åtnjuter bostad, skall mån åtnjuter bostad, skall alltså
alltså värdet denna bostads- värdet denna bostadsförmånav avförmån medräknas vid löne- medråknas vid löneförmånemas
fömrånemas pskattning. Så- uppskattning. Såsom intäkt skallu

intäkt skal även även exempelvis värdetupptagassom upptas
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friafri kost ochkostfnlvis värdet samtresoravavexem 0.d.,försäkringarskatter,skatter,och ria ävensom somresor för denbetalatarbets ivarenarbets-0.d.,försäkringar som denellerräkninanstäl desanställdesför dengivaren betalat som
grundnjutitpåanställdeannarsanställdedenräkning eller som Skattepliktanställnmgrundtillhandahållas en.avannars vardetfördocföreligatteplikt inteanställnin S eren.av all-åtnjutafriför vardetinteñrelig doc ost somaver tjäns-transportmedel vimännaåtnjuts all-fri ost somav frivärdetñrellervi tjäns-transportmedelmänna teresa av
hotellåtnjutsfrukostfrivärdetförellerteresa somav liknande mrättnmellerhotellpåfrukost åtnJuts sam-isom underbandmedövernattningiinrättninliknandeeller sam- under förutsätt-allttjänsteresa,runderövernattningbandmed

obligatorisktkostenunder förutsätt-allt atttjänsteresa,
priset föriinobligatoriskt transportenkostenatt

fråga.iövernattningenpriset förin i transporten er
åtnjutafn kostVärdeti fråga.övernattningen somaver resentation. örvid mtekost utfri åtnjutaVärdet resomav Såvittttepliktighellerörvid inteutresentation ins
gällerrepresentationinternin Såvittattepliktigheller avser

sammankomstenendastdettagällerrepresentationintern omavser varaktikorttillfällig ochärsammankomstendetta endast avom -kostnaderArbetsgivareshet.varaktitillfällig och kortär orav - arbetstagarestryggandekostnaderArbetsgivareshet. pen-avor elleravsättningsionarbetstagarestryggande genompen-av intepensionsförsäkringavsättning eller utgorsion genom ñr denskattepliktig intäktintepensionsförsäkring utgor an-
försäkringfriställde. Förmånför denskattepliktig intäkt avan- under täns-resesk ddavseendeförsäkringfriställde. Förmån av tig.skattepliheinteärtiäns-resesk dd underavseende teresa er

skatteplinte heärteresa åiostadsförmåner naturaförmåner,och andravärdesättningenåendeAn
därtillochbestämmelser i 42 §meddelasavlöningen,ingå isom a vederbörandetillmed hänsyntjånstebostadanvisningar.hörande Ar

änrepresentationsskyldighet störreålig andetjänstentjänsteinnehavare i ställninmotsvarandeiñrerforder iskäligen kan t personenansessom het, skarepresentationsskyldiorenadsärskild, med fänstenutanmen vadallenastbostads ormånenvärde åsåsom ta an ansessomasup gäller, därestMotsvarandeenhet.bes afbostad sistnämndamotsvara aven erforderlikanän tanledning är större;Länstebostad ansessomav annan tjänsteinnehavarebehov. Harhans familochtjänsteinnehavarens sor uppskattadebostadensgivetvisallbostadsförrnån,ersättning förutgiva s
därmed minskas.varde

§ 3enligt 32b.° personalvårdsförmånerexempå3 Som mom.e
kan oljande nämnas:första cketst

arbetetsamband medförtäring ienklareingar ochförfris somannan
måltid,inte kan anses som

vid inkörabattersedvanliga
och intjänster som rav varor

ordinarie udarbetsgivarensi ut
ordina-företagseller i annatett
närstå-utbud företagetrie ärom

företag ocharbetsgivarensende
hareller tjänsterna ettvarorna

arbetsgiva-samband mednära
verksamhet,rens
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möjlighet till enklare slag motion och friskvårdav annan omden utövas inom anlaggning regelbundet di arbets-en som neras aveller till arbetsgivaren anknuten personalsti lse,givaren en
den utövas enligt abonnemang tecknats arbetsgivaren och betalassom avdirekt denne till anläggningens innehavare,av
den är kollektiv ellernaturav
den i andra fall i ringa omfattning denutövas anställde.av

till 33 §

3. Har skattskyldig i sitt arbete företagit varit förenade medresor som
övernattning den vanliga verksamhetsorten, äger hanutom till avdragrätt
ñr den ökning i levnadskostnadema, han har haft på gnmd hanattsom avvistats vanliga verksamhetsort.utom sin

vanligaDen verksamhetsørten utgörs område inom avståndett ettav av50 kilometer från den skattskyldi bostad. Tdnstestdlle denär plats däres
arbetstagare fullgör huvudde Om detta skersitten en av .förflyttning eller arbetsplatserpå hela tiden växlar, tjänste-som anses somställe i denregel plats där arbetstagaren fullgör del sitt arbete, såsomen avhämta och lamna arbetsmaterial eller utföraatt förberedande och av-slutande arbetsu pgifter. Om arbete på e arbetsplats begränsadpågårvatid enligt de vill äller för vissa inom byggnads- ochtstagareor som aanläg rnfsbranschendärmed jämförliga branscher skall dene er

skatts bostad gänsteställe.iges anses som
Kostnadsokning enligt Ersta stycket kan utlägg för logi, merkostnadavseför måltider diverse småutgifter.samt
Har arbetsgivare för förrättning Har arbetsgivare för förrättning

riket utgivit förersättning riket utgivit ersättning förinom inom
täcka kostnadsökningen föratt täcka kostnadsökningen föratt

måltider och småutgifter d måltider och småutgifter da g a g- -traktamente,oc traktamente,oc visarvisar
den skattskyldige större ök- den skattskyldigeinte större ök-inte

medges avdrag med belopp ning, medges avdrag med beloppmng,
motsvarande den uppbuma motsvarande den uppbuma
ersättningen, dock högst med ersättningen, dock högst medett ett
belopp dag belopp dagmotsvararper motsvararsom per som0,5 det för beskatt- 0,5 det förprocent beskatt-procentav avmngsåret gällande basbeloppet nrngsåret gällande basbeloppet
enligt kap.1 6 lagen§ enli kap.l 6 § lagent
19 2:381 allmänna försak- l 2:381 allmänna ñrsak-om omring avrundat till närmast tiotal tillavrundat närmast tiotalringkronor elt maximibe- kronor helt maximibe-
l p. maximi lopp och ärhalvdagmedenao p av-

kostnadsökning för tider hä ha maximibelopp.ser st en vt
och småutgifter under hel He maximibelopp kost-va e avserdag har its i för nadsökningta för måltider ochsom ansp

he dagSom iftersmåut under varjeäven helresan. anses
avreseda har pd- i anspråktagitsavresedaom resan som ar orkl. 12.00 och hem- resan.komstdag har avslutatsom resan
efter kl. 19.00. Om harresan
påbörjats eller avslutatssenare
tidigare skall avdra bestäm-et

till högst lvt maxi-ettmas
mibelopp.

Har arbetsgivare för förrätt-
ning riket utgivit tralaa-utom

och den :skyl-visarmente, s
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dige ökning,inte medgesstörre
avdrag belopp motsvarande
den uppburna dockersättningen,
högst med belopp dagper som
kan den normalamotsvaraanses
ökningen kas;under föunderen t esfo thelt rvfn -

a
beloppoch örhalvdag
med hö ha nomtalbe-st ett vt
lopp. elt normalbelopp avser
kostnadsölatimförfi-ukost, för
lunch och m beståendeg av

pd normalrätt restaurangen av
standard smáutgiiersamt r
under he dag harvarje som

rdkförtagits i Före-ans resan.
lig Ida skäl fdr normal-särser
be kostnadsölatingförppet avse
måltider bättrerestaurang av
standar eller denRegeringen.myndighet be-regeringensom

astställer nonnalbe-stämmer
lo kalenderår.vareörpen

ppehd sig anställden un-
der dagtjänsteresa tsamma mer

land med avdrag medän ett es
nonnalbeloppet det land därör
han har uppehd lit den läng-sig

tiden dagen 06.00sta av -24.00.
hel dagSom ävenanses av-

resedag påbörjats föreom resan
kl. och hemkomstda12.00 om

avslutats dier kl. I .00.resan
halv da avresedaSom påbörjatsanses

kl. 12.om resan
eller eller avslutats kl.senare

eller tidi19.00 are.
Vill skattskyl i visa kost-att

nadsöknmgen förrättningun er
förenadvariç :ned över-som

riket ochnattning inom en1
samma varit störreän
avdrag be i enlighettssom

ck-med vad i fjärdesägssom s
slçall utredmngenet, avse ans

samtli fönittnm nämndaa ar 1
anstâl under kattnings-

Vil skattskyldiåret. visa att
kostnadsökrxingen förrätt-u r

förenad medning varitsom
utrikesövernattning pd iort en

och anställning varitsamma
avdragesomberäknatsstörre än

enligt femte får kostnad-styc
sökningen beräknas för varje
förrättning för sig.
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den skattsk ldige fåttOm inte den skattsk inte fåttOm
ersättning från ivaren för ersättning från ivaren förts tsar ar

täcka kostnadso ing för täcka kostnadso ing föratt att
måltider och iftersnxåut måltider och iftersmåutmen men

sannoliktgör han aft sannolikt han aft sådanagöratt att
merkostnader medges avdrag merkostnader medges avdrag vid
enligt schablon med halvt förrättning riket enligtinomett
maximibelopp dag. schablon med halvt maximi-ettper

belopp och vid örrättning utom
riket enligt bion med ettsc
halvt normalbelopp dag.per

Vill skattskyldig visa kost-att
nadsö genienochsamma
anstâllnin varit störreânavdra

be i enlighetatssom
vad skall utred-sagts,som nu
ningen ñr-hans samtligaavse

inomrâttningar riket i namnda
ställning under beskattnings-

ret.
Avdrag ñr kostnad ñr vid för lologi Avdrag för kostnad i

förrättning inom medriket medges med belop motsvaranes e
med belopp motsvarande den faktiska denKanutgien en.
faktiska utgiften. skatt-Kan den skattskyldi inte visa logikost-e
skyldige inte visa lo ikostnaden naden avdrag med be-m ges
medges avdrag med lopp lop motsvarande ersattningmot- som
svarande ersattning urits från arbetsgivarensom upp- upp
burits från arbetsgivaren n giattraktamente.ta
traktamente. avdrag får inteDetta dock över-etta
avdrag får dock inte överstiga stiga vid riketförrättnin inomett
halvt maximibelopp halvt maximibe och vidnatt. ettper opp

halvtfärrdttnin riketutom ett
normalbe natt.op r

skatts di har råttHar som
till avdrag ade levnads-or o

punktkostnader enli dennat
tillhandahållits ostfönnån skall

hänsynavdragetreduceras med
intehärtil såvida förmånen,fri kost tillhandahållitsavser som

allmänna transportmedel vidpå
tjânsteresa och inte utgörsom
skattepliktig intäkt.

När arbete den vanliga arbete den vanligaNårutom utom
verksamhetsorten förlagtvarit verksamhetsorten varit förlagt
till och riket till och underinomort orten samma en samma
under längre tid än månader längre tid månader iäntre tre en
i fÖljd bedöms tillrätten fölådbedöms avdragrätten tillen
avdrag beräknasoch enlidetta be-beräknas detta enligtt oc
bestämmelserna i punkt 3 stämmelserna i punkt 3 Ena. n a.
löpande ñrrättnin bruten löpande förrättnin brutenanses anses
endast pehål beror på endast utppehål beror påav u som av som

arbetet erläggs till arbetet erläggs tillatt ort att ortannan annan
minstunder fyra veckor. fyraunder minst veckor.

Har skattsk ldi har rättsom
till avdrag ade levnads-or 0
kostnader enli punktdennat
tillhandahållits ostñrmån skall
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avdragetreduceras med hänsyn
härtil såvida inte förmånen,fri kost tillhandahålhtsavser som

allmänna transportmedel vidpå
tjänsteresa och inte utgörsom
skattepliktig intäkt.

Kostnadsölozing under förrätt-
förenad medning varitsom

utrikes fdråvemattnin på ort,
beräknas varje rrättningör

för Avdra ska lsi här,ävenet. skatts ldige inte visarom en
ökning, ha uppgåttstörre anses

till belopp denmotsvararsom
kostnadsersöttnin arbets-som

ck högst medivaren givit ut,
elopp kan motsvarasom anses

normala lev-ökning istörsta
nadskostnaderna under dyett n
för respektive jörrdnnings

.
23 En avdragsgill förtäringavseende ökade levnadskostnader kan intea.
föreligga enbart anledningen den skattskyldige arbetar påattanses av en

den därän han har sin bostad. Avdrag dockmedges följandeortannan l
fall, nämligen om

arbetet endast kortare tid,avser
arbetet visserligen inte kan betecknas kortvarigt ändå isktsom men

är tidsbegränsat till sin eller sådant fast anknytnmg til densett natur att en
tidi bostadsorten krävs,

skall bedrivas flerapå olika latser ellertetar
det anledning inte skäligen ifrågasättas flyttning bör skeattav annan an

till arbetsorten.
Oavsett vad har skattskyldig, grund sittpåsagtssom ovan en som avarbete flyttat till bostadsort, till avdrag ñr okaderätt levnadskostnaderny

bostad ñr den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj behållitsom
tidigarepå bostadsorten och sådan dubbel bosättning skäligär på

grun av
makes eller sambos förvärvsverksamhet,
svårighet anskaffa fast bostad verksamhetsortenpå elleratt

särskild omståndi het.annan punEtAvdrag enligt denna medges endast övernattning arbetsonenpåom
ager rum.

Avdrag med endast mellanavståndet bostadsorten och arbetsortenes om
är längre kilometer.än

Avdrag enligt första cket medges under längst och itvå år övrigt
under langst förår eller sammanboende längstoch undertre ettgi par

förår ensamstående skattskyldiga. I den angivna tiden skall inräknas tid
vilkenunder avdraför förrättning medgetts enligt punkt3.samma

Avdra medges ñrdoc längre tid än lningensanstäsagtssom nu, om
ler andra särskilda skal förtalar det.natur e

Avdrag för kostnad för Avdrag för förkostnad lo i
beräknas till belopp beräknas till belomotsvaran motsvarane p e
den faktiska utgi För skatt- faktiskaden utgi För skatt-en. en.
skyldiga i punkt 3 skyldiga 3tsom avses som avses l p

med dock avdrag enli med dock avdrag enligttovan es ovan es
bestämma i punkt 3 sju bestämma ipunkt 3 nioserna e serna e

cket. Oknin i kostnaderna stycket.Oknin kostnadernaist en en
måltider småutgifter på måltider småutgifter påor oc or oc
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arbetsorten beräknas antingen arbetsorten beräknas antingen
enligt utredning den faktiska enligt utredning den faktiskaom om
kostnadsökningens storlek eller kostnadsökningens storlek eller
schablonmässigt. Den schablon- schablonmässigt. Den schablon-
mässi ökningen beräknas mäss%gaökningen beräknasa

skattskyldi under skattskyldi underor månadernaa som or a som
förstade förstade adematre treav av

medgivitsbortovaron avdrag bortovaron medgivits avdrag
enligt punkt 3 och enligt punkt 3 ochovan som ovan som
alltjämt kostnadsersätt-uppbär alltjamt uppbär kosmadsersätt-
ning för arbetsgivaren till 70 ning arbetsgivaren när

helt maximibelopp arbetsorten belägen inomprocent ärav
dag, riket till helt70 procentper av

maximibelopáoch arbets-när
be riket tillärorten utomgen

helt normalbelopp70 procent av
dag,rpe2.för skattskyldi2. med- för skattskyldi med-a som somaenligtavdra stycket avdrag enligt stycketorsta orstages ges

till maximibelo arbetsorten belägen inomett vt när ärp er
dag under de första riket till halvt maximibelopptre etter-

bortovaron och därefter dag och arbetsortennär ärna av
dubbeli fall bosättning elägen till halvtriketsamt utom ettav

belägennär arbetsorten är inom nonnalbelopp dag deunderper
riket till 30 helt första månaderna borto-procent treav av
maximibelopp dag. och därefter i fallsamtper varon av

dubbel bosättning när arbetsorten
är belägen inom riket till 30 pro-

helt maximibelopp ochcent av
arbetsorten belänär är utomen

riket till 30 el:procent av nor-
malbelopp dag.per

skattskyldigHar har till avdrag fbrrätt okade levnadskostnadersom
enligt denna Hunkttillhandahållits kostförmän skall avdraget medreduceras
hänsyn härti såvida inte förmånen fri kost tillhandahållits påavser som,allmänna transportmedel vid tjänsteresa och inte utgör skattepliktigsom
intakt.

b.3 sompå grund sittDen arbete vistas sin eller sinå änortav annan
familjs hemort, rätt till skäligt avdrag kostnad ñr hemresaager or en
varje vecka avståndet mellan hemorten och arbetsorten längre 50är änom
kilometer. Avdraget gäller endast kostnad för inom riket.resa

Avdraget skall i beräknas Avdraget skall i beräknasre re
efter kostnad för bi igaste färd- efter kostnad ñr bi igaste färd-

medgessätt. Avdrag dock för Avdrag medges dock försätt.
kostnad inte oskälig för kostnad inte oskälig försom ar som ar

flygresa.tâg- eller Om godtag- tåg- eller flygresa. godtag-Om
bara allmänna kommunikationer bara allmänna kommunikationer
saknas fär avdrag medges för saknas får föravdrag medges
kostnader för med bil kostnader för med bilresa egen resa egen
enli tden schablon med beloi detmotsvararsom anges p som

4. lägre ometeravdraget enligttpu
punkt 3 c.

c.3 Den använt bil 3 Den bilanväntsom egen c. som egen
för i tänsten har till ñrrätt i tjänsten har tillrättresor resor
avdrag för ostnaden med avdra för kostnaderna härför iett
belopp krona och1 30 enlig med vad iöre sägsetom som
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üärde styckena.kilometer. andrakördför varje - medges kördförAvdrag varje
under beskattnmgsdretkilometer

med kilome-till och 10 000upp
termedettlägre kilo-
rneteravdra ,somberäk-

de stycketenligt i jetr an-nas
runderna, utäverfölggoochivna erkörd ålometer

kilometermedetthögre ki-
l0meteravdrag,som

enligt de üärde styck-beräknas i
angivnaet gru .kilometer-Detlägre

avdragetskallbestämmas
till belopp motsvararett ensom

beräknadschablonmässi t mer-
förkostnad kt I 0 000erper

kärninkilometers i tjänsten
närdenmindre bimedår riva-

ärtill 000körsträckan 5ta upp
td berälating-kilometer är.per

skallmerkostnadernaaven
till normala avdrags-hänsyn tas

bilkostnader och tillilla att
qterberäknas skeilbyte

kilometers körning.100 000
kilome-högreDet

etskallbestäm-tera
kilometertill beett p permas

grunder.följa Ut-utfifrän e
skall deunkten varangsg

beräknadescha lonmässigt
bilkostnaderna förtotala större

körsträckan är ärnär per
kilometer, 30 00037 000 varav

beräk-Vidkilometer tänsten.i
l hänsyn tillskaningen tas

bilkost-avdrags illanormala
beräk-och tillnader att te

lometersske efter 100 000nas
framräknade total-käming. Den

skall därefter reduce-kostnaden
med de enomsnittlidels aras

elöferkostnaderna d ensom
kilo-körningenprivata

meddeLs beloppmeter, ett som
med-det avdramotsvarar som

be-milsför 000 rning1ges
det lägre kilometer-efterräknat

återstående be-avdraget. Det
fär-skall därefterlop jämntt

kilometer. Det20 000de påas
amräknade belophärigenom et

kilometerautgör ögre ra-
get.

myndigheteller denRegeringen
bestämmerregeringensom
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fastställer för varje taxeringsår
föreskrifter för beräkning av
avdrag dessa fall.i

4. för det fall,Aven skatt- 4. för det fall skatt-Avenatt att
sk ldig enligt punkt här skyldig enli punkt3 3 inte âricke ovan

är berâtti ad till avdrag för berättigad avdrag för ökade
ökade levn skostnader, levnadskostnader har han dockäger
han dock avdragarätt skalig rått till avdra fär skälig kostnad
kostnad för till och från för och från arbets-resor resor
arbetsplatsen, där denna platsen den utsträckningvarit i som
belägen sådantpå avstånd fån andra -femte styckena.ianges
hans bostad, han be Avdrag medges dock [årövtatt inte
anlita och anlitat särskilt kostnaderna avstándetmeäven om n
fortskafrtingsmedel. bostaden och arbetsplatsen inte

kilometer.15översti Avstån-er
det ska l beräknas utifrån närm-

normala bilväg mellan bo-sta
stad och arbetsplats.

Om avståndet mellan bostaden
och arbetsplatsen överstiger 15
kilometer medges medavdrag 80

kilometer och tillöre per resa
den del avståndet 15översti er
kilometer inte 30 ometermen
och med kilometer40 öre per
och till den del avståndetresa

kilometer. Avdra-30överstiger
medges ärdmedel.get oavsett

avståndet mellan denOm skatt- avståndet mel den skatt-Om an
skyldiges bostad och arbetsplats skyldiges bostad och arbetsplats

går till fem kilometerminst uppgårtill kilometer30änupoch mer
det klart framgår han bil föranvän- använtatt oc egen

dandet bil för till till och från arbets latsenav egen resa resor
och från arbetsplatsen regelmäs- medges avdrag ometerper

medför tidsvinst minstpå och för den del avstån-en resa av
timmar i jämförelse med all- det kilometeröversti 15tv som er

mänt kommunikationsmedel medinte 30 80ometermen
medges för kostnaderavdrag för kilometer och föröre reste-er

med bil. Sådant del med belopp mot-resa egen av- ra e som
drag medges också den det lägre kilometeravdra-om svarar
skattskyldige använder bilen enligt punkt tredje styck-i 3get c

under dagarfänsten minst 60 et.
räknatår för de dagar som

bilen används i tjänsten. Om
bilen används underi tjänsten

dagarminst 160 för räknatår
medges avdragunder alla de
dagar bien används försom

mellan bostad och arbets-resor
plats. Användning be-i tjänsten
aktas dock endast denom upp-

till milgår minst 300 år räk-ör
Avdra skall estämmasnat. et

enligt scha lon grundvalpá av
genomsnittliga kostnader för
mindre bil och med hänsyn till
de kostnader, direktärsom
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beroende kört vägsträckaav
milbundna kostnader. Rege-

eller myndighetringen som
anställerbestämmerregeringen

öreskrzferför taxeringsdrvarje
beräkningen avdragför iav

del-gafälttsk skattskyldig på dld d Förpå somsom gmnor s y ng
ukdom eller di-ålder,ålder, sukdom eller handi- av nodlsakadsav ñrnocfsakad använda bilanvända bil kaFpka är attatt

til inte bestämmelserna iinte bestämmelserna itil ampasampas
tredje styckena.andra och Igällerandra qket. Detsamma nus

skattskyldignämnda fall harskattsk dig är rätttvungen attsom
aáwázøbmad-bil grund zåzzwsspåanvän stor-re av

skrymmande last. S PP P9kilometers detmotsvararsom
kilometeravdragethögre punkti

3 c.
skattskyldige,Har den ärsom

berättigad till avdrag enligt
ärde stycket vidtredje eller

haft stnader för väggresorna
bro- eller färjeav medges

f iska kost-avdrag för den
naden härför.

skattskyldige haft kost-denHar
nader för riket iinom sam-resa
band med tillträdande eller

anstållnin ellerfrdnträdande av
uppdrag har han till ligtratt s

kostnaderna. Härvidavdrag för
vad punkt bgäller i 3sägssom

clcetandra ellgrs delvisför fri fri bil medgesskattsk ldig förmånDen är avsom
första stycket,dock inte avdrag för ostnader för iresor som avses om

åtnjutits.har företagit med bil under den tid förmånenhan resorna

tillämpas förstaDenna lag träder] kraft den januari och gången1 1994
vid 1995 års taxering.

1992:1597.lydelseSenaste
1990:650.Senastelydelse
1991:1866.Senastelydelse
1990:650.lydelseSenaste
1992:841.Senastelydelse
1990:650.Senastelydelse
1992:1598.Senastelydelse
1993:116.Senastelydelse
1992:1596.lydelseSenaste
l99l:S92.Senastelydelse
1992:1596.Senastelydelse
1992:1596.Senastelydelse
1992:1596.lydelseSenaste
1992:1596.Senastelydelse
1986:1199.Senastelydelse
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13.2 Förslag till

Lag ändring i 1953:272uppbördslagenom

1953:272Härigenom föreskrivs uppbördslagen8 och 10 §§ skallatt
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

s§2

Åtnjuter skattsk ldi jämte kontant inkomst andra förmåner skall
reliminär A-skatt efter inkomstförmånemas sammanlagda värde.as

den skattskyldige ersättning förmånför skall förmånsvärdetutgettar en
sättas ned med ersättnin belopp.ens

Värdet bilförmån all beräknas enligt punkt anvisningarna till2av s av
42 kommunalskattelfagen§ Tredje stycket1928:370. andra meningen av
nämnda anvisningsp skall dock tillä endast falli it as som avses
sjätte stycket nedan. Värdet förmån rantefritt lån eller lån där räntanav av
understiger marknadsräntan skall beräknas enli punkt 10 tredje femtet -ckena anvisningarna till kommunals32 § attelagen.st av

ärdet förmån bostad Värdet förmån bostadav av av av
belägenär här i riket och är belägen här i riket ochsom som

inte är semesterbostad skall inte är semesterbostad skallsom som
beräknas enligt följande gmnder. beräknas enligt följande grunder.
Riket delas in i områden Riket delasär in i områden ärsom som
väsentligen enhetliga i fråga väsentligen enhetliga i frågaom om
boendekostnadenFormånsvärdet boendekostnadenFormånsvärdet

bostad inom varje område bostad inom varje områdeav en av en
skall bestämmas till det skall bestämmas till detenom- genom-
snittli värdet för jäm orbara snittliga värdet beräknata per
bos inom området. Om kvadratmeter bostadsyta förer
bostaden belägenär tätort jämförbara bostäder inomutom om-
med närmaste omgivning skall rådet. bostaden belägenOm är
dock värdet bestämmas till det medtätort närmasteutom om-
lägsta nämnda genomsnitts- givning skall dock värdet be-av
varden reducerat med tio stämmas till det nämn-stapro- av

da enomsnittsvär reduceratcent. en
tio Vid värderinprocent.m delvisförmån ellerfriav av

rundår påutresa som av
anställning el särski uppdragter

eller trajikbranseheninom rese-
skall följande föriakttas. Har

gällt villkor denattresan som
får företas endast under förut-
sättnin det vidatt;nns resans av-
gång osálda platser kvar
och har grund härav före-pá
legat g:Ãitagligrisk för atten

genomföras enligtinteresan n
planerna skall ha ettresan anses
värde motsvarande billigaste
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marknadenför påpriset resan
avdrag medefter 25 procent.

andra och tredje styckena skallVärdet Förmån iän sorii avsesav annan
kommunalskattelagen punktberäknas enli andra stycket 142 samt

paragrafen.anvisnin till denandra och och punkt 3styct av ainae ena
tillFöreligger l andra4 styc et av anvisningarnasom avses

Skattemyndigheten bestämma vardetkommunalskattelagen42 § av
förmånen med hänsyn haitill.

enligt bestämmelser-skattemyndigKhetenbestämt värdet förmånenOm av
socialavgifter frånuppbördi 5 § andra lagen 1984:668et avna s c om

beräkning preliminärÅrbscäsgivarel detta värde användas vidäven av
tt.-

10

skall beräk-skall beräk- Preliminär A-skattPreliminär A-skatt
för ökadeersättningar ñr ökade ersättningarpå pånas nas

levnadskostuader, lämnaslevnadskostnader lämnassom som
riket vid sådan tjänstereusomvid sådan tjänsteresa inom avses

tilli unkt punkt33 anvisningarnaanvis- avsom avses av i
kommunalskattelagenningarna till3 åkommunalskat- 3 §

tilltelagen endast till och där1928: 70 l928:370 rätten
vidöverstiger avdrag kostnadernaden del ersättningarna är

de schablonbelopp i inkomsttaxerinmottagarenssom anges
endasttisåvitt angesinåmnda punkt,nämnda lagrum eller,

gällerkostnad för logi, den överstigerden del ersättningarna
aktiska utgiften. ansökan de schablonbeloppPå angessom iav

betalar får nämnda lagrum ellen. såvittden ersättningutsom
denäller kostnad för logi,skatt ndigheten besluta atti

aktiska utgiften.den tjänsteresan varar mer
månader motsvarandeån tre

till denskall gälla del ersätt-
vadinteningarna överstiger som

funk:i 3 anvisning-anges a av
til nämnda araggøg.arna

ñr ökade lev-.lev- På ersättningPå ersättning ö.or e
vid sådan lämnas vidnadskostnader tjäns- nadskostnader som

tilldärriket i sådan tjänsteresa rättenteresa utom som avses
kostnaderna vidstycket anvis- avdrag förpunkt 3 sista av

till §koinmunalskat- inkomsttagcering33 mottagarensningarna
unkttela skall reliininär Ag-skatt 3 av anvismng-en anges i a

§kommunalskattela-be till den del till 3tas en arna
preliminär A-skattöverstiger avdrags- skallersättningen än den delräknas endast tillenligt nämnda lag-gillt belopp

deersättnin överstigerrum. arna
ischablon elopp an essom

dennämnda lagmm. I m n er-
ökade levnadskost-färsättning

förnader under utgårtjänsteresa
ochlängre tid två påårän en

skall dock preliminärortsamma
helaA-skatt beräknas på ersätt-

skattemyndig-såvidaningen inte
ansökan denheten på somav

beslutarbetalar ersättningenut
gällamotsvarande ska I ävenatt

för längre tid två år.viss dn
för fråga ersättning ñrI fråga ersättning I resaresa omom
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med bil i tänsten äller med bil i tjänsten älleratt attegen egen
preliminär A-s preliminär kattskall räknasA-as
ersättningen endast till den på ersättningen endast till den
denöverstiger deti unkt 3 del den överstiger det i punktc av

till 3 kommu-§ tred3 szrcketanvisningar-eanvisnin arna c av
nalskatte angivna beloppet. till 3 oinmunalskattelagen§agen na

angivna avdraga. denI man
kan ochersättning en samma

utbetalare för anutges mer
10 kilometers körning000 i

under beskattningsárettjänsten
skall prelimindrA-skatt beräknas
pd till den del denZåenersätt
överstiger punkt drdet 3 c
stycket anvisningarna 33 §av
kommunalskattelagen angivna
avdra et.

Beträffande ska liktig ersättning för ostnader förenadeärannan sommed tjänsten beräknas iminar A-skatt endast det är uppenbart attpre om
ersättningen kostnader inte avdraär sgilla vid mottagarensavser som
mkomsttaxering eller den överstiger avdragsgi belopp. I sådant fallatt
beräknas skatten hela ersättninpå respektive den del ersättningenen av

överstiger det avdragsgillabe otppet.som
Preliminär A-skatt skal inte utgå or:

familjebidrag till den tjänstgör inom totalförsvaret;a som
b ränta eller utdelnin tillkommer juridisk änsom en annan person

svenskt dödsbo eller siskt inte bosatt iär Svenen person som
ellerc ränta utdelning enligt dubbelbeskattningsavtal heltärsom

undantagen från beskattning Sverige;l
påförforänta arkonto i kap. 57 lagen3 § 1990:325som avses omvdeklaration kontrolluppgifter, räntan tilluppgår 0001inteoc om

onor;
ränta konto för klientmedel;e på

i ingåriränta belopp redovisats enligt kap.3 22 § sista stycketsom som
lg jld hktllppgfteta enomsav araionoce onro u i

g utdelning i punkt utdelningg i punktsom avses som avsestred2 stycket anvisnin 2 tredjestycket anvisnine av arna av arna
till 2 § kommunalskatte till 2 § kommunalskatteen eneller 3 § 1 tredje eller 3 § 1 tredjestyc et styc etmom. mom.
:gen 1947:576 statlig 1947:576 statligom en om

omstskatt; eller omstskatt;
h ersättning till och h ersättning till ochen samma en samma

idrottsutövare från idrottsutövaresådan från sådanen en
ideell förening i 7 § 5 ideell förening i 7 § 5som avses som avses

lagen 1947:576 lagen 1947:576mom. om mom. om
statlig inkomstskatt och har statlig inkomstskatt och harsom som
till huvudsakligt fte främja till huvudsakligt fte främjaatt atts s
d ttsl k d ttsl k ttt tiro iverg e,omersa- iro iversag e,omersa-

ningen från ñrenin under ningen från förenin underen en
året inte til halvtuppgått inteåret til halvtuppgåttett ett
basbelopp enligt lagen basbelopp enligt lagen
l962:38 allmän försäk- 1962:38 allmän försäk-om om

ring; ellerring.
förmåni i riketinomav resa

samband tillträdandei ellerm
jidnträdande anställning ellerav
uppdrag eller för kost-ersättning
nad för sådan resa.
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Denna lag träder i kraft den januari och tillämpas ñrsta1 1994 gången
frågai preliminär skatt för år 1994.om

1991:97.Lagenomtyckt
rubrik 1974:771.Senastelydelse lagenssv7 1992:1599.Senastelydelse

3 lydelse1992:680.Senaste
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13.3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1990:325 själv-om om

deklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs kap.3 7 och lagen9 §§ 1990:325 själv-att om
deklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ka3 .7

Värdet förmåner utgått Värdet förmåner utgåttav som av somi än skall beräknas iannat än skall beräknasannatpengar pengari enlighet med bestämmelserna i i enlighet med bestämmelserna i
kommunalskattelagen kommunalskattelagen
1928:370 Vid beräkning 1928:37O Vid beräkningav av. .värdet ilförmån och kostför- värdet ilförmån kostför-ochav avmån skall dock bestämmelserna skallmån dock bestämmelserna
i punkt tredje cket2 andra i punkt andra2 tredje cketst st
meningen och 4 andra meningen och andra4t tp pun
stycket anvisningarna till 42 § stycket anvisningarna till 42 §av av
namnda lag tillämpas endast namnda lag tillämpas endast1 1enlighet med beslut skatte- enlighet med beslut skatte-av avmyndigheten med stöd 5 § myndigheten med stöd 5 §av av
andra stråketlagen 1984:668 andra cket lagen 1984:668st

rd socialavgifter rd socialavgifterom upp av om upp avfrån arbets ivare. Värdet från arbets ivare. Värdetav avbosta sförmån förmånän bosta sfönnån här riketiannan arman
semesterbostad skall beräknas än förmån semesterbostadav avienlighet med bestämmelsemai skall beräknas i enlighet med

8 tredj7estycket uppbördslagen bestämmelserna i tredje8 §
15312 2. cket uppbördslagenst1553:272.

värdetOm förmån usterats enligt 5 andraå stycket lagenav en ombörd socialavgifter f arbetsgivare ska l justeringskett.attu av anges
sammanlagda värdet förmånema skall särs ilt för sig.et av anges

9

l kontrollupggiftenskall det för varje belopp arbetsgivarenangesomskall betala ivaravgifter enligt lagen l socialavgifter.1:6 ltsar om
Ersättning för ade levnads- Ersättning för Ökade levnads-o

kostnader eller kostnader för kostnader eller kostnader för
med bil i tjänsten med bil i tjänstenresa egen som resa e en somenligt 10 § tred stycke- enligt § tred stycke-10orsta orsta e- -uppbördslagen953:2Z2 pbördslagen 9532:72na na u

skall till grund för berak- skall till för berak-grundigga igganing preliminärA-skatt, skall ning reliminär skallA-skatt,av avi kontro luppgift lön, i kontro luppgift lön,anges som anges som
arvode eller motsvarande. arvode eller motsvarande. Har
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för ökade levnadskost-ersättning
nader underutgått ochen sam-

för längrefdnsteresa tid änma
under beskattningsáret90 a ar

skall kontrolluppggi.ianges
kontrolluppgiftenI skall särskilt för det sammanlagda vårtas etussig
andra kostnadsersättningar än sådana igt 5 skall§ 4av som e a-c uppges

ñrst efter föreläggande Skattemyndigheten. Dock skall ersättnin dåav
det är uppenbart den kostnader inte är avdragsgila vidatt avser som

inkomsttaxering eller den överstiger avdragsgi belopp,mottagarens att
till denna del lön, arvode eller motsvarande.anges som

I kontrolluplpgiftenskall särskilt för sig sådant avdrag hartas upp som
gjorts för iminâr A-skatt.pre

lag träder i kraftDenna den januari och tillämpas första1 1994 gången
vid 1995 taxering.års

lydelse1992:493Senaste .Senastelydelse1992:1659.



13.4 tillFörslag

1984:668ändring iLag lagenom om upp-

socialavgifter från arbetsgivarebörd av

uppbörd socialav-Härigenom föreskrivs 5 § lagen 1984:668att om av
arbetsgivaregifter från skall ha följande lydelse.

lydeLsevarande lydelse FöreslagenNu

Skatte liktiga förmåner skall till värde bestäms i enlighettas ettå up som
med första fjärde styckena rdslagen 1953:272.8 upp-det förelig fa förelig fallOm Om et somer som er

i punkt cketpunkt 4 cket 4st stavses an ra av avses i an ra av
anvisnin tillanvisnin till 42 §42 § arna ommu-arna ommu-

ellernalskatte eller nalskatte 1928:3701928:370agen agen, ,yldisådant fall skatts yldi sådant fall skattsattatt en e en e
skulle kunna få förmånsvär skulle kunna få förmånsvär etet

med stöd punktbestämt med stöd punkt 2 bestämt 2avav
tredje stycket andra tredje stycket andra meningen avmemngen av

anvisnin får skatte-anvisnin får skatte-samma ar, samma ar,
myrêdighetenramställning ndigheten ramställningpå på avav m

tsgivaren bestämma värdet tsgivaren bestämma värdetar ar
härtill.förmånen med hänsyn härtill. förmånen med hänsynav av

bostadsför-Arbetsgivaren skall underrätta gällerDetsamma om
arbetstagare berörs skat- mânsvärde bestäms enligtsom av som
temyndighetens beslut. tredje cket uppbördslagen8 § s

avviker 10än procentm mer
följerfrån det värde 42 §avsom

stycket kommunalskattela-första
eller värde reseför-gen om av

bestäms enligt 8mån §som
tredje stycket uppbördslagen
avviker med 10än procentmer
från det värde följer 42 §som av

kommunaLskatte-andra stycket
skalllagen. Arbetsgivaren un-

berörsderrätta arbetsta are som
skattemyndig beslut.etensav

lag träder i kraft den januari och tillämpas första gångenDenna l 1994
förmån efter ikraftträdandet.på utgessom

1991:98.Lagenomtryckt
2 Senastelydelse1992:488.
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FÖRFATTNINGSKOMMENTA-14

RER

14.1 Kommunalskattelagen 1928:370

19 §

Ändringen i 19 innebär förmån fri till från§ eller anställnings-att av resa
intervju eller kostnadsersättning för sådan skattefri till denâr delresa
förmånen eller kostnadsersâttningen inom riket och såvitt gälleravser resa
ersättningen den inte överstiger de faktiska kostnaderna. Med anställ-
ningsintervju sådan intervju vid personlig inställelse ochgörsavses som

företas innan eventuellt anställnings- eller uppdragsñrhållandeettsom
föreligger mellan utgivaren förmånen eller ersättningen och mottaga-av av

I begreppet anställningsintervju ligger också det skall frågaattren. vara
intervju skall ha till syfte bedöma den skattskyldigeattenom som om

skall erbjudas viss anställning eller Skattefrihetenvisst uppdrag.etten
gäller dock till denendast del det fråga riket. denår inom I månom resa
skattskyldig påbörjar den fri utomlands får följaktligenresan en pro-
portionering göras.

32 §3 e mom.

Ändringen i första stycket innebär uttrycket mindre värde kopplasatt av
till begreppet förmåner. Härmed tydligare markera kravet påatt attavses
mindre värde gäller alla slags personalvårdsfömiåner och inte bara
sådana enklare åtgärder syftar till skapa trivsel i arbetet ellerattsom
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ibestämmelseninfördes imindre värdeliknande. uttrycket avNär
skullevarit kravetsyftet haskattereformsamband med 1990 års attsynes

förmåner utgårockså i frågaåtgärderbara enklaregälla inte utan somom
det frågaverksamhet äryrke eller densedvänja inom detgrundpå somav

kunnatinte direkthar dockdel Detta198990:110, 317.prop. s.om
lydelse.den nuvarande lagtextensutläsas av

blivit punkternaoch 3tidigare punkterna 2stycket har dels deI andra
personalvårdsför-frånpunkt, punktinförtsoch dels3 somen ny

för närvarandeomfattassedvanliga rabattemarabatter.undantar Demåner
rabatter i detsedvanligapersonalvårdsförmån. Eftersombegreppetav

samtidigt devärde,ha betydandeenskilda fallet kan ett varasom anges
mindreskalli princippersonalvårdsförmåner,exempel på vara avsom

frånskilja demmotsatsförhållande. Genomföreligger härvärde, attett
personal-det förhållandettydliggörspersonalvårdsförmåner än att enmer

vidareskattefriñr semindre värdeskallvårdsförmån att varavara av
under f KL.32 § 3 mom.

3fmom.32 §

Ändringen innebärskattefria.vilka rabatter ärdettaI moment somanges
frequent-flyer-rabatter,s.k.inte barautökats till omfattastadgandet attatt

personal-närvarandesedvanliga förrabatterävenutan varaansessom
gäller ñrnärvarandeförförutsättningarSamtliga attvårdsförmåner. som

fortsättningsvis. Iskall gällasedvanlig ävenrabatt skulle anses somen
begränsningbeloppsmässigliggersedvanlig rabattbegreppet somen

rabatt-vad detänskall störrei fall inteinnebär rabattenatt vart vara
ktmd. RSVfriståendesinlämna till störstaföretaget berettgivande är att

interabatten ärbör krävasdetrekommendationerhar i sina attattansett
eller skullepersonalenkundanställdevad denstörre än gruppsomsom

gjortsalltså inte närsaklig ändring harutverka håll. Någonkunna på annat
Ändringama redaktionellövrigti ärsedvanliga rabatter.det gäller art.av
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32 § 4 mom.

Sådan ersättning för flyttningskostnader i lagrummet skall isom avses
Ändringarnaprincip även i fortsättningen skattefri. i första stycketvara

innebär till börja med skattefriheten inte längre skallatt koppladatt vara
till vad tillutgår befattningshavare i statlig tjänst. Vidare vadsom anges

med flyttningskostnader. För belopp skall skattefrittatt ettsom menas vara
kostnaderskall det i princip för själva flyttningen den skattskyldigeavse av

och övriga familjemedlemmar deras lösöre från den gamla bo-samt
stadsorten till den bostadsorten. Vidare exempel på vad intenya anges som
kan räknas till flyttningskostnader. I detta avseende lagtextenär inte
heltäckande endast exempel kostnaderutan på inte skallanger som
bedömas flyttningskostnad. Andra kostnader iersätts sambandsom som
med flyttning inte kan flyttningskostnader är Lex.som anses avse
gardinkostnader o.d. ersätts med de s.k. gardinpengama. Harsom man
kostnader för hemresor eller dubbel bosättning ocht.ex. erhåller ersättning
härför är ersättningen skattepliktig, även kostnaderna indirekt ärom
föranledda flyttningen. sådana kostnaderAtt inte inom begreppetav ryms
flyttningskostnader särskilt eftersom kostnaderna enligt de avtalanges som
gäller för statligt anställda många gånger berättigar till flyttningskost-
nadsersättning.

I andra stycke ersättning förett nytt körning med bilatt äranges egen
skattefri endast kostnaden är flyttningskostnad ochattom anse som
ersättningen inte överstiger det högre kilometeravdraget i punkt 3 c av
anvisningarna till 33 begränsningDenna motiveras bl.a. det inteattav
finns anledning från beskattning undanta beloppstörre vadatt än den som
kör mellan bostad och arbetsplatsen med bil får göramestegen som
avdrag för.

33 § 2 mom.

Eftersom avdragsbegrânsningama detnär gäller avdrag för kostnader för
till och från arbetet uttömmande regleras i punkt 4 anvisningarnaresor av

till 33 § avdragsbegrânsningen i detta för sådanatas resekostnadermoment
bort. Några ändringar i övrigt görs inte.

13-0568l l
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42§

ÄndringendennaI paragraf regleras hur förmåner skall värderas. förstaav
stycket innebär endast Förmån belägen Sverigebostad är i ochatt av som

inte semesterbostad skall beräknas med ledning i gällandeär ortensom av
hyrespris eller, tillfälle jämförelse lämpligtill sådan saknas efterom annan
gnmd. nuvarande lydelsen innebär samtliga bostäder skallDen värderasatt

detta vilket i princip värdering bruksvärdesprin-på sätt, innebär efteren
cipen. Bruksvärdesprincipen inte alltid eventuellt mark-motsvarar ett
nadsvärde. det gäller semesterbostäder, hyrs dessa oftast veckovisNär ut
och hyran väsentligt högre den genomsnittliga hyran för likartadeär än

bostäder inte hyrs till semesterbostad. En värdering efter bruksvär-utsom
desprincipen inte lämpad för sådana fall bostadenär där semesterbo-är en
stad eller belägen i land. sådana fall skall för närvarande vidär Iannat
avdrag för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter bostadsför-uttag av
månen värderas till marknadsvärdet. ändringen införsGenom samma
ordning vid inkomsttaxeringen, dvs. semesterbostad och bostad belägen i

land än Sverige skall fortsättningsvis värderas till marknadsvärdetannat
enligt andra stycket.

Med semesterbostad bostadslägenhet för den skattskyldigeavses som
utgör semesterbostad, dvs. används honom för ellersemester-en som av
fritidsändamål. Som semesterbostad räknas inte bostadslägenhet där den
skattskyldige har sin stadigvarande bostad.

Anvisningarna
till 23 §

punkt 23

De ändringar igörs anvisningspunktens femte stycke ñljd deärsom en av
ändringar i punkt anvisningarna tillgörs 4 33 § när det gällersom av
avdrag för kostnader för till och från arbetsplatsen. vidare underSeresor
kommentaren till nämnda punkt.
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punkt 32

Ändringen innebär näringsidkare använder bil i sin verksam-att som egen
het får göra avdrag för sina kostnader i detta avseende med beloppsamma

den använder bil i tjänsten, enligt vad i punktsom som egen som anges
anvisningarna3 till 33 Genom direkt hänvisa till sistnämndaattc av

punkt behöver några justeringar inte i denna punktgöras när avdragsbe-
loppen ändras. De materiella förändringar följer punkt 3attsom av c av
anvisningarna ändras kommenteras under nämnda punkt.

till 32 §

punkt 3

I denna anvisningspunkt ändras kriteriet tillhandahållits till Skälenátnjutit.
härför har utförligt motiverats i den allmänna motiveringen i kap. 10.
Övriga ändringar a: redaktionell art.av

punkt b

Till följd rabatter enligt 32 § 3 inte längre räknas tillattav e mom.
personalvårdsförmåner sedvanliga rabatter borttas ettgruppen som

exempel sådana ñrmåner.på Bestämmelserna sedvanliga rabatterom
återfinns i stället i f32 § 3nu mom.

till 33 §

punkt 3

Punkt reglerar till3 rätten avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänstere-
med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. huvudsakIsa

görs två slags ändringar. Dels omflyttninggörs vissa stycken, delsen av
förändras reglerna för avdrag för ökade levnadskostnader vid fönättning

riket.utom
Första tredje styckena kvarstår oförändrade.-
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ändringar. Sistaredaktionellastycket i huvudsak endastüärde görsI
ställettagits bort och i ilydelsen harnuvarandemeningen i den anges

dag halvtschablonavdraget för halv ärförsta meningstyckets ettatt
närvarandei stycket för ärmeningden sistamaximibelopp. Såsom

ñr halv dag gällermaximibelopphalvtformulerad dm intryck attavger
undermerkostnader året. Genomför faktiskafråga avdragnär äräven om

användandet schablonav-gäller viddet endastförtydligasändringen att av
enligthalv dag skallmaximibelopp förtill halvtBegränsningendragen. ett

schablonbelopp. Likasåmedavdrag medgesgälla endast närförslaget tas
hemkomstdag räknasochvadmeningen bort. I månsistanäst somavrese-
stycke.sjättei stället ihel eller halv dag ett nyttanges

ökadeförstorleken avdragetstyckefemteGenom ett nytt avanges
tidigarelikhet med vadriket.vid förrättning Ilevnadskostnader utom som

skallñr varje land. Däremotbestämmasnormalbelopp årligengällt skall
motsvara intevarit fallet,vad hittillstill skillnadnormalbeloppen, mot som

normaladenlevnadskostnadenökningen inormaladen största utan
skallñljer beloppenlevnadskostnaden.i Härav motsvaraökningen att

kanomfattning och kvalitetför måltider sådankostnadsökningen somav
för förrättningavdragschablonemamåltidsstandardmed denjämställas som

allmännabeaktande denmeddock äveninom Sverige bygger på av
innebärland.främmande Dettavistas ifördyring följer attatt ettavsom
skallautomatiskt utgåkostnadsökningen intebestämmandetvid avman

andraklass-restaurangerellerkostnaderna på förstaklass-restaurangerfrån
normalkostnadsläget påkvalitet, frångod restaurangerutan avav

lunchmåltidendet gällernärnormal standard påstandard. Som restaurang,
och detenklare beskaffenhet närlunchrestaurangerkan i regel räknas av

de hotellrestaurangaltemativen påmiddagsmåltiden de billigastegäller
förhållanden,särskildakanhotellkedjoma. Däremotingår i de storasom

vid be-föranledasäkerhetsskäl o.d.bakterieflora,såsom att man en
frånnormala merkostnader måste utgåvad kandömning anses somav som

medför ändringenstandard. Vidarebättrekostnadsnivån på restauranger av
enrätts-lunchkostnadsökningen för frukost,småutgifter,förutomdet år,att

omfattandetäcka och inteavdraget skalloch enrätts-middag mersom
måltider. myndighetdenregeringen ellerVidare bemyndigas som

varje kalenderår.normalbeloppen förfastställaregeringen bestämmer att



325

I lagtext intas dels vilket normalbeloppsavdrag gäller för halv dag,som
dels vilket lands normalbelopp skall gälla anställd uppehållernärsom en
sig i flera länder återfinns idagunder dag. Motsvarande regler isamma

rekommendationer.RSV:s

detI sjätte stycket i vilken utsträckning hem-nya anges avrese- resp.
komstdagen räknas hel bestämmelser gällerdag. Motsvarande när detsom
förrättning inom riket i nuvarande fjärde stycket. det gällerNäranges
förrättning riket för närvarande imotsvarande regler RSV:sutom anges
rekommendationer. definieras i sjätte stycket vad medDessutom som avses
halv dag. Reglerna i sjätte stycket för inrikes och utrikesiir gemensamma
förrättning.

Sjunde stycket det tillnuvarande sjätte stycket utökasmotsvarar attmen
vadäven gäller vid förrättning riket. Liksom hittills skallutomange som

varje utrikes förrättning, till skillnad gäller vid inrikesvadmot som
förrättning, räknas för sig.

Ãttonde stycket det nuvarande femte stycket har utökatsmotsvarar men
med motsvarande regler ñr tjânsteresa riket.utom

Reglerna avdragsrätt för logikostnader regleras i nionde stycket vilketom
Ändringendet tidigare sjunde stycket. innebär det i lagtextmotsvarar att

också vad gäller vid ñrrättning riket.utomnumera anges som
Tionde stycket det tidigare nionde stycket och oñándrat.ärmotsvarar
Det sista stycket i huvudsak det nuvarande åttonde stycket.motsvarar

Ändringen innebär avdraget för ökade levnadskostnader vidävenatt
utrikes tjänsteresa skall reduceras under de i stycket angivna förhållandena.

Det nuvarande tionde stycket slopas.

punkt3 a

I anvisningspunkten regleras till avdrag för ökade levnadskostnaderrätten
vid tillfälliga arbeten. När tjänsteresa har månaderän påvarat tremer en
och skall avdragsrâtten ñr ökade levnadskostnader bedömasortsamma

beräknasoch enligt denna punkt.
Ändringen i femte stycket är följd reglerna logikostnad iatten av om

punkt flyttas till3 nionde stycket.
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Till följd reducering efter månaders tjänsteresa ochpåatt treav en
skalläven gälla för förrättning riket införs i sjätte stycketort utomsamma

och motsvarandel 2 regler för förrättning riket. Procentsatsema ärutom
således desamma vid utrikes och inrikes tjänsteresa.

punkt b3

Ändringen i andra stycket föranleds de i punkt gjorda ändringarna.4av
Den nuvarande hänvisningen till schablonen i punkt 4 ersätts av en
hänvisning till det lägre kilometeravdraget i punkt 3 c.

punkt c

Avdragsrätten ñr körning med bil i tjänsten regleras i denna punkt.egen
Ändringarna är omfattande.

Första stycket har ändrats därså bara avdragsägs medgesatt attnumera
för kostnaden i enlighet med vad i de följandesägs andra fjärdesom -
styckena. Två schablonbelopp införs, lägre kilometeravdrag ochett ett
högre kilometeravdrag.

andraI stycket den lägre schablonen gäller för de första 10 000attanges
kilometrama och den högre schablonen gäller för de återståendeatt
kilometrarna under beskattningsåret. Vid bedömningen till vilken delav
avdraget skall beräknas i enlighet med det lägre det högre kilometer-resp.
avdraget skall hänsyn till den skattskyldiges totala körning i tjänstentas
under beskattningsäret. Det spelar därvid inte rollnågon har körtom man
för eller flera arbetsgivare. Här föreligger skillnad vadmoten en som
gäller vid beräkning preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Detav

särskildaär hänsyn har motiverat de skilda reglerna i uppbördslagen.som
kommenterasDessa under 10 § UBL.

I tredje stycket grundema för hur det lägre kilometeravdra-ett nytt anges
skall beräknas. Den principiella utgångspunkten är avdraget skallget att

merkostnaden för körning i tjänsten. Vidare uttryckligenmotsvara anges
vilka närmare antaganden skall ligga till grund för beräkningen. Försom

förstadet skall det det frågaär mindre bil. mindreMed bilantas att om en
i detta sammanhang bilar idag har nybilspris 110 000ettavses som om ca
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120 000 kr. För det andra skall bilendet körs 500 mil privat1attantas-
och mil i tjänsten1 000 under Med privat körningåret. ävenavses
körning med bil mellan bostad och arbete. Avdraget denmotsvararegen
maximala merkostnaden för körning mindre i intervalletmed bil 5001 -
2 500 mil. begreppetI normala avdragsgilla kostnader kostnader förryms
bränsle, däck, reparation och underhåll, försäkring, skatt, besiktning, tvätt,
parkering eller och värdeminskning. Kapitalkosmad skall däremotgarage

Skäleninte beaktas i detta sammanhang. härför har utvecklatsnärmare i
den allmänna motiveringen.

Det högre kilometeravdraget skall tillämpas för det antal kilometer som
körs i tjänsten utöver 10 000 km. Det högre kilometeravdraget bestäms

enligt det färd: stycket för den kör långa sträckor iså att,nya som
tjänsten, det inte bara merkostnadema skall täckasär deutansom
genomsnittliga kostnaderna. De kör 000 mil i tjänsten och3 årsom per
700 mil privat under skallåret fä avdrag med de schablonmässigt
beräknade genomsnittliga kostnaderna.

Med bil bilstörre idag ligger i prisklassen 160 000avses en som -
kr.170 000 Det skall vidare bilen byts efter körda mil.10 000antas att

De genomsnittliga kostnaderna totalkostnadema fördeladeär jämnt på
antalet körda mil under såvälåret, i tjänsten privat. I schablonensom
ligger således kompensationstänkande. skattskyldige iDen det tänktaett
fallet mil3 000 i tjänsten, 700 mil privat och bil skall alltsåstörre
kompenseras för han endast har fått avdrag för merkostnadema för deatt
första milen.1000 varje kilometer därutöver gradvisFör körs skersom en
övergång från avdrag för merkostnad till avdrag för genomsnittlig kostnad.

den skattskyldigeHar andra bilkostnader inte har med bilens driftsom
ochgöra uppkommit vid körning med bil i tjänsten, såsomatt som egen

bro ellerväg-, färjeavgifter, får avdrag särskilt för faktiskamedgest.ex.
kostnader kostnader för fullgörandesåsom tjänsten.av

Slutligen införs femte stycke, bemyndigaräven regeringenett nytt som
eller den myndighet regeringen för varjebestämmer år fastställaattsom
föreskrifter för beräkning avdragen i denna punkt.av
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punkt 4

I denna anvisningspunkt regleras avdragsrätten för mellan bostadenresor
och arbetsplatsen inte tjänsteresor.ärsom

De reglerna innebär flera ändringar. förstaI stycket införs nyhet.nya en
Avdrag medges inte för mellan bostaden arbetsplatsen avståndetresor om

Ävendäremellan inte överstiger 15 kilometer. avståndet är längreom
medges inte avdrag för den del sträckan inte överstiger 15av som
kilometer. Denna avståndsmns gäller färdmedel och huroavsett oavsett
många gånger dag mellan bostaden och arbetsplatsen.per som man reser
Avståndet skall beräknas utifrån den närmsta normala bilvägen mellan
bostad och arbetsplats. innebärDetta cyklarnågon till arbetett.ex. att om
och det finns genväg för cykel avståndet ändå skall beräknas efter denen
närmsta normala bilvägen.

denFör del resesträckan avdrag ñr kostnader för tillav som ger resor
och från arbetet gäller sedan olika regler dels beroende avståndpå dels
beroende tärdmedel.på andraI stycket först hur avdraget beräknasanges
för den sträcka överstiger 15 kilometer inte 30 kilometer. Dettasom men
avdrag likaär ñrdmedel, 0,80 kr kilometer.stort Det spelaroavsett per
alltså inte rollnågon har cyklat, åkt med allmänna färdmedel ellerom man

Ävenkört bil. Avdraget kilometer blir ändå detsamma. denper som
samåker kostnad får avdrag med 0,80 kr kilometer.utan Om avståndetper
överstiger kilometer30 medges avdrag endast med kr0,40 kilometerper
för den del sträckan överstiger 30 kilometer.av som

tredjeI stycket finns särregel för den kört bil till och frånen som
arbetet. För denna skall få tillämpas krävs delsatt avståndet mellanatt
bostaden och arbetsplatsen överstiger 30 kilometer, dels faktisktatt man
använt bil. Särregeln bara särskilt bilavdrag ñr det antalettegen ger
kilometer överstiger kilometer.30 övrigtI gäller reglerna i andrasom
stycket, dvs. för de första 15 kilometrarna medges inte någotper resa
avdrag och för den del överstiger lan15 inte 30 km medgessom men
avdrag med 0,80 kr km och Bilavdragets storlek kilometerper resa. per

detsammaär det lägre kilometeravdraget vid körning i tjänsten.som
Även i fortsättningen skall skattskyldiga på grund ålder, sjukdomsom av

eller handikapp är nödsakade använda bil kunna få avdrag för skäligatt
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kostnad, dock med viss begränsning. Reglerna härom i det nuvarande
tredje stycket förs in i fjärde stycke. En nyhet är avdragetett nytt att per
kilometer och begränsas till högst det belopp kilometerresa per som

det högre kilometeravdraget. Däremot slopas den nuvarandemotsvarar
regeln avdragsrätt för skälig kostnad för den är tvungen attom som
använda bilstörre på grund skrymmande last. fortsättningenI kanav
denna skattskyldiga ñ avdrag för bilkostnader endast enligt vadgrupp som

i det föreslagnasägs fjärde stycket.
Den är berättigad till särskilt bilavdrag skall fääven göra avdrag försom

faktiska kostnader för bro-, och färjeavgifter.väg- Detta i ett nyttanges
femte stycke. förutsättningEn för avdrag kostnadernaär uppkommeratt
vid den vägsträckapå bedöms den bilvägnärmsta tillresa som vara
arbetsplatsen.

Slutligen införs i stycke avdragsrättsjätte för skälig kostnad förett nytt
inom riket i samband med tillträdande och fränträdande anställningresa av

eller uppdrag. Skälen härför har närmare utvecklats i den allmänna
motiveringen avsnitt 4.2.3. Med tillträdande och frånträdande denavses
första vid anställningens eller uppdragets början den sistaresan resp. resan
vid anställningens eller uppdragets avslutande. dessaFör gäller alltsåresor
inte de begränsningar i avdragsrätten ñr mellan bostad ochresor
arbetsplats följer första tredje styckena. Vid bedömningensom av av om-
kostnaderna är skäliga skall gälla ñrutsättningar enligt punktsamma som

b andra3 stycket gäller för avdrag för kostnader ñr hemresor.

14.2 Uppbördslagen 1953:272

8 §

I paragrafens tredje stycke görs två ändringar. det förstaFör görs en
ändring i lagtexten när det gäller värderingen förmån bostad ärav av som
belägen här i riket och inte är semesterbostad. stycketI attsom anges
värdet sådan bostadsförmän skall bestämmas till det genomsnittligaav

genomsnitt-värdet beräknat kvadratmeter bostadsyta. Tidigare har detper
liga värdet bestämts efter bostadslägenhetens antal Genom värdetattrum.
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värdenabostadslägenhet kommerberäknas efter hur ärskall attstor en
vidSärskilt gäller detdet faktiska hyresvärdet.medöverensstämmamera

Bostadsytani lägenhet.villa där oftast större änhyra är enav rummen
det gällerför lägenheten. Närregelmässigt hyreskontraktetframgår av

Skattemyndig-fastighetstaxeringslängden.boytan ivilla finns uppgifter om
i principBostadsytannödvändiga upplysningar.heten kan lämna motsvaras

ledning kan fåsboutrymme. Vissvid fastighetstaxeringen kallasdet somav
021051.Svensk Standard SSiden definition boutrymmeav som gesav

kökallrum,räknas i de flesta fall vardagsrum,boutrymmeSom sovrum,
arbetsrum, hobbyrumliknande för vistelse avsedda såsomoch utrymme

kommunikation mellanförinom bostadsenheto.d samt utrymme en
till boutrymme bl.a. ävenVidare räknasnärliggande sådana boutrymmen.

ochhygien bad-för personlig såsomi plan liggande utrymmesamma
ñrtoalett, bastu, tvättstugaduschrum, tvättrum utrymmem.m.,

mindre förråd inomochklädförvaring och klädvård än tvättannan annat
ibostaden.

reseförmån utgår påschablonvärderingdet andra införsFör somaven
trañkbranschen.inom ellereller särskilt uppdraggrund anställning rese-av

medvarit förenadförmånenSchablonvärderingen kan endast göras när
värdei lagrummet. Detstandby-villkorsådana särskilda mansom anges

priset kan köpasvärderingen det billigasteskall från vid ärutgå resansom
den skattskyldi-härvid denmarknaden. ärför på Den somsom avsesresa

flyger med SASinnebärfaktiskt företar. Detta t.ex.att om en personge
medbilligaste respriset SAS påtill York skall detfrån Stockholm New

för värderingen.utgångspunktenñr den aktuellamarknaden vararesan
skall reduceras med 25belopp sedanDetta procent.

10§

första stycket slopas.nuvarande lydelse iDispensregeln i dess
levnadskostnaderñr ersättning för ökadeVad skall gälla somsom

under längreochtjänsteresalämnas vid sådan pågått orten sammasom
Ävenmånader fall skalli dessastället i andra stycket.tid regleras iän tre

den delersättningama endast till ersätt-beräknaspreliminärA-skatt på
anvis-schablonbelopp i punkt 3överstiger deningen a avangessom
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ningarna till 33 § KL. Detta gäller dock längst i två år. För preliminäratt
skatt inte skall behöva beräknas på ersättning utgår vid tjänsteresa försom
längre tid än två år på och krävs beslut från skattemyndig-orten samma
heten. Tvåårsperioden beräknas från tjänsteresans början. Det bör påpekas

de nämnda reglerna gäller även vid utrikes tjänsteresa.att Detta är inu
och för sig nyhet, det beror inte på de ändringar har gjorts ien men som
denna paragraf, på de ändringar har gjorts i punkt 3 ochutan 3som a av
anvisningarna till 33 § KL.

Bestämmelsen i tredje stycket har justerats med hänsyn till den nya
regleringen avdragsrätten i punkt 3 anvisningarna till 33 § KL. Vidav c av
beräkningen preliminär skatt skall till skillnad från vad gällerav som-
vid inkomsttaxeringen det högre kilometeravdraget reducera underlaget-
endast och utbetalare har ersättning för än 10 000utgettom en samma mer
km körning i tjänsten under beskattningsåret.

Ytterligare nyhet införs i femte stycket. Under punkt i atten anges
preliminär skatt inte skall för förmånutgå fri inom riket i sambandav resa
med tillträdande och frånträdande anställning eller uppdrag för kostnadav
för sådan De är alltså den första och den sistaresa. resor som avses resan
i samband med anställning eller uppdrag. Dagliga mellanetten resor
bostad och arbetsplats eller hemresor pendlingsresor hänñrs alltså inte
till denna kategori.

14.3 Lagen 1990:325 självdeklaration ochom

kontrolluppgifter

3 kap.

7 §

paragrafenI görs endast justering i första stycket. Den innebär detatten
endast är värderingen bostadsförmån här i riket inte är semester-av som
bostad skall värderas enligt reglerna i 8 § UBL. Förmån bostad isom av
utlandet skall alltså värderas till marknadsvärdet enligt reglerna i KL.
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9§

ersättningkontrolluppgiftiskyldighetinförsstycketandraI att omange
Övernattningmedtjinsteresaochvidlevnadskosmaderökadeför samma

dagartid in 90för längrehar utgåttverksamhetsortenden vanligautom
Även tidunder längrepågårtjinsteresabeskattningsaret.under somom en

ñnmdagarharinneburitattfönittninginteharägtrumpüenoch samma
kontrolluppgift. Endags-iuppgift lämnasskall sådandagar90i änort mer

ersätterUppgiftsskyldighetenbestämmelsen.omfattas intetraktamenten av
stycket UBL.förstadispensförfamndet i 10 §del det tidigarevisstill

uppgift fråndennabehövsdispensregeln slopasnuvarandedenEftersom
kontrollsynpunkt.

socialav-uppbörd1984:66814.4 Lagen avom

arbetsgivarefrångifter

5§

fjärde§bostadsförmånsvârdet enligt 8skeskall kunnaJämkning om
bestämsvärdefrån detmed än 10awikerstycket UBL procent sommer

i KL.enligt reglerna
tredje stycketenligt 8 §reseförmånsvårdetskall gällaMotsvarande om

bestämsvärdefrån detmed än 10avvikeruppbördslagen procent sommer
ienligt reglerna KL.
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SÄRSKILT YTTRANDE

Särskilt yttrande Kerstin Tollerzexpertenav

förKostnader medföljande makamake

Praxis innebära kostnaden för medföljande makasmakisattsynes
deltagande vid representation i internationella affärsför-samband med
handlingar eller liknande regelmässigt förmånutgör skattepliktig fören
den anställde, för vilken arbetsgivaren skall erlägga sociala avgifter. Om
arbetsgivaren vill kompensera den anställde för hanshennes ökade
inkomstskatt krävs uppjustering lönen med åtföljande ökning deen av av
sociala avgifterna. innebärDet arbetsgivarens kostnad blir 2,5änatt mer
gånger så hög den urspnmgliga kostnaden ñr medföljandedensom
makanmaken.

Från näringslivshåll har kritik framförts den nuvarande skatte-mot
mässiga behandlingen dessa kostnader. innebär orimligDenav en
fördyring. Man har efterlyst starkt begränsad möjlighetän atten om- -

skatte- och avgiftskonsekvenser ñr kostnaderna för medföljandeutan svara
makamake.

Utredningen föreslår ingen ändring detta område. Dockpå gör man
följande uttalande: Om makesmakas specifika arbetsinsatser skulle
behövas torde kommadet inte i fråga beskatta arbetstagaren. regel fårIatt
dock förutsättas arbetsgivaren i så fall anställer makanmaken föratt att
utföra det speciella uppdraget och inte bara betalar kostnaderna ävenutan
marknadsmässig lön för uppdraget.

Sverige är starkt beroende sin och följaktligen godaexportav av
internationella förbindelser. gäller inte bara ñr företag.Detta stora
Förhoppningen tillväxt också i och medelstora företag, specielltär små
i exporterande företag. vissaI fall det vid betydelsefulla internationellaär
förhandlingar kutym makamake medföljer. uppfattasDetatt som en ren
oartighet inte ansluta sig till denna sedvänja, och det försämraratt
förhandlingsklimatet. Svenskt näringsliv alltså starkt beroendeär attav
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sig till de regler råder utomlands. viktigt sådanDet âr attanpassa som en
anpassning inte, i dag, upphov till orimliga kostnader.som ger

förtjänar iDet sammanhanget påpekas inom svensk beskattningatt att
godtas för övrigt redan i dag för representation i vissaatt externramarna
internationella sammanhang överskrids. rekommendationerI RSV:s RSV
Dt 1991:20 i de fall representationen utövas i utlandetatt motanges
bosatt för utomnordiskt företag godtas rimligtrepresentant ett ett
överskridande prisramen. Representationskostnader avseende anhörigaav
till fårdenne behandlas på för de förhandlingarnasättsamma som av
direkt berörda Det angeläget denna vidsyntaär attpersonerna. mera
inställning till internationell representation också kan inkludera med-
följande svensk makamake. Mot ovanstående bakgmnd är det beklagligt

utredningen inte föreslagit förändringar området.påatt
finns i de fallDet inget förmån följdinslag till attsom nu avses av av

makamake medföljer. Sverige de flesta förvärvsarbetande.I är följaAtt
med sin makamake för delta i representation vid förhandlingar innebäratt
därför oftast inkomstbortfall måste ellerett att ta semestergenom man
tjänstledigt från sitt ordinarie arbete.

Detta skulle visserligen kunna förtala den lösning utredningen anvisar,
tillfällig anställning. sådanEn lösning framstår dock, speciellt mot
bakgrund de arbetsrättsliga reglerna, omotiverad administrativtochav som
tungrodd. Dessutom det inte självklartär skattemyndighetema skulleatt
betrakta tillfällig anställning ellerpå någon några dagar etten som
tillräckligt starkt bevis för behovet makanmaken medföljer.attav

Jag föreslår i stället i lagtext skriver32 § KL in kostnaderatt attman
för medföljande makamake inte intäkt tjänst i de falltas upp som av
särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl skulle enligt min mening

föreligga när makamake till styrelseordförande, verkställandeanses
ledning eller ledande medföljer för delta vidatt representa-annan person
tion vid viktiga internationella affärsförhandlingar, där det kutymär att
makamake medföljer, eller i andra sammanhang där det uppenbart tillär
fördel makamake medföljer.att
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Värdering reseförmåner för ianställda resebranschenav

Företrädare för resebranschen har i skrivelse till skatterninistem, vilkenen
överlämnats till utredningen för beaktande, första handi begärt deatt
förmåner i form rabatter inom resebranschenutgår börav m.m. som
jämställas med skattefria personalrabatter. andra harI hand begärts att
regelverket förändras så den administration, de nuvarandeatt tunga som
reglerna medför väsentligt förenklas.

Utredningen tillgodoser inte de önskemål branschen framfört på annat
sätt än föreslå arbetsgivaren i preliminärskatte- ochatt attgenom
avgiftssammanhang lir använda schablonregel för värderingenen av
standby-resor. schablonen baseras sig varjepå anställda faktiska resande
och innebär värderas till 75 % det lägsta pris skulleatt resan av som resan
ha kostat den allmännapå marknaden. Om denna värdering avviker med

än från10 marknadsvärdet jämkningsmöjlighet.mer ges en
Jag det i och förär sig positivtär utredningen föreslåratt attanser en

lagregel för schablonvärdering reseförmåner. Förslaget dock behäftatärav
med flera nackdelar.

För det ñrsta kommer schablonen inte kunna tillämpas generellt iatt
resebranschen, eftersom den baseras detpå individuella resandet. För såväl
den internationella flygbranschen för SJ föreligger speciella Förhållan-som
den, gör anställds individuella resande inte kan kontrollerasattsom en av

Ävenarbetsgivaren. Sundby-biljetter platsbokas inte. de skulleom
platsbokas kan svenska flygbolag inte erhålla uppgifter platsbokningarom

orts på andra flygbolag. internationelltDe vedertagna avräknings-som
konstruktion medför inga kontrollmöjligheter hursystemens av en resa

genomförts. Det finns dagi ingen teknik för identifiera standby-att
resenärerna från övriga resenärer i den mängd flugna kupongerav som
varje flygbolag årligen avräknar enbart harSAS miljoner20 år.ca per
SJ använder inga biljetter alls för sina 60 000 förmånsberâttigade,ca av
vilka huvuddelen är pensionärer.

För de aktuella företagen skall få i vilken utsträckning deatt grepp om
anställda utnyttjat förmånema och vilket marknadsvärde de har skulle det
krävas någon form deklaration från varje anställd varje medav om resa
angivande färdväg, tidpunkt för eventuellt uppkomna olägenheterav resan,
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kan inte uteslutasDet detta skulle föranleda anställda i syfteatt att,m.m.
undgå beskattning, med nyttjande auktorisationshandlingen köpaatt av

biljetter hos utländska företag i utlandet, eftersom beskattningen enligt
utredningsförslaget inte längre knyts till själva auktorisationshandlingen.

kanDet nämnas och flygbolagen i avvaktan utredningensSJ påatt
resultat övergångsvis har möjlighet tillämpa med RSV överens-getts att
komna schabloner vid värderingen anställdasde reseförmåner. Deav
schablonerna baseras sig inte det individuellapå resandet deutan
anställdas genomsnittliga utredningsförslagetresande. Om schablon-om
värdering individuella genomförs kommer de nuvarandeav resor
hanterbara generella schablonema, i hög grad bidragit till attsom
underlätta den administrativa hanteringen, inte längre.kunna användasatt

det föreliggerFör andra svårigheter konstatera vad det lägstaåratt som
pris skulle ha kostat den marknaden. tillpå allmänna Anledningenresan
det denår svåröverskådliga rabattfloran och de snabba prisförändringama

med koncept alltmer marknaden. individuellutbjuds Enpånya som
värdering skulle leda till administration förmycket enbarttung atten
utreda vad i det enskilda marknadsvärde viss tid-falllet vidutgörsom en
punkt. När det gäller internationella har reseföretagen dessutomresor
ingen samlad prisbild marknaden.över

det tredje kan det ifrågasättas reduktion 25 % generellt kanFör påom en
inrymma såväl kompensation för olägenheter till följd standby-anses av

villkor sedvanlig rabatt utgiven arbetsgivaren. Enligt uppgift harsom av
i hittills tillämpade schablonmodeller reduktionRSV generella påansett en

inte30 35 % skälig, varvid sedvanlig rabatt över huvud tagetvara-
standby-villkormedräknats. finns prisnedsättning till följdDessutom av
ungdomspriserdokumenterade den svenska inrikesmarknaden i formpå av

standby-villkor. Mark-och liknande priser, erbjuds allmänhetensom
nadspriset för dessa standby-resor till % lägsta ordinarieuppgår 40ca av
pris.

ñrSammanfattningsvis jag därför de generella schablonernaattanser
devärdering anställdas reseförmåner inte bör slopas. har i praktikenDeav

fungerat bra och inarbetade. bort försvåras admini-är väl Om de dentas
strativa hanteringen för arbetsgivarejämfört med dagsläget såvälavsevärt

anställda och skattemyndigheter.som



1BILAGA

Kommittédirektiv

Dir. 1992:3

ivissa reglerFörenkling och översyn av
inkomstslaget tjänst

Dir. 1992:3

regeringssammanträde 1992-01-23Beslut vid

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

ireglernatillkallas för överJag föreslår särskild utredareatt att seen
kostnadser-beskattningtjänst angående traktamenten,inkomstslaget av

syfte åstadkomma reglervissa förmåner främst isättningar attsamt som
Med i huvudsakarbetsgivare.hantera för skattskyldiga ochenklareär att

utformningen reglernasyfte bör utredaren också pröva omavsamma
hobbyinkomster.beskattning av

reglernavissa förändringar bl.a.Utredaren bör vidare överväga omav
förmånsbe-för med bil i tjänsten ochavdrag för kostnader resor egen

fördelaktiga villkor.skattningen lån påav
utformningenförslag till den framtidaSlutligen bör utredaren lämna av

och arbetsplats.för bilresor mellan bostadkostnadsavdraget
slutfört den april 1993.arbete i sin helhet lUtredarens bör senastvara

lågförräntade lånräntefria ellerbeskattningen förmånFörslag av avom
personalvårdsförmâner och hobbyinkomster börmåltidsförmâner,samt

ändringar i dessa delar kanförslag tillbehandlas med förturdock så att
ändringar trädaoch eventuellaföreläggas riksdagen under hösten 1992

frågorockså önskvärti kraft fr.o.m. den januari 1993. Det år1 att som
och andra kostnadsersätt-förenkling reglerna traktamentenrör av om

förtur.ningar möjligt behandlas medom

13-056812
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Kritik de reglernamot nya

sambandI med skattereformen har omfattande förändringar skett av
inkomstslaget tjänst. Förutom viss utvidgning inkomstslaget, haren av
genomgripande förändringar företagits bl.a. traktamentsbeskattnings-av
reglerna, reglerna avdrag för kostnader för i tjänsten ochom omresor
värderingen förmåner,vissa förmån fri ochsåsom bil, fria måltiderav av
lån förmånliga villkor.på De reglerna gäller med undantagnågotnya
från och taxering.med 1992 års

De reglerna har således endast tillämpats under kort tid. Undernya en
denna tid emellertidhar det vissa områden framkommitpå tämligenen
omfattande kritik reglerna upphov till administrativt krångelattmot ger
för arbetsgivare ochanställda, egenföretagare. Exempel områdenpå som

för kritik detta slag de traktamentsbeskattningsreglema,ärutsatts av nya
reglerna måltidstörmåner och reglerna angående beskattningom av
hobbyinkomster. Det har även framförts viss kritik tillämpningenmoten

reglerna personalvårdsförrnåner.av om
principer legat till för skattereformen olikaEn de grund är attav som

förmåner, i formde utgår kontant lön ellertyper oavsettav om av som
naturatörmåner, beskattas likformigt.skall Det skall således inte vara
förmånligare ersättning i form naturaförmån i formänatt ta ut avav en
kontantlön. denna princip riktig. Den såvitt jag erfaritJag är ärattanser
allmänt accepterad och bör således vägledande också i fortsättning-vara

Även för inkomstslageti övrigt de grundläggande reglerna tjänstbören.
ligga fast.

Med hänsyn till omfattande förändringar företagits i sambandde som
förhållandevis korta tid förflutitmed skatteretbrmen och med den som

förvånandemellan beslutade förändringar och ikraftträdandet det inteär
bl.a. påpekasvissa problem uppkommer övergångsvis. Det kan attatt

efter tid till de förändradekollektivavtal först kunnatmånga en anpassas
Vidare det inneburit svårigheter för skatteförvalt-skattereglema. har

begränsade tid till buds informera alla be-ningen den ståttatt som
hel delrörda de aktuella ändringarna och deras konsekvenser. Enom

övergångskarak-svårigheter kan därförde uppstått antas vara avav som
minska praxis och rutiner utbildats.tär och således när

medför emellertid inte framkomna kritiken inte börDetta den tasatt
delEnligt min mening det redan konstateras detallvar. kan attnu en

fall finns det all anledning såpunkter finns fog för kritiken. I dessa att
förförbättringar i regelsystemetmöjligt försöka åstadkommasnabbt som



undanröja bristerna.att
i beskatt-tidigare anfört i justeringarjag 199192:48,Som prop. om

kan ifråga-detinkomstslaget tjänst, jag ocksåiningen attm.m., anser
lämplig utforrn-fåttinte vissa de reglerna mindresättas av nyaom en

frånbeskattning låni första hand reglernatänker här påning. Jag avom
bilresorkostnader förförmånliga villkor och förarbetsgivaren avdrag
enskildakan iutformningen reglerDen nuvarande dessai tjänsten. av

finnsoskäliga.effekter Dettill kan upplevasfall upphov som somge
sådant sättdessa kan utformas påanledning reglerdärför pröva ettatt om
nuvarandebeskattningsresultattillfredsställande ände ettatt somger mer

fall leder till.i vissaregler
föravdragetangeläget ärYtterligare fråga det är överatt seen som
harbostad och arbetsplats. Fråganför med bil mellankostnader resor

tidsbegränsadför taxeringarprovisoriskt 1991-1993 årsreglerats genom
ioch harantal skattskyldigalagstiftning. avdrag berörDetta ett stort

därförekonomin. ärbetydelse för den personliga Detfallmånga stor
regelsy-besked hurmöjligt kandetangeläget såatt snart ges omsom

utformat i framtiden.skallstemet vara
uppgiftmeddärför särskild utredare tillkallasföreslårJag attatt seen

följandeskall i detnämnda frågorna.lämna förslag de Jagochöver om
utredningsuppdraget.beskrivanärmare

kostnadsersättningar, fönnåner,Beskattningen vissa m.m.av

ändratsreglernaHur

gällde före skatte-andra kostnadsenrättningarImktanzenten ochFör
skatte-kommunala ersättningar i huvudsakreformen statliga ochatt var

skattepliktiga.i privat tjänst däremotfria. Ersättningar utgåttsom var
i regel avdrag med schablonbelopptraktamenten medgavsFör motsva-

det statligarande traktamentsheloppen enligt reseavtalet.
sig vanligen förhållandevis lätta tillämpa,Reglerna i och för attvar

emel-arbetsgivare inom den offentliga De hadeåtminstone för sektorn.
i medföra bety-däribland de vissa fall kundelertid andra nackdelar, att

löneförmåner.skattefriadande
ändrades beskattningskattereformen bestämmelsernaGenom om av

de viktigasteandra kostnadsersättningar radikalt. Entraktamenten och av
statliga kostnadsersätt-principiella och kommunalaändringarna attvar

skattefria. Vidare begränsades avdragsmöjlighe-ningar inte längre blev
lagfästakraftigt. infördes vissaför ökade levnadskostnader Bl.a.terna



schablonbelopp väsentligt de gällde enligt detundersteg då stat-som som
liga i praktiken funnits mellanreseavtalet. Den koppling hade rese-som

avdragsgilla normalbeloppen också.avtalet och de upphörde De nya
avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresabestämmelserna om

kommunal-finns i punkt anvisningarna till33 § 3 33 §l samt avmom.
skattelagen KL.1928:370,

kritik har riktats de reglerna är bl.a. deDen mot attnya ger upp-som
Kritik dehov till onödig administration. har också riktats nivånmot

för angivnai lagen angivna nonnalbeloppen traktamenten och de åratt
ii lagtexten och således inte följer förändringari norninella belopp

penningvärdet.
isamband anställning eller uppdragFörmåner i medutgår annansom

jämställa medersättning KLform kontant är enligt 32 §än l attmom.
KLEnligt huvudregeln i 42 §lön och alltså principiellt skattepliktiga.

till nrarknadsvärdet. Vissaskall naturaförmåner vid beskattningen tas upp
frifortfarande skattefria. Bland dessa kan nämnasförmåner dockär

uniform,läkemedel, fria arbetskläder eller frisjukvård, friahälso- och
personalvårdsförmå-jubileumsgåvor. S.k.julgåvor mindre värde samtav

också skattefria.ärner
vissalikformighet i tillämpningen värderasfrämja enkelhet ochFör att

friförmånsådana förmånerschablon. Exempel på ärförmåner efter av
räntefritt Iágförräntat lån.ellerbil, kostförmån och förmån av

genomförande också beskattningenskattereformens haroch medI av
förändringardel deavseenden skärpts. Eni vissanaturafömråner avav

beträffande bl.a.värderingsreglema gjordesschabloniseradede som
kritiseratsoch kostförmån harräntefritt eller lågförräntat lånförmån av

Även ocksåi fall har kritikorättvisa. dessavissa falloch i ansetts som
krångel.till administrativtreglerna upphovframförts deatt nya gerom

harskattereformen ochsamband medtillkom iAndra regler somsom
hobby-beskattningen inkomstkritiserats bestämmelsernaär av avom

Även harreglernadehär går kritiken påverksamhet. gettattut nya
skattskyldigekrångel för denadministrativttill onödigt attupphov samt

degrundvissa fall uppstårskäliga iskatteeffekter inte är avsom
framtida överskott.kvitta underskottmöjligheternabegränsade motatt



krångelför minskaFörenklingar administrativtatt m.m.

kartläggahuvuduppgift för börden särskilda utredarenEn attvara
de reglernaomfattningen de problem administrativ art nyaav somav

beskattnings-rörande traktamenten och andra kostnadsersåttningar samt
kartläggning-för olika förmåner upphov till. grundvalreglerna Pågett av

regelsystemet,bör utredaren lämna förslag till förenklingar utanen av
skallnuvarande Syftetgrundprincipema frångås. med översynendeatt

lättillämpade regler såsåledes åstadkomma enklare och attattvara mer
förkrångel och regeltillämpning minimerasadministrativt olikformig

arbetsgivare.såväl enskilda som
traktamentsbeskattningsreglema bör utredaren också över-I fråga om

nuvarande ordningen medfinns anledning frångå denväga det attom
nominella belopp angivna i lag.

Även hobbyinkomsterreglerna beskattning s.k. börrör av sessom
främst förenklingssyfte. Exempel sådana inkomster inkoms-över i på är

från travhästverksamhet.från hobbybiodling samtter
in vissa speciella frågor detdet följande skall jagI gå närmare som

anledning för utredarenfinns att ta upp.

[resorBi i tjänsten

bilEnligt anvisningspunkten till KL har den3 33 § använtsom egenc
beloppi tjänsten till avdrag för kostnaden med kr 20 örerätt lett perom

ifaktiska kostnaderna för användningen bilenkörd kilometer. De av
Schablonbeloppet beräknat detjänsten beaktas inte. är att motsvara extra-

medfört under förutsättning denbilkömingen i tjänstenkostnader attsom
bruk och från privatskattskyldige ändå innehaft bil för privat utgår en

Bilenmil i tjänsten 000 mil.körsträcka 500 och körsträcka lpå 1 en
infördes i sambandi OOO-kronorsklassen. Reglernahar förutsätts 100vara

med skattereformen.
behållamening finns enkelhetsskäl anledningEnligt min det att enav

avdragsbeloppetschablonregel detta slag. Beträffande nivån på perav
jag ijustera nivån återkommerkilometer och lämplig metod för att

avsnittet bilresor mellan bostad och arbetsplats.om
detta slagalla schablonregler emellertid regelSåsom etten avger

faktiska förutsätt-acceptabelt beskattningsresultat endast i de fall där de
ningarna inte alltför kraftigt avviker från de schablonen bygger på.som

förvissa kategorier skattskyldiga kan de faktiska kostnadernaFör av
det kanbilkömingen i tjänsten bli högre än belopp deavsevärt som
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deförorimligtframståkanavdrag för inkomsttaxeringen. Dettavid som
skattskyldiga berörs.som

avdragtillmöjlighetåterinföraUtredaren därför övervägabör att en
avdragförförutsättningEni tjänsten.för faktiska för bilresorkostnader

visakanskattskyldige klartden attbörschablonbeloppetutöver attvara
begränsnings-därvidlagEventuellt kanvarit högre.hans merkostnader en

motiverad.regel vara

lånFörmånliga

skatterefor-medi ochändradesförmånliga lånVärderingsreglema för
skattskyldigedenpåfördes ettbestämmelsernaEnligt de äldremen.

erlagd räntamellanskillnadenmotsvarandemed beloppräntetillägg ett
under-beräkningenvidbeaktades enbartoch sedvanlig ränta. Detta av

sed-Medinkomstskatt.statligtilläggsbelopp enligt lagenlaget för om
räntaanvisningar,riksskatteverketsenligtvanlig avsågs,ränta somen

vidprocentenheterdiskonto plus tvåriksbankensdet lägstamotsvarar av
ingång eller utgång.årets

tillanvisningarnaregler punkt l0gällandeskall enligtFörmånen avnu
vid utgångenstatslåneräntanmellanskillnadenKL beräknas till32 § av

ochprocentenhetmed tilläggföre beskattningsåretnovember året av en
yttrade skatte-i riksdagenbehandladesförslagetavtalade Närden räntan.

mindre till-tillupphovregeln kundel99091:SkU10utskottet att ge
bli falletkundebeskattningsresultat. Detta stats-fredsställande t.ex. om

Utskotteti november.avstämningsdagenvidhöglåneräntan extremtvar
nâmiare.borde studerasangivna effekternadärför deansåg att

förändringmöjligEnvärderingsregeln bör över.Jag att sesanser
genomsnittligadenjämförelseräntanberäknaskulle kunna att somvara

tillfälligtinteavstämningstidpunkter såfleravid eller etttvå atträntan
kanmöjlighetvärderingen.för Enblir avgörandehögt ränteläge annan

Även alternativ ärandrajämkningsregel.införa någonatt typ avvara
ocksåfrågautredaren i dennaviktigtemellertidtänkbara. Det är att

fömiåns-förregler dennaändradekomplikationereventuellabeaktar som
arbetsgivaravgifter.ochpreliminärskatteavdragförkan uttagtyp av



Mâltidxförmárt

värderingSkattereformen medförde vissa reglernaändringar i om av
helt eller delvis fria måltider. skulle förrnånsvär-Enligt de äldre reglerna
det fri måltid bestående lunch eller middagmål dagenettav varaav om
lika med lunch.60 % genomsnittspriset i för normal För-landetav en
månsvärdet helt fri genomsnittspriset. Enligtkost utgjorde 150 %av av
de tillgällande reglerna skall förmånsvärdet fri måltid tasnu uppav en

% genomsnitts-100 genornsnittspriset och helt fri kost till 250av av
priset. Bidrar arbetsgivaren anställdes måltid ochtill kostnaderna för den
kommer härigenom måltiden understigaden anställdes kostnad för att
genomsnittspriset, skall skillnaden delvis fri kostförmåntas upp som av
punkt3 anvisningarna till KL.42 §av

Kritiken de företagna ändringarna slag.har i huvudsak varit tvåmot av
Dels har det hävdats folkhälsoskäl kvar skattesub-det bör finnasatt av en
vention för måltidsförmåner, framförts schablon-dels har kritik attom
reglerna i vissa fall upphov till orimliga effekter för vissa kategorierger

anställda, för anställda inom restaurangnäringen, detattt.ex.av genom
belopp den enskilde får till vissa fall överstigabeskattning i kanta upp
kostnaden för måltiden.

Enligt mening finns principiella anledningmin det skål ingen gåattav
ifrån fulltgrundtanken måltidsförrnåner bör beskattas Det såle-äratt ut.
des inte förmåneruppgift för skattesystemet subventionera dettaatten av
slag. förmån antalMed hänsyn till det är skattskyl-stortatt ettsomen
diga nödvändigt och lättillämpad schablon-har är det ha enkelatt en
metod, bara undantagsvis kunna frångås. bakgrund denbör Motsom av

redovisade fallkritiken orimliga effekter i vissa finns det docknyss om
anledning för förekommer effek-utredaren närmare undersöka detatt om

bör åtgärdas skulle fallet, föreslåoch, så tänkbara modi-ter som om vara
fieringar reglerna.av

dettaI sammanhang vill jag också frågan fria måltider ita upp om
samband med tjänsteresor. arbetsgivaren anställdsOm i samband med en
tjänsteresa betalar dennes måltider, skall schablonbeloppen för avdrag för
ökade levnadskostnader reduceras med vissa Dessutomprocentsatser.
påförs den anställde förmånsvärde friapå grund de måltiderna. Detett av
kan i och för sig hävdas det är principiellt riktig ordning.att en

Fömiånsbeskattningen måltiderna i dessa fall leder emellertid tillav
åtskilligt administrativt krångel åtminstone när det frågaärsom, om
enstaka måltider, alltidinte står i rimlig till de jämförelsevisproportion



fall frågaskattebelopp det i dessa är därförlåga Utredaren börom.
fria måltider i viss utsträckningundersöka konsekvenserna undan-attav

ifrån förrnånsbeskattning samband med tjänsteresor.tas

Personal várøigförmårter

förmåner inte direktMed personalvårdsförmåner äravses som en er-
åtgärder mindre värdeenklaresättning för utfört arbete utan avser av

trivsel i arbetet eller liknande ellersyftar till utgår påskapaattsom
frågainom det yrke eller den verksamhet det ärgrund sedvänja somav

förmåner de framstårskattefrihet för dessaGrundvalen för är attom.
personalvård.led i arbetsgivarensettsom

skattefria personalvårdsfönnåner ärskattepliktiga ochGränsen mellan
olikforrnighet vidtill vissinte sällan dra, vilket kan ledasvår att en

i övrigtomständigheternaregeltillämpningen. karaktär ochFörmånemas
personalvårdsñrmånvarierande. exempelkan mycket Ett på somenvara

personalrabatter.betydande värden anställdasi vissa fall kan till åruppgå
detaljreglerauppfattning knappast möjligtenligt minDet är dock att

ifår i utsträckning lösasdessa frågor lagstiftningen. Frågornai stor
anledning för denmening ändåemellertid enligt minpraxis. Det finns

ochreglerundersöka nuvarandesärskilde utredaren närmareatt om
önskvärdaeffekter inte kanfall tillpraxis i vissa upphov ansessomger

fall föreslå lämpliga åtgärder.och i så
ochlönneutralt så kontantviktigt skattesystemet ärDet är attatt

regelförändringar får inteEventuellalikforrnigt.naturaförmåner beskattas
skattemässigtprincipen det inte skallinnebära frånnågot attavsteg vara

särskildenaturaförmän. Denkontantlön medförmånligt ersättaatt en
förregler bör ändrasnuvarandebör dock kunna prövautredaren attom
förexempelvis betalararbetsgivarenersättninghänsyn tillta ensom
grundtillfällig karaktär uppkommer påkostnaderanställds extra somav

övertidsarbete.t.ex.av

Bostadsförmån

ledningmedbostadsñrmån beräknasskall värdetEnligt 42 § KL avav
sådan jäm-eller, det inte göragällande hyrespris gårpå attorten enom

lämplig grund.förelse, efter annan
bostadsförmån.vid värderingenfall uppkommer svårigheterI vissa av

formbostad itillhandahållerförsta hand arbetsgivarenDet gäller i när av
värderingförutfärdar varje år tabellerVillafastighet. Riksskatteverketen.



fri bostad. preliminärskatteavdraget.Dessa värden ligger till grund förav
Tabellvärdena i hyresnivåertorde regel väl med verkligaöverensstämma

likanär det fråga lägenheter i flerfamiljshus. däremot inteär De ärom
användbara vid värderingen bostadsförmån bostaden utgörnär enav
Villafastighet.

medIfrågavarande regler har i och för i sambandsig inte ändrats
skatterefonnen. finns enligtDet min mening anledning överändå att se

dettareglerna omrâde. vid beräk-Utredaren bör möjlighetenpröva att
ning förmánsvärdet för Villafastighet schablonregelinföraav en somen

karaktären presumtion andelhar värdet. uttrycktav en av som enex.
grundtaxeringsvärdet. En sådan presumtionsregel ligga tillbör kunnaav

för beräkningen arbetsgivaravgifter skalloch preliminär skatt,av men
inte bindande vid inkornsttaxeringen.vara

Utlandstraktanzerxten

Frånsett den principiella skillnaden och kommunalastatligaävenatt
skattepliktiga skedde förändringar beträffan-traktamenten blev inga större

de beskattningen utlandstraktamenten skattereformen.i samband medav
Utredningen reforrnerad inkomstbeskattning, 1989:33RINK, SOUom
gick tidsskäl fråga. dockinte nämnare in denna Kommittén uttaladeav

frågan borde utredas i sammanhang.att annat .Ökade levnadskostnader vid enligtjänsteresa utomlands beräknas
gällande regler för varje förrättning för sig. normalt förAvdrag medges
faktisk logikostnad för övriga motsvarandeoch merkostnader med belopp
det traktamente arbetsgivaren lämnat, förutsättning det inteunder attsom
överstiger får ökning fördet belopp normalastörstamotsvarasom anses

och småutgifter i förrättningsland. fastställskost respektive Beloppen av
riksskatteverket, allmänheti grundval de traktamentsbelopppå somav
regeringen fastställer i bilaga till utlandsreseförordningen 1754.1991:

För utlandsförrättningar förgäller således delvis andra principer
beräkning avdragsgilla ökade levnadskostnader vidgälleränav som
förrättning inom landet. Särskilt kan fastställsnämnas nomialbeloppetatt

ofta nivåpå högre än vad gäller vid inrikes förrättning närävenen som
det gäller länder med likartad kostnadsnivå svenska. kanden Detsom
därför finnas anledning ändringar iöverväga reglerna utlandstrak-att om

för uppnå nämrare överensstämmelse med grunderna för detamenten att
regler för förrättningargäller inom Sverige. Utredningsmannen börsom
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kanförändringartillförslag defrågan och lämnaöverväga varasom
motiverade.

arbetsplatsbostad ochbil mellanmedför kostnader TorAvdrag resor

Gällande rätt

tillrättinkornstbeskattningenvidskattskyldigenärvarande har denFör
vissaunderfrån arbetsplatsenochkostnad för tillavdrag för skälig resor

till 33anvisningarnaBestämmelserna finns i punkt 4förutsättningar. av
näringsverksam-ochinkomstslagen tjänsttillämpas förReglerna§ KL.

sådantbelägenarbetsplatsen äruppställs ärgrundkravhet. Det attsom
anlitatochbehövt ävenbostad hanskattskyldigesfrån denavstånd att

kostnaderförskall medgesavdragfortskaffningsmedel. Försärskilt att
ytterligare kravnormalfalletuppställs imed bilför enomegenresa

kom-med allmäntjämfört medtimmartidsvinst tvåminsta på resa
grundvalschablonenligt påskall bestämmasmunikationsmedel. Avdraget

detilloch med hänsynbilför mindrekostnadergenomsnittligaav
harvägsträcka. Denkördberoendedirektkostnader är somavsom

till avdraget.berättigadintefri bil dockförmån ärav
avdragsbeloppet. Föraktuelladetvarjeberäknar för årRiksskatteverket

kr 20till 10fastställda beloppende verketuppgicktaxeringsåret 1990 av
kr 70 öremil och till 7överstiger 000lför interr1ilöre resor somper

mil.överstiger 000ldel detill denmil för körsträckorper
höjningtillfälligriksdagenbeslutadedecember 1990l avenom

milkr12tilloch 1992 llför taxeringsåren 1991bilavdraget perresp.
1990:1451.SkUIO, SFS199091:54,längdkörsträckans prop.oavsett

omfatta äventillreglerdessaförlängde riksdagen attdecember 1991l
1991:1867.SFSSkU8,199192248,taxering prop.1993 års

gällandetjänstinkomstslagetfördetomfattasBilreseavdraget av
schablonavdraget tillnärvarande uppgårförsom

kr.0004

behandlingförslag och dessRINK:s

frånochtillförkostnadsavdragetutredningssammanhang harI resor
anledningfannsdet inteansågRINKbehandlats attarbetet senast somav

ståndpunktenintagnaskattelagstiftning attsvensktidigare ifrångå denatt
betraktaprincipi ärarbetsplatsochbostad attmellanförkostnader resor

därför ifrågasättasdetkundeEnligt RINKlevnadskostnader.privatasom



ll

skål ñr detta ansågsborde slopas. Ettinte nämnda avdragsrått annatom
Å andrakommittén föreslog.sänkta Skattesatserde kraftigt somvara

antal skatt-frånsidan kommittén inte bortsesig kunnaansåg stortatt ett
bostad och arbets-för mellanskyldiga kostnaderhar avsevärda resor

befrämjas med bibe-arbetsmarknadenplats. Vidare rörligheten påansågs
skulledärför avdragsråttenföresloghållen RINKavdragsrätt. att vara

avdragkorthet föreslogsutforrrming. Ikvar restriktivfå attmen en mer
för den del fárdsträckanendast skulle för kostnadermedges av som

oberoendereseavdraget gjordesöverstiger mil enkel och atttre avresa
kr mil. Försla-föreslogs bli 6tidsvinst färdsätt. Avdragsbeloppetoch per

schablon-vid sidanskulle drasinnebar också kostnadernaget att avav
avdraget tjänst.under inkomst av

riktadeKritikenkraftigt i denna del.Utredningstörslaget kritiserades
förkraftiga kostnadsökningarfrämst förslaget skulle medförain sig på att

och arbets-för mellan bostadenberoende bilav resornapersoner som var
saknade tillgång till allmännaplatsen elleroch hade lång resvägsom

bakgrundkom bl.a.kommunikationer. Principema för avdragsrätten mot
skatterefomien.i samband meddetta inte ändrasattav

höjtsför bilresoremellertid avdragsbeloppettidigare harSom nämnts
höjningarBakgrunden de kraftigatillfälligt 1990-1992.för åren avvar

hösten åstadkommabensinpriset ägde under 1990. För att ensom rum
avståndfrämst för dem med långaför bilresorlindring kostnadernaav

tillfälligagenomfördes den nämndaoch arbetsplatsenmellan bostaden
i särskild lag.Bestämmelserna inhöjningen. togs en

tillfälligatill förslaget den199091 uttalades i anslutningI :54 omprop.
uppgifttillkallas medsärskild utredare bordehöjningen avdraget attav en

sikt. Skatteut-grunderna för avdragets utfomining på längreöveratt se
:SkUpropositionens förslag i denna del 19909 10.skottet anslöt sig till l

betänkandei sittskatteutskottet 1991Det kan också nämnas vårenatt
bilav-har tagit frågan19909l:SkUl7 Inkomstskattefrågor omm.m. upp
avdra-behandlingen antal motioneroch i samband meddraget ett omav

frågan utredning bör kommahänvisat till skall utredas. Dennaget att nu
till stånd.

omfattaVad böröversynen

förreglerna för avdragUtredaren bör företa allmän översyn aven
inkomstslagen tjänstoch arbetsplats ikostnader för mellan bostadresor

näringsverksamhet.och
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ochenklareåstadkommaskallutredningenSyftet med att mervara
modellerSärskilt bör prövasområdet.aktuelladetlättillämpade regler på
minskarfalliellertidsgränsen slopasnuvarandeinnebär vartdenattsom

ochtröskeleffekterolämpligatillupphovi betydelse. Tidsgränsen ger
tillämpningsproblem.

skattskyl-också mångamedförreglernautformning attNuvarande av
måstedeklarationsblankettenförenklade utananvända dendiga inte kan

möjligtdärförAvdragsreglema börsjälvdeklaration.fullständiglämna om
mellankostnader förföravdraghardenutformas ävenså att resorsom

deklarationförenkladlämnaregel skall kunnaarbetsplats ibostad och om
uppfyllda.Övrigt årförutsättningarna i

det gåräranledning pröva attfinnsdetalternativEtt att omsom
sådant sättlösningen bl.a. påföreslagna attmodifiera den RINK ettav

bostadenmellanavståndhar långaför deminte minskaravdragen som
kommunikationer.allmännaanvändainte kanarbetsplatsen ochoch

kost-totaltminskningkraftigförslag innebar settRINK:s aven
såledesarbetsplats ochochbostadmellanförnadsavdragen enresor

inneburitdärför haskulleFörslagetbesparing.statsfinansiellavsevärd
med långaminst mångaför intepåfrestningarekonomiskakännbara

bordegenerelltminskaskallinteemellertid reseavdragetarbetsresor. Om
har dragreglerutformaförutsättningarfinnas bättre attdet som

modellenföreslagnaRINK attmed den utan personeravgemensamma
försämring.drabbas någonlånga arbetsresormed av

beräknings-ställning tillingåocksåbörutredningsuppdragetl att ta om
kan desammasammanhangdettaibilkostnademagrunderna för somvara

tjänsten.bil imedförgällerde egenresorsom
föravdragsbeloppettillställningocksåutredarenbörHärutöver ta om

riksskatteverket,fastställasskallarbetsplatsochmellan bostad avresor
det fallFörsätt.regeringen eller påfallet, eller annatårsåsom avnu

i tjänstenförför dessaberäkningsgrund föreslås resorresor somsamma
fastställande.för beloppensordning gällabör samma

Ändrade arbetsplats kanochbostadmellanföravdragetregler för resor
inkomstunderschablonavdragetutfornmingenbetydelse förhaockså av

schablonavdragetjusteringarföreslådärförbörtjänst. Utredaren avav
det.utformning motiverarreseavdragetsförslageni den mån om
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Övriga frågor

frågorandraoförhindrad ävenbörUtredningsmannen att ta uppvara
regelsy-förenklingarinkomstslaget tjänst ochrör avavsersomsom

stemet.
medsamrådaskäl ñr utredarenframhålla det finnsJag vill attatt

skattelagskommittén 103.199 l

Budgetaspekter

framutredaren läggerFörslagSlutligen vill jag understryka deatt som
förslagInnebär någrastatsfinansiellt neutrala.börsammantaget vara

ocksåbör utredarenbetydelseminskade offentliga inkomster någonav
frnansieringsaltemativ.möjligaange

Hemställan

regeringenjaghar anfört hemställerMed hänvisning till vad jag attnu
uppgift föredra ärendentillbemyndigar det statsråd har att omsom

skatter
kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -

itjänsti inkomstslagetreglernamed uppdrag över1976:119 att se-
hänseenden jagde angett,

biträdesekreterare ochbesluta sakkunniga. annatexperter,att om
utredaren.

regeringen beslutarVidare hemställer jag att
Utredningaranslagsjunde huvudtitelnskostnaderna skall belastaatt

m.m.

Beslut

bifalleröverväganden ochsig till föredragandensRegeringen ansluter
hans hemställan.

Finansdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1992





BILAGA 2
meddelandenRrksskatteverkets,

sISSN0282-3837

TaxeringDirekt skattSerie Dt -

RSV DtrekommendationerRiksskatteverkets
1992:26kalenderåret ökadefor1993förnormalbeloppom

utrikes tjänsteresaJlevnadskostnader vid
trycketfránUtkom

förordningen |9932§ februariZkap.med stödRSV meddelar den lRiksskatteverket av
rekommenda-följandeskatteförvaltningen1990:1293 instruktion förmed

utrikesvidlevnadskostnaderexkl. logi för ökadenormalbelopptioner om
änsteresa .

Rekommendationer:

Utrikes resa

logiexkl.NormalbeloppområdeLand eller
dag, krper

545Afghanistan
150Albanien
410Algeriet
525förentaAmerikas stater
365Andorra
865Angola
645Antigua
585Argentina
300Australien
245Azorerna

505Bahamas
350Bahrain
350Bangladesh
385Barbados
635Belgien
425Belize
560Benin
625Bermuda
235Bolivia
285Botswana
240Brasilien
490Brunei
360Bulgarien
475Burkina Faso

1992:3föregåendeår, RSV DtBeträffande se



RSV Dt 1992:26
områdeLand eller Normalbelopp cxkl. logi

dag, krpcr
Burundi 175

Canada 395
Centralafrikanska republiken 6 0l
Chile 445
Colombia 270
Comorerna 430
Costa Rica 245
Cuba 505
Cypern 440

Danmark se Grönland 635även
Djibouti 620
Dominica 495
Dominikanska republiken 465

Ecuador 150
Egypten 190
Ekvatorialguinea 385
Elfenbenskusten 600
El Salvador 295
Estland 380
Etiopien 395

Fiji
Filippinerna

ÅlandFinland se även
Frankrike

arabemiratenFörenade

Gabon 525
Gambia 385
Ghana 300

310Grekland
520Grenada

Grönland 580
Guadeloupe 470
Guatemala 300
Guinea, Republiken 595
Guinea-Bissau 265
Guyana 415

Haiti 530
Honduras 160

440Hongkong



1992:26RSV Dt
logiexkl.område NormalbeloppLand eller

dag, krper
275Indien
415Indonesien
150Irak
230Iran
535Irland
675Island
440Israel
575Italien

600Jamaica
785Japan
480Jemen
425Jordanien
465Serbien-MontenegroJugoslavien

180Kambodja
445Kamerun
430Kanarieöarna
410VerdeKap
150Kenya
460Kina
800FolkrepublikenKongo,
375folkrepublikenDemokratiskaKorea,
670Korea, Republiken
465Kroatien
505Kuwait

225Laos
235Lesotho
455Lettland
395Libanon
225Liberia
625Libyen
565Liechtenstein
150Litauen
610Luxemburg

395Macao
375Madagaskar
230Madeira
310Malawi
405Malaysia
150Maldiverna
415Mali
385Malta
475Marocko



RSV Dt 1992:26
områdeLand eller logiNormalbclopp cxkl.

krdag,per
Martinique 560
Mauretanien 465
Mauritius 320
Mexico 335
Moçambique 525
Monaco 575
Mongoliet 245
Myanmar Burma 260

Namibia 260
Nederländerna 475
Nederländska Antillerna 425
Nepal 310
Nicaragua 410
Niger 455
Nigeria 330
Norge 525
Nya Zeeland 320

Oman 550

Pakistan 210
Panama 340
Papua Nya Guinea 345
Paraguay 235
Peru 410
Polen 205
Portugal 420

Qatar 375

Rumänien 220
Rwanda 285
Ryssland 585

Salomonöarna 155
Sao Tomé och Principe 490
Saudiarabien 520
Schweiz 585
Senegal 450
Seychellerna 625
Sierra Leone 325
Singapore 475
Slovakiska republiken 410
Slovenien 360
Spanien 550



1992:26RSV Dt
exkl. logiNormalbeloppområdeLand eller

dag, krper
335Sri Lanka
665St. Kitts
690St. Lucia
720St. Vincent
490NordirlandStorbritannien och
205Sudan
665Surinam
225Swaziland
370Sydafrika
325Syrien

495Taiwan
220Tanzania
300Thailand
410republikenTjeckiska
510Togo
235Tonga
260och TobagoTrinidad
340Tunisien
370delenasiatiskaTurkiet
480deleneuropeiskaTurkiet
550Tyskland

365Uganda
355Ukraina
440Ungern
265Uruguay

205Vanuatu
280Venezuela
285Vietnam
400SamoaVästra

250Zaire
175Zambia
150Zimbabwe

Åland 275

Österrike 590

Övriga 325områdenländer och



RSV D 1992:26

Dessa rekommendationer tillämpas beträffande lkärclus umlcr kwrosor som
lcnderåret 1993.

RI KSSKATTEVERKET

LENNART GRUFBERG
.SjökvistBjörne

Personbcskutlning,
rättsliga avdelningen



BILAGA 3

RSVtillIndustriförbundSverigesfrånSkrivelse

kontrolluppgiftskall lämnaarbetsgivarenutverkadRabatt vanav -
avgiftbetalaoch

sinaförrabatterutverkararbetsgivarenförekommandevanligtDet är att
skatteplik-sådan förmån ärföretag. Enutomståendeanställda hos numera

1990:16RSV Dtnaturaförmånsanvisning,avgiftspliktig. I RSV:sochtig
personal-3.5,punktunderförmåndennahanteringenbehandlas typ avav

arbetsgivaravgifterskallrekommendationEnligt RSV:svårdsförmåner.
rabatten,förmånenskattepliktigadenutgivaren sombetalas avav

denanställdinte ärarbetsgivaren, även mottagarenutverkats avomav
kontrol-lämnaskyldigdå ocksåUtgivaren år attförmånen.lämnatsom

luppgift.
uppgift hämtatsenligtdeli dennarekommendation harñr RSV:sStöd

lagendels iochALFförsäkringallmäni lagendelsändringarfrån om
för RSV:sstödändringardessaärSAL. Frågansocialavgifter geromom

rekommendation.
syftarf.752198990:ll0specialmotiveringen prop.Enligt s.
fallerersättningarochförmånerin vissafångatill attändringarna som nu

i dettaföreliggasigtveksamhet visateller däravgiftsområdetutanför
ñrmånstyper,vissakostnadsersättningar,områdenavseende. Dessa avser
uppdragelleranställning samtarbetegrundersättningar på utanav

följande.gjorts ärändringarñrvärvssyfte. Deavsaknad somav

förmåntillnaturaförmánFrån

naturaför-skattepliktigauttrycketALF har§kap. 211kap. 2 §I 3 samt
ändring harMotsvarandeförmåner.skattepliktigaandratilländratsmåner
beträffandeanförs752specialmotiveringen s.SAL. Ikap. 3 §gjorts i 2

kunnatinteförmånervissafinnsdethävdatsiblandhardetta: Det att som



hänföras till varken lön eller naturaförmån och därför inte omfattats av
avgiftsplikt. Som exempel har angivits förvärv från arbetsgivaren av
egendom till underpris. Rättsläget är oklart på denna punkt. Genom detta
förslag klarläggs även denna förmån skallatt avgiftsbeläggas.typ av

Det kan konstateras lagändringarna och förarbetena i dennaatt del ger
stöd för avgiftsbelägga förvärv egendomatt till underpris frånav
arbetsgivaren. Däremot inget stöd här ñr avgiften skall betalasattges av

från arbetsgivaren fristående rabattutgivare.en

Kostnadsersättning förtäckt lönsom

Vidare har den ändringen gjorts kostnadsersättning likställs medatt
inkomst anställning. Av motivskrivningen 752s. framgår dennaav att
ändring gjorts ñr kostnadsersättningar i självaatt verket utgörsom
förtäckt lön skall bli avgiftsgnmdande och grunda pensionsrätt. Detta mot
bakgrunden regeringsrätten i några funnitavgörandenatt ersättningatt en

haft funktion kostnadsersättning inte skall avgiftsgmndandesom av vara
till den del innefattatden ñrtäckt löneförmån.ens en

Denna ändring stöd för avgiftsbelägga kostnadsersättningarattger som
är förtäckta löneförmåner. Den inte stöd för avgiftsbelåggaattger
utgivaren rabatt arbetsgivaren utverkat.av en som

Avgiftsuttag förutsätter anställningsförhdllandeinte

Slutligen har infört hänvisning i SAL kap.2 3 § till ALF:s 3man en
kap. 2 § 2 där ersättning i eller andra skattepliktigast, förmånerpengar
för utfört arbete hänförs till inkomst anställning även mottagarenav om
inte anställdär hos den ersättningen.utgersom

Av motivskrivningen s. 752 t framgår följande angående denna
hänvisning: Inom avgiftsområdet har upprätthållits strikt krav påett att

arbetsgivararbetstagarförhållande skall föreliggaett för avgift skallatt tas
Med sådant förhållande likställs dockut. uppdragsgivaruppdragstagarför-

hållande. Genom hänvisningeni ñrevarande till§ 3 kap. 2 § andra stycket
AFL likställs med inkomst anställning också ersättning för arbeteav som

utförtnågon för någon räkning anställd i dennesutan attannans vara



förmånereller andraersättningaravgifterinte påtjänst. utgårDäremot
dearbetsgivaren. Genomnärstående tillärfrån någonutgår somsom

tillavgiftsunderlagetutvidgasi kap. 2 §ändringarna 3 attföreslagna avse
utfört arbeteutbetalas förersättningfall där utan attsådanaäven

avgift skallocksåinnebärföreligger. Dettaeller uppdrag tasanställning att
understryk-förvärvssyfte minutförts i direktarbetet inteävenut om

ning.
utfört arbeteersättning föravgiftsbeläggastöd förfinns alltsåHär att

ellereller uppdraganställningkopplat tillvaritarbetetoavsett om
stödfinns det någotheller härintehuvud Menförvärvssyfte över taget.

ñr rabatterarbetsgivaravgifterskall erläggautgivare rabattför att aven
räkning.personalsñr sinutverkatarbetsgivarefriståendesom en

rimligtVad är

anledningfinns detförarbetenochvägledning i lagtext attavsaknadI av
betalalämpligast börsammanhangi sådantfundera övernågot ettsomvem

förmånensjälvklartframstår detmin meningavgiften. Enligt att avsom
beroendeföretag ärfriståendeutverkatarbetsgivaren hosrabatt etten som

intepersonalvårdsförmånen,medden, i likhetarbetsinsats även omav en
utfört arbete.fördirekt vederlagär ett

kap. §tjänsten. I 3 2förutgåttförmåntalasI 32 § KL somom annan
förerhållsförmånerskattepliktigaandra egetALFl attst somanges
likställslagruminkomst. I 2sjukpenninggmndandearbete är st samma

i kap. 3anställning och 11medutfört arbeteförskattepliktiga förmåner
iräkningför någonför arbetehänförs ersättning§ ALF pengarannans

förvärvsarbete.till inkomstförmånerskattepliktigaeller andra annatav
förmånerskattepliktigahänvisningen talasLASOckså i 2 kap. 3 § om

för utfört arbete.ersättningsom
utförts åtarbetsinsatsinte i någonbottnaraktuella rabatten.Den somnu

anställningenutflödeegentligenRabatten ärfristående företaget.det ett av
skulle kunnautverkat rabatten. Manarbetsgivarearbetet deneller åt som

sinförerhållit rabattenarbetsgivarenutverkandedendet så attse
utgivarenegentligedendärför också äroch hanpersonals räkning att av



rabatten. Det framstår därför naturligast denne arbetsgivareattsom svarar
ñr avgifterna.

Om i stället skulle det så rabatten i sammanhangetatt heltman ärse
frikopplad från arbetsinsats så âr den logiska slutsatsen varje rabattatt som

på hand lyckas utverka skattepliktigår ochen avgifts-person egen
grundande. framstårDet osannolikt detta skulle ha varit lagstifta-attsom

mening.rens

administrativtEn problem

Oavsett rabattutverkaren eller det fristående företag där rabattinköpetom
skallgörs för avgifterna är det fråga närmast olösligtsvara ettom

kontrollproblem. Man skall hålla i minnet det i sammanhanget handlaratt
s.k. sedvanlig rabatt, dvs. rabatt enligt RSV:s förmånsan-om en en som

visning inte år större än vad den anställde kund eller personalensom som
skulle kunna utverka hos det fristående företaget ha arbets-grupp utan att

givarens tyngd i rabattñrhandlingen.
Det är svårt tänka sig affär, däratt lämnar rabattatt inteen man en som

är större än den vilken ktmd helst skulle kunna pårâkna, skullesom som
känna förståelse eller för lämna kontrolluppgift och betalaattansvar
sociala avgifter på rabatten därför kunden är anställd hosatt vissen
arbetsgivare. Om det hela ändå skulle fungera detpå sätt isom anges
RSV:s rekommendation, blirså det administrativt mycket tungrodden
apparat.

Industriförbundets personal har enligt personalhandboken rabatt på
mellan och10 25 vid inköp i 21 butiker. Om anställd utnyttjaren
rabattmöjligheten i alla butikerna blir det kontrolluppgifter och av-
giftsunderlag från olika21 håll avseende den personen.

Om arbetsgivaren är ansvarig för kontrolluppgift och arbetsgivaravgift
skulle de administrativa problemen bli mindre omfattning, i fall förvartav
skatteförvaltningen. Ett fungerande skulle dock kräva desystem att
anställda alltid meddelar arbetsgivaren när de utnyttjar rabatt denneen som
har utverkat. Det krävs naturligtvis också de meddelar hur rabattenatt stor
varit.



Sammanfattning

Det kan ifrågasättas det finns stöd i lagtext och förarbeten för RSV:som
rekommendationer utgivaren den skattepliktiga förmånen generelltatt av

skyldigär betala avgift på rabatten även inte anställdäratt mottagarenom
den lämnat rabatten. Enligt min mening skulle det kunnaav som vara

aktuellt endast i fallde den erhållit rabatten utfört arbete åt densom som
lämnat rabatten. Det är angeläget förmånsanvisningen överarbetas iatt
detta avseende.
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offentliga utredningar 1993Statens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet Utbildningsdepartementet
Kursplanerför grundskolan.[2]En datalag.[10]ny

effektivitet.våragrundlagar.[14] Ersättningför kvalitetochEGoch
Ökat förUtformning resurstilldelningssystempersonval.[21] ett nyttav-säkerhetsfrågor.[26]vissa grundläggandehögskoleutbildning.[3]Handläggningenav

Del ochB. [35] VårdhögskolorReaktion ungdomsbrott. Amot
arbetsuppgifterJK:s utveckling huvudmannaskap.[12]Justitiekanslern.En kvalitet-översynav --

krona.[23][37] Kunskapensm.m.
rättighetsfrågor.Del ochB. [40]Fri- och A

Jordbruksdepartementet
Utrikesdepartementet småskaliglivsmedelsproduktion.Livsmedelshygienoch

biståndet.samarbetsformeri [l]Styrnings-och [6]
åtgärderför jordbrukare.[25]Sociala

Försvarsdepartementet Åtgärder ochför förberedaSverigesjordbrukatt
livsmedelsindustriför EG. [33]totalförsvarsplikt.[36]Lagom

Försvaretshögskolor.[42] Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet anställningsskyddslag.[32]Ny

[43]Politik arbetslöshet.tortyrskadadetill rehabilitering motStatligtstöd av
flyktingar fl. [4]m. Kulturdepartementetberoendeframkallandepsykofarmaka.Bensodiazepiner-

Löneskillnaderochlönediskriminering.[5]
Socialförsäkringsregister. och arbetsmarknaden.[7]Omkvinnor män

biståndinomsocialtjänsten.[30] lönediskriminering.Om kvinnorRättentill Löneskillnaderoch
alkoholområdet inomroll och arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]Kommunernas ochmän

Ågandetmissbrukarvården.[31] radioochtelevisioni allmänhetenstjänst.av
sjukvården modeller.[38]Hälso-och i framtiden [17]tre-

Utlänningslagen partiell [24]översyn.en-Kommunikationsdepartementet för filmcensuren.[39]Engräns
Postlag.[9]

NäringsdepartementetÖkad [13]konkurrens järnvägen.
[34] olja vidFörarprövare. internationellomfördelningSvenskareglerför av

oljekris. [15]enFinansdepartementet
naturresursdepartementetMiljö- ochpolitik ekonomi-villkor för ekonomiochNya - ToleransDelaktighet.[18]Acceptanskommisionensförslag.[16]

miljöarbetet.[19]Kommunernaochpolitik ekonomi-villkor för ekonomiochNya - Del och [27]Miljöbalk. lBilagor. [16]kommisionensförslag.
prisstabiliteten.[20]Riksbankenoch

statsrådsarbetevärt [22]Vad ärett
Bankstödsnämnden.[28]

reformering företagsbeskattningen.Fortsatt av
Del [29]

år framtiden.Folk- bostadsräkning 1990ochi [41]och
Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]av





Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

biståndet.Styrnings-ochsamarbetsformeri UD 36. totalförsvarsplikt.Lag Fö.om
Kursplanerför grundskolan.U. 37.Justitiekanslern.En JK:s arbetsuppgifteröversynav

ocheffektivitet.Ersättningför kvalitet Ju.m.m.
Utformning resurstilldelningssystemför sjukvården38.Hälso-och framtideniett nytt modeller.S.av tre- -högskoleutbildning.grundläggande U. 39.En för filmcensuren.Ku.gräns

Statligt rehabilitering4. stödtill tortyrskadade 40.Fri- ochrättighetsfrågor.Del ochB.A Ju.av
flyktingar fl. 41.Folk- ochbostadsräkningår 1990och i framtiden.Fi.m.
Bensodiazepiner beroendeframkallande5. psykofar- 42.Försvaretshögskolor.Fö.-
maka.S. Politik43. arbetslöshet.A.mot

ÖversynsmåskaligLivsmedelshygienoch livsmedelsproduk- 44. tjänsteinkomstbeskattningen.Fi.av
tion. Jo.
Löneskillnaderochlönediskriminering.
Omkvinnor och arbetsmarknaden.Ku.män
Löneskillnader lönediskriminering.och Omkvinnor
och arbetsmarknaden.Bilagedel.Ku.män
Postlag.K.

10.En datalag.Ju.ny
Socialförsäkringsregister.S.1
Vårdhögskolor12.

kvalitet- utveckling huvudmannaskap.U.- -Ökad på13. konkurrens järnvägen.K.
våra14.EG och grundlagar.Ju.

15.Svenskareglerför internationellomfördelningav
olja vid oljekris.N.en

för16.Nya villkor ekonomiochpolitik ekonomi--
kommissionensförslag.Fi.

16. förNya villkor ekonomiochpolitik ekonomi--
kommissionensförslag.Bilagor.Fi.
Ägandet radio television17. och i allmänhetenstjänst.av
Ku.

18. ToleransDelaktighet.M.Acceptans
19.Kommunernaochmiljöarbetet.M.
20.Riksbankenochprisstabiliteten.Fi.

Ökat21. personval.Ju.
statsråds22.Vad arbetevärt Fi.är ett

23.Kunskapenskrona.U.
24.Utlänningslagen partiell Ku.översyn.en-

åtgärder25.Sociala för jordbrukare.Jo.
säkerhetsfrågor.26.Handläggningen vissa Ju.av

27.Miljöbalk. Del och M.1
28.Bankstödsnämnden.Fi.
29.Fortsattreformering företagsbeskattningen.av

Del Fi.
bistånd30. till inom socialtjänsten.Rätten

alkoholomrâdetpå ochinom3 Kommunernasroll
missbrukarvården.S.

anställningsskyddslag.32.Ny A.
Åtgärder jordbruk och33. för förberedaSverigesatt

förlivsmedelsindustri EG.Jo.
34.Förarprövare.K.

Reaktion ungdomsbrott.Del A ochB. Ju.35. mot






