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Sammanfattning

Offentlig verksamhet

ingåendeavdragsrätt förutvidgadedenUtredningen har konstaterat att
ochprimärkommunerinfördes för kommunernamervärdeskatt som

konkurrerrssnedvridandefått1991 harjanuarilandsting den l
verksamheterfrämstuppkommerKonkurrensproblemen näreffekter.

bådeförekommertill mervärdeskattskattskyldighetmedförintesom
offentliga sidandenoch privat. För utgöroffentliga sidaninom den

verksamheten ingenförbelastar inköpenden ingående skatten som
privatden inomvilketavdragsrätten, görkostnad till följd av

olika beroende påKonkurrenseffektema blir någotnäringsverksamhet.
offentlig upphandlingföremål förprivata skattefria tjänster ärom

verksamhet konkurrerarprivatoffentlig ochjämfört med omom
patienterna.kunderna eller

för kommun-utvidgade avdragsrättendenUtredningen föreslår att
skall upphöra gälla. Bestäm-§ MLenligt nuvarande 18 attaerna

därvidkommerför kommunernaavdragsrättenmelserna attom
avdraginnebärför näringslivet. Detgällertill vad attsomanpassas

endast vid sådanamedgesmervärdeskatt kommerför ingående att
medföri lagenbestämmelsernade allmännainköp enligtsom

ingående skatt.återbetalningavdragsrätt eller tillrätt av
% kommunmed 6utgår f.n.särskilt statsbidrag närEtt upp-en

tandvård, social ellersjukvård,handlar tjänster omsorgavsersom
bidrag tilllämnarkommunutbildning. Statsbidraget utgår även när en

statsbidrag harIfrågavarandemotsvarande ändamål.näringsidkare för
dolda mervärdeskattför denkommunentillkommit för kompenseraatt

följd säljarentjänsten tillden köptaligger i priset på att avavsom
avdragsrätt. Utred-saknartjänsten skillnad från kommunentill --

fylla någoninte kommermedför statsbidragetningens förslag attatt
detdärför bestämmelemafunktion. föreslårUtredningen att om

gälla.skall upphörasärskilda statsbidraget att
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frivlligtblifastighetsägarekannuvarande bestämmelserEnligt en
uthyrning till kommun,vidmervärdeskattskattskyldig till atttrotsen

skall användaskommunenlokalernaellerden uthyrda fastigheten av
Bestämmelsenskattskyldighet.medförverksamhet intei somsomen

infördes skallavdragsrättenutvidgadedeninfördes i samband med att
fråga aktualise-förslag. Enutredningensenligtupphöra gällaatt som

återföra tidigarevissa fallifastighetsägarekrav pådetär attras
skattskyldighetför frivilligförutsättningaringående skattavdragen när
mervärdesskat-Lagrådsremiss till Nyfinns. Iför uthyrning inte längre

återföring skalldock intestycket§ tredjetelag föreslås 9 kap. 5 att
följd lagändringtilllokalernai de uthyrdaverksamhetengöras avom

återbetalning.tillellerskattskyldighetmedför rättinte längre
övergångss-införasinte behöverdärför detUtredningen attanser

skattskyldighet upphör.ifrågavarandemedbestämmelser sambandi att

mervärdeskattesystemetutanförKonkurrenskorrigering

verksamhet leder tillkommunalförbegränsning i avdragsrättenEn ett
behov köpaharkonkurrensproblem. Kommunerna ett attannat av

medför skattskyl-inteverksamheterför sinaskattepliktiga tjänster som
kommuner-begränsas blirOm avdragsrättendighet till mervärdeskatt.

tjänsterutföra dessabenägnakostnadernaför hålla attatt nerena --
för upphandla dem. Detställetpersonal imed hjälp attav egen

tjänster tillskattepliktigasäljernäringsidkareinnebär deatt som
cgenregiverksam-kommunalfrånkonkurrensförkommunerna utsätts

nödvändigtdetproblemmed dettatill ärhet. För komma rätta attatt
för belastningegcnregisituationerenskilda utsättskommunerna i en

upphandlingmervärdeskattebelastningen vidungefär motsvararsom
tjänst.av samma

uttagsbeskatt-omfattandehar fram tillkommitUtredningen att en
inom inte kanmervärdeskattesystemetegenregitjänsterning av

principförslag internlämnatenligtföreslås. I stället föreslås attett en
korrigering, underlag, skalllönekostnad görasnedlagdmed avsom

skattepliktiga egenregi-utförsamband medkommunerna i att man
enskilda kommunerna ärdebygger påarbeten. Förslaget att upp-

metod förifrågavarandeOmi flera resultatenheter.delade egen-
tillräcklig konkurrens-utformas så denregikorrigering kaninte att ger
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medutredningen den kompletteraseffekt, föreslårutjämnande att en
avsiktenfall dockdessautbetalningsrutin. Inte i något är attav

förfaktisk kostnadskallhelhet utgöraegenregikorrigeringen ensom
utformas påskall i stället sättKorrigeringenkommunerna. ett som

motsvarandemedför belastningaregenregiarbetenenskildainnebär att
upphandling.mervärdeskatten vid

periodiska publikationer ochnyhetstidningar, andraAllmänna
böcker.

% införs för12enhetlig skattesatsföreslårUtredningen att aven
och böcker.periodiska publikationerandraallmänna nyhetstidningar,

periodiska publikationerförföreslås dockIngen ändring gruppen
undantagna från skatte-f.n.organisationstidskrifter ärm.m. som

plikt.
bestämmelser kvali-enligt nuvarandeAllmänna nyhetstidningar är

denskatteplikt. innebärficerat från Detundantagna att pro-som
mervärdeskatt,för ingåendeducerar dessa tidningar har avdragsrätt

med mervärdeskatt.utgivningen inte belastasatttrots
böckerde nämnda ochpublikationerAndra periodiska än ovan

%.generella skattesatsen 25beskattas f.n. enligt den
konkurrensförutsättningama mellan utgivarefrämst de skildaDet är

allmänna nyhetstidningarperiodiska och utgivarepublikationer avav
föranlett ställningstagandet.som

Definitionen personbilarav

Utredningen lämpligt föreslå långt-har inte det attansett vara mer
inom personbils-gående förändringar gällande särbestämmelserav

bestämmelsernaområdet, då inom EG inte har avgjort hurännuman
avdragsrätt skall utformas.om m.m.

skâplastbilar, förarhyttFörslaget innebär lätta utgöratt vars en
skall hänföras till personbilar ikarosserienhet, inte längreseparat

mervärdeskattehänseende. medför mervärdeskattelagensDet att
förallmänna blir tillämpliga dessabestämmelser avdragsrätt m.m.om

kåporbilar. flaklastbilar förses i bland med överbyggnaderLätta av
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kan bilarnamonterade,överbyggnaderdessa ärBeroende på hurplast.
skáplast-ellermed kapellñaklastbilarantingentypbesiktas somsom

lika, vilketbehandlasbilarkommer dessaEnligt förslagetbilar. att
avdrags-bestämmelserallmännamervärdeskattelagensinnebär omatt

skall tillämpas.rätt m.m.
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Författningsförslag

tillFörslag
i NMLändringLag om

mervärdesskattlagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
§§, 4 kap. 8 726 och 3115, 17,3 kap.kap. 12dels 1att

följande lydelse,skall haoch 12 §§10 kap. ll§ ochkap. 8 kap. 7l
gälla.skall upphörakap. 10 §och 10dels 3 kap. 12 § attatt

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

1 kap.
12 §

personbil förstås last-Medlast- ävenförståsMed personbil även
skåpkarosseri och buss,medbuss, bilskâpkarosseri ochbil med

högstfordonets totalvikttotalvikt högst ärfordonets är omom
personbilSom500 kilogram.3500 kilogram.3

lastbil med skåp-dock inteanses
förarhyttenkarosseri utgör enom

karosserienhet.separat

kap.3
3 §

gäller inte videnligt 2 §Undantaget
eller särskildmaskin, utrustningupplåtelse överlåtelse1 eller av annan. byggnad eller deltillförts sådandenindustritillbehör,inredning än avom

bostadsändamål och denförbyggnad, inrättad änär annat omsom
bedrivsverksamheti särskildanvändasanskaffats direktför att somen

på fastigheten,
växtlighetochodlingväxande skog,2. omsättning utanannanav

överlåtelse marken,samband med av
jordbruksarrende, avverknings-tillöverlåtelse3. upplåtelse eller rättav

l mervärdesskattelag enligt utdraglagrådsremiss NyNuvarande lydelse; urom
1993.13 majregeringsprotokollet den
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andrael.erjord,rättighet,jämförlig rättoch att ta stenrätt annan
fiske eller bete,till jakt,naturprodukter rättsamt

liknande verksamietellerhotellrörelserumsuthyrning i samt4.
campingverksanhet,motsvarande iochcampingplatserupplåtelse av

parkeringsverksarnhet,iparkeringsplatserupplåtelse av
flygplatser,luftfartygförellerhamnarför fartygupplåtelse6. avav

förvaringsboxar,upplåtelse7. av
fastigheter,annonseringellerför reklamupplåtelse utrymmenav

ochmarkbyggnader ellerför djurupplåtelse av
upp.åtelsetunnelellerbrotrafikupplåtelse för väg,10. samt avav

jämvägstrañk.förspåranläggning
hellergäller inte närUndantagethellergäller inte närUndantaget

delvishelt ellerfastighetsägareeller delvisheltfastighetsägare enen
ellersådan byggnadhyrellerbyggnadsådanhyr ut enut en
fas-anläggning, utgörfas-anläggning, utgör somannansomannan

använd-stadigvarandeförtighet,använd-stadigvarandeförtighet,
medförverksamhetimedför ningverksamhetning i sonensomen

§2skattskyldighet enligt l kap.§enligt kap. 2skattskyldighet 1
återbe-t.llstycket ellerförsta l rättåterbe-eller tillförsta stycket l rätt

eller10 kap. lltalning enligtellerenligt lO kap. lltalning
skat-tillUthyrning12 ärellertillUthyrning staten12 staten en
skeruthyrningentepliktig ävenskattepliktigkommun ävenär omom

medförinteför verksamhetverksamhetföruthyrningen sker somenen
Vadskyldighet ellersådan rätt.skyldighetmedför sådanintesom

gälleruthymzngharVad hareller sagtsrätt. sagts omsomomsom
bcstadsrätt.upplåtelseförupplåtelseför ävenuthyrning gäller även av
bestämmel-finns särskildakap.I 9kap. finns9 sär-bostadsrätt. Iav

skattskyldighet för sådanskattskyl-bestämmelserskilda ser omom
bostads-ellerfastighetsuthymingfastighetsuthymingdighet för sådan

i dettarättsupplåtelsebostadsrättsupplåtelseeller som angessom
stycke.stycke.dettaianges

§15
undantas,Från skatteplikt utöverundantas,Från skatteplikt utöver
13-14 inför-följer §§,inför- vad§§,följer 12-14vad avsomavsom

publika-periodiskiutländskaselperiodiska publika-utländskasel avav
förförs in i landetdeför tioner,förs in i landet närtioner, denär .tilltillhandahållasutgivaren tilltillhandahållas utgLVarenatt avatt av

landet medhär imedi landethär prenumeranterprenumeranter
förmedling.någonsellerförmedling.någonseller utanutan
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l7§
Undantagen §§ omfattar,i 12-15 Undantagen i 13-15 §§ omfattar,

förutom tryckta publikationer, förutom tryckta publikationer,även även
radio- kassettidningar. radio- och kassettidningar.och

26§
Från skatteplikt undantas sådan Från skatteplikt undantas sådan

omsättning tjänster omsättning tjänsterav som annars av som annars
medför skattskyldighet för förvär- medför skattskyldighet för förvär-

enligt kap. § första enligt förstal l 1 kap. 1 §styc- styc-varen varen
ket ketom om

förvärvaren eller förvärvarenärstaten är staten,en
kommun, förvärvaren2. skulle ha haft rätt

2. förvärvaren skulle ha haft till avdrag motsvarande hela denrätt
till avdrag motsvarande hela ingåendeden skatten, eller
ingående skatten, eller 3. förvärvaren inte sitt för-gör

förvärvaren inte sitt för- i yrkesmässig verksamhetgör värv en
i yrkesmässigvärv verksamhet och hans sammanlagda beskatt-en

och hans sammanlagda beskatt- ningsunderlag för sådana förvärv
ningsunderlag för sådana förvärv uppgår till högst 30 000 kronor för
uppgår till högst 30 kronor för000 beskattningsåret.
beskattningsåret.

3l§
Från skatteplikt undantas Från skatteplikt undantasuttag uttagav av

då eller kommun då i anspråkstaten tar staten tarvaror en varor egna
i anspråk för be- för behov.eget egetegna varor varor
hov.

När eller kommun i När i anspråkstaten tar staten taren egna
anspråk tjänster för tjänster för behov dessaäreget egetegna
behov dessa skattepliktigaär skattepliktiga tjänsteruttag uttag av

tjänster endast det gäller endast det gällernär arbeten pånärav
arbeten stadigvarande bostäder stadigvarande bostäder i sådana fall
i sådana fall i 2 kap. i kap.2 8som avses som avses
8§. kommunNär i anspråktaren

tjänster för behov äregetegna
dessa skattepliktiga tjän-uttag av

endast det gäller sådananärster
sophämtningstransporter kom-som

normalt tillhandahållermunen
andra.
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4kap.
8§

intedockomsättning utgörSådandock inteomsättning utgörSådan .
verksamhet,yrkesmässigverksamhet, om om-yrkesmässig om om-

sättningensättningen
myndig-led iskermyndig- ettled isker somettsom

hetsutövning,ellerhetsutövning,
protokoll ellerbevis,2.ellerprotokollbevis, avser2. avser

myndighetsutöv-motsvarande övermyndighetsutöv-motsvarande över
ellerning,ning.

tillverkatssomvaraavser en
utförtstjänsteller ettsomsomen

tundervisningeniled annanen
under-därgymnasieskola än en

ellerskogsbrukjordbruk,visning i
bedrivs.trädgârdsnäring

förstöringochOmhändertagandeförstöringochOmhändertagande
föroreningarochavfall samtföroreningarochavfall samt avav

avloppsrening är att somanseavloppsrening är att somanse
iomsättning ävenyrkesmässigiomsättning ävenyrkesmässig

förstaifallsådanaförstai avsessomfallsådana avsessom
förutsättningunderoch 2stycket 1förutsättningunder attstycket,

utförs ersätt-åtgärderna motersättning.utförs attåtgärderna mot
ning.

7kap.
l§

med 25Mervärdesskatten ut25 tasmedMervärdesskatten tas ut
beskattningsunderlagetbeskattningsunderlaget. procent avprocent av

ellerandraföljerinte annatmed 21 avdock procentSkatten omuttas
stycket.tredjeför-beskattningsunderlagetav 21medSkatten procentut avtasserveringstjänster,

förbeskattningsunderlagethotellrörelseirumsuthyming2.
ochserveringstjänsterverksamhetliknande samteller
införselochomsättningoch avcampingplatserupplåtelse av ochlivsmedelsådanacampingverksamhet,imotsvarande

i §1livsmedelstillsatsersådan avsespersonbefordran som3. utom
med971 .-5111livsmedelslagenärdärbefordran resemomentet av

förundantagbetydelse,underordnad
vattenverk,frånaochskidliftar, vatteni4. transport

starkölvin ochspritdrycker,binförselochomsättning5. av
detalj-dettillhandahållslivsmedels-och avlivsmedelsådana som

§i 15handelsbolaglivs-§i 1 avsessomtillsattser avsessom
1977:293stycket lagenandramed om1971:511medelslagen un-
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dantag för handel med drycker, och
a från vattenverk, tobaksvaror.cvatten
b spritdrycker, starköl Skatten medvin och 12tas ut procent av

beskattningsunderlaget förtillhandahålls det detalj-som av
handelsbolag i § rumsutlwrning i hotellrörelse15som avses
andra eller liknande verksamhetstycket lagen 1977:293 samtom

upplåtelse campingplatshandel med drycker, och ochav
tobaksvaror. motsvarande i campingverksanzhet,C

personbefordran sådanutom
befordran där ärresemomentet av
underordnad betydelse,

i skidliftar, ochtransport
omsättning allmännaav ny-

lzetstidningar, andra periodiska
publikationer och böcker samt
motsvarande radio- och kassettut-
gåvor.

Med andra periodiska publikatio-
enligt förstås inte4 sådananer

publikationer i kap.3som avses
13-15 §§.

8 kap.
§7

ingåendeDen tillskatten uppgår belopp den utgåendesamma som
skatten hos den skattskyldig för omsättningen eller införseln.ärsom

Om ingen skattskyldig för Om ingen skattskyldig förär är
utgående skatt för den omsättning utgående skatt för den omsättning

vilken förvärv har vilken förvärv harett ettgenom genom
gjorts, uppgår den ingående skatten gjorts, uppgår den ingående skatten

vid andra förvärv sådana vid andra förvärv sådanaän än
i 2 och 3: till 20 i till2-4: 20 procentsom anges pro- som anges av

ersättningen, ersättningen,cent av
förvärv2. vid sådana 2. vid förvärv sådanaav varor av varor

kap.i 7 § andra i kap.l 7 § andra1 styc-som anges me- som anges
ningen: till 17,36 ket: till 17,36ersätt- ersätt-procent procentav av
ningen, och ningen,

3. vid fastighetsförvärv enligt 4 3. vid förvärv sådanaav varor
första§ stycket 4: till den där i kap.7 § tredje1som anges

angivna utgående skatten hos sälja- stycket: till 10,71 procent av er-
sättningen, ochren.

vidfastighetsförvärv4. enligt 4 §
första stycket till4. den där angiv-

utgående skatten hos säljaren.na
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10 kap.
§11

verk-yrkesmässigiDenverk-yrkesmässigiDen som ensom en
eller tjänstersamhet omsättertjänsterellersamhet omsätter varorvaror

återbetal-tilllandet har rättinomåterbetal-tilllandet harinom rätt
mervärdesskattingåendeningmervärdesskattingåendening avav

tillsaknarhan rättvilkenförtillhan saknarför vilken rätt av-av-
grundkap.enligt 8drag attgrundkap.enligt 8drag avattav

frånundantagenomsättningen ärfrånundantagenomsättningen är
första19 §enligt 3 kap.skatteplikt19 §12enligt 3 kap.skatteplikt

§ 4eller 2322 §21stycketeller22 §stycket 21första
eller 6.eller 6.23 § 4

12§
verk-yrkesmässigiverk- DenyrkesmässigiDen ensomensom

i landetbedrivs härsamheti landetbedrivs härsamhet somsom
eller tjänsteromsätter utom-eller tjänsteromsätter utom- varorvaror

återbetalningtilllands har rättåterbetalningtilllands har avrätt av
vilkenförmervärdesskattingåendevilkenförmervärdesskattingående

8enligttill avdragsaknar8 han rättenligttill avdragsaknarhan rätt
omsättningengrundkap.omsättningengrund attkap. på avattav

återbe-tillutomlands. Rättenskeråterbe-tillutomlands. Rättensker
förutsättningundergällertalningförutsättningundertalning gäller
skattepliktigomsättningen ärskattepliktigomsättningen är attatt

skattepliktfrånundantagenellerskattepliktfrånundantageneller
stycket 2första19 §3 kap.enligtförsta19 §kap. 12enligt 3

eller 6.§ 4eller 23ellereller § 4stycket 2 23

19 kap.
13 §

9 §kap.enligt 10meddelatsbeslutomfattasDen ett somavsom
registreras.skall

återbetal-ansökerDenåterbetal-ansökerDen omsomomsom
12 §ellerkap. 11enligt 10ningeller 1210,enligt 10 kap. llning
finnsdet interegistreras,skalldet interegistreras,§ skall omom

det.särskilda skäldet.särskilda skälfinns motmot
kap.framgår 14registrerasskallskattskyldigdenAtt är avsom

1§.

förbestämmelsernasärskildafråga dekraft, iträder ilagDenna om
särskilt1990:578då lagenjanuari 1995verksamhet, denoffentlig 1 om
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bidrag enligt1990:1374förordningenochbidrag till kommuner om
gälla. Iupphörtill kommunersärskilt bidrag1990:578lagen attom

januari 1994.deni kraft lövrigt träder lagen
fortfarandegällerförordningenupphävdaoch denupphävda lagenDen

ikraftträdandetföretill tidenhänför sigfråga förhållandeni avsomom
denna lag.
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Uppdraget1

brister iundersöka påtaladebl.a.uppdragfått iUtredningen har att
bedrivs imellan verksamhetkonkurrensneutralitetfråga somom

Särskild vikti privat regi.motsvarande verksamhetoffentlig regi och
konsumtions- och konkurrens-ieventuella bristerbör vid deläggas

till, iha upphovbestämmelserna kanneutraliteten de gettnyasom
offentlig verksamhet.förkompensationssystemengällersynnerhet vad

konkurrensneutraliteten vadbedömninginnefattas ocksåHär aven
myndigheterna.för de statligagäller avräkningssystemet

beskatt-utsträckning den generellavilkenutredas iVidare bör det
skatteplikt harfrånundantagenomfattningenningen i sig och även av

kontrollproblem ellergränsdragnings- ellertill särskildaupphovgett
problem detta slagkonkurrenssnedvridningar. Omleder till av

de kan undanröjasundersökautredningenkonstateras föreligga bör om
medbeskattningen, eventuelltunderområdena förs inatt engenom

reducerad skattesats.
behovet förändringar.utredningenpåDet ankommer prövaatt av

överensstämmelse med EG:siförslag lämnas bör ståDe som
området.ordning inom

genomförande uppdragetUtredningens1.1 av

Tidigare delbetänkande

Vissa1992 delbetänkandeti november årUtredningen lämnade
utvidgningFörslagen gälldemervärdeskattefrågor SOU 1992: 12 l. en

alternativmedicinomfatta ochsjukvårdsbegreppet avsågs ävensomav
bestämmelserinnehöll också förslag tillviss fotvård. Betänkandet om

bestämmel-andrahandsuthyrning ochfrivillig skattskyldighet vid nya
Vidare före-den finansiella sektorn.gruppregistrering inomser om
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luftfartygfartyg ochvissaskatteplikt förfrånslogs undantag m.m.
trafik.fartyg i utrikesbunkerolja förfrågalättnader ioch om

betänkandeDetta

gäller sådanafrågorbetänkandeväsentlig del dettaEn upptar somav
förkompensationssystemetkonkurrensneutralitetenbrister i som

konkurrensproblemen harEftersomupphov till.harkommunerna gett
skatteplikt undantagnafråntill sådanakoncentreradesigvisat vara

medkonkurrensdriver iverksamhetoffentligområden motsva-som
sjukvård,områdenaframför alltverksamheter, berörsprivatarande

offentlig verksamhet.förioch social avsnittettandvård omsorg
angelägetutbildningstjänsterna. Detockså ärhörTill denna grupp

föremål förområde blirdettamervärdeskatteregler inomgällandeatt
påtagliga svårigheternärvarandeförföreliggerDet attöversyn.en

frånutbildningstjänsternaundantagnaskattepliktde frånavgränsa
konkurrensneut-menligt påinverkartjänster, vilketskattepliktiga även

lämpligtemellertid det inte ärUtredningenraliteten. attattanser
samtidigtskatteplikteni frågareglerföreslå utan attomnya --

förUtredningen harföreningar.ideellaskattskyldigheten förberöra
frågor.i dessamed förslagkommaavsikt att senare

Även tandvård, socialsjukvård,avseende har tjänsternai ett annat
upphandlingKommunalsamband.inbördesutbildningoch ettomsorg

1990:578SFSenligt lagentill statsbidragberättigardessa tjänsterav
Statsbidrag utgår närkommuner. ävensärskilt bidrag till enom

inomverksamhetför dennesnäringsidkarebidrag tillkommun lämnar
områden.samma

förekomstenöverväganden ärsamband med utredningensI av
i be-finns medomständighetdärförstatsbidragnämnda somen

dömningen.
konkurrenssitua-undersöktbetänkandeockså i dettaUtredningen har

förslag till enhetligtidningsområdet och lämnartionen inom en .
beskattning.

personbilsområdetsärbestämmelser inom harMervärdeskattelagens
EG-direktivavvaktan påEG. Ijämförts med situationen inom att

lättnader ibegränsadeföreslår utredningenkan komma att antas
skåplastbilar.föravdragsförbudet vissa lätta
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tillmaj 1993regeringsprotokoll den 13har enligtRegeringen
mervärdesskattelaglagrâdsremiss NyöverlämnatLagrådet omen

i denförslag skall inordnasutredningensNML. Då avsikten är att
NML-version med lagråds-förväntade förslagen lämnats iNML har

allmännaändringsförslagen. l deutgångspunkt förremissen som
gällanderedogörelsen utifrån ML.motiven docklämnas
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verksamhetOffentlig2

beskattningsregler2.1 Nuvarande

vårdomrâdet i debeskattningsregler förgällandeHär redovisas
fortsatta redogörel-angeläget för denbedömtsavseenden det harsom

anslutningsammanhang igällande regler i sittbehandlasI Övrigtsen.
överväganden.till jämförelser och

lagändringvârdområdetdirektkrav inom2.1.1 Slopat genom

från skattepliktgäller undantagetGenom lagändring SFS 1992: 190
enligt 8 § l MLför sjukvård, tandvård och social även näromsorg

tillhandahåller tjänst för dennesvårdgivarennågon på uppdrag av
skulle varit undantagentjänsten haräkning under förutsättning att om

eller den åtnjutertillhandahållits vårdtagarenden stället hadei som
införd i 8 §ändringengenomfördadirekt. Den är anvsomomsorgen

punkt trädde i kraft den maj 1992.12 l
Ändringen vårdgivaretillunderentreprenörerinnebär att som

mervärdeskattchänseendeomsorgstjänster itillhandahåller vård- och
undviksbehandlas uppdragsgivare. Därigenomsina att ensom

vårdtjänstdebiterad mervärdeskattvårdgivare belastas med enen
han köper från underentreprenör.som en

lagändringenutformades såPå initiativ skatteutskottet attav
fordon omfattasSjuktransporter därför särskilt inrättademed av

hänfördes tidigare till sjukvård. Detskatteplikten. Sjuktransportema
punkt Sjuktrans-framgick stadgande i 8 § 1 ML.särskilt anvav

utomståendeskattepliktigabedömdes dock när t.ex.portema vara
direkt tillhandahållenföretag landstinget. Kravet påutförde dessa

vårdgivareeftersom landstingettjänst ansågs inte tillgodosett ärvara
samband med lagändringentill de patienter Itransporteras. ovansom
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tillhänförasgenerellt kommasjuktransporternaskulle emellertid att
utför sjuktransporten.oberoendeskattefri vårdtjänst vem somaven

för privataupphörtskattskyldighetenmedförtskulle haDet att
medutförför taxiföretagambulansföretag och transportersom

för motsvarandeockså avdragsrättenskullebårbilar. Därmeds.k.
påutför Sjuktransporterupphört. Kommuneringående skatt ha som

kompensa-avdragsrättharlandstingets räkningentreprenad för genom
tionssystemet.

Kompensationssystemet2. 1.2

reduceringsreglernasamtidigtskatteplikten infördesgenerellaDen som
skulle förförändringardessa1991. Bådajanuarislopades den l

mervärdeskattesynpunkt blevdetoffentlig medföraverksamhet att ur
regi med hjälpiskattepliktiga tjänsterutföraattgynnsamt egenmer

upphandla tjänsterna.jämfört medanställd personal attav
samtidigtinfördesegenregitjänsternaökningFör motverkaatt aven

lands-ochprimärkommunerFörsärskilt kompensationssystem.ett
beteck-kommunanvändstingskommuner nedan gemensamsom

inomgenerell avdragsrättutformadning kompensationenär som en
i l8 § ML.regleradavdragsrätt ärmervärdeskattesystemet. Denna a

inte medförverksamhetenkommunaladelar denTrots att stora av
försåledes avdragsrättföreliggermervärdeskattskattskyldighet till

omfattning iitjänsterskatt på ochingående somsammavaror
omsättning. Avdragsrättenskattepliktigmed enbartverksamheter

i förhållandemissgynnasupphandling intemedför kommunernasatt
till kommunalt egenregiarbete.

nettobudgetering.iinfördesstatliga myndigheter stället slagsFör en
myndigheterna räknastatligajuli 1991 får dedenFr.o.m. l av

för mervärdes-huvudinkomsttitelmervärdeskatt fråndebiterad statens
beräknadetidpunktfrånstatliga anslagenkatt. Samtidigt deär samma

omfattasmyndigheterstatligaexklusive mervärdeskatt. De som av
skatt inomför ingåendeavdragsrättingenkompensationssystemet har

stället denbokförs i såingående skattAllmervärdeskattesystemet. att
Kompensationssystemetanslag. ärmyndighetensändå inte belastar

deklarerarbokför ochaffärsverkenstatligainte tillämpligt på de som
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omfattas dockAffärsverkenvanligtmervärdeskatten på sätt. sammaav
myndigheter.övriga statligayrkesmässighetsbegrepputvidgade som

eller kommuntilluthyrninginträde vidFrivilligt staten en

tillutvidgades samtidigt rätteninfördeskompensationssystemetNär
blevverksamhetslokaler. Detuthyrningskattskyldighet vidfrivillig av

vidmervärdeskattesystemetiinförmöjligt fastighetsägare att
föruthyrningen skerkommun,eller ävenuthyrning staten omen
tillbetalasskattskyldighet. hyraDenmedförverksamhet inte somsom

mervärdeskatt och dendolddärmed ingenfastighetsägaren innefattar
eftersomingen kostnadhyrandebiteras pä utgörmervärdeskatt som

för ellerblir alltsåHyresalternativetden avdragsgill. statenär en
med verksamhet imervärdeskattesynpunkt jämställtkommun egnaur

lokaler.

statsbidrag till kommunernaSärskilt

uppfattningenområdet verkarskattepliktigaNär det gäller det attvara
konkurrensneutralitet. Ipåtillgodoser kravetkompensationssystemet

dock situationentjänsternafråga skatteplikt undantagna ärde frånom
generella avdrags-denmedvetenLagstiftaren attomen annan. var

favorisering kommunalskulle innebäraför kommunernarätten en av
Näringsidkaremervärdeskattefria områden.egenregiverksamhet på

föravdragsrättområden saknarinomverksammaärsom samma
ifrågavarandekommunal upphandlingingående För inteskatt. att av

1990:578statsbidrag enligt lagentjänster skulle infördeshämmas ett
särskilt bidrag till kommuner.om

kommun medstatsbidrag därför tillutgår procent avsexen
ochtandvård, socialkostnaden upphandling sjukvård,för omsorgav
tillkommun lämnar bidragutbildning. Bidraget dåutgår även en

inom områden. Stats-näringsidkare för dennes verksamhet samma
mervärdeskatte-för den doldabidraget kompensera kommunenskall

sjukvårdstjänstförkostnad inkluderas i priset t.ex. somensom
upphandlas vårdföretag.från privatett
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generella avdragsrättenför denfårKommunerna ersätta staten

får denförstärkning kommunernaekonomiskaDen genomsom
för den totalainomáterkrävsgenerella avdragsrätten staten ramenav

finns dockkommunerna och Detmellanekonomiska relationen staten.
faktisktenskilda kommunensmellan dendirekt sambandinget

skall återläggas tilldet beloppochavdragna mervärdeskatt staten,som
kompensationssystemet skall haförförutsättningvilket också är atten

ingående skattenden totalt avdragnaeffekt. andelavsedd Den somav
har uträknats medáterlägga tillskallden enskilde kommunen staten

enskildaskattebärkraft. Detill kommunenshänsyn taget moms-
således inte storlekenpåverkarkommundebiteringarna gentemot en

tillfår återläggakommunendet belopp staten.somav
statsbidragavdragsrätten och degenerellaBåde effekten den somav

återläggningschablonmässigaskall ingå i denerhållerkommunerna
dettaår 1992 skeddetill utgångensker till Framstaten. genomavsom

tillfrån kommunernabetaladesavräkningsskatt staten.somen
ochregleringar mellanandraAvräkningsskatten avsåg även staten

utvidgade avdragsrätten för kommunernadenVärdetkommunerna. av
det ansågsmiljarder kronor,visserligen till 15beräknades attmen

mervärdeskattekostnadden ökadedrabbasinte skullekommunerna av
därför endast 9,8beslutadesorsakade. Detskattereformen attsom

landstingmiljarder föroch 2,8miljarder för kommunermiljarder 7
underlaget förEftersomavräkningsskatten.skulle viaåterläggas

skatteunderlag, komkommunernasutgjordesavräkningsskatten av
utveckling.skatteunderlagetsöka medavräkningsskatten att

specialdestineradede nuvarandedelsamband medI att stor aven
januari 1993,avvecklades den lstatsbidragen till kommunerna

nettobi-samlatavräkningsskatten och medslopades också ersattes ett
tidigare specialdestine-de flestadrag. beräknasDetta avsom summan

kommuner-betalades frånminskat med medelrade statsbidragen som
drogs bort frånbelopptill avräkningsskatten. Detbl.a.staten, somna

totaltupphörde 14avräkningsskattenstatsbidraget till följd att varav
för avdrags-ersättningendel avsåg462 miljoner kronor, envarav

framöver bestämmaskommerNettobidragets storlekrätten. att av
ersättningen föruppräkningbedömningar. Densamhällsekonomiska av

konstruktion finns inteavräkningsskattensfanns iavdragsrätten som
därförliggerErsättningen för avdragsrätteni det bidragssystemet.nya
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och påverkas intestatsbidrageti detminusbeloppfast avett nyasom
inflationen.

EGochKompensationssystemet2.1.3

någotintressedet nämnafortsatta redogörelsenFör den är att omav
kompensationssys-EG-perspektiv behållaför iförutsättningarna att ett

för kommunerna.temet
vidfått från tjänstemänutredningen harinformationEnligt den som

kompensationssys-utformningenden svenskaEG-kommissionen är av
ingående inomför skattavdragsrättoinskränktmedtemet, en

omfattar både kommunernasochmervärdeskattesystemet som
de områdenverksamhetsområden ochskattefriautåtriktade som

bestämmelser.förenlig med EG:sbehov, intetillgodoser egna
kommerför kommunerkompensationssystemetnuvarandeDet

EG-inträde.vid svensktkunna behållassåledes inte ettatt

kompensationssystem2.2 Danskt

Udligningsordning

ochför kommunerkompensationssystemfinnsI Danmark ett
ilandsting ochmotsvarande våraamtskommuner närmast som

danskadet svenska. Densyftenpraktiken tillgodoser somsamma
för bådeutformning. Systemetemellertidmotsvarigheten har en annan

uppbyggt helt vid sidanåterläggning tillavdragsrätt och ärstaten av
inom vilketi slutetmervärdeskatteredovisningen systernett pengarna

avdragsgill inommervärdeskatt intecirkulerar. ingående ärDen som
från Inrikesdepartementetmånadsvisåterkrävsmervärdeskattesystemet

Upplysningsvis kansärskild ADB-rutin.Indenrigsministeriet via en
kontoplan.enhetligkommunerna tillämparnämnas att gemensam,en

Även omför-efter inbördesskyldigadanska kommunernade är att -
erhållnatillbaka under åretbetaladelning mellan kommunerna -

och InrikesdepartementetAvräkningen mellan kommunernapengar.
medsker årsdefinitiva avstämningensker löpande den ettmen

överensstämmelsesåledesföreligger detförskjutning. DanmarkI
från Inrikesdepartemen-rekvirerasmellan de belopp sammantagetsom
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omför-Genomkollektivt återbetalas.sedanoch de belopptet som
detskattebärkraftefterdelningen inbördes mellan kommunerna av

enskilda kommunendenåterbetalas, blirskallbelopptotala som
inköpstillfället.vid Imervärdeskattebelastningenförrelativt okänslig

funktion denudligningsordningendet avseendet fyller somsamma
konkurrenspå-förhindrakompensationsordningen. Försvenska att en

områdenskattefriaverksamhet harprivatverkan ettgentemot par
vissaundantagetDetudligningsordningen.undantagits från avserena

för äldreboende.uthyrningandrabusstransporter och det avser
bidragetsärskildamotsvarighet till detfinns ocksåI Danmark en

bidragsgivningochupphandlingskattefri% utgår vid viss6 som
och harudligningsordningendelenligt Den utgör enen avovan.

framgårstatsbidraget. Detsvenskaomfattning detbetydligt änstörre
Bilaganudligningsordningen.tillpositivlistesärskild bilagaav en

förområden ochskattefriaolikaför kommunerna artonupptar
varierandeområden medmotsvarandetjugoenamtskommunerna

till de olika verksam-bidragsgivningochUtbetalningarprocentsatser.
respektivebelopp enligttillberättigar kommunernahetsområdena

frånbegärmedräknas kommunenoch närprocentsats pengarsom
efter angivenberäknasKompensationenInrikesdepartementet. en

anläggningskostnader.vissautbetalningenhögre procentsats avserom
harskatteministerietdanskadetuppgift från tjänstemänEnligt
intedanskadetfrån EG pådanska fått bekräftelse systemetattstaten

bestämmelser.strider EG:smot

ochkonsumtions-Bedömning2.3 av
konkurrensneutraliteten

2.3.1 Allmänt

sambandskatteplikt infördes igenerellSom följd i principatt enen av
fått vidkännasbara konsumenternaskatteomläggningen har intemed

tjänster.fler ochform mervärdeskatt påkostnadsökning i varoren av
de frånverksamma inomnäringsidkareDetta gäller de äräven som

ochorganisationerliksom andraskatteplikt områdenaundantagna
medför skattskyldighet.intesammanslutningar verksamhetvars
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mervärdeskattesyste-inommöjlighetolikai attSkillnader utövares
på sättelleringående skatt annatföravdragsigtillgodogöramet

efterharmervärdeskattebelastningökadförsigkompensera en
kanavseendenvissaIbetydelse.fåttdärför störreskatteomläggningen

konkurrens-ochkonsumtions-påverkaninnebäraocksådetta aven
neutraliteten.

effekterstatsbidragetssärskilda2.3.2 Det

avseendetjänsterupphandladeförtill kommunutgårStatsbidrag
utgivnaförutbildning ochochsocialtandvård,sjukvård, omsorg
bidragBehovetområden. ettinomnäringsidkaretillbidrag avsamma

begränsat.bedömdesområdenpå andra vara
ellertjänsterupphandladevärdetStatsbidraget, procent avavsex

schablonenfalldeschablon. l motsvararpåbyggerbidrag,lämnat en
ingående mervär-prestationmervärdeskattefrivissivärdet den enav

konkurrens-tillprincipiellt ledabidragettorde attdeskattekostnaden,
âterställs.neutraliteten

statsbidragethandenvidinformationInliämtad att synenger
Pårespektive kommun.inomoch ävenmellan kommunernavarierar

ochkostnadsjämförelservidstatsbidragetbeaktatyckshållmånga man
momskostnad.säljarensföljdtillkostnadsökningviss accepteras aven

avtalade%6betalar utöverkommuner utförekommerDet även att
upphandling.samband medpriser i

ansträngdadetgrundexempel påocksåDet finns att avman
säljarensföljdtillprisnivåhögrekostnadsläget inte avaccepterar en

led i kommu-endastdetta ärhävdaskan ettmomsbelastning. Det att
kostnader ochkommunensnedbringa attallmänna strävan attnernas

tillövergåväljermed kommunenoch attIeffekten temporär. attär
kostnadsökningvissförställetiegenregiverksamhet accepteraatt en

förlorat.statsbidragetsamtidigtgårupphandling,vid
visarhar utgått,statsbidragtid attdenunderErfarenheten som

Stats-avsedd effekt.fårdet intesåbland hanterasbidraget i att
med denalltid mervär-hellerintestorlek överensstämmerbidragets

sinmed ikalkyleraföretaget måstesäljandedetdeskattekostnad som
bygger påbidragetEftersomskattefria tjänsten.denprissättning enav

förmervärdeskatteandelen i prisetiblandschablon överkompenseras
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upphandlad tjänst medan den i andra situationer inte kompenserasen
fullt ut.

En utveckling inom kommunerna innebär det ekonomiskaattsom
för verksamheten decentraliseras har i del fall medförtansvaret atten

statsbidraget eftersträvadeinte den konkurrensneutraliteten vidger
kommunal upphandling.

Som exempel kan enhet med budgetansvar inomnämnas att egeten
kommun utföraväljer mellan viss tjänst i regi ochatt atten en egen

upphandla motsvarande tjänst hos privat företag. Denett egna
budgeten med hänsyn till avdragsrätten för ingående skatt beräknadär
exklusive mervärdeskatt varför okänslig för den mervärdeskattärman

belastar enhetens verksamhet. Om det statsbidrag utgårsom egen som
vid upphandling skattefri tjänst inte tillförs enheten utanav en
kommer kommunens centrala ekonomi till godo i praktikenuppstår en
konkurrenssnedvridning till nackdel för privata företaget.det

Den påverkan konkurrensneutraliteten ovanstående exempelav som
visar kan den enskilda kommunen till tillåta denrätta att t.ex.genom
ekonomiskt ansvarige öka sin budget med kostnadenatt procentsex av
för upphandlade mervärdeskattefria tjänster, dvs. med beloppsamma

kommunen erhåller i statsbidrag. Problemet kan således sägassom
orsakat hanteringen statsbidraget och det i fallkan vissa havara avav

sin grund i gällandebristande kunskap regler. Mycket tyder på attom
just detta problem också kan övergående karaktär. Enligtvara av
uppgift har inom flertalet kommuner och landstingman numera
övergått till ordning innebär erhållna statsbidrag slussasattsomen
vidare direkt till respektive budgetansvarig enhet.

En omständighet bör uppmärksammas den skillnad iärannan som
kapitalbehov föreligger mellan investering i offentlig verksamhetsom
och motsvarande investering i privat verksamhet. Under utredningens
gång har fråndetta påtalats skilda håll. Det kan gälla investeringar i

vårdbyggnader eller maskinell utrustning.t.ex.
offentligaDen vårdgivaren har med hänsyn till avdragsrätten för

ingående skatt kapitalbehov vid investeringar tjugoärett procentsom
lägre vad den privata vårdgivaren har. Mot detta kan invändasän att
den offentliga vårdgivaren skall återlägga den avdragna mervärdeskat-

till Enligt framgått tidigarevad påverkas dock inte allsten staten. som
det belopp tillskall återläggas den faktiskt avdragnastatensom av
mervärdeskatten i den enskilda kommunen. Det för övrigt justär
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upphandling skattepliktigavideftersträvasdenna effekt avsom
tjänster.

vid upphandlingtill kommunenutgårstatsbidragFör det avatt som
hela effektenneutraliseralångsiktigt skallvårdtjänsterprivata avt.ex.

deinkluderabidragetinvesteringar, bör ävenvidmervärdeskatten
Övrigtkapitalbehovet För ärökaderänteeffekter det ger.som

ochför möjlighetenbetydelse bådei sigkapitalbehovetstorleken avav
viljan investera.att

för bidragupphandling och lämnatvidStatsbidrag utgår endast

behäftat med vissatill kommunernabidragetTrots det särskilda äratt
detschablon, harkonstruktion bygger påbrister, bl.a. för dessatt en

effekteffekt. uppnåskonkurrensutjämnande Dennaotvivelaktigt en
skattefriupphandlar tjänstkommun antingendock endast när enen

för sådan verksamhet.näringsidkareeller lämnar bidrag till en
inom vård- ochbidraget endastDessutom det särskildautgår ut-

områden inget bidrag.övriga skattefria utgårbildningsområdena. För
fristående fråndrivs också heltStora skattefri verksamhetdelar av

tjänster föremål förproduceradekommunal verksamhet ärutan att
kommunala bidrag.upphandling ellersig kommunalvare

med den danskastatsbidragssystemetMan kan iöverväga att -
andra skattefriaförebild inordnaudligningsordningen ävensom -

upphandling och bidrags-kommunaltjänster föremål förärsom
enligt differentieradfinjusterasgivning. kanProcentsatsen även en

med med den genomsnittligaskala för bättre överensstämmaatt
område. dettarespektive Ett påmervärdeskattebelastningen inom sätt

till förbättradutbyggt leder allt barastatsbidragssystem trots en
bidragssituationerna.konkurrensneutralitet upphandlings- och Deti

förbättring i rimligdenna begränsade stårkan därför ifrågasättas om
utbyggtytterligare administrationproportion till den ett stats-som

bidragssystem kräver.
statsbidragetsförsvårar bedömningenEn omständighet avsom

alltidfaktiska konkurrenssynpunkt bidraget inteeffekter ärär ettattur
förhandlandeupphandlingssituation med tvåresultat normalav en

lagstiftning skyldigagrundIbland kommunerna påär attparter. av
fråga skolpeng-gäller ilämna bidrag till verksamhet. Det t.ex. omen
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efter fastställdabidragdet fallet skall kommunenI utge normeren.
grund. Det harutbildningenförkostnadermed kommunens somegna

mervärdes-meningar hurråder deladesina hållframgått det påatt om
kostnader vid dennainverka kommunenskatten skall påanses

beräkning.

Fastighetsområdet2.3.3

påverkar belastningenhyresförhållandenlokal- ochSättet att arrangera
verksamhet. Om förhyrningskattefriprivatmervärdeskatt i avav

idrivsverksamhetenmarknaden ellerdenlokaler sker på öppna om
produktion och driftförmervärdeskattenfastighet utgör avegen

motsvarandekommunOm lokaler hyrs ärlokalerna kostnad. av enen
mervärdeskatteredovisning,avdragen i kommunensmervärdeskatt

lokaler ellerfråga kommunensförutsatt det antingen äratt egnaom
från fastighetsägarehyr äri sinlokaler kommunen tur somensom

ikommunernaerfaritUtredningen harfrivilligt skattskyldig. att
frivilligtfastighetsägarehyr lokaler ärökande omfattning somav

till hyresgästervidareuthyra demskattskyldiga för sedanatt vars
exempelfinns ocksåskattskyldighet. Detverksamhet inte omfattas av

föreningsägda fastigheterellerstiftelse-kommunala köppå t.ex.av
förvärv utförskommunensEfterombyggnader.inför till- ellerny-,

mervärdeskattebelastning omfattas avdrags-byggnadsarbetena, avvars
iför användningtillbaka till säljarenDärefter hyrs lokalernarätten.

uppgifter i vilkenhar ingaskattefri verksamhet. Utredningen om
fullföljts.transaktioner haromfattning sådana

privatvisserligeninnebärNämnda att t.ex. ettarrangemang
intei likhet med kommunenkulturstiftelsevårdföretag eller en

kan flera in-detmervärdeskattekostnaden,drabbas trotsmenav
utveckling.dennavändningar riktas mot

den skattefriaoch företag inomorganisationerAlla ickekommunala
mervärdeskattekostnaden hyraeliminerasektorn kan inte at:genom

därför konktrrens-Skatten blirkommunal hyresvärd.lokaler enav en
mervärdeskattensVidare innebärfaktor inom dennaäven grupp.

tillhandahållande i det härskattefrittpriset förkonstruktion i ettatt -
mervärdeskattekostnad.doldingårfallet upplåtelse fastighet enav -

motverka för-DessutomeliminerasDenna arrangemanget.genom
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denminskaföravseendenandraividtas attåtgärderfarandet de som
ökningskebefaraskanåtaganden. Det avsektornsoffentliga en

ifastigheteröverföringliksomhyresförhållandennämnda aven
skatteskäl.enbartkommunal ägo av

sjukvårdSärskilt2.3.4 om

försäkringskasseanslutnadesjukvårdsområdetprivatadetPå svarar
ersättning ärsjukvården. Derasdelväsentligför somläkarna aven

formi ersätt-patientavgift, delsformdels iutgårtaxebunden avav
försäkringskassan.frånning

träffarlandstingenvanligtblivitår även attunderharDet senare
statsbidrageningår dåallmänhetvårdbolag. Ienskildamedvårdavtal

Ävenlandstingen.frånvårdgivarnatillbetalasi den ersättning utsom
patientavgift.i formersättningendelhär utgår avaven

försäkringskasseanslutnaför deliksomkanlandstingenmedAvtalen
arbetsdagpatientbesök,skerbetalninginnebäraläkarna peratt per

individ och år,utgåkanErsättningen ävenjourtillfälle.eller perper
antalförhelhetsansvaravtalet ettvårdföretagetdvs etttar genom

patienter. . . förvårdgivaresjukvårdsområdetprivata stordetInom ensvarar
privatavården. Entillhandahållnadenungefär hälften gruppav

försäkringssytemet.utanförheltarbetarvârdutövare
gradolikainnebärsjukvård bedrivsprivatvilkaolika påDe sätt av

avtal skersjukvård enligtupphandlingVidkonkurrenspåverkan. enav
sjukvård.privatfördirekt påtagligt änprisjämförelse annanmer

Samverkanläkarhus.i s.k.blandisamverkarPrivata vârdutövare
gårskälrationellaföretagenenskildadebestår i samman omatt av

Deninköpreception,serviceviss gemensammam.m.somgemensam
läkarhuset ellerivârdutövarna etttillhandahållsservicen aven avav

fördyringdenmotverkasFördelarna med-samarbetetbolag. avseparat
enskildadepåutfakturerade beloppuppkommer attgenomsom

mervärdeskatt lönekostnaddenävenmedbelastasvårdutövarna
mervärdeskattebe-kostnadenxMotsvarandefördeladedeningår isom
själva sköterföretagenenskildade mot-intelastning uppkommer när

skill-funktioner beskrivnapersonal. Denhjälpmedsvarande egenav
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naden kan följd tjänsterna undantagna frånsägas ärattvara en av
skatteplikt.

Skillnaden föri förutsättningarna privat vård i för-utövare av
hållande till offentliga vårdgivare det förhyrninggällernär av
verksamhetslokaler har redan uppmärksammats.

För fastighetsägare uppför byggnad med verksam-en som en
hetslokaler begränsa produktionskostnaden.det angelägetär att
Möjligheten få lyfta den ingående mervärdeskatten äratt storav av
betydelse. den synpunkten mervärdeskatteskyldig hyresgästUr är en
eller föreller kommun attraktivare hyresvärden.staten en

Den frivilliga skattskyldigheten för fastighetsägare kombineradär
med återföringsregler tidigareinnebär avdragen mervärdeskattattsom
skall återbetalas till vid byte hyresgäst denstaten t.ex. av om nya
hyresgästens inte medför skattskyldighet. finns därförverksamhet Det

intresse för fastighetsägaren vid byte hyresgäst väljaävenett att av
skattskyldiga hyresgäster. Fastighetsägarens val mervärdes-av en
katteskyldig således få ekonomiska konsekven-hyresgäst kan kännbara

ser.

2.3.5 Särskilt tandvårdom

följa regeringenDe privata tandläkarna skyldiga denär att av
fastställda tandvårdstaxan. Vårdersättningen till tandläkaren utgår i en
patientdel och del från försäkringskassan.en

tandläkarna arbetar assistenttand-Ett mindre antal de privataav som
läkare i andra tandläkare. finnsanställningsförhållanden hos Därutöver

antal anställda tandläkare i privat aktiebolagett stort ett svararsom
för ungefär hälften den privata tandvården.av

hosTandhygienister inom den privata tandvården anställdaär en
eller flera tandläkare. del tandhygienister hyr in sig förEn betjänaatt

eller flera tandläkare.en .
Ca % tandläkarna arrendeförhållanden.l5 verksamma i Detärav

innebär tandläkare praktik, heltarrenderar hyr eller delvis,att en en
behandlingsrtimtandläkare. ingårI arrendet vanligen ochav en annan

utrustning inkludera förbrukningsmaterial,det kan vård-ävenmen
personal m.m.
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konkurrens-praktikarrenderarDe tandläkare uppges varaensom
praktik.medtandläkareförhållande tillimissgynnademässigt egen

skatteplikten vårdpersonaluthyrningmedsambanditidigareDen av
majlagändringen den lupphörthatorde väsentliga delari pergenom

rättslägetrörelseutarrendering ärbegreppet1992. det gällerNär av
principinförda idenuppfattningutbredd ärnågot oklart. En att

finnsrörelsearrende, intemedförtskattepliktengenerella att som
skattepliktigt.§ ML,undantag i 8 ärupptaget som
kan entydigtbetecknasrörelsearrendeFrågan dock ettär somom

underordnas dettadelprestation skallingåendebegrepp, där varje
ingårörelsearrende kanskatteplikten. Ibestämningbegrepp vid ettav

kanskeförbrukningsmaterial ochinventarier,will,lokalhyra, good ett
telefonväxelservice ochstödadministrativtvisst mått t.ex.somav

rörelsearrende.ofta avtalFranchiseavtal liknarsekreterarservice. om
marknadsför-tjänster, bl.a.ochomfatta andraDe kan även varor

Ävenreklammaterialskyltning,annonsering,ingsstöd i form av m.m.
måhändarörelsearrendeformen närmastden traditionella avom

vanskligtinventarier torde detgood-will ochinnefattar hyresrätt, vara
rörelsearrende.entydigt definiera begreppetatt

tillhanda-prestationeruppfattning bör deutredningensEnligt som
rörelse betraktasutarrenderinghålls under beteckningen somav
skatteplikten. Enligt 14bestämningvidavskiljbara från varandra av

uppdelningbestämmasbeskattningsvärdetskall§ 6 MLst genomanv
omsättningvederlag utgår videfter skälig grund gemensamt avom

skattepliktiga.intevilka deleller tjänster, ärenvaror av
inte blirfall endast lokalhyrani mångadetMed denna är somsyn

ingår andraförutsättning det inteunderföremål för beskattning att
rörelsearrendetprestationer ifrån undantagnaskatteplikt t.ex.som

för tandläkareMervärdeskattekostnadenuthyrning vårdpersonal. enav
principiellt densammapraktik blir dåeller läkare arrenderar somsom

Mervärdeskattenpraktik.bedrivs iverksamhetennär t.ex.egen
kostnad ochdåinventarierförbrukningsmaterial och utgör även en

eller hyresavtal.köpförvärven skerdetta oberoende genomav om
sin praktik hararrenderarTandläkaren eller läkaren utsom

skall nyttjas i denden del förvärvenskatt tillavdragsrätt för ingående
därförVerksamheten kanuthyrningsverksamheten.skattepliktiga vara

blandad.
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offentligmellankonkurrensneutralitetfrågandet gällerNär om
tand-förföreträdareframhållstandvårdtandvård och privat av

innebärgenerella avdragsrättlandstingetsframför alltläkarkåren att
skeråterläggningfolktandvården. Denkonkurrensfördel för somen

för denalltförbedömskommunkollektivettill anonymstaten somav
syftettillgodoseden skallförlandstingsförvaltningenenskilda attatt

konkurrensneutraliteten.återställa
snedvridning konkurrensenuppenbarframhålls vidareDet att aven

folktandvårds-driftenöverförlandstingenfalli deuppkommer av en
förbehållerdettaform,privaträttsligmottagning i ansvarettrotsmen

upphand-investeringar. Detochmaterialinköplokalanskaffning, som
behandlingstjänsten. Genomfrämstfrån mottagningenlas är sam-

mervärdeskattebelag-försåledeslandstingetskullearbetsavtalet svara
utgårutnyttjas. Då statsbidragavdragsrättenvarvidanskaffningarda

tjänster överkompenserasupphandladevärdetmed procent avavsex
doldobetydligbelastade medtjänsternaeftersom ärlandstinget en

del enbarthuvudsakligtillbestårmervärdeskattekostnad. De av
lönekostnad.

premietandvårdUtredningsförslag om

18 föreslås1993:Dslämnadnyligen ett nyttI attrapporten
föreslåsinförs. Ivuxentandvårdenförersättningssystem attrapporten

erbjudatandläkaren skallpå såtandvårdsförsäkringen utformas sätt att
fastvård grundad på ersätt-ochåtgärdstaxabåde vård enligt enen

räknatförsäkringsersättningen likafallen skallning. bådaI stor,vara
fåttutredningenersättning harfastmedModellenpatient. avenper

föreslås fåTandläkaren rättpremietandvárd.beteckningen att
föreslåsprislista. Patientenenligtstorlekpatientpremiensbestämma en

dock valet skallförutsätterUtredningenväljafåockså rätt atttaxa.att
tandläkaren.ochpatientensamråd mellanske i

avvecklas. Ut-etableringsbegränsningenföreslås vidareDet att
tillräckligersättning innehållermed fastredningen att ett systemanser
patienter.efter tillgången påsigetableraför tandläkarnastimulans att

patienterna.konkurrensökadsamtidigt bliDet omenavses
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påpekadeoftadeuppmärksamhetocksåhar ägnatUtredningen
tandvår-privataoch denfolktandvårdenmellanvillkoriskillnaderna

bl.a.föreslårochden att

utformasfolktandvårdenredovisningekonomiskalandstingens av
folktand-förspecifikakostnader ärochverksamheterså somatt

vuxentandvården;allmännadenförresultatetavskiljs frånvården
frågaiolikheternapåutredningenpekarhärmed attsamband omi

särskildföremål förfrågan ärklarasbörmervärdeskatt enut,
utredning.

socialSärskilt2.3.6 omsorgom

förbeskrivitsfaktorerkonkurrenspåverkandedeFlera somav
social Förinomocksåfinnstandvårdsjukvård ochområdena omsorg.

och äldreomsorgbarnomsorgöverföringskernärvarande t.ex.aven
mervärdes-konkurrensneutralitet ikravenökarregi vilketi privat

förädrakooperativautbyggnadallt skerFramförkattehänseende. aven
privatamedförDet ävenjuridiska attskildadaghem under personer.

investeringar. Det sättkommer göraomsorgsområdet attföretag inom
områdedettainomfårlösas ävenkanlokalfrågornavilketpå

mervärdeskat-gällandeorsakadekonsekvenser ärekonomiska som av
framgåttvadenligtlokalerkommunala ärFörhyrningteregler. somav
lokaler,drift iänmervärdeskattesynpunkt egnagynnsammareovan ur

lokalernafalli vissahyrnyproduktion. Kommunernavidframför allt
mervärdeskat-demvidareuthyrasedanför utanfastighetsägaren att.av

föräldrakooperativet.tcbelastning till

bedömningsammanfattandeUtredningens2.3.7 av
vârdområdetinomkonkurrensneutraliteten

delivisarområderespektiveförgjortsgenomgång enDen ovansom
tjänsterochuppkommer närallmänteffekteravseenden på varorsom

undantagkonsekvensnaturligskatteplikt. De ärfrånundantas aven
också fårvanligenskatteplikt och accepteras.från som

mellanskillnaderandrafinnsdetframhållaskanDet även att
gällandeisin grundharinteverksamhetprivatoffentlig och som
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beskattningsregler. offentligaDen värden för dent.ex.svarar
övergripande planeringen verksamheten utifrån föreliggandeav
vårdbehov och tillgängliga och bedriver folkhälsoupplysnings-resurser
verksamhet i omfattning privata inomstörre än vårdområdet.utövare

Utredningen sig ändå ha konstaterat mervärdeskatteeffek-attanser
i flera avseenden olika för offentlig och privat verksamhet.ärterna

Nackdelarna för privat vårdverksamhet påtagliga offentligär när
upphandling tjänster på entreprenad framför alltövervägs,av om
åtagandet medför investeringar. Vid likartade förutsättningar i övrigt
mellan kan mervärdeskattekonsekvenserna påverka valetparterna,
mellan egenregiverksamhet och upphandling. Det betänkligtär även

dessa nackdelar för vissa kan vändas till konkurrensför-utövareatt
delar beroende på avtalets omfattning och uppläggning.

Konkurrenssnedvridningen framstår tydligt i skattefri verksamhet
avgiftsfinansieras, i verksamhetdvs. endast delvis eller intesom som

finansierasalls med skattemedel i form tilldelade anslag. Ju högreav
grad självfinansiering gäller för verksamhet, destoav som en mer
framstår den offentliga verksamhetens beskattningssituation som en
renodlad teknisk skattskyldighet.

Utvecklingen inom flera de områden det allmännaav som av
tradition för, går åtskillnad mellan finansiering ochgörsmot attsvarar

Ävenproduktion. och kommunerna fortfarande ekonomisktstatenom
för hela eller delar servicen medborgarnagentemotsvarar av genom

anslagstilldelning till olika områden, isker ökad utsträckning en
värdering de enskilda de försesprestationerna, dvs med prislap-av
par i form skolpeng, vårdpeng Staten alltså signaler tillav m m. ger
medborgarna inom vissa efterfråga samhällets service hosatt ramar
den aktör, offentlig eller privat, i olika avseenden bäst tillgodosersom
behoven. Det den bakgrunden rimligt förutsättningarna förär mot att
de konkurrerande likartade.ärparterna

Den i och för sig avsedda okänsligheten för ingående skatt som
kompensationssystemet leder förväntastill kan öka, vilket samtidigt
inverkar menligt på konkurrensneutraliteten i fråga kommunernasom
utåtriktade skattefria verksamheter. De kommunala förvaltningarna har
fått alltmer decentraliserat ekonomiskt Den mervärdeskattett ansvar.

debiteras viss kommunal verksamhet ingår till följdgentemotsom av
avdragsrätten naturliga skäl inte i kostnadsmedvetandet. Kommu-av

återbetalning till frikopplad från och helt oberoendeärstatennernas
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Återbetalningen blivitocksåharstorlek.skattensingåendedenav
fastingår1993januaridenfr.0.m. ldenanonymiserad ennär som

till kommunerna.frånnettobidragetgenerella statenminuspost i det
eftersomkostnadsutvecklingenmedbetydelseiminskar denDessutom

intekonstruktionavräkningsskattensifannsuppräkningden som
bidragssystemet.detfinns kvar ilängre nya

avdragsrättengenerelladenAndra effekter av

verksamhetdenmângskiftande. Förutomverksamhet ärKommunernas
olikaistödkommunaltutgårbedriver,självakommunernasom

verksamhethuvudmän. Enandraharverksamhetertillformer som
iegenregi, kankommunaldrivs ii kommun annanensom en

lämnasbidragstöd. Närkommunaltmedfriståendekommun drivas
tillskattskyldighetmedförinteverksamhettill mottagare vars

anspråk förideltill vissbidraget attkommermervärdeskatt att tas
medelmervärdeskattekostnader. För avsattatäcka attmottagarens

ändamål finnsbestämtförmöjligaskall åstadkomma största ettnytta
regi.kommunal Häriförsåtagandena överdärför tendens avsesatten

förutbildningsområdenaochvård-områdenandra änstöd tillnärmast
gällakanutgår. Detstatsbidragetsexprocentigavilka det engagemang

kulturomrâdena ochochidrotts-stiftelser inomföreningar ochi avse
Förfarandetinvesteringar.ochkostnaderöverföring både gerav

ihållsinaöverföringen pâ görs rentsådana skattefördelar att
inverkarDet äveninte harskatteplaneringsyfte på sätt avsetts.ett som

lösningar.rationellaresynpunkterpå andramenligt ur

konkurrensneutralitetBristande

konkurrensneutrali-bedömninggällerdetUtredningens slutsats när av
med kompensa-kombinationbeskattningsregler igällandeärteten att

påtillgodoser kravetverksamhet inteoffentligförtionssystemet
beskattningen.neutralitet i
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överväganden2.4 och förslag

förutsättningar utredningens2.4.1 Allmänna för
överväganden

utgångspunkt för kanDen problemställning övervägandenaärsom
indelas enligt följande.grovt

Konkurrenssituationen privat verksamhe:. Det ärgentemot
kompensationsordningen med den generella avdragsrätten, det

återläggningen tillsexprocentiga statsbidraget och staten som
grunden för problemställningen.utgör

kompensationsorlning förEG-harnzoniseringen. Nuvarande
med bestämmelser. Om denkommunerna inte förenlig EG:sär

generella avdragsrätten för kommunerna skall bibeaållas kan
mervärdes-den uppenbarligen inte finnas kvar inom förramen

i ställetkattesystemet. i princip avdragsgilla skatten fårDen
hanteras i slutet system.ett separat
Skatteplanering. avdragsrätten kommunernasDen generella styr

mervärdeskattesynpunkt det fördelaaigare förhandlande. Ur är
till verksamhet drivs ikommun avsättaatten pengar som

bidrag till driverkommunal regi lämna någonän att somannan
motsvarande verksamhet.
Budgetfråga för Kompensationsordningen för kommu-staten.

inte besked vad den generella avdragsrättenstatennerna ger om
kommunskostar. ingående skatt redovisas iDen som en
hänförligmervärdeskattedeklaration innefattar både skatt äsom

inomtill skattepliktig verksamhet och skatt avdrzgenärsom
för avdragsrätten enligt 18 § ML.den generella aramen

Bedömningar påverkat ställningstagandetsom

nuvarande kompensationssystemet kan inte bibehâllas,Det varken av
konkurrensskäl.EG-skäl eller konstaterade Det tänkbaranärmastav

alternativet i form kompensationsordning enligt dansk modellenav ny
medför väsentligt administrativt merarbete konku-renssitua-ett utan att
tionen påtagligt förbättras.



verksamhet 41OjfentligSOU 1993:75

principidenmåstekompensationssystemslutetI ett separat
därförfårdenrutin ochsärskildenligtåterkrävasavdragsgilla skatten

iavdragsgillskatt ärdenåtskild frånhållasredovisningeni som
tillutgårstatsbidragetnuvarandeDetmervärdeskattesystemet. som

helstochiinordnasmåsteupphandlingskattefrivid visskommunerna
visserligenuppnårManslutnaför detinomutvecklas systemet.ramen

frånerhållsbeloppslutetifördelenden att somsystemett samma
Återbetalningen därförblirkollektivt.återbetalasskallocksåsystemet

dock mervär-medförslutnatydliggjord. Det attoch systemetöppen
vidupphandlingarenskildamedsambandideskattebelastningen en

skallsedanbeloppdetpåverkargradlitenmycketresultatenhet i som
mervärdeskattenförokänslighetDenkommunen.återbetalas somav

påtagligsåledes ävenkompensationssystemet ärnuvarandefinns i det
detintedärförharUtredningen ansetti slutet varasystem.ett

delarväsentligaiförslagutarbetameningsfullt sammagerettatt som
ordning.nuvarandeeffekter som

utred-idiskuteratsharvårdsektornförsärlösningaralternativaOlika
administrativochteknisknackdelarochmedförningen. De avenvar

konkurrensneutralitet. Ettpårimligt kravtillgodose ettattnatur utan
utgårstatsbidraglåta detsärlösningsådan ärexempel på att nusomen

tilldirektutgåbidragsgivning,ochupphandlingvidtill kommunerna
säljer sinaintetill demsåledesprivata vårdgivare, ävensamtliga som

dentäckaskulleBidragetkommun. atttill avsetttjänster varaen
har. Ettvårdgivaredessamervärdeskattekostnadgenomsnittliga som
privatatill deersättninghögrevisserligeninnebärbidragsådant en

känslighetenändå den störrebibehållsi praktikenvårdgivarna, men
mervärdeskattebelastningar.förvårdgivareoffentligamed-jämfört -

medföra likaskullebidragetså storaockså uttrycka detMan kan att
vârdtjänsterförundantagkvalificerat attutankostnader geettsom

vårdenprivataför denfördelar ettkonkurrensmässiga somsamma
EG:savsnittetiframgåttmedföra. Somskullesådant undantag om

skall finnasintekvalificerade undantagavsiktenbestämmelser är att
lagstiftning.kvar i medlemsländernas

ellerhelaförutsätterordningändradtill attVarje alternativ som
sektorerskattefriainomavdragsrättenkommunaladelar denav

medför avdragsrättenslutetbibehålls, medför systemseparatatt ett
nuvarandedenåterbetalningsskyldighet måste ersättakommunal

deendast undantaväljerOmML.18 §avdragsrätten enligt attmana
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kanske konkurrensutsatta skattefria nämligenområdena, vård-mest
och utbildningsområdena, från kommunala avdragsrätten,den måste
alltså slutet för avdragsrätten införas för övriga skattefriaett system
sektorer. omfattande iTrots ingrepp nuvarande regelsystem, kvarstår

del olägenheter. återfå avdragsgill mervärdeskattRätten alten
för kommunerna skulle fortfarande i de enskilda fallen framståseparat

förmånlig. får liksom konsekvenser i fråga hurDetsom nu om
föreningar stiftelser.kommunala stöd skall till ideella ocht.ex.ges

2.4.2 Tre alternativ

Nedan redovisas olika alternativ till lösning konkurrensfrågan.tre av
första infördDet alternativet visar konsekvenserna skattepliktav en

för sjukvård, tandvård och social Enligt utredningens direktivomsorg.
det alternativ utredningen bör Det andra alternativetär pröva.ett som

innebär inte får anskaffningaravdrag för ingående skatt ske påatt som
skattefritt sektorerna. Ingåendeoch fastigheter inom deavser varor

tjänster inom sektorerskatt anskaffningarsom avser av samma
förutsätts återfås i slutetdäremot kunna separat ett system.

tredje utredningens förslag och innebärDet alternativet utgör att
enligt slopas. frågakommunernas utvidgade avdragsrätt 18 § ML Ia

avdragsrätten innebär det anpassning till ML:s allmännaom en
kommunalt egenregiarbete fårbestämmelser. förhindraFör attatt en

konkurrensneutraliteten i förhållande till skattskyl-negativ inverkan på
diga näringsidkare, särskild metod för konkurrensu-föreslås att en

formtjämning införs vid sidan mervärdeskattesystemet. Det är enav
egenregikorrigering traditionell uttagsbeskattning.ersätterav som

Alternativ Skatteplikt för vårdtjänster

sjukvård, tandvård ochSom beteckning för tjänsternagemensam
social används nedan ordet vårdtjänst.omsorg

för det fallUtredningsdirektiven föreskriver utredaren konkur-att
renssnedvridningar konstateras föreligga bör i vilkenöverväga

undanröjas ifrågavarandeutsträckning sådana problem kan attgenom
områden förs in under beskattningen, eventuellt med reduceraden
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för ochförutsättningarnahandförstaiDärförskattesats. prövas
åtgärd.sådankonsekvenserna av en

åtgärderföreslåuppgift primärt ärutredningensEftersom att som
förutsätt-börkonkurrenssnedvridningarkonstateradeundanröjer

genomsnittligtskattesatsinföraförningarna prövas svararatt somen
föri kostnadeningårmervärdeskattebelastningden enmot som

innebärskattesatsenavpassningsådanvårdtjänst. Enproducerad av
utgåendedeneftersomskatteintäkter,ingen förändring statensav

mervärdeskattekost-Denavdragsrätten.effektenskatten balanserar av
värdföretagetsdelordning utgörnuvarandenad enligt en avsom

avdragsgilltillomvandlasinvesteringardrift ochkostnad för en
tillbakaföretaget betalafårvinstskatt. Denna attingående genom

omvandlas till företagetsmotsvarandeintäkten på sättdelen av
därför inteskattebeläggningenmedförGenerelltutgående skatt. sett

tjänster.ifrågavarandeförprisnivånpåverkanheller någon av
offentligadeni likhet meddärmedvårdföretaget blirenskildaDet

medsambandmervärdeskattebelastningen iokänsligt förvården
vid kostnadsjäm-neutralmervärdeskattenblirinvesteringar. Vidare

förelser.
ochupphandlingvidtill kommunerutgårDet statsbidrag avsom

Eftersomobehövligt.alternativdettatill vård blir enligtbidrag
med deni likhetingående skattenför denavdragsrättvårdföretaget får

mervärdeskat-doldfinnas någondet inteoffentliga vården kommer att
vårdtjänst.privattekostnad i priset för en

Även skallmöjligtdetså långt ärskattesatsenambitionen är attom
förekommermervärdeskattekostnadnuvarandevårdutövarnasmotsvara

värdin-olikabåde mellangenomsnittligt värde,det avvikelser från ett
uppgifterInhämtadeolika storlek.mellan företagriktningar och av

fem och sjumellanligga påbörtyder skattesatsen procentpå att
intäkt mervärdeskatte-helasjukvårdsföretagetsunder förutsättning att

sjukvårdsenheternasenskildadeförutsätterbeläggs. Alternativet att
medkan beläggasoffentliga vårdendenbudget utfall inomeller

offentligamöjligt inom dendetutgående Visserligenskatt. attvore
patientavgiften ochenbarttillbeskattningsunderlagetvården begränsa

reglerasvårdtjänstenför värdetmervärdeskattlåta resterande av
kan invändassådan lösningstatsbidrag. Motjustering engenom en av

enskilda falletdet i detgrundblir otydlig påbeskattningen attatt av



SOU 1993:75Ojfentlig verksamhet44

den utgåendeidentifiera hela det beloppinte går motsvararatt som
skatten.

införs för vårdtjänsternaskattepliktinnebärEn lagändring attsom
acceptabeltteknisk synpunktuppfattningenligt utredningensär ettur

införd skatte-konkurrensneutraliteten. Enför återställaalternativ att
kompensationssystemet föreffekternaplikt neutraliserar inte bara av

övrigasamtidigt lösningen påinnebärkommunerna, merpartenutan av
Alternativet haromständigheter.konkurrenspâverkanderedovisade

ibl.a. särlösningarkrävskomplicerande nackdelar. Detdock vissa
skalloffentlig verksamhetbeskattningsunderlaget förfråga hurom

förstaredan utredningensframgåttberäknas. Enligt vad avsom
direktiv undantagföreskriver EG:sSOU 1992:121delbetänkande
aktuella områden.delarnahuvudsakligafrån skatteplikt för de av nu

medskattebeläggasområdenaVisserligen får begränsade delar enav
emellertid inteskatteplikt löserinfördlåg partielltskattesats. En

uppkommertillfredsställande Dessutomkonkurrensfrågorna sätt.ett
blandade verksamheter.önskvärda effekter i form avnya

Slutsats

skattebe-informeratdelbetänkandetUtredningen redan ihar attom en
förordas.alternativ kanvårdtjänsterna inteläggning är ett somav

fastighetsomrádetomfattandeavdragsförbudAlternativ Partiellt2.
för kommunernaoch varor

modellenSammanfattning av

Avdragsförbud införs i vissaavdragsrätten begränsas.Den generella
verksamhet. Ingående skattskattefriavseenden för kommunal

berättiga till avdrag.skall inteavseende köp och hyra varaav
Vingåendefå till återbetalningKommunerna förutsätts däremot rätt av

framgåttEnligt vadförvärv tjänster.skatt som avavsom avser
i principåterbetalning dennatidigare avsnitt måste dock av

slutet utanförföravdragsgilla ske inomskatt systemett separatramen
till EG:s krav. Reglernaanpassadrnervärdeskattesystemet för att vara
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vadmedhuvudsak överensstämmai somfastighetsomrâdet börpå
verksamhet.yrkesmässiggäller för annan

Konkurrensneutraliteten

tillvisserligenlederverksamhetskattefriavdragsförbud itotaltEtt
samtidigtområden,dessajustinomkonkurrensneutralitet men

kanDettaområden.inomkonkurrensproblemuppkommer nya
börfalli såuttagsbeskattningreglermedkorrigeras somomnya

egenregiverksamhet. Dettaprivatochkommunalomfatta både
beskattningen avsevärt.komplicerar

konkur-acceptabeluppnåmöjligtdetdärför är attFrågan enär om
uttagsbeskatt-långtgåendebestämmelserrensneutralitet om enutan

ning.

undviksUttagsbeskattning

kanverksamhetskattefrikommunalförslopasavdragsrättenOm
upphandlingskattepliktigtillalternativintressantbliegenregiarbete ett

offentligadeninomtroligtintedäremot atttjänster. Det är manav
mervärdeskatte-nedbringaförvarutillverkning attsektorn skulle starta

kostnaderna.
motsvarande privatakonkurrensneutraliteten gentemotgällerNår det

föravdragsrättkommunalbibehållentordeverksamheter,skattefria en
fastighetsom-ochpådenstörande ärlikatjänster inte varu-somvara

tidenfördelad änöverjämntTjänsteupphandlingen ärrådet. mer
investeringarmedsambandihellerInte upp-varuupphandlingen.

fastighetsom-ochtjänsteinköpsådanakommer varu-somtoppar av
rådet.

inomavdragsrättenlåtadärförskulleavvägningrimlig attEn vara
frågaiobeskurenkompensationssystem ommodifierat varaett

fastighetsområdet.ochupphöra inomfårdenmedantjänster, varu-
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Styrning från varuinköp till tjänsteinköp

delalternativ leder tillfråga aktualiseras dettaEn är att enomsom
avdragsförbud till tjänsteområdetförvärv flyttas varuområdetfrån

får styrande effekt. När detavdragsrätt dvs. bestämmelsernaatt en
tänkta avdragsför-gäller skolmat kommer detsjukhusmat ellert.ex.

inventarier i verksamheten. Genombudet omfatta ochråvaror attatt
bolag eller privataupphandla serveringstjänster från kommunala

tillförsäkras. Pâför skulle avdragsrätteni stället råvarorentreprenörer
fördelaktigtmervärdeskattesynpunktskulle detsätt attsamma varaur

dyrareupphandla framför allt dessa krävertransporttjänster, om
i regi utförafordon med avdragsbar mervärdeskatt, än att egen

omständighet behöverinte säkert dennaDet är atttransponema.
allvarligt hinder för alternativet.utgöra ett

barnomsorgsverksamhetför sintänkbart kommunDet är att en
varvidsig för bilda flera bolag,bestämmer attatt persona-man anser

admini-matlagning ochför städning,len anställd i bolagär ett t.ex.
ochbolag inomanställd istrativa arbetsuppgifter och ett annat en

arbetsuppgifterbarnstuga för den skattefria barnomsorgen. Desamma
beståndsdelar. bolagalltså i sina Detförskolläraren har delas uppsom

barnom-debiterar dessautför de skattepliktiga tjänsternasom
inom föringående skattensorgsbolaget återkräver den ramensom

också de maträvaror,Därvid kommerkompensationsordningen. varor
i avdragsrätten.inkluderasstädredskap ingår i tjänstenm.m attsom

skalluppdelning tjänstersådanDet tveksamtär accepte-avom en
modell harfrånUpplägget skiljer sig uppgetts varaen somras.

ocksåfallet utförs arbetetdetanvänd inom den finansiella sektorn. I
dockkoncern.arbetsgivare inompersonal för skilda sammasammaav

detverksamheter. Imed den skillnaden arbetet även separataatt avser
uppdelningskertänkta fallet med barnstugan sammansattenav

ifrågasät-vilket bör kunnaarbetsuppgift i och verksamhet,sammaen
tas.

med särskild personalstädbolagVäljer kommunen däremot haatt ett
arbetsplatser bör ingenstädningen flerakanske ombesörjer påsom

ordning.kritik kunna riktas sådanmot en
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särskiljaskanoch tjänsterKrav på att varor

svårigheteralltföruppkommerdet inte storaförutsätterAlternativet att
ADBområdenaInomtjänster.frånsärskiljadet gällernär att varor
inomliksomsvårighetersådanadelförekommeroch tryckeri en

ikommunernaberörainte tordedockområdeden,enstaka andra som
rekommendations-imöjligtbörgrad. Det att t.ex.någon högre vara

iuppkommatänkaskanavgränsningsproblemdeform klara somut
avseendet.det

Fastighetsområdet

fastig-förgällerreglerbörfastighetsområdetInom somsamma
Ifastighetsägare.kommunalaförinförasi allmänhet ävenhetsägare

inskränkningar idetinnebärordningnuvarande t.ex.förhållande till
skattefriutåtriktadsåvälianvändsfastigheterföravdragsrätten som

verksamhetiochmyndighetsutövningenverksamhet i somsom
gällergenerella avdragsrättendenbehov. Förutomtillgodoser egna

uttagsbeskattning förbestämmelsernaproblemställningen egen-om
tilluthyrningskattskyldighet vidfrivilligtillregiarbete och rätten en

kommun.
kostnaderbådefastighetsomrâdet böravdragsförbud inomEtt avse

skildafall skullefastigheter. Iförhyrdaochnedlagda i annategna
medjämförtfastigheter,kommunsgälla förregler komma att egnaen

Avdragfastighetsbolag.kommunägtlokalerhyrkommun ettavom en
ellertill-drift,belöperskattingåendeförbör inte medges ny-,som

lokaler.förhyrdaombyggnadkostnader i
§enligt 2fastighetpåegenregiarbetenförUttagsbeskattning anv

inteverksamhetkommunalfastigheter if bör gällapunkt 2 som
byggnads-omfattaruttagsbeskattningskattskyldighet. Dennamedför

ritning,underhåll,ochreparationeranläggningsarbeten,eller pro-
lokalstäd-jämförlig tjänstdärmedkonstruktion ellerjektering, samt

fastighetsskötsel.ellerrenhållningfönsterputsning,ning, annan
byggnadervilkafastigheter påbarainteinnefattarfastighetBegreppet

gatumark, vägar,bestårfastigheteruppförts även t.ex.utan avsom
Bestämmelseridrottsutövning.rekreation ochoch mark förparkmark
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tillskulle därför ledauttagsbeskattninghär ifrågavarande enom
området.kommunaladetomfattande beskattning

skattskyldig förfrivilligtbliför fastighetsägareRätten att
finnas kvar.verksamhet bör inteskattefrikommunaluthyrning till

Statsbidraget 6 %

utanför fastighetsområdetför tjänsterendast avdragsrättenOm
kompensationsordning kanmodifieradikvarståkommer att en

utgår till kommunernastatsbidragetdet särskildaifrågasättas somom
ingåendeAndelenfinnas kvar.behöverupphandlingbidragvid

sjukvårds-insatstjänster ibelöper på köptamervärdeskatt t.ex. ensom
enstaka Detill någonförmodligen endasttjänst uppgår procent. sex

kostnadertjänster ochförberäknatsprocent varor,momssom
beräknatför högtnågotdessutomfastighetlokaler kanavseende vara

inhämtat.enligt vad utredningen
det medför någrastatsbidraget slopasSannolikt kan utan att

negativa konsekvenser.påtagliga

mervárdeskattefriutåkriktadMervärdeskattekonsekvenser i en
verksamhet Sjukvård m.m.

inteavdragsrättkommerförhyrningVid inköp eller attvarorav
för-inventarier elleranskaffningarnaföreligga oavsett avserom

brukningsvaror.
förinomföreliggaavdragsrättVid inköp tjänster enramenavsesav

utanför mervärdeskattesystemetkompensationsordningmodifierad
fastighet.inteförutsatt tjänsternaatt avser

kommervårdlokaler till kommunenhyrfastighetsägareEn utsom
fastighetsarbeten utförs iOmfå frivilligt inträde.inte kunnaatt egen

uttagsbeskattning ske.regi kommer att
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r
Slutsats

kompensation-nackdelendenalternativet harbeskrivnaDet att nyen
konkurrenssituationenåterställerheltdennainte hellersordning som

undvikas,uttagsbeskattning kangenerellinföras. Trotsmåste att en
omfattande.fastighetsområdetinomuttagsbeskattningenblir ändå

fastighetavseendetjänstersamtidigtförutsätterAlternativet att
i fråga avdragsrättbådesärbehandlasskalldeidentifieras eftersom om

uttagsbeskattning.och
alternativ.förorda dettafrånUtredningen avstår att

förslagUtredningensAlternativ 3.2.4.3

för kommunernaKompensationsordningen slopas

Förslaget

villkorlikakostnadsjämförelser påförskapa förutsättningarFör att
tillansluter siggradi högalternativföreslår utredningen ett som

bestämmelser.allmännaML:s
generellakommunernasalternativetUtgångspunkten för är att

slopas. Eftersomkompensationssystemetavdragsrätt inom samma
de skattefriaverksamhet inomför privatråderavdragsförbud som

upphör samtidigtverksamhet,kommunalgälla försektorerna avses
upphandlingvidtill kommunernautgårdet statsbidragbehovet somav

näringsid-tillbidragliksomutbildningstjänster närvård- och utgesav
detMervärdeskattekostnaden blir iområden.kare inom samma

vårdverksamhet.privatoffentlig ochhelt jämförbar iavseendet t.ex

Avdragsbegränsning

föreslås upphöra§stycket 18andraenligt attAvdragsrätten av a
istadgandetallmännafölja detomfattning börgälla. Avdragsrättens

till de regleråtergånginnebärvilketförsta § ML,stycket 17 enav
fårskattredovisning1991. Vidårföre ingångengällde avavsom
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avdrag, med vissa begränsningar. således för ingående skattgöras
hänför sig till förvärv eller import för verksamhet medförsom som

skattskyldighet. För vissa kommunala resultatenheter kommer
avdragsrätten relativt renodlad med antingen avdragsförbudatt vara
eller avdragsrätt för förvärven. det gällerNär centralamerparten av
förvaltningar och vissa andra enheter blikan det nödvändigt att
fördela hela den ingående efter skäligskatten grund.

Ett avdragsförbud för kommunal skattefri verksamhet innebär att
eventuell mervärdeskatt lokalhyror kommer omfattasatt av
avdragsförbudet. Fastighetsägares till frivillig skattskyldighet irätt
samband med uthyrning lokaler används i kommunal verksam-av som
het inte medför skattskyldighet därförbör upphöra. I detsom
sammanhanget bör den återföringsplikt uppmärksammas gällersom
för fastighetsägare i fall förutsättningarvissa för frivillig skattskyl-om
dighet inte längre finns. Lagrådsremiss mervärdesskattelagI Nyom
föreslås 9 kap. tredje återföring5 § stycket dock inte skall görasatt

verksamheten i de uthyrda lokalerna till följd lagändring inteom av
längre medför skattskyldighet eller till återbetalning.rätt

En särskild fråga gäller skattskyldighet och därmed sammanhän-
gande avdragsrätt för försäljningden och tjänster skerav varor som
från gymnasieskolornas yrkesinriktade linjer. Som led i utbild-ett
ningen säljs bilreparationstjänster. byggtjänster, serveringstjän-t.ex.

Det utvidgade yrkesmässighetsbegrepp infördesster m.m. som
samtidigt förmed den generella avdragsrätten offentlig verksamhet vid
skatteomläggningen medförde ifrågavarande verksamhetatt numera
bedöms yrkesmässig.som

Försäljning från restaurangskolor eller bilreparationstjänstermatav
från fordonstekniska linjen kan konkurrensfaktorutgöram.m. en

näringsidkare i motsvarande branscher. Prissättningen hållergentemot
ofta nivå inte överstiger kostnaden för elleravsevärten som varu-
materialförbrukningen. Varukostnadcn också högre i samband medär
utbildningen vad den för näringslivet iän övrigt. Det leder tillär att
det eventuella mervärdet blir lågt. Sannolikt det sålunda främstär
prissättningen i sig kan konkurrensfaktor. Utredningenutgörasom en

därför intedet bör innebära olägenhetnågon bestämmel-att attanser
i just detta hänseende får utformning före skattere-serna samma som

formen. Då ansågs ifrågavarande verksamheter inte yrkes-vara
mässiga. Man uppnår därmed den fördelen den ingående skattenatt
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ingående skattdenVarkenskälig grund.efterinte delasbehöver upp
blirförsäljningendenellerutbildningen som avsersom avser

avdragsgill.

övergângsfrágorAvdragsförbud och

ledasektorer kanskattefriakommunalaföravdragsförbudaviseratEtt
ikraftträ-föreunder tideninvesteringar görstill onormalt ettstoraatt

mellan beslutförflytakantiderde långatilldande. Med hänsyn som
allt vidframför störreinträdeför avdragsrättenstidpunktenoch

delvisskäligtintedetutredningen ärbyggnationer attattanser
avdragsförbud.föreslagetikraftträdandettidigarelägga av

Egenregiprobleznatiken

kommu-skattepliktiga tjänster tillsäljernäringsidkareFör deatt som
medi sambandefterfråganminskadinte skall drabbas attav ennerna

åtgärder vidtasbörbegränsas,avdragsrätttenden kommunala som
kommunaltProblemetutveckling. ärmotverkar sådan att egen-en

mervärdeskattesynpunkt.blirregiarbete gynnat urannars
betänkandesittredogjorde iKISindirekta skatterKommittén för

alternativa lösningartvåff för1989:35 229SOU av egen-s.
generell avdragsrättuttagsbeskattning ochnämligenregiproblemet,

Tillämp-generell avdragsrätt.medalternativetoch valde alltså en
bedömdesuttagsbeskattningsalternativetvidningssvårigheterna vara

förverkligande konkur-försvåraallvarligt skulleså de ettstora att av
rensneutraliteten.

delvis annorlunda.förutsättningarnavalsituationden aktuellaI ärnu
EG, haroch anpassningenkonkurrenssituationenFörutom gentemot

blivitresultatenheter harsjälvständigainneburitutvecklingen att
lämnade sittsedan KISförvaltningarnakommunalavanligare inom de

betänkande.
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Kommunal mervärdeskattesystemetuttagsbeskattning inom olämpligär
flera skälav

Utredningen kommit fram långtgående uttagsbeskattninghar till att en
egenregitjänster inom mervärdeskattesystemets inte kanav ram

förordas. förUttagsbeskattning metod komma till medrättaattsom
egenregiproblemet nackdelar. hur omfattandehar kända Frågan om en
uttagsbeskattning bör kan innebära avvägning mellansägasvara en

sidan tillgodose rimligt krav på konkurrensneutralitet ochatt ettena
på andra sidan utforma förbestämmelserna uttagsbeskattning såatt att
de blir praktiskt hanterbara.

För undvika konkurrensnackdelar för offentlig skattefri verksam-att
het bör bestämmelser uttagsbeskattning inom mervärdeskattcsyste-om

motsvarande privata verksamheter.även Enmet avse avny grupp
näringsidkare saknar erfarenheti allmänhet helt mervärdeskattsom av
får i fallså redovisa mervärdeskatt i form uttagsbeskattning. Detav
medför också uttagsbeskattningen kan komma bliatt att mer om-
fattande vad motiverat hänsynen till de skattskyldigaän ärsom av
företagen. uttagsbeskattning inte minst inom det kommunalaEn -
fastighetsområdet kommer medföra sådana kostnadsökningar iatt-
form mervärdeskatteinbetalningar krav kommer ställasstörre att attav

formpå någon statlig kompensation. En konsekvens breddadav av en
skattebas i medlemsland de inbetalningar skall tillär görasett att som
EG blir Ett sådant perspektiv inger betänkligheter be-större. om
skattningen inte resulterar i nettotillskott i statskassan närmastett utan
kan betraktas teknisk lösning för bidra till konkurrensu-attsom en
tjämning.

EG:s direktiv tillåter i omfattning bestämmelserbegränsad om
uttagsbeskattning. får införasSådana bestämmelser dels för uttag som
sker för privata ändamål, dels i situationer för undvika konkurrens-att
snedvridning. uttagsbeskattningsreglernaDe nuvarande svenska för
fastighetsägare utför arbeten i regi, utanförgå EG:ssom egen anses
regler. Ett medgivande fortsatt tillämpning kan dock komma attom en

inom för särskild konsultationsprocedur.göras Bestämmel-ramen en
generell uttagsbeskattning för egenregitjänster inom hela detser om en

kommunala området, inte förenligttorde dock med EG:svara
direktiv.
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möjligtintedet är attutredningenSammanfattningsvis attanser
bestämmelserinföramervärdeskattesystemetför om eninom ramen

uttagsbeskattning.långtgåendemer

produktionoffentligvidanbudskonkurrensLagförslag om

Närings-Finansdepartementet,förföreträdaremedEn arbetsgrupp
lagförslag DsutarbetatharCivildepartementet ettochdepartementet

skallm.fl.och kommunernaföreskriver1992:121 statenattsom
skullelagförslagetOmkonkurrens.iantal tjänsterupphandla stortett

härutredningenkonkurrensproblemdetordekomma somantas,att
lagrådsremissföreliggandeNulösta.huvudsakibelyser vara

påkravfrågailika långtgårinteförslagdockinnehåller omett som
detdärförharUtredningen ansetti konkurrens.upphandling vara

kommunalfrågan rörmedvidarenödvändigt arbeta egen-somatt
betraktaskan ettRedovisningen närmastregiverksamhet. som

principförslag.
utvecklings-Landstingsförbundensochstödja Kommun-I syfte att

särskildinrättaregeringenredovisningsområdet attarbete enavser
Finans-,förskall beståGruppen representanteravexpertgrupp.

Riksrevisionsverket,förCivildepartementenochNärings-, samt
tordeKonkurrensverket. Detochupphandlingför offentligNämnden

utredningensutformningendennödvändigt närmareatt avvara
arbete.medprincipförslag samordnas expertgruppens

utanförEgenregikorrigering2.5

mervärdeskattesystemet

konkurrensutjämningförmetodKommunalintern2.5.1

bestämmelsernautvidgaförförutsättningarnaföljdSom attatten av
begränsade,mervärdeskattesystemet ärinomutagsbeskattningom
teknikinföramöjligtdetfrågan äruppkommer att somenom

utlöserändåbeskattningfaktiskinnebärintevisserligen sommenen
mervär-egenregiarbetenvidbelastning motsvararekonomisk somen

upphandling.viddeskattekostnaden
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alternativ till traditionell uttagsbe-Utredningen föreslår att ett
metod avseddskattning vid egenregiarbete införs. Det är ärsomen

kommun och helt utanförfullt hanteras inom respektiveatt ut
betecknas internmervärdeskattesystemet. kan därförDen som en
visserligen inte ligga inommetod för konkurrensutjämning. Det torde

detaljerat förslag iför uppdragutredningens presentera ettattramen
angelägenhetdenna fråga, eftersom det inte mervär-är som avseren

mervärdeskatteförslag har dock utformatsdeskatt. Utredningens så att
komplet-konkurrrensutjämning avseddden interna metoden för är att

Metoden beskrivs därför imervärdeskattelagens bestämmelser.tera
det följande.

iekonomiska i kommunernaFörslaget bygger på det ansvaretatt
ledning medolika grad decentraliserat under centralär etten

förvaltning eller resultatenhetövergripande Varje kommunalansvar.
skattepliktiga egenregiarbetenföreslås bli skyldig i samband medatt

mervärdeskattekost-belasta sin budget med belopp motsvararsom
bestämning ifrågavarande beloppnaden vid upphandling. Vid av

sociala avgifter skallföreslås lönekostnad och utgöraatt summan av
vidberäknas bli denunderlaget. Belastningen som ensamma

med den skillnadenuttagsbeskattning i mervärdeskattesystemet men
innebärdet framräknade nettobelopp. Detbeloppet utgör attatt ett

för ingående mervärdeskattavdrag inte heller kan medges
i regi.kostnader sammanhänger med arbetet egensom

egenregiarbeten tänktför skattepliktigaTrots korrigeringen är attatt
har utredningen denkunna hanteras inom respektive kommuninternt
egenregiarbeten inteuppfattningen metoden utforma sågår attatt att

interna metod förjämfört upphandling. Dennamed egen-gynnas
administrativregikorrigering för hanteringen ingenkräver ny

utanföruppbyggnad kommunerna.

för egenregikorrigeringtekniska utformningen metodDen av en

för egenregiarbete skallkorrigeringFörutsättningen för ettatt en
skattepliktig tjänstenligt ifrågavarande metod i principgöras är att en

verksamhet inteutnyttjas eller tillgodogörs inom kommunen i somen
den kommunalamedför Korrigeringen består iskattskyldighet. att

skall belastaförvaltning tillgodogör sig arbeteteller resultatenhet som
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mervärdeskatte-denbeloppmed extrasin budget motsvararett som
medfört.skulle hatjänstupphandlingkostnad sammaavensom

medpåslagprocentuelltBelastningen utgöra summaettavses
underlag.avgiftersocialaochlöiiekostnad som

fåskallinteresultatenheternakommunala ettenskildadeFör att
medsambandibelastningenföljdtillekonomisktmindre utrymme av

centraltkommunernainförs, krävsegenregikorrigeringkrav attatt
förTotaltverksamheterna.olikadeförbudgetutrymmetökar
devadungefärbudgetutrymmetökningen motsvarakommunen bör av

följdmed tillanslagsinabelastakommerresultatenheternaolika avatt
medeltilldelningextraegenregiarbete. Dennaförkorrigeringar av

omfattningenrelation tilliresultatenheternamellanfördelasbör av
ordningen.till denvid övergångenegenregiarbetenskattepliktiga nya

tillgodoseresultatenheternasedanmedel fårtilldeladeförInom ramen
ellerupphandlingantingentjänsterskattepliktigasina behov genomav

harför verksamhetenförutsättningarnaekonomiskaegenregiarbete. De
egenregiarbetetkostnadsbelastninginte försämrats. Dendärmed som

ellervarken skattsåledesenskilda fallet, ärförorsakar i det enen
inteegenregiarbeteförkorrigeringdefinitiv avgift somutan en

fårutgångVid budgetåretsekonomi.totalapåverkar kommunens en
korrigering-bokförtsharför vadavräkning ske sammantaget somsom

harcentraltbeloppdetegenregiarbetetill följd mot somavar
föreligga,sigdå visaravvikelserändamålet. Omberäknats för större

år.kommandejusteringar ske förfår
vidbelastningenbokföringsmässigadenförförutsättningEn att
kankostnadfaktiskuppfattasskallegenregiarbete somsom en

kommunaladenupphandling,vid ärmervärdeskattenjämföras med att
budgetansvar.medenheterflerauppdelad iverksamheten egetär

påleda till kravetförutsättsbokföringsåtgärderDe interna attsom
skapatvingande. Förmåstetillgodoseskonkurrensneutralitet attvara

konkurrensutjämningförmetodinternhelttrovärdighet för att en
efterlevnadennödvändigt ägnasdetsitt syfte,faktiskt fyller är att

revisionsbe-detskallmeningutredningensEnligtsärskilt intresse. av
samband medredovisning ikrav påföreliggandeframgårättelsen att

avseendetbrister i detEventuellaupprätthållits.haregenregiarbete
revisionen fårkommunalasamband med deniuppmärksammassom

bevil-skallnämndernaenskildaeller dekommunstyrelseinvägas när
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garantier för kommun-jas ansvarsfrihet. därför skapasDet måste att
instruktioner.fullmäkti revisorerna sådana8 ere 8

bär omfattaOmrådet egenregikorrigeringensom

för bedömning vilkaskattepliktiga tjänsterEn genomgång olika avav
egenregikorrigering visar vilka svårig-föremål förtjänster bör blisom

avvägd avgränsning. En uppräkningheter det medför välgöraatt en
leder medföremål för egenregikorrigeringtjänster skall bliav som

områden inordnas. Utredningensannolikhet till krav påstor att nya
i princip samtligadärför utgångspunkten bör attattanser vara

inteutförs i regi inom områdenskattepliktiga tjänster egen somsom
egenregikorrigering.medför skattskyldighet skall omfattas Iav

undvikapreciseras.förtydligande syfte bör vissa undantag För att
fastighet eller inte börviss tjänsttveksamheter ävenavserom en

utanförfastigheter hanterastjänster utförs i regi påsom egen
mervärdeskattesystemet.

personal ellerEgenregikorrigering bör ske oberoende egenav om
anlitas förpersonal från förvaltning inom kommun ensammaannan

viss prestation.

Undantag från egenregikorrigering

vilka tjänsterdet gällerSvårigheter kan uppkomma avgöranär att som
integreradeskattepliktiga och vilkaavskiljbara tjänster utgörär som

vårdpersonalenegentligaskattefri vårdtjänst. Dendelar t.ex.av en
arbetsuppgifter vidutför administrativaibland ett separatsom

mestadels frågaskattepliktiga tjänster. Dettillhandahållande ärutgör
upphandlingkaraktär tjänsternainterna prestationer sådan att avom av

alternativ.näringsidkare inte realistiskt Detfrån fristående är etten
konkurrenspåverkan i dessa fall.föreligger inte egentligdärför någon

visserligen skattepliktigaUtredningen tjänster är närattmenar som
naturlig del i arbetsupp-ingårde betraktas isolerat som enmen som

skattefriagrunden arbetsuppgifter integifterna för personal med i
egenregikorrigeringen. Detskall omfattas den föreslagna sammaav

vårdområdet,unika förbör gälla för tjänster ävenär t.ex. omsom
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karaktäradministrativtjänsterutförfall t.ex.enskildaipersonalen av
klinikchefer,utförstjänsterHär avdel.betydande somtill avses

daghemsföre-skolledare,läkarsekreterare,avdelningsföreståndare,
Tjänsterliknande.ochhemtjänstpersonaldagbarnvårdare,ståndare,

arbetsuppgifter såsomblandademedpersonalutförsövrigti avsom
blidäremotbörbyggnadsunderhållochstädtjänster, transporter

förutsattegenregikorrigeringkonkurrensutjämningför genomföremål
skattepliktiga.de äratt

iresulterartjänsterochskattepliktiga somsådana varorUttag av
förinomuttagsbeskattasbörkonsumtionsavgifter ramendebitering av

sophämt-ochel,VAföravgifterHärmervärdeskattesystemet. avses
förvaltning.kommunalidrivsverksamheterdessaning om

Konkurrensneutraliteten

förhanterar systemettkommunernainnebärordning attEn som
be-faktisknågonförkritiseras attkaninterntkonkurrensutjämning

avseendeendastberättigadtordekritiksker. Dennainteskattning vara
inomnäringsidkareprivataföregenregikorrigeringendelden somav

uttagsbeskattning, t.ex.faktiskområdenskattefria motsvaras enav
utredningensEnligtfastighetsområdet. upp-inomegenregiarbeten

och konsum-konkurrens-åstadkommamedarbetetbörfattning att
kostnadsjäm-förförutsättningarpåinriktattionsneutralitet att gevara

villkorlikapå såverksamhetprivat somochoffentligmellanförelser
verksam-förförutsättningarandragällerdäremotdetmöjligt. När

heltharskillnaderfinnsdet somkonstateratsredan attharheterna
iskillnaderHärbeskattningsregler.gällande avsesorsaker änandra

Detprioriteringarkommunala somstatsbidrag, m.m.ansvarsområden,
ochupphandlingmellanvaletmedsambandibetydelsefrämst är av

friståendefrånupphandligenegenregiarbete är attkommunalt
mervärdes-till följdofördelaktigframstå avfårintenäringsidkare som
konkurren-förmetodeninternadengällerdetNårkattebelastningen.

kommu-såutformasden attnödvändigtdärför attdetsutjämning är
det äregenregiarbeteförställetiupphandling omväljernerna

likartade.övrigti ärförutsättningarnaochfördelaktigtekonomiskt
konkurrensutjämningförmetodinternförförutsättningEn att en

intedetuttagsbeskattning ärtill attalternativgodtagbartskall ettvara
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föreligger utvidgad uttagsbeskattning inomfaktiskt behovett av en
framgått föregående tordeSom detden privata vårdsektorn.t.ex av

införa bestämmelser långtgåendedet dock inte möjligt att om envara
uttagsbeskattning mervärdeskattesytstemet.i

konkurrensutjämning utveckling2.5.2 Extern enmetod för
föregående metodav

enligthanteringen den presenteradeOm det vid den praktiska
acceptabel konkurrensneutralitetmodellen skulle visa sig gentemotatt

näringsidkare inte uppnås, finns enligtskattskyldiga privata ut-
föregåendemöjlighet utveckla metodredningens uppfattning ettatten

hanteringen förutses denEftersom den internasteg. vara samma
aktuellt hänseende heltinnebär komplettering iinte nyttatt ettnuen

måste byggassystem upp.
konkurrensutjämning härDet slutna för ärsystem avses ensom

alternativ tillavseddomvänd kompensationsordning att ettvara
i samband medkommunernauttagsbeskattning. Avsikten är att
skall inbetalasärskild betalningsmottagareegenregiarbete till etten

föregående metod endastenligtbelopp denmotsvarar summa somsom
Vadbokföringsåtgärd.belastar resultatenhetens anslag somgenom en

inbetalats till detta slutnaharkommunerna system,sammantagetav
skall dockåterbetalningåterbetalas till Föresedan kommunerna. en

efterinbördes mellan kommunernaomdisponering skebeloppenav
i kompensa-avdragsrättenskattebärkraft. På det sätt ettt.ex. som

effekt reellfallettionssystem enskilda.i det ger samma som en
i i detuttagsbeskattningavdragsrätt, förutsätts omväntett systemen

effekt reellkortkurrensutjämnandeenskilda fallet som enge samma
uttagsbeskattning,alltsåuttagsbeskattning. Modellen fungerar som en

sig konkurrensutjämningssystemdet i realiteten rör etttrots att om
faktisk beskattning.utan

från interna metodenhär skiljer sig således den på såDen metoden
konkurrensutjämning skalldet förbeloppsätt motsvaraatt som

betalas till friståendevid upphandling fårmervärdeskatten ut ett organ
i stället för kommunen. Dessutom kommer dethanteras inom attatt

det belopp kommunen betalarföreligga viss skillnad mellan utsomen
återfår.till kommunoch det belopporganet som samma
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andranyhetstidningar,Allmänna3
böckerochpublikationerperiodiska

bestämmelserNuvarande3.1

skatteplikt.frånundantagennyhetstidningallmänMLEnligt § 9 är8
publikationsådanundantagetgälleranvisningarna9Enligt punkt av

minstmedutkommer ettnormalt nummerdagspresskaraktär somav
i formnyhetstidningjanuari 1991 ävenärden lvecka. Fr.o.m.varje

Undantaget ärll.punkt ettskattefrikassettidningellerradio-av
ingåendeförföreliggeravdragsrättdvs.undantag,kvalificerats.k.

Upplåtelsebeskattas.intetidningen avförsäljningenskatt trots att av
skattepliktig,däremotnyhetstidning ärallmäniannonsutrymme en

endastTrotsutformning attochackvisition annonser.liksom även av
såledesföreliggerskattepliktig,omsättning ärutgivaresdel av enen

ingående skatt.allföravdragsrätt
all-denfrånundantagennyhetstidningarallmännaFörsäljning varav
f.1071001968:prop.till MLpropositionenI s.varuskatten.männa

avvaktanimervärdeskattentillöverfördesundantagetföreslogs att
föreslogsDäremotpresstödsutredningen.pågåendeden dåresultatet av

mervärdeskatt.medbeläggasskulleannonstjänsterochatt annonser
nyhetstidningarallmännaförundantagetgjordesskälskattetekniskaAv

undantag.kvalificerattill ett
betänkandei sittföreslogKISskatterindirektaförKommittén

skullenyhetstidningarallmänaförundantaget1989:35SOU att
följande.bl.a.f177anförde s.slopas och

mervärdeskatte-ochutredningenverkställdadenbakgrundMot av
tidningarnade starkastesubventioneringkaraktärbefrielsens avav

skattebefrielsenförordakunnakommittén inte attsiganser tillhandahål-förundantagetsåledesKommittén attkvarstår. anser
ochhelheti sinslopasbörnyhetstidningar attallmännalande av

behöververkligentidningartill destöderforderligtfrågan somom
utredning.särskildförföremåldet blir en



andra periodiska 1993:75SOU60 Allmänna nyhetstidningar,

96 dock departementschefen1989902111 ansågpropositionenI s.
innebärakomma lâgtäckningstid-skattebeläggning skulle att attatt en

starkare. En samlad bedömning leddeblevningarnas bidragsberoende
till slutsatsen undantaget fråndepartementschefen komtill attatt

skatteplikt skulle bestå.

inverkanMervärdeskattens3.2

konkurrensneutraliteten

tidningarna i ökad utsträckningtendens inom dagspressen ärEn att
del bilagorna har stående medaninnehåller temabilagor. En temanav

innehåll.blandat Exempel påhar växlande ellerandra ämnesom-ett
programutbud i radio och och trafik,TV,råden i bilagorna är motor

näringsliv och privatekonomi. Påmode, skönhetsvård, hälsa,
tidskrifterfinns skattepliktigatidningsmarknaden i övrigt ärsom

motsvarande områden.specialinriktade
bilagor till allmäntordegällande uppfattningenDen att envara

tidningenlöpsedlar, del ochnyhetstidning, liksom utgöräven en av
sammanhanget kan detdärför omfattas skattefriheten. I nämnas attav

entydigtkan svårti den praktiska tillämpningen avgränsaattvara
Tillämpningen därför ytterliga-skullebegreppet allmän nyhetstidning.

skulleenskilda fall behövaförsvåras det i avgöras om enre om
för nyhetstidning.allmäninnehåll uppfyllerbilagas kraven en

skiftande karaktär. Vissa bilagor kan haInnehållet i bilagorna är av
naturligde framstår delnyhetsförmedling gör att som avenen som

innehållredaktionellt närmastdagstidningen, medan andra har ett som
eller fackpressen. Veckopressen ochkan jämföras med populärpressen

tidAftonbladet sedanfackpressen har över utgerattreagerat en en
Manbilaga till kvällstidningen.särskild söndagstidning attansersom

liksom format, tryckkvalitet ochdet redaktionella innehållet papper,
Veckotidning. Det endast tidningensfärg den jämförbar med ärgör en

läsaren på detuppmärksammar frågalogotype äratt om ensom
tidningsbilaga.

Zidningsutgivarçfärening VECT U ilêckopressens klagade
NO dagspressen befriad frånskrivelse januari 1990 till över äratt

skattepliktig. åberopademervärdeskatt medan populärpressen Manär
veckotidningsliknande material helabl.a. dagspressens tiden växeratt



61periodiskaandranyhetstidningar,AllmännaSOU 1993:75

förkonkurrensvillkorensnedvridningenochi omfattning att av
framhöllNObetydelse.iökakommersuccesssivtpopulärpressen att

lågvärderingardeifrågasättaanledningfannsdet inte somattatt
tilllederdetdagstidningar,för attmomsbefrielsenbakom men

tidningarvilkabeträffandegränsdragningsproblemoundvikliga som
konstateradeNOskattebefriade.respektive attskattepliktigaskall vara

förhållandekonkurrensfördel ibetydandeinnebärmomsbefrielsen en
medier.ochpublikationertill andra

1992septemberKonkurrensverkettillsigVECTU har väntäven
be-gällerdetlikabehandling närönskemålframförtoch enom
tillhänvisatdärvidochtidningskategorierolikaskattningen av
förskälintefannKonkurrensverket attEG.inomförhållandena

ville ifrågorna,aktualiseradeVECT U utanutreda denärvarande av
Statskontoretsdelsutredningar,pågåenderesultatetstället invänta av

mervärdeskatteutredning.dennapresstödet, delsutredning om
uppvaktatbl.a.harFackpressenFackpressSvenskFöreningen

populärpressenochFack-fråga.i varaskatteministem uppgessamma
inomtidskriftermotsvarandeochdagspressendiskriminerad gentemot

nyheterförmedlaremedverkavidareEG. Fackpressen avsomuppges
samhälls-iundervisningopinionsbildning ochi samtinformation,och

främstunderstrykerMandebatten.kulturpolitiskadenochdebatten
Ävenvidareutveckling.ochutbildningförbetydelsefackpressens

EG.inomgällervadtillharmoniseringförordarFackpressen somen

konkurrensneutraliteteni frågaslutsatsUtredningens om

omständigheter nuvarandetillbidrarallt två attframförDet är som
effektkonkurrenspåverkandehamervärdeskatteregler kan sägas en

dvs.gränsdragningsfrágan,tidningsområdet. Den ärinom ena
skattepliktfrånfinnsnyhetstidning. Detallmändefinitionen enav

starktämnesmässigt ärnyhetsförmedlingundantagna tidningar vars
Andrareligion.ellerekonomiämnesområde,tillkoncentrerad t.ex.ett

hafallenenskildai deämnesområden kantidningar inom samma
i denskillnadenmåstekonsumentenskattepliktiga. Förbedömts vara

skattepliktigadensvårförståelig. Förbehandlingenskattemässiga vara
försämrad konkurren-ställningstagandet avsevärtmedförtidningen en

innehåll. Entidningarnasgälleromständighetenandrasituation. Den
ochfortlöpandedominerastidningardel dagspressens enavstor av
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tendens dock deklarnyhetsförmedling. En äraktuell allmän att
har redaktio-grad därutöveri ökandeallmänna nyhetstidningarna ett

i fack- och populärpressensfannsinnehåll tidigare enbartnellt som
generelltharpopulärpressenfack- ochtidningar. Avgränsningen mot

redaktionelltslagdendärför blivit otydligare. I månsett samma av
återfinns i deoch populärpressenfinns i vecko- äveninnehåll som

konkurrensfaktormervärdeskattenallmänna nyhetstidnigarna utgör en
förstärksoch fackpressen. Dettanackdel för vecko-till attav

undantag,kvalificeratnyhetstidningarför allmännaundantaget är ett
tidningenframtagningen ärden kostnaddvs. även avsom avser

avdragsrätten för ingåendeföjdfrån mervärdeskatt tillbefriad av
skatt.

tidningsområdetdirektiv för3.3 EG:s

undantag fråninnehåller ingetmervärdeskattedirektivetsjätteDet
till rådetsbilaga Hnyhetstidningar. lskatteplikt för allmänna en

emellertid uppräknats1992 haroktober9277EEG den 19direktiv av
reduceradbeläggas medfåroch tjänsterantalett ensomvaror

bl.a.framgårbilaganfem Avskattesats lägst attprocent.om
tidskrifter inteochtidningartillhandahållande böcker, somav

tiddenkategori. Undertillhör dennahuvudsakligen innehåller reklam
handelgränsöverskridandebeskattningförövergångsordningen avsom

förutsättningland bl.a. underfårEG-området skall tillämpasinom ett ,
% ellerunderskattesats 51991 hadelandet den januaril enatt en

sådanfortsätta tillämpaeller tjänst,nollskattesats på att enen vara
1996.fram till utgången årskattesats av

EG-ländernaTidningsmomsen i

ochdagstidningarpåEG-länderna skattesatsGenerellt harsett samma
omfattasböckertidskrifter. vanliga ocksåDet är att sammaav

inom EG.skattesatsernaNedanstående tabell visarskattesats.
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Land
UKPORLUX NLITHE IRLFRESPDEDABE

O53 64O5.5 437256Böcker
O564 31042,130 70Dagstidningar
053 64212 l 4370Tidskrifter 0

priskänslighetDagstidningars3.4

analysgjorträkningutredningensförharGustafssonKarl ErikProfessor en
helhetsiniAnalysenpriskänslighet. presenterasdagstidningsupplagansav

betänkandet.bilaga tillsom
avseendehelårsabonnemangförprisökningenvisar en sex-Analysen att
konsumentindexöverstigertjugoårsperiodendenunderdagarstidning senaste

tillmed hänsynupplagan,Samtidigt har taget40med drygt procent.
abonneradesamtligaAv9med 8ökatförändringar,strukturella procent.-

underupplagaförloratstorstadspresseninomnågradockhardagstidningar
morgontid-storstadspressensförPriselasticitetenfemårsperioden.den senaste

upplageminsk-till% har lett10realprishöjningdvs.ningar -0,3,är enen
priselasti-helhetdagspressen ärabonneradedenFörning på 3 somprocent.

citeten -0,1.
sedanAftonbladet och Expressenpriset påharlösnummergällerNär det

real-vilketkronortillfemtiostigit från öre motsvarar1968år ensex
sjunkitharupplagasammanlagdaTidningarnas96prishöjning på procent.

innebärvilketmed 2,5eller attexemplar,000med knappt 25 procent,
upplagetopphadeAftonbladet och Expressen0,03.priselasticiteten är en-

priskänsligheten,beräkningförstartårdetta år1971. Väljerår avsomman
höjtsprisetmedanmed drygt 17sjunkitharkonstateras upplagen procentatt

den-0,2. Underpriselasticitetstal på senastefår dåmed 80 Man ettprocent.
ochAftonbladet Expressen.för-0,3priselasticitetstaletfemårsperioden är

drabbathartemårsperiodenunder denupplageförlusternaDe senastestora
förlorat 3harMorgontidningarnastorstäderna. procentisjudagarstidningarna

4-5och kvällstidningarna procent.
kraftigthöjdesAftonbladetförpriset utankonstateratGustafsson har att

denlanseringenmedsambandiupplageminskningmotsvarande nyaav
måsteproduktförändringarGustafssonenligtvisarDetSöndagstidningen. att

priskänslighet.dagstidningarsbedömningslutligin vidvägas aven
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Ekonomi

Andelenannonsmarknaden.frånintäkternafår 60Dagspressen procent avca
väsentligtdagstidningar ochabonneradeförnågotannonsintäkter störreär

19881987 ochLönsamhetsmässigt årenlösnummerförsålda.förmindre var
minskandemedkonjunkturnedgångenTrotsför dagspressen.toppar

förbättradagstidningsföretagenkunde19901989 ochnettomarginal under år
tyder1992 resultatuppgifter årsPreliminära1991.under årlönsamheten om
bådegällerytterligare något. Detförbättratskan hapå lönsamhetenatt

drabbatshaTvå tidningsgrupperkvållstidningar.morgontidningar och uppges
andraandratidningarna och denDen ärlågkonkjunkturen. gruppenenaav

morgontidningar.storstädernasärgruppen

mervärdeskattKonsekvenser av

priskänsligheten abonne-tillkommit framanalysenGustafsson har i att
förockså kommitUpplagemarknaden harmycket låg.är att svara enmang

1980-talet.delenundertotala intäkternadel deallt större senare avav
annonsintäkterna. Enkonjunkturkänsliga änmindreUpplageintäkterna är

på dagspressensbegränsade verkningarfåmervärdeskatt beräknasinförd låg
produkten viktigaretyda påpriskänsligheten ärupplaga. Den låga attuppges

itidningarinförande mervärdeskattvid ärSärskiltpriset.än utsatta ett av
andratidningarna. Totalts.k. ärunderläge, dekonkurrensmässigt sett
beroende presstödet någotframtid änemellertid andratidningarnas avmer

annat.

Reklamskatten3.5

uppdragStatskontoret utarbetat1993:20 52I Ds avrapport soms.en
ekonomi följandei offentligför studier sågsExpertgruppenESO om

punktskatter.

förutsättning harunder dei EG-ländernaaccepteradePunktskatter är att
gränskontroll. Närde kansådantkonstruerats på sätt ut utanatt tasett

konkurrenshänsyn komma innebärareklamskatten kandet gäller attatt
gällerreklamtrycksaker. När detskatten påbortSverige väljer att ta
skulledet inte troligt deni dagspressen ärannonsskatten på attannonser

Därförutländska konkurrenter.förhållande tillläge iinnnebära sämreett
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finnasnationellt. kanDetkanfråga avgörastroligenblir detta somen
konkurrenssituationen mellanperspektivdetta överanledning,att seur

tekniskasamband medif.n.utredsPunktskattermedier.olika an-
1991:113.DirenligtEGtillpassningar

ifinns baraannonsskattellerreklamskatti formPunktskatter av
hävdasvårttroligen blikommerOsterrike. Det attattSverige och att en

finnsdå det intefinnasmedier skai trycktapåpunktskattsådan annonser
etermedia.i

1972:266.reklamskattelagenenligtreklamochpåSkatt utgår annonser
nyhetstidningari allmänna%. För1.1skattesatsen ärDen allmänna annonser

delåterbetalas denRiksskatteverket%. Från4dock skattesatsen avär
årsomsättningen förmiljoner kronortill 12belöper påskatteni avuppsom

förmotsvarande gränsärnyhetstidningar. Förallmänna annan press
inomsåledes inteutgårifrågavarande skattkronor.miljoneråterbetalning 6

villUtredningenbelastning inomolikamedoch utgåretermedia sompressen.
snedvri-harreklamskattenuppfattningenredovisaendastkommentar att en

därför inte bibehållas.och den börkonkurrensneutralitetendande effekt på

förslagövervägande ochUtredningens3.6

% införs för allmännapå 12enhetlig skattesatsföreslårUtredningen att en
innebärböcker. Detochpublikationerperiodiskaandranyhetstidningar,

nyhetstidningarallmännaförkvalificerade undantagetdetenligt förslaget att
för deundantagetändringingenföreslår dockUtredningenupphör. av

periodiskapersonaltidningar ellerperiodiskamedlemsblad,periodiska
kassettidningarellerRadio-i 8 § 10 ML.organisationstidskrifter som avses

motsvarighet.trycktadessbehandlasfortsättningsvisföreslås även som
tidningardominerastidningsmarknadensannolikt såDet är att somav

ellerdagstidningarnämligenendera tvåhänföras tillrenodlat kan grupper,av
tidningsområdet har dettaUtvecklingen påperiodiska tidningar.andra trots

redaktio-fått likartatdelvis hartidningarbådainneburit de ettatt grupperna
vadsvårigheter ärockså till avgörai blandledernellt innehåll. Det att som

ochannonsbäraretidningarBåda slagen ärnyhetstidning.allmän aven
tillhänsynenUtredningenannonskunderna.därförkonkurrerar attanserom

tidningsom-uppfattningenfram tillkonkurrensneutralitet lederkravet på att
mervärdeskatteområdet.inomenhetliga regleromfattasrådet skall av

tidunder vissmedlemsstaterför EG:smöjlighetenomnämndaDen att
vadenligtnollskattesats% eller årunder 5bibehålla skattesats ut-en
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Eftersommedlemssökandeförförhandlingsfrågorerfaritredningen stater.
nivå den 1skattesats dennahadeSverige överövrigt itidningsområdet i en

enhetlig skattesatsmedräknarealistisktintedetjanuari 1991 attär att en
införas.generellt kan% tidningarpåunder 5

såledesförutsättertidningsområdetbeskattningsregler inom attEnhetliga
upphör.dagstidningarskatteplikt förfrånundantaget

EG-ländernas tidningsmoms,sammanställningen överframgårSom av
nivå.relativt lågharskattesatsenländernaförgäller att enmerparten av

denundantagtidningar med någotandraoch ärdagstidningarförSkattesatsen
böcker.skattesatsmotsvarandehar ocksåEG-ländernaflestaDesamma.

förSverige skall,tidningsområdet ipåenhetlig skattesats attEn vara
%. vilket har beräknatsmellan 8 och 9tillneutral, bestämmasstatsfinansiellt

innefattas iböcker skallOmfinansdepartementet. äveninom gruppsamma
%.till 12beräknaddennaenhetlig skattesatsmed är ca.en

ochtill privatpersonertilllandfråndistansförsäljningVid ett annatett
övergångsordningenligt EG:sgällerskattskyldiga köpare, attandra

inom EGlångsiktiga inriktningenstyrande. Denkonsumtionslandets skatt är
skattenivânden svenskaursprungslandsprincipen. Oms.k.denär annars

finns därför på sikti övriga Europagällervadavviker frånavsevärt ensom
ske frånkan kommabokförsäljningsvenskföruppenbar risk attatt t.ex.

tullfrihetsgräns isänktbeslutfattatnyligenharRiksdagenutlandet. om en
böckerpostorderförsäljning bl.a.svenskundvika taravsikt att avatt

svenska köpare.försäljning tillutlandet vidviaomvägen
enhetlig skattesatsangelägetsåledesdetbedömerUtredningen att envara

de flesta EG-gäller imed vadi likhetböckertidningar ochinförs för som
skattesats påfinns f.n. lägreskattesatsengenerelladenländerna. Utöver en

%.på 12 EG:sytterligare skattesatsjuli 1993den% och fr.o.m. 121 en
generella nivån. Detdenunderskattesatsertvåtillåter intedirektiv änmer

%.12 Enskattesatslägre änföreslåinte kanutredningenbetyder att en
statsfinansiellt% blirböcker på 12ochtidningarförenhetlig skattesats

tyderpriskänslighettidningarnasUndersökningenneutral. att enav
till allvarligare konsekvenserskall ledanivå inteifrågavarandeskatteplikt på

dagstidningsbranschen.för
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Personbilar4

Allmänt4. l

utformaspersonbilar skallföravdragsrättbestämmelsernaHur m.m.om
detdärför inteharUtredningenavgjorts. ansettinteEG harinom ännu

gällandeförändringarlångtgåendeföreslålämpligt avatt mervara
särbestämrnelser.

med bl.a.personbilsomrâdetinomavdragsbestämmelserNuvarande
blandflaklastbilar leder ioch lättaskâplastbilarlättabehandlingolika av

stötande. Utredningenuppfattasbeskattningskonsekvensertill somsom
någotskallpersonbilar snävare.görasdefinitionendärförföreslår att av

skallförslagetEnligtlastbilar.avdragsberättigadevidgas kretsenDärmed
karosserienhet, inteförarhytt utgörskâplastbilar, separatlätta envars

Förslagetmervärdeskattehänseende.ipersonbilartillhänföraslängre
plastkâpormed överflaklastbilarockså lättainnebär utrustasatt som

bedömning.enhetligfåkommerlastutrymmet att en

bestämmelserGällande4.2

tillkommervärdeskattelagcnalltsedanmotorcyklar harochPersonbilar
oftafordondessamotiveratsharDetsärbestämmelser.omfattats attavav

skattepliktignyttjandet isidananvändningsområde vidprivathar avett
med personbilar ävenmervärdeskattehänseendeverksamhet. I avses

3 500 kgtotalvikten högstbussar ärskåpkarosseri ochmedlastbilar om
§ ML.till 2anvisningarnai punkt 2sjätte stycket av

anskaffningvidAvdragsförbud

elleranskaffning personbilvidmedges baraskattför ingåendeAvdrag av
personbefordran, åter-yrkesmässigverksamhetmotorcykel för avsersom



1993:75SOU68 Personbilar

för verksamhetanskaffningenSkeruthyrning.försäljning eller annan
i 18 § ML.första stycketavdragmedges inget

driftkostnaderpåmervärdeskattförFull avdragsrätt

iinventariumantingenmotorcykel utgörpersonbil ellerFör som
omfattarverksamhetför sådaneller förhyrsverksamhetskattskyldigs

gällerdriftkostnader. Dettaallaskatt påingåendeavdragsrätten oavsett
verksamheten andradelvis ieller endastanvänds heltfordonetom

alltsåAvdragsrätten begränsas§ ML.till 17stycket anvisningarnaav
eller i verksamhetanvänds privattill viss delbileninte att t.ex. somav

skall inteproportioneringNågon göras.medför skattskyldighet.inte
service, reparatio-för drivmedel,hänförs kostnaderTill driftkostnader

extrautrustning.reparationergälla förDet avansessammaner m.m.
bilen hänförs däremottillbehör tillextrautrustning ochAnskaffning av

sådana inköpsamband medidriftkostnader. Avdragsrättentillinte
innebärai kanreglerna ML. Detenligt de allmärmabedöms i stället att

proportioneras bilenextrautrustningen fåringående skattenden om
delvisutrustningen har inköptsellerverksamhetanvänds i blandad omen

tillbehör kanextrautrustning ochexempel påprivat bruk. Somför
biltelefon, bilstereo ochtakbox, motorvär-vinterhjul, dragkrok,nämnas

mare.

hyramervärdeskatt på% avdrag för50

endast vid förhyrningmedgesingående skattenAvdrag för hela den av
personbefordran ellerför yrkesmässigmotorcykelpersonbil eller

% den ingående skattenmed 50övrigt medges avdragåteruthyming. I av
i verksamhetmotorcykeln användsbilen ellerförutsättningunder att som

andra stycketringa omfattningimedför skattskyldighet än avmer
bilens användningdetta kravanvisningarna till § ML. Om är17

oberoende bilen tillschablonenuppfyllt, avdrag enligtmedges att t.ex.av
skattefri verksamhet.viss del privat eller ianvänds

ghalva mervärdeskatten vid hyramedges förAnledningen till avdragatt
avdragsförbud gäller vidmedanmotorcykel,personbil eller an-av

uthyraren förvissa hyresavtalenligtskaffning motiveras att svararav
vid har därföravdragsberättigade delen hyradriftkostnader. Den ansetts
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andelen driftkostnader. l avdragshänseen-den i hyran ingåendemotsvara
på sådana hyresavtal där uthyraren förde dock ingen skillnadgörs svarar

själv för dessadriftkostnader och sådana avtal där hyresmannen svarar
vid leasing.finansiellt.ex.

Försäljning personbil eller motorcykelav

skulle enligtFörsäljning personbil från skattepliktig verksamhet ML:sav
föremål för beskattning eftersom personbilarallmänna bestämmelser vara

skatteplikt. näringsidkare inte fåttinte undantagna från Förär att en som
sambandavdrag i med bilköp, inte skall tvingasför ingående skatt ett att

försäljning har inskränkningredovisa utgående skatt vid en senare en
gjorts yrkesmässighetsbegrepp. Skattskyldigs försäljningi ML:s av

därför tillpersonbil motorcykel yrkesmässig, endasteller rättanses om
förvärvavdrag hänför sig till den skattskyldigesför ingående skatt som

fordonet punkt sjunde stycket anvisningarna till 2 §har förelegat lav av
ML.

Försäljning från verksamhet yrkesmässigpersonbil som avserav
personbefordran, eller uthyrning medför följaktligenâterförsäljning
skattskyldighet. personbefordran blev skattepliktig först fr.o.m.Eftersom

fortfarande taxibilarden januari 1991 finns det dock1 ärt.ex. som
fått förinköpta före tidpunkten, dvs. köparen har inte avdragden

medföringående ifrågavarande bilar denskatt. Försäljning avav
anledningen inte skattskyldighet.

enligt vilken försäkringsföre-Dessutom finns särskild bestämmelseen
övertagits i samband med skaderegleringomsättningtags av vara som

ävenyrkesmässig liksom ñnansieringsföretags omsättninganses av vara
enligt återtagits företaget.köpeavtalsom av

Uttagsbeskattning privat användning ägda personbilarav

Det näringsidkare uttagsbeskattas inte för denflertalet privatastora
personbilar. Denna beskattning i ställetanvändningen ansesav vara

tillgodosedd de särskilda schablonmässiga avdragsbestämmelsema.genom
Uttagsbeskattning skall ske personbildäremot utgörom som an-

läggnings- omsättningstillgång hos den skattskyldig föreller ärsom
sådant fordon utnyttjas den skattskyldige eller föromsättning av annanav
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alltsåML. Dettill 2 § äranvisningarnapunkt 2bruk gprivat av
personbilen ärförsäljningeventuellskattskyldigheten vid somaven

privatasamband med detiskall skeuttagsbeskattningföravgörande om
beroendei sinförsäljningvid ärSkattskyldighetennyttjandet. tur omav

Samman-förvärvet.vidhar förelegatför ingående skattavdragsrätt
företagbiluthymingsföretag ochbilhandlare,såledesdetfattningsvis är

bestämmelsernaomfattaspersonbefordranyrkesmässigutför avsomsom
uttagsbeskattning.om

användas detskalluttagsbeskattningenvidbeskattningsvårdeSom
socialavgifteruppbörd1984:668enligt § lagen5belopp avomsom

bilförmåntillhandahållandefrågaibestämtsarbetsgivare harfrån avom
§ ML.till 14anvisningarnasista stycketanställd av

personbilarhyrdaanvändningprivatUttagsbeskattning av

elleranläggnings-personbilargäller utgörredogörelseOvanstående som
anläggnings-bilar varkenhyrda utgörEftersomomsättningstillgångar.

tillämpligabestämmelser inteifrågavarandeomsättningstillgångar äreller
ellerpersonbilprivatanvändningBeskattningbilar.sådana av enav

yrkesmässigiför användninghyrtuthymingsföretagmotorcykel ettsom
Antingenske på tvåmening sätt.utredningensenligtäteruthyming kan

enligt punkt 2 cuthyrningstjänstförbeskattning skeskall uttagen aven
ingåendeför denskall avdragetocksåellertill 2 § MLanvisningarna
allmännaenligt deskälig grundefterbestämmaspå hyranskatten

i ML.bestämmelserna
förhyrts förmotorcykel harpersonbil ellerPrivatanvändning somav

ingåendeför denavdragsrättenmedförpersonbefordranyrkesmässig att
grund.skäligefterhyran bestämsskatten på

denmotorcykel hospersonbil ellerinhyrdPrivatanvändningen somav
motorcyklarellerpersonbilaråterförsäljningyrkesmässigbedriver av

avdragsbestämmelsemaschablonrnässigadereglerad somgenomanses
näringsidkare.flertalet övrigaförgäller detäven stora

Problemställningar4.3

sammanhang. Bl.a.i fleraifrågasättspersonbilar harAvdragsförbudet för
generella avdrags-t det113l98990:SkU31ansåg Skatteutskottet atts.
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uppmanadeSkatteutskottetpersonbil skall slopas.vid förvärvförbudet av
tillåterkommamöjligtsåregeringendåvarandeden snartatt som

privatadenbeskattninggenerellförslagriksdagen med avenom
i mervärdes-ingårtillgångarandraochpersonbilaranvändningen somav

förvärvet.vidförelegatavdragsrättvilkaoch förverksamhetkattepliktig
generellapersonbilsomrâdet ärinomsärbestämmelserNuvarande

Avdragsförbudettillämpa.enklanormalfalleti ärschablonregler attsom
föravdragsrättengenerellamed denkombinationanskaffning ivid

beskattningrimligmånga fallidriftkostnaderpåmervärdeskatt avenger
leddedrivmedelförskatteplikteninfördaanvändningen. Denden privata

företagsbilar.privatanvändabeskattninglindrigarerelativttill sett aven
förgällerDet ävenfår inteschablonreglema göras.frånNågot avsteg

verksamhet,mervärdeskattepliktiganvänds iuteslutandepersonbilar som
delfelaktiga resultat. Enmateriellttillfall lederi dessavilket sett av

i övrigtverksamhetkostnad ihänförlig tillblirmervärdeskatten somen
effekterkumulativadärför s.k.uppkommerDetgenerell avdragsrätt.har

mervärdeskattesystemet.iundvikaförsökervilket man
i järn-gynnadeavdragsrättenföljdtillflaklastbilamalätta ärDe av

medkan försesFlaklastbilarnaskåplastbilarna.de lättaförelse med
Beroendeflaket.plastkåpor övermåttanpassade monteras enomsom

denbruk kanellerför tillfälligtplastkåpa permanentmonteras mer
Utredningenskâpkarosseri.alternativtkapelldefinieraskomma att som

konsekvent bedömning,fåförBilprovningen,inhämtathar attatt en
med kapell,med vingmuttrarmonteradejämställer plastkåpor ärsom

skâpkarosseri. kantill Dethänförsmonteringarandrakåpor medmedan
överbyggnadför monteringentillfredsställande sättetinte att enavanses

bilenbelöpermervärdeskatt ärför denavgörandeskall somomvara
ingående skatt.avdragsgill

utredningfrånFörslag4.4 annan

Utredningen i be-harmervärdeskattelagenteknisk översyn avom
följande:anförtf1992:6 71tänkandet SOU s.

16 § NMLtill 8 kap.specialmotiveringeniskälPå närmare anges
föravdragsrättändring reglernadockföreslår utredningen omaven

för ellerdriftkostnaderhänför sig tillmervärdesskattingående som
avdraginnebärAndringenmotorcyklar.ochpersonbilar atthyra av
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verksamhet inteifordonet användsden delinte medges till somen
kommerför avdragsrättenSchablonernaskattskyldighet.medför

gränsdragningför undvikatillämpassåledes endast motattatt en
syftenmed deändringsådananvändning. En överensstämmerprivat

schablonbestämmelsema.nuvarandeligger bakom desom

anfört bl.a.statsrådetmervärdesskattelag harLagrádsremissl om ny
förslaget.följande med anledning av

personbilsonrådetavdragsbestämmelsema inomFrågor rörsom
mervirdes-1992:02 vissaUtredningen Fif.n.behandlas omav

föreslåbereddjag intetill dettakattefrågor. Med hänsyn är att nu
punkt.lagstiftningen på dennaändringar inågra

ändringenföreslagna överensstämmerUtredningen instämmer i denatt
schablonbestämmelser.gällandesyften ligger bakommed de mensom

nytillkomnamed anledningförslaget, främständå synpunkterhar av
medföraordningen kan kommaföreslagnaomständigheter. Den att

för vilken utredningenkommunala sektorn,komplikationer inom den nu
skallenligt 18 § MLingående skattföreslår avdragsrätten föratt a

kommunala verksamhetenden harupphöra. personbilar inomFör ensom
förslagbåda utredningamasanvändningblandad kommer man om-

bilarnas användning ikontrollgenomförs behöva habåde överatt-
fördela denoch samtidigtskattepliktig verksamhetskattefri respektive

delför och drift till denschabloner hyraingående skatten efter olika
eventuellt privat bruk.verksamhet och förbilarna används i skattepliktig

gällandepraktiska skäl talar fördärför främstUtredningen attattanser
hänseende inte skall ändras.angivetschablonregler i nu

EG:s bestämmelser4.5

mervärdeskattedirektivtill tolftefinns förslag från år 1984Det ettett om
begränsningarinnehållerochenhetliga regler för avdragsrätten ävensom

släpvagnar tillpersonbilar, olika slagsi avdragsrätten för bl.a. person-
förvärv,skall avdragsrätten förförslagetbilar motorcyklar. Enligtsamt

direktiv enligt%. Anpassning till dettaoch drift begränsas till 50 ärhyra
fyraårsperiod enligt särskilda regler.underförslaget avsedd ske en

fordon sådanadirektivförslaget allaenligtMed personbil utomavses
föravsedda endast godstrans-och utrustningsitt utförande ärsom genom
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avseddajordbruk elleranvändning i äranvändning,industriellellerporter
föraren.inklusiveför nioän personermer

bilhandels-föreslås gälla föravdragsbegränsningenfrånVissa undantag
företag m.fl. v

uppgift kanår. Enligtbehandlats på flerahar inteDirektivförslaget nu
frågornaintresserademedlemsländerdock vissa att ta uppavvara

karaktärenfår troligenöverenskommelseeventuellområdet igen. En av
kompromisslösning.en .

särbestämmelserövrigtför närländerna finns deteuropeiskaI de flesta
personbilar.fördet gäller avdragsrätten

övervägandeförslagoch4.6

föravdragsrättbestämmelserallmännaOm mervärdeskattelagens om
kom avdragsrättenför personbilar,ingående skatt fick tillämpas även att

ifaktiska användningendenomfatta mervärdeskattden motsvararsom
riktigprincipielltskulle innebäraverksamhet. Detskattepliktig en

fördelningsådanNackdelenfördelning ingående skatten. ärden att enav
och medförverksamhetenlöpandekomplicerad hantera i denblir storaatt

kontrollpmblem. -
belöperskattför all ingåendeavdragsrättAlternativet med som

denuttagsbeskattningkombination medförvärv driftkostnader ioch aven
områden. Ensärskilt angivnaredan inomtillämpasprivata användningen
bättre balansskulle leda tillprinciptillämpning dennagenerell enav
övergång tillprivatanvändning. Enbeskattningmellan avdragsrätt och av

iresulteraalla situationerdock inte isådan ordning skulle enen
lederhanterbar ochkan ändålindrigare Tekniken varaanses

emellertidbeskattningsresultat. Detriktigt ärtill materielltett sett
personbilsom-uttagsbeskattningofrånkomligt generella regleratt om

kontrollproblem.rådet medför vissa .
särbestämmelserländerde flesta europeiskatidigare harSom framgått

därför sannoliktför personbilar. Detdet avdragsrätten ärgäller ettnär att
förslagetdet gamlamervärdeskattedirektiv liksomeventuellt antaget

den bak-form. Moti någonsärbestämmelserkommer föreskrivaatt
föreslå långt-lämpligtdet integrunden utredningen är attatt nuanser
föreslås dockförändringgällande regler. Engående förändringar av

anpassadförochhelt uppbyggdifråga iördonstyp är varutransporter.om en som
uppbyggdskåplastbil,lätt ärmarknadenDet finns typ somaven
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gäller uppbyggna-kan, vadflaklastbilar. Denlättaliknande sättett som
lastbilschassitskåp. lättamed Detlastbilmedjämförasden, även tung

heltfinnsBakom förarhyttenförarhytt.här har ettseparatenavsessom
tvåbeståendechassirambilenharVanligentransportskåp.avskilt aven

självbärandeocksådetförekommerUndantagsvisbalkar.bärande
medlastbilstypIfrågavarandekarosserikonstruktioner. trans-separata

livsmedelshygie-det ställsvilkaofta föranvändsportskåp transporter
skåp kanisoleradefrågaallmänhetdärför iniska krav. Det är somom

flertalkylaggregat. Ettutrustning,medkompletteras t.ex.annan
medifrågavarande lastbilstypsaluförmarknadenbiltillverkare

karosserienhet.förarhytt utgör separatensom
förarhyttlastbil, utgörföreslår lätt separatUtredningen att envars

tillskall hänförasskâpkarosseriet, intefrånskildkarosserienhet ärsom
förslagetinriktningdennamervärdeskattehänseende. Medpersonbil i av

medflaklastbilar försesmindreheller de permanentintekommer som
personbil.tillhänföraslastutrymmetplastkåpormonterade över att

påverkaskommerinteavdragsrättenfördelenuppnås denDärmed attatt
monterade.plastkâpomahur ärav

Även oftaskåpkarosserietintegrerad i ärförarhyttenskåplastbilar med
för användningelleranpassade för t.ex.helt varutransporter som

skäplastbilar förekommerifrågavarandeservicebilar.renodlade typ av
fordonyrkestransportfordon tillrenodladefrånvariantermängddock i en

vidkandel dessafamiljebilar. Enfrånskiljer siginte nämnvärt avsom
vilketutförande,vissthatypbesiktningenför utantillfället ett senare

användningsom-förändras ochsvårighet kan annatettstörre anpassas
utvidgningbegränsadförriskuppenbarfinns ocksåråde. Det att enen

lederskåplastbilardessakarosseriutförandenför vissaavdragsrätten avav
för denavdragsrättFrågandefinitionsproblem. storabesvärligatill om

tillfredsställandelösastorde inte kunnaskâplastbilar utanlättaavgruppen
skälpersonbilsområdet. Avför helainförsgenerell avdragsrätt somatt en

beredd lämnautredningen inteföregående, ettredovisats i det är attnu
förslag.så långtgående
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Författningskommentarer

l kap.

12 §

inte längreförslagetparagrafen skall enligtpersonbilar iDefinitionen av
förarhyttenskâpkarosseri utgörmedomfatta lätta lastbilar separatenom

personbilarutanför kretsenbilarfrån övrigaskillnadkarosserienhet. Till
accispliktig.lastbilstypdennaenligt NML är

3 kap.

3 andra stycket

enligt 10mervärdesskattingåendeförutvidgade avdragsrättenDen som
förslagetskall enligtåterbetalningtillkommunkap. 10 § rättger en

föreslår utredningenföljd dettagälla.upphöra Som att enatt aven
sådaneller delvishelttill kommun,uthyrningfastighetsägares aven

skatteplik-fastighet skalleller anläggning utgörbyggnad varaannan som
medför skattskyl-verksamhetuthyrningen sker förtig endast somenom

utgår därför ellerförslagetEnligteller till återbetalning.dighet rätt en
andrakommun i meningen.

l2§

nyhetstid-införsel allmännaomsättning ochundantarParagrafen, avsom -
enligt förslaget.gällaningar från skatteplikt, upphör att
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15§

följd 12 §paragraf utgårtill i dennaHänvisningen 12 § attsom en av
föreslås upphöra gälla.att

l7§

följd 12 §paragraf utgåri dennaHänvisningen till 12 § attsom en av
gälla.föreslås upphöra att

26 punkt l

tjänsterskatteplikt vissa fall omsättningparagrafen från iundantasl av
frågaskattskyldighet för förvärvaren. Detmedför är omsom annars

utanföryrkesmässig verksamhet bedrivstjänster iomsätts somsom en
ellerförvärvarenlandet. gäller bl.a. punkt lUndantaget är statenom

fastighetdels sådanakommun. De tjänster är som avsersom avsesen
uppräknadekap. dels antalbelägen i Sverige enligt 5 4är ettsom

enligttjänster 5 kap. 7
samtidigt den utvidgadetjänster infördesImportbeskattningen somav

infördes den januarienligt 18 § ML lavdragsrätten för kommuner a
skulle leda till mervärdess-Eftersom införda avdragsrätten1991. den att

upphandling,påverkade mellan import och inhemskkatten inte valet
beskattningfanns skäl införa någonansåg det inte attatt avman

utvidgade avdragsrättenför Denimporterade tjänster bl.a. kommuner.
återbetalning ingåendetilluttrycks i förslaget till NML rätt avsom en

förslag innebär ifrågava-Utredningensmervärdesskatt i 10 kap. 10 att
paragraf gälla.rande skall upphöra att

förundantaget från skattepliktTill följd skäl behålladetta saknas attav
har därför ellerifrågarande för kommuner. I punkt 1här omsättningar

införselkommun fått utgå. Skatteplikten i samband med kommunsenen
för förvärvare.omfattning andratjänster därmed få somavses sammaav
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31 §

Första stycket

undantasendastförslagetenligtstyckeskatteplikt skall i detta uttagFrån
Undantagetbehov.föranspråkidå egettarstaten varoregnaav varor
stycket harmotsvarande lkommun görskall gällainte uttag.om en

Ändringen med 10sammanhängerutgått.kommun attdärför eller en
mervärdess-ingåendeåterbetalningtillkap. § kommuns rätt10 avenom

kommerIfrågavarandegälla.upphöraskallförslaget uttagkatt enligt att
återbetalningelleravdrag förtillendastskattepliktigt rätt avatt omvara

§.jfr 2 kap. 3vid förvärvetförelegatharden ingående skatten varanav

Andra stycket

skatte-bestämmelserendastförslagetinnehåller enligtDetta stycke om
Motsvarandebehov.anspråk föriplikt tjänsterför egetstaten tarsom

tredje stycket.framgårför kommunbestämmelser aven

Tredje stycket

skatteplikt förbestämmelseparagrafen. Denstycke iDetta är omett nytt
bostäder förstadigvarandearbetentjänster statenuttag som avserav
för kommunerna.motsvarighetingenharenligt föregående stycke,
principförslaglämnatutredningen harAnledningen till det är ett somatt

kommunalt skallhuvudsakligenegenregiarbeteförinnebär korrigeringatt
generellafinns visserligenDetmervärdesskattesystemet.ske utanför

vissa tjänsterskatteplikt för8 §bestämmelser i 2 kap. uttag somavom
verksamhetitillgångfastighetutför utgörfastighetsägare ensomenen

varithade detanledningenskattskyldig för. denAvhan inte ärsom
kommunalamotsvarandeegenregiarbetenlåtanaturligt ävenatt

mervärdesskattesystemet.beskattning inomförfastigheter föremålvara
förmarktill delbestår dockfastighetsinnehavKommunernas stor av

idrottsanläggningar,användningsområden parker,olika gator, vägar,
i detsvårigheterdärför fåskullelekplatser m.m.. Kommunerna attstora

andrafastigheter ochegenregiarbeteskiljapraktiska arbetet avsersom
konkurrenseffek-negativadeegenregiarbeten. Utredningen ävenattanser
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bår korrigerasegenregiarbeteifrågavarandevid häruppkommerter som
Pâprincipiörslaget.lämnadeenligt detmervärdesskattesystemetutanför

föremålegenregiarbetekommunalt attså kommersätt varamerparten av
mervärdesskattesystemet.utanförför korrigering

sophämt-ianspråktagandekommunsframgårstyckedettaAv att iven
Förutsattskattepliktigtbehovför är attningstransporter uttag,eget

lagrådsemissenandra.tillhandahålls ävenmotsvarande omtransporter
sambandskattepliltt ibestämmelserallmännainnehåller ingaNML om
utförtjänser,visst slagförskattskyldigmed den är ett enavatt som

skattskyl-inte omfattasVerksamhetsgrensådan tjänst för avsomen egen
begränsningleder dock tillbestämmelsersådanaAvsaknaddighet. enav

mervärdesskittebelastadedeltill deningående skatt,föri avdragsrätten
verksimhet. Förskattefriförkonsumerasförvärv uttaggenom

begränsning isådanskullesophämtningstransporterkommunala en
tjänsteromfattningen dedätillämpasvåravdragsrätten somatt avvara

utåtriktadetill deiförhållanderelativt ilitenbehovför är settegettas ut
lorrigeringenlåtainte lämpligtdetskäl ärverksamheten. Av attsamma

principför-beskrivsdet sättmervärdesskattesystemetske utanför som z
slaget.

4 kap.

8 §

3punktFörsta stycket,

omsättningdenna punktyrkesmässighet ifränfråga undantagetI avom
övervägtsgymnasieskolor, harvissafrånoch tjänster omvarorav

skatteplikt.fråntill undantaghänförasstället bordeundantaget i ett
bestämmelsernafrånundantagbestämmelserinnehållparagrafDenna om

yrkesmässighet bl.a.förparagraf 7 §föregåendei närmast enom
har tärför funnitUtredningenoch tjänster.omsättningkommuns varorav

från yrlesmässighetundantagtilllämpligt hänföra undantagetdet ettvara
paragraf.föregåendeanslutning tilli
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Andra stycket

tillkommitharoch 2till punkterna lstyckeHänvisningen i detta som en
ingår i förslaget.punktpunkt,följd att nyav en

7 kap.

1 §

inteändringar utgörmarkeradefleraparagraf innehållerDenna som
Nuva-berorutredningen. Detfrånhänseendeförslag i materiellt att

mervärdesskat-Nylagrådsremissförslaget ilydelserande motsvarar om
enligt lagenändringardärför inteinnefattarNuvarande lydelsetelag.

rnervärdeskatt och1968:430ändring i lagen1993:772 somomom
inarbetats iharIfrågavarande ändringarjuli 1993.kraft denträdde i 1

förslag.utredningens

4punktTredje stycket,

nuvarandeenligtpublikationerpunktböcker i dennaMed somavses
inummerserierfrånsärskiltmedavsedda försesordning är att nummer

Book NumberStandard ärInternationalISBN ettISBN-systemet.
har110 länder. Detanvänds iuppgiftenligtinternationellt system casom

användas i ADBkunnaföridentifiktionssystemtillkommit attettsom
verksamhet.bibliografiskbokbranschen och iinom

Kungl. bibliote-sker frånISBN-serierochTilldelning ISBN-nummerav
sköternummerserier ochhelatilldelasISBN-central. Förlagenkets

själva.numreringen
sidoromfattande minst 16alla böckertilldelas i principISBN som

inte.ellerkommersielltdei Sverige, oavsett utgesutges om
hellertidskrifter,tidningar,musikalier,användas iISBN skall inte

ochförlagsartiklar, konstbladsärskildai särtryck såvida de utges som
prisku-kataloger,enskilda firmorsochkonstmappar titelblad text,utan

ochalmanackoruställningsprogram,ochbruksanvisningar, teater-ranter,
spelkalendrar, formulär, m.m.



1993:75SOUFöifatmingskonzmentarer80

8 kap.

punkt 37 andra stycket,

vilket procenttalbestämmelsepunkt innehållerDenna somangersomen
efterför sådanafiktivt avdragskall tillämpas vid omsättsvaror som

fåttföljd ändringenpunkten 3 har tillskattesatsen l2 %. Nuvarande av
beteckningen 4.

10 kap.

§ll

utgår till följd kap. 12paragrafen till kap. 12 § 3Hänvisningen i 3 attav
förslaget.§ upphör gälla enligtatt

12 §

följdutgår till 3 kap. 12Hänvisningen i paragrafen till 3 kap. 12 § attav
upphör enligt förslaget.§ gällaatt
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utredningenseffekterEkonomiska av

förslag

Offentlig verksamhet

infördes ârför kommunernaavdragsrättenutvidgadeVärdet den somav
ansågEftersommiljarder kronor.1991 beräknades till 15 attman

mervärdeskattekostnaddendrabbasskullekommunerna inte somav
miljarder kronor 7endast 9,8beslutadesorsakade,skattereformen att

ifrågavarandelandstingmiljarder föroch 2,8miljarder for kommuner av
dåvarandetill via denâterläggasskullemiljarder kronor15 staten

gällaupphörutvidgade avdragsrättendenNäravräkningsskatten. att
miljardermiste de 5enligt förslaget gär kommunerna somcaom

mellan värdetdvs. skillnadenvärderades till,skattereformeneffekterna av
dettill Omvad âterläggsochutvidgade avdragsrättenden staten.somav

avseendet krävsneutralt i detförslag skallutredningensförutsätts att vara
ifrågavarande bortfall. Enförkommunernasåledes kompenserarstatenatt

mervärdeskatteandelen denocksåblirföljd utredningsforslaget att avav
från år 1993 ersättertill kommunernaminuspost nettobidrageti som

till komunerna.reducera statsbidragetskallinte längreavräkningsskatten
ochavdragsrättenutvidgadevärdet dendockEn beräkning visar att av

f âterläggs tillvadstatsbidragetdet särskilda större änär statensom .n.
mervärdes-skall drabbasintehänsyn till kommunernaäven att avtasom

beräkning kanexaktskattereformen. Enförenligtkattekostnaden ovan
skiljabehöverredovisning intei sineftersom kommunernainte göras

verksamhetengrundavdragsgillden mervärdeskatt är attavsom
avdragsgillmervärdeskattoch den ärmedför skattskyldighet som

för den osäkerhetreservationMedutvidgade avdragsrätten.grund denav
utvidgadevärdet denändåberäkningen, visar dennafinns i att avsom

överstiger det beloppstatsbidragetsärskildaavdragsrätten och det som
Eftersommiljarder kronor.2mellan 1,5 ochåterläggs till medstaten

ingående skattendast skall omfattaförslagetavdragsrätten enligt som
frigörasifrågavarande beloppverksamhet kommerskattepliktig attavser

budgetför-slopas. Dennautvidgade avdragsrättenautomatiskt dennär
detta ochförslag enligtutredningensfinansierastärkning kunnaavses
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budgetförstärkningendelenövrigadendelbetänkande. Hurföregående av
för utredningensinomliggerintefrågaskall disponeras är ramensomen

arbete.

och böckerpublikationerperiodiskaandrartyhetstidningar;Allmänna

%12 ochnyhetstidningarför allmännainförd skattesatsEn en
publikationerperiodiskaför andragenerella skattesatsensänkning denav

effekter. Enstatsñnansiellaintenivå beräknastilloch böcker samma
iförslagettyderolika källor ärfrånuppgiftersammanvägning attav

neutralt.budgetmässigtdet närmaste

skåplastbilarvissaUtvidgad avdragsrätt

kan f.n.karosserienhetförarhyttskåplastbilar, utgörLätta separatenvars
förförsäljningsvolymUppgifterBilregistret.hosidentifierasinte om

generalagenter ochmedkontaktervarierat vidharifrågavarande biltyp
ställts iuppgifterinhämtadeVägningkarosseritillverkare. En somav

vid handenskåplastbilarförsäljningsvolymentotalarelation till den gerav
storleksord-skatteutgifter på ileder tillutvidgade avdragsrättendenatt

kronor.ningen 20 miljoner
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effekterRegionalpolitiska av

förslagutredningens

hur förslagenbl.a. belysaskallsärskilda utredareochKommittéer
delarservicen i olikaoffentligadensysselsättningen ochpåverkar av

1992:50.landet Dir.
i delbe-lämnasförslagdebedömningenUtredningen gör att som

skall beaktas enligtregionlpolitiska effekterfår sådanatänkandet inte som
utredningsdirektiv.nämndaovan
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yttrandeSärskilt av

Ronnie Petersonexperten

bör,förändra kommunernasUtredningens förslag momsstatusatt
eventuellt EG-vidgenomföras förränmening, inteenligt min ett

mittSkälen tillgrunder.efter helt andramedlemsskap, och då
följade:ställningstagande är

EG-medlemsskap

momshanteringen,kommunaladenmomsregelverk, idagDet styrsom
förhandlingarna,i de pågåendeEG-konformt. Sverige harinteär om

försärskilt undantagbegärt någotinte hellermedlemsskap i EG,ett
punktskatter deochmomsmodellen. I EGden kommunala är moms

med-harmoniseraprincip har lyckatsienda skatterna, där man
EG-enhetligt An-regelverk tilllemsländernas olika system.ett

ochmålsättningen fritt flödeledningen härtill delsår, att varorom av
fördelningsgrunddelstjänster EG kräver detta, ärinom att momsen

till EG:s budget.land ska anslåför budgetmedel varjede som
och tjänster,det fria flödetför skapaEG:s ledstjärna, att varorav
upprätthållaförspecifika rättsreglerfri finnskonkurrens. Detär att

offentligreglertvingandeden Bl.fria konkurrensen. upp-oma
konkurrensbegränsningarsanktionerlångtgåendehandling och mot

inom inte förts någondet hittills EGharinom näringslivet. Däremot
konkurrensneutral,skadebatt Skatteregler,att tex momsen, varaom

regi ellermellan utförande ioffentliga sektorn väljerdennär egen
offentligadentill detta kanupphandling. Anledningen attextern vara

verksamheter, i Sverigeeller vissasektorn är att sommera anonym
till delfristående nätverk,utförsombesörjes kommunerna, storavav
liknar densamhällsstrukturideell harpå basis. Danmark, somsom en
eliminerasärlösning, fördäremot speciellsvenska, har atten

regi kontraeffekter, vid valetsnedvridande upp-egenmomsens
offentliga sektorn.handling i den
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medan JetEG-konformt,danska ärtill detAnledningen systemetatt
hålethelt ochkommunmomsenSverigei ärdet,svenska inte ärär att

uppnåi syftebl.Dettabeskattningssystemet.i attinordnad ena
åtskillnadgjortDanmark harhantering. Ienklaresmidigare och man

momsfria sådana. Detillhandahållanden ochmomspliktigamellan rena
beskattningssysterret,danskai detnaturlig delförra ingår som en

särskiltihanterashuvudsakliga,deövriga, ettde ärmedan som
Återbetalningen kommunmomsen siermomsavdragssystem. av

till detdirektkopplatavräkningsförfarande ärsärskiltett somgenom
det danskaregelverkEG:sEnligt ärskatteutjämningssystemet.danska

dansk angelägenhetinternkommunmomsenhandhavandet enav
för kommun-svenskasektorn. Detoffentligarörade den systemet

ochmervärdeskattelagen,tillknutetkonstruktiontill sinärmomsen
medlemsansöktn.införprövningför EGzsföremålblir därigenom

förmomsmodellen ensvenskadentillåter intemomsdirektivEG:s
offentliga sektorn.

Konkurrensneutrliteten

hand förtsi förstaharkonkurrensneutralitetenDebatten pro-avom
tjänsteproduk-inhemskadendelartjänster. Storaolikaducenter avav

grunddelvis påsjälva,konsumenternautförs defactotionen avav
beskattningmed högSverige,länder,skatteregelverket. l som
momsskattesatshögkombination medavgifter isocialaarbete inkl.

utförastilltjänsteproduktion förskjutsförföreligger incitament attatt
företagsektorn. Förinom denhemmet ellerinom svarta sm
utbildning,-socialsjukvård,momsfria tjänsterproducerar tex omsorg,

utföra tjänstpro-lönsamtblir detverksamheter,ideellakultur, eller att
momsskyldiga under-anlitainteregi ochiduktionen helt egen

entreprenörer.
kommunalanuvarandeskattereformensamband mediDet somvar

specifikttillskapanödvändigtsjösattes. Detmomsregelverk ettattvar
slopadesreduceringsreglernagamladekommunalt närmomssystem,

frånnäringslivetskyddamomsbelades. Föroch fler tjänster attatt
infördesregiverksamhet denkommunalbli utkonkurreratatt egenav

blilåta kommunernaavdragsrätten.Genomkommunalagenerella att
konkurrens-fråganlyckats lösaskattskyldiga till har ommanmoms,



yttrande 87SärskiltSOU 1993:75

tjänste-ochmomsskattepliktigakommunalaför allaneutralitet,
inlåsningseffekterkommunalaelimineravaruupphandlingar. För att

särskilttillskapadestillhandahållandenskattefriaifråga ettom
statsbidrag.momsanknutet

ekonomiskvidfinnskonkurrenssynpunkt,skevhetDen ensomur
ändockkommunenverksamhet därskattefrikommunaljämförelse av

privatmed entreprenörsbarnomsorgmomsavdrag,har tex en
momsavdrag,tillhar rättverksamhet där entreprenörenskattefria

medstatsbidragspecialdestineratlöstesbarnomsorg att etttex genom
varjekompenserastatsbidragetmed är6% infördes. Avsikten att

vidindirekt belastar kommunernadenkommunal enhet för sommoms
tillskattskyldigainte ärnäringsidkare,upphandling från som

mervärdeskatt.
förför kort tid,alldelesdet gåttuppfattning, harEnligt min att man

infördessystemskifteutvärdera detväl ska kunnatillräckligt som
ifrågaoffentliga sektorn,deninomutveckling pågår1991. Den som

verksamheter, kommeroch konkurrensutsättaeffektivisera attattom
kommunalamångfacetterade privatauppstårmedföra detatt nya

vadhelt sätt, änkommertjänsteproducenter. Dessa annatettatt
statsbidraget vidmomsanknutnautnyttja detförevarit,hittills harsom

anledning överfinns däremotanbudsgivning. Det stats-att omse
verksamhetvilkenberoende pådifferentieratbidraget ska somvara

avses.

innebördFörslagets

förslopaskompensationsordningenhuvudförslagUtredningens är att
blirbestämmelserallmännaendast MLzskommunerna och att

med detillkommaverksamhet. För rättakommunaltillämpliga för att
iutföra fler tjänsteruppstår,dåekonomiska incitament, attsom

konkurrensutjäm-kommunalspeciellregi, skakommunal enegen
socialavgiftsdelen pålön-ochomfattaskaningsavgift införas. Denna

.Exempeli regi.utförtjänster, kommunernaskattepliktiga egensom
revision,trans-databehandling,bokföring,bl.sådana tjänster är a

ochunderhållfastighetsskötsel,serveringstjänster,städning,porter,
och parkanlägg-markanläggningar,uppförande fastigheter, gatu-av

förändrat måstesådant totaltm.Effektemaningar systemettavm
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riskmening,enligt minföreligger,ordentligt. Detanalyseras storen
medkommunalt ersättskritiserattill vissa delar momssystem,att ett

där effekten blirkonkurrensutjämningssystem,kommunaltslutet enett
ekonomiskai detkommunerna,inlåsningseffekt i så måttoverklig att

allt itill produceraövergåromfattningklimat iråder, större attsom
utvecklingentill den ärregi. Förklaringen att oavsett omegen

ellervarje kommuninternt ikonkurremnsutjämningsavgiften tas ut
kommunala sektorn.Urdenavgifterna tilltotalnivå återförsså

anlitabilligarealternativetblir det änfinansiell synpunkt, att moms-
medbara liggaLikvidmässigt fårskatteskyldiga entreprenörer. uteman
blirtjänstenkonkurrensutjämningsavgiften. Köper externtman

ökar.momsintäktereffekten att statens
konkurre-ambition lösa,haftdilemma utredningenDet attsomsom

momsskatteskyldigaupphandlig från ickeoffentligneneutraliteten vid
ifrågamångdubbetblikommer störreentreprenörer, ettatt om upp-

momsskatteskyldiga, grundhandlingar från ärentreprenörer som
inlåsningseffekter.ovanståendeav

Ökad byråkrati

administration för hanterakommunalFörslaget innebär ökad atten
riksdagen i ökadomständighetenutjämningssystemet. denBara att

medför detdifferentieradomfattning införaåter kommer attatt moms,
schablonregler.blir tillämpa enklasvårt att

eventuellt EG-med-till vidsystemförändringar, måsteDe ettsom
avtal börjar gälla. Aveventuelltlemsskap, bör tills dessanstå ettatt

uppfattning, lämpligareenligt minbl. administrativa skäl det,är atta
helstmåste hurinföra istället. Kommunernadet danska systemet som

deli sin redovisning. Denhantera den ingående av momsen,momsen
för iavdragsrättverksamhet, harhänförs till skattskyldig mansom

kan hänföras tillenkeltvanlig ordning, medan ettresten av momsen
statsbidragssystemet.Dettasärskild kopplas tillclearingskonto, ärsom

uppgifter tänkerockså EnligtEG ävenett system accepterar.som
förFinland efter danska offentliga underlättadet attmomssystemet,ta

EG.de medlemsförhandlingarna medpågående
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effekterEkonomiska

konjukturlägerådande görakänsligt iSamhällsekonomiskt detär att
Statsfinansielltanalyserade.fullteffekter inte ärändringar utvars

medföraskattereformen,gällde företill vadåtergång,måste somen
idagmomskostnaderför defullt kompenseraskommunerna ut somatt

ekonomiskadefall kommerlyfts li annat ramarnamomssystemet.av
minska.verksamhetoffentligför kommunal att
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priskänslighetDagstidningars
GustafssonErikKarlav

1993-03-11

Uppdraget

bett mig1992:02 harmervärdeskattefrâgor FivissaUtredningen om
underlagpriskänslighetdagstidningsupplagansanalys ettsomavom en

för dags-momspliktkonsekvensbedömningför utredningens enav
ochaktualiseringhär ärtidningar. analysDen presenteras ensom

genomfördes 1988 påsyfteistudiefördjupning sammasomav en
ipubliceradesKIS ochskatterindirektaKommittén föruppdrag av

mervärdeskattReformerad1989:35betänkandekommitténs m.m.
Del Bilaga 1.II,

för dagspressenmervärdeskattfrånnuvarande undantagetDet
dagstidnings-tillmed hänvisningmervärdeskattelaggjordes i 1968 års

Redovisningenekonomi.instabilastruktur ochbranschens känsliga av
dagspressensbeskrivningmedinleds därförmitt uppdrag aven

ekonomi.struktur och

1990-taleti börjanDagspressen av

undantagetbeslutetdvsJämfört slutet 1960-talet, närmed omomav
antalet dagstidningarsåvälmervärdeskatt för dagspressen ärtogs, som

Även dagspressensl990-talet.börjandagspressupplagan istörre av
då.ekonomi stabilare änär nu

Antal upplagaoch

lungefär 100 med minst160-tal tidningar,1 Sverige utges ett varav
flerdagarstidningar harfyra skvecka. Dessa samman-ennummer per

capita betyder detRäknatlagd miljoner exemplar.upplaga på 4,4 per
tidnings-den högstaländer harSverige återfinns bland de 3-4att som

60-talupplagan för detsammanlagdakonsumtionen i världen. Den
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s.k.vecka demed högsttidningar kommer treut nummer persom
exemplar.400 000fâdagarstidningarna är ca

för fådagarstidningarnahar upplaganUnder fem årende senaste
flerdagarstidningarna gåttföroförändrad medan denvarit i stort sett

Räknatmed 0,4 år.tillbaka med eller1,8 procentprocent, perperca
dvs med 0,9minskning med 4-5capita blir det procentprocent,en

uppgifterinnehållerframgår tabellår. Detta l även omav somper
periodicitetsgrupp.förändringarna 1988sedan per

fyra- och femdagarstidningartabellen framgårAv att grupperna
strukturförändringar.beror främst påminskat kraftigt detmen

Enköpings-Posten harIndustri ochFemdagarstidningarna Dagens
Tidningfyradagarstidningen Trollhättansblivit sexdagarstidningar och

femdagarstid-Allehanda blivitElfsborgs Länsoch tredagarstidningen
medanetablerats femdagarstidning,ningar. Finanstidningen har som

till endagstidning.femdagarstidningen Norrskensflamman omvandlats
Smålands Folkblad och Tranås--sexdagarstidningar har upphört,Två

frånsexdagarstidningarnaPosten, det har inte hindrat som gruppmen
redovisa drygt 3upplageökning på procent.att en

under denverkliga upplageförlusterna i branschenDe senaste
Morgontid-femårsperioden sjudagarstidningarna i storstäderna.avser

förlorat och kvällstidningarna 4-5ningarna har 3 procent.procent
Skånska Dagbladet och Nyheter har gåttDagbladet, Svenska Dagens
tillbaka vardera, Göteborgs-Posten med 1-2med 4-5 procentprocent

oförändrad och Sydsvenska Dagbladetsmedan Arbetets upplaga varit
fusionen mellan Göteborgs-Tidningenökat med drygt Efter4 procent.

sammanlagdatidningarnasoch Kvällsposten till Tidningen Idag har
Aftonbladets upplaga har gåttupplaga minskat med drygt 12 procent.

och med 2tillbaka med Expressens4 procent.procentca
mindrehar förloratDe abonnerade morgontidningarna som grupp

Kvällstid-kvällstidningarna.i upplaga de lösnummerförsåldaän
1988-1992 4,5ningarna upplageminskning under perioden utgör

abonnemangstidningarna 0,8medan den för påstannarprocent
procent.
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Ekonomi

Tidningsut-Svenska1991 enligtuppgickbruttointäkterDagspressens
9,2 miljardermiljarder kronor,till 15statistikgivareföreningens ca

från abonnemangmiljarder% och 5,8slag 61från allaannonser av
i550 miljonerbetalades%. år39 Sammaoch, lösnummer utca

dagspressen.statligt stöd till

1992 000 ex1988 och lupplagaFlerdagarstidningarnasTabell 1

Upplageförändring19921988Frekvens
ProcentExemplarAntal UpplUpplAntal

-22,7-l8,06 61,279,24 nrv 7
-20,5-36,29 140.1176,35 nrv 9

3,3+57,268 786,8729,6 16 nrv 68 1 +
7 nrv

+4,4 +2,3197,7193,3 4landsort 4- storstad- -35,0 3,06 115,9150.9 16 lmorgon -
storstad- 4,5117,9 -52,73 l170,6kväll 4 1 -

-1,8419,6 -80,396 44 499,9Summa 98
Per 0001

-4,5511invånare 535

TidningsstatistikKälla:

intäkterna60hämtar alltsådagspressenDen svenska procentca av
för abonneradefrån Andelen någotannonsmarknaden. störreär

fårför lösnummerförsålda,mindredagstidningar väsentligt sommen
upplagemarknaden.frånhuvuddelen sina intäkterav

nåddeinleddes 1982konjunkturcykelinnevarandeUnder som
de1989 ochannonsvolymen störstadagspressen den största an-

minskande för-Upplageintäkterna harnonsintäkterna 1990. trots
högkon-1980-taletsUndersäljningsvolym ökat varje år, 1991.även

annonsintäkterna 70förjunktur svarade närmare procentmest avsom
dagspressens totala intäkter.

I förtoppår dagspressenblev åren 1987 och 1988Lönsamhetsmässigt
figur 1Det framgårmed nettomarginal på 9 procent. somaven

tidningsföretag80-taloch dettäcker perioden 1980-1991 somavser



1993:75SOUBilaga94

medkonjunkturnedgångendriftstöd. Trotsstatligtinte erhåller
dagstidnings-1990 kunde1989 ochnettomarginal underminskande

1991.lönsamheten underförbättraföretagen
interesultat tyder1992 årsuppgifterPreliminära att manom

gällerytterligare något. Detförbättratsutesluta lönsamhetenskall att
Aftonbladet Ex-Såvälkvällstidningar.ochmorgontidningarbåde som

rekordresultat.aviseratharpressen
lågkonjunkturen. Dendrabbatstidningsgrupper harTvå enaav

morgontid-andra storstädernasgruppen denandratidningarna ochär
införDagbladet, stårSydsvenskaNyheter ochningar. Dagens som

ekonomiska problem.pressinvesteringar, har storastora
storstads- och lands-dagstidningsbranschenTotalt nåddesett -

första- ochlösnummertidningar,ochortstidningar. abonnemangs- an-
1988 medresultatetekonomiskadet bästadratidningar nettomar-en-

till 2sjunkit successivtdenDärefter harginal på 9-10 procent.
1991.procent

successivt förbättrats undersoliditet harDagtidningsföretagens
dagstidningsföretagden förhade1990-talet1980-talet. I början av

fårvilkettill 35driftstöd stigitstatligt procent, varautan ansesca
soliditetenmed driftstöddagstidningsföretagtillfredsställande. För var

otillräcklig.dvs heltnådde 8-91989-1990. då denhögst procent,som
lyckades dessa tidningar,högkonjunktur1980-taletsInte underens

skaffa sig sådansedan 1971,presstödflesta fall erhålliti de ensom
hand. dessaFörsig påkunna klaraposition de skulleatt egen

negativ.soliditeten 1991 återtidningar var
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nettomarginal 1980-1991DagstidningsforetagensFigur 1

9.1 g

N

å O

O 1990199119891987 1$81985 19%1983 19841981 191980

Stockholm 1992.ekonomi 1991. Presstödsnämnden,Källa: Dagspressens

kunnattill den svenska dagspressensfinns flera orsakerDet att
lågkonjunktu-tidigareinnevarande lågkonjunktur bättrebemästra än

oförändrad,iEn upplagan varitär attatt stort sett nyaen annanrer.
tredje orsakkunnat införas. En ärproduktionsmetoder gynnsamen

denna analys.prisutveckling, vilket till förhör ämnet

Prisstruktur

helt olikasäljs sätt.upplagorMorgontidningars och kvällstidningar
Dagensabonnerade, ävenMorgontidningarna till 95är procentca

Sydsvenska Dag-Dagbladet ochGöteborgs-Posten, SvenskaNyheter,
förlösnummerförsäljningen 10bladet. Undantagsvis procent avsvarar

inte dedet gäller störstamorgontidnings totala upplaga menen
Kvällstid-andratidningar.främst tidningar ochtidningarna smáutan

lösnummerförsälda.till 99,5ningarna är procent
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till utgivnings-abonnemangtradition kopplas prissättningenAv av
bindning håller påpå dennafrekvensen det finns vissa tecken attmen

tidningarnafyradagarstidningarnaundantag förlösas Med taratt upp.
vecka relativt högremed lägre periodicitet 6än sett utnummer per

dags-vill, kanOm sägapriser sexdagarstidningarna.än attmanman
tabelltidigare.prissättningen Avtidningens funktion betonas i änmer

1993 och de tvåframgår priserna för helårsabonnemang2 senaste
höjningar för olika periodicitetsgrupper.årens

helårspris i denredovisas variationen i störstaI tabell 3 gruppen,
hållerhögsta priserna Dagenssexdagarstidningarna. Dedvs bland

dei Gävle 475kr ochtvâ tidningarna 1Industri 690kr och de1
900kr och lokaltidningenKarlskoga-Kurirenlägsta andratidningen

tidning i Tranås.nyligen blivit endaTidning 945krTranås som

19912 Helårspris 1993 och höjningar sedanTabell

70% 1992-19931993 1991-1992Frekvens kr

14,618,52351 nr
4,0 1,42 361nr

6,911,73 603nr
3,6663 7,34 nr
6,0974 10,95 nr

13,9 5,16 1 156nr
12 3 8,47 3621nr

Ifälla: SvenskaTidningsutgivareföreningen

priskänslighet fokuserats pådagstidningarnas harAnalysen sex-av
bestämts den1975. Startåret hardagarstidningarna sedan attav

från Svenska Tidningsut-prisstatistik ställts till mitt förfogandesom
givareföreningen börjar detta år.
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6-dagarstidningarAbonnemangspris förTabell 3

%tidningarAntalHelårspris
19931992Kronor

1831900- 999
242510991000-
263111991100-
20612991200-
661300- 1399
601400-

156100 l1Medeltal

TidningsutgivareföreningenKälla: Svenska

Vilka deanalyserats ärtidningar har närmare.åttaEn grupp
ochuppgifter upplagainnehållerocksåframgår tabell omsomav

har 1968tidningardennaåren. Förhelårspris de två senaste grupp
abonne-såväloch uppgifteranalysperiodenförvalts Startår omsom

tidningarna. Idirekt frånhar erhållitsannonsprisermangspriser som
ingår Göteborgs-Postentidningarnäranalyserade ettsomgruppen av

ändratperiod analysenunder dentidningexempel på avsersomen
från 6 till 7utgivningsregionenabonnemangserbjudandet i nummer

Östgöta Corre-framgår tydligthelårsprisertabellensvecka. Av attper
tilllågpris-perioden, frånprisfilosofi underspondenten bytt enen

högprisstrategi.

sexdagars-hclårspris näranalyseradekr förTabell 000-tal och4 Upplaga l
tidningar

HelårsprisTidning Upplaga
19931968 199219921968

990 99010011,0 10,4Trelleborgs Allehanda
230120 1 160 116,3 19.9Hudiksvalls Tidning

195 1 36033,4 140 1Norrbottens-Kuriren 23,6
150 225125 1 131,6 33,8Hallandsposten
040 095130 1 128,7 45.7Jönköpings-Posten
080 20067,7 100 1 1Ostgöta 61,0Correspondenten
925 99075.4 105Wermlands-Tidningen 74,7Nya

68 098 1 195276,2 1Göteborgs-Posten 279,7

utgivningsortenperioden abonnemangetunder förändratAnm: Göteborgs-Postenhar
från 6 till 7 vecka.nummer per

TidningsutgivareföreningenKälla: TS-boken och Svenska
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Prisutvecklingen i branschen sedan 1975

Abonnemang

kostade helårsabonnemangFör 20 år sedan, den 1 1975,l ettca
sexdagarstidning knappt 200 kr. Nu framgått prisetär nästanen som

överstiger med1 200 kr. Detta höjning konsumentprisindexär en som
drygt 40 har tidningarnas upplaga, med hänsynSamtidigtprocent.

till strukturella förändringar, ökat med 8-9 Utveck-tagen procent.
lingen visar sexdagarstidningar inte priskänslig.äratt gruppen
Prisnivån figurår för år redovisas av

Figur 2 Abonnemangspris 1975-1993 6 veckapernr-

1990198519801975

bearbetningKälla: SvenskaTidningsutgivareföreningen
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idelas infrån 1975prisutvecklingenfiguren kanSom framgår av
årenden andra1975-1977,omfattar årenförstafaser. Dentre

förenkling kanvissMed1987-1993.tredje åren1978-1986 och den en
olikafaserdessa använtunderdagstidningarna tresäga attman

indexstrategi ochsedankostnadsstrategi,förstprisstrategier: enen
marknadsstrategi.därefter en

kostnadsstrategiFas I: En

kraftigadagstidningarnagjordetidsserieniUnder de första åren
kraftigtmedkostnadskrisorsakadesprishöjningar. Dessa av en

tid detdennaViddistributionen.inominte minststigande löner, var
ifrånutgickprissättningenitidningsföretagen attvanligt påatt man

ochdistributionförkostnadernaskulle täckaupplageintäkterna papper.
med fulldärmedförfarandedettaslogKostnadsstegringarna genom

och 13-14197610abonnemangspriserna,kraft iigenom procent
till 1975från 1974prishöjningentillläggas1977. kanDet attprocent

konsekventtillämpadeDagstidningarnaungefär lika enstor.var
kostnadsstrategi.

visade jag storstä-skatterför indirektaKommitténtillI analysen att
under 1977landsorten,från de iskillnadtilldernas morgontidningar,

hursvårtupplageminskning. Det sägaär stortvingades redovisa atten
prishöjningenberodde påförlusten 0,8del på procent somav

såväldrabbades1970-taletmitteneftersom Nyheter iDagens avav
störningar.tekniskaredaktionella som

prishöjningarungefär likagjordeKvällstidningarna storasom
prishöjningarytterligarefrånoch avstodupplagatappade omedelbart

1977.

indexstrategiFas 2 En:

prisnivåtilluppenbartleddeprisstrateginkostnadsbaseradeDen en
denunderdagstidningarnaeftersomför hög,bedömdes varasom

iblandkonsumentprisindex,följailät prisernaandra fasen stort sett
till denförhållandesjönk ideaccepteradeinte det attutanens

index-Kostnadsstrateginprisutvecklingen.allmänna ersattes av en
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början 1980-taletstrategi. under lågkonjunkturen iInte stegavens
konsumentprisindex. Resultatet blevabonnemangspriserna än attmer

framgått figurförsämrades, vilketdagspressens lönsamhet av

Fas 3: En marknadsstrategi

de första. Abonnemangs-tredje fasen skiljer sig från tvåDen och sista
nivåpriserna ligger den andra fasen påinte under somsammasom

underallmänna och de stiger inte så brantden prisutvecklingen som
första till i genomsnittden fasen. Prishöjningen uppgår tre procentnu

i högkonjunkturEftersom samtidigt inneår. dagspressen är enper
vilket framgått figurutvecklas lönsamheten positivt, av

tredjetillämpar under denDen .prisstrategi dagstidningarnasom
handfasen kan marknadsstrategi. det inte i förstakallas Nu ären

allmänna prisutveck-kostnadsutvecklingen inte heller denstyr,som
lingen ställning marknaden, dvs efterfrågansdagstidningensutan
karaktär och konkurrensförhållandena.

från indexstrategi till marknadsstrategi tycks hittills ha varitBytet
framgångsrikt. Sexdagarstidningarna har inte på något prismot-stött
stånd.

samtliga abonnerade dagstidningar det framgått baraAv är som
förlorat upplaga under dennågra inom storstadspressen senastesom

femårsperioden. storstadspressens morgontidningarPriselasticiteten för
till0,3, dvs realprishöjning på 10 har lettär procentsom grupp en-

upplageminskning på den abonnerade dagspressen3 Förprocent.en
helhet priselasticiteten 0,1.ärsom -

Lösnummer

Sedan 1968 Aftonbladet stigithar lösnummerpriset på och Expressen
från 50 till 6 kronor, vilket realprishöjning 96öre motsvarar en

Tidningarnas sammanlagda upplaga har sjunkit med knapptprocent.
25 000 exemplar, eller med 2,5 vilket innebär priselastici-procent, att

0,03.ärteten -
efterNågra år 1968 nådde Aftonbladet och Expressen en upp-

lagetopp. lösnummerpriset 60Det 1971 och då Väljeröre.var var
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finnerpriskänsligheten,beräkningarförStartår1971 manavman som
höjts medmedan prisetmed drygt 17sjunkitupplagan procentatt

0,2.priselasticitetstal påfårochdrygt 80 ettprocent -
Aftonbladet och ExpressenharfemårsperiodenUnder den senaste

10stigit med drygtmedan priset2,8medminskat i upplaga procent
samband med0,3. Ipriskänslighetstal påDet attettprocent. ger -

uppmärksammadesärskilt i momsdebattendenAftonbladet lanserade
motsvarande upplage-priset kraftigthöjdesSöndagstidningen utan

vidinproduktförändringar måste vägasminskning. visarDetta att en
faktorerpriskänslighet. Andradagstidningarsslutlig bedömning av

för kvällstid-upplageförändringarvid analyserbetydelseär avsom av
nyhetskonjunkturerna.åldersstruktur ochningar befolkningensär

prisutvecklingdagstidningarsEnskilda

i detaljprisutveckling studeratsdagstidningarAnalysen de åtta varsav
Näranalysendet allmännavariationer mönstret.visar det finnsatt av

längre period,någotomfattarde tidningarna nämntsåtta som enav
frånvarit befriadhittillsperiod dagspressen1968-1993, dvs den

1970-taleti börjanlågkonjunktureninnebärmervärdeskatt. Det att av
inkluderad.är

individuella dagstid-branschnivå har deLiksom vid analysen på
företrädareförst medsamtal harningarnas prisbeslut studerats attutan

byteframkallatsPrisstrategiförändringarför företagen fråga.i avsom
ochkonkurrensförhâllandenändradeföretagsledning eller ägare,avav

Å branschnivåndetandra sidanliknande kan inte fångas är somupp.
mervärdeskattefrågor.vissaden relevanta för Utredningenär av

dagstidningarna.för de åttasammanfattas utvecklingenI tabell 5
annonspriset. Detjag tagit medSom jämförelse har senare avser

justeringar förtextsidasvartvit-annons påmillimeterpriset för utan
kontaktpris eller iellermillemillimeterprisförändringar i upplaga

rabattstruktur.
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1968-1992 %dagstidningarnanäranalyseradeFörändringar för deTabell 5

AnnonsprisAbon.prisUpplagaTidning

70615AllehandaTrelleborgs - 635722TidningHudiksvalls
523942Norrbottens-Kuriren
43507Hallandsposten
293059Jönköpings-Posten
4976llCorrespondentenOstgöta

644lWermlands-TidningenNya
70179lGöteborgs-Posten -

Trelleborgsupplaga,förlorattidningartvåframgårtabellenAv att
handdet i förstafallenbådaI ärGöteborgs-Posten.ochAllehanda

minskat.spridningsområdeni tidningarnasupplagan yttre som
Göteborgs-finnerområdentill dessaanalysen attBegränsar manman

minskat1968, dvssedanhalveratsöverspridda upplagas.k.Postens
tillväsentligaste orsaken000. Dentill 45exemplar90 000från caca

dagstidningarnaprishöjningarinte Göteborgs-Postensdet attutanär
iflesta avseenden. Avi deambitiösaområden blivitdessai mer

ungefär1968 förloratsedanNyheterharskäl Dagenshuvudsak samma
förhållandetomvändaDetupplagan.överspriddaden30 procent av

Malmötid-kunnat ståinteAllehandagäller för Trelleborgs emotsom
Även det alltsåhärTrelleborg. ärexpansionningarnas mermot

upplageutvecklingen.bestämtprodukten prisetän som
Jönkö-Hallandsposten ochTidning,Hudiksvallstidningar,För tre

ungefärochupplagaprisutvecklingen förpings-Posten, är annonser
höjtNorrbottens-Kuriren harochAllehandaTrelleborgsdensamma.

Övriga tidningar,abonnemangspriset.kraftigareannonspriset än
Östgöta och Göteborgs--Wermlands-TidningenCorrespondenten, Nya

annonspriset.stigaabonnemangspriset änlåtitharPosten mer
det allmännaprisutveckling följertidningarnasnäranalyseradeDe
sidorna. Avpå defigurerna närmasteframgårvilketmönster av

konkurrenssi-AllehandasTrelleborgsinformationenfigurerna och om
känsligupplaga intetidningarnastill ärsluta sigtuation kan attman

för prishöjningar.
försvagad konkurrens.upplageförändringarnaflera fall påverkasI av

NorrländskamedkonkurrensNorrbottens-Kuriren igällerDet
medi konkurrensJönköpings-PostenSocialdemokraten, numera
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Östgöta konkurrensCorrespondenten iFolkblad,Smålandsnedlagda
Östgöten medi konkurrensGöteborgs-Postenochmed Folkbladet

Sjöfarts-Tidning.Handels- ochGöteborgsnedlagdanumera
Lågpristid-lyftas fram.börtidningarnaskillnader mellanNågra

prishöjningar undermedförsiktigAllehandaTrelleborgsningen är
Norrbottens--högpristidningcnskillnad frånperioden tillslutet av
Jönköpings--höjning.särskilt kraftigavslutar medKuriren ensom

underökarupplagansjunkaabonnemangspriset närPosten låter utom
åren.de två senaste

Wermlands-TidningenNyaför abonnemangPrisutvecklingen
marknadsstrategitillandra bytttidigaretidningentyder pá änatt en

under delenkostnadsstrategispår avsenareav enmen man ser
marknadsstrategi i börjantillbyterGöteborgs-Posten1970-talet. aven

Östgöta Correspondenten, vilkenoch något1980-talet somsenare
välprisstrategi, märkbyterperioden heltstuderandeunder dennämnts

prishöjningen 1993kraftigaupplagan. Deneffekter pånegativautan
tidningen.omläggninggenomgripandestöds avenav

karaktärUpplagemarknadens

tidningar visaroch för enskildabranschnivâanalyser på attTrots att
det inte uteslutasmycket låg, kanpriskänslighetupplagemarknadens är

prishöjningar.följd Närupplaga tillförloratidningar kanvissaatt av
alladet inte skärapriskänslighet gårupplagansskall bedöma attman

alla abonnent-heller betraktaintetidningar kam. Det gåröver atten
lika.grupper som

undersökningar,från radresultatmed hjälpskall härJag enav
Göteborgs universitet,Dagspresskollegiet vidgenomfördasamtliga av

ingetDärpriskänsligaförsöka ringa inatt anges avsergrupper.
materialet 1991.
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1968-1993upplagaPris ochAllehanda:Figur 3 Trelleborgs
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1968-1993upplagaPris ochNorrbottens-Kuriren:Figur 5
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1968-1993och upplagaPrisJönköpings-Posten:Figur 7
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1968-1993Pris och upplagaWermlands-liduingenzFigur Nya9
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Individers benägenhet att prenumerera

hushållsbeslut.tordedagstidningabonnera påBeslutet ettvaraatt en
blandlika efterfrågaddagstidningen ärfördeldärförDet är omen

högutbildadeblandlågutbildadeblandblandkvinnor män. somsom
ifinnsbland gamla. Detvällikaoch bland storen 0r0somunga

bordeOronbland ungdomen.markförloraförtidningskretsar varaatt
kvinnorna.blandfotfästeförstörreännu tappaatt

i varje fall inteanledning,ingenfinns dettabell 6framgårSom av
tidningsläsning. Oavsettkvinnornasförfarhågorhysaännu. att

tidningarnavilket300 krkr eller l-under 000 överprisnivå 1 avser
hos såväl kvinnorprenumerationsbenägenhetenliggerStockholmi -

80män över procent.som

%och mänkvinnorblandPrenumerationsbenägenhetTabell 6

SamtligaManKvinnaPris kronor

8585851 000
888790099OOOvl1
88918619910011
838284200-1 299l
848683300-1

DagspresskollegietKälla:

opåverkadtycks iBenägenheten settstort avatt varaprenumerera
olikaberor påmaterialetOregelbundenheter iutbildningsnivå. att

lägstaprisintervall. Denfinns i olikatidningar prenumera-typer av
finns74lägredock inte äntionsbenägenheten, är procent, somsom

300 kr.prenumerationspriser lvid överlågutbildadevisar förtabell 7
SvenskaochNyheterDagensprisintervall liggerdettaI antyttssom

andraläsaresina änkräveravseendenvilka i vissaDagbladet mer av
dagstidningar.
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utbildning %Prenumerationsbenägenhet efterTabell 7

UtbildningPris kronor
SamtligaMedel HögLåg

858886 770001
88978589000-1 099l
8888 8889100-1 1991
8373 76912004 2991

90 8481741 300-

DagspresskollegietKälla:

pekarundersökningsmaterialet resultatfinns det iSom väntat som
äldre. Här hamnarbenägna änpå mindreär attatt prenumererayngre

framgårunder 70 vilketprocenttalen för första gången procent, av
återfinns.30 dessa talunder ärtabell bland demDet ärär somsom

tidningsläsning.berättigad för ungdomensDet finns alltså oroen
generationsfråga fort-blivitdetta inteMycket tyder på utanatt en
alltså motiverat iskullefarande åidersfenomen. Detär attett vara

kortsiktiga respektiveungdomensskilja mellandetta sammanhang
kan givetvis inteManlångsiktiga benägenhet att varaprenumerera.

lika pålitliga tidningsläsareålder blirsäker med stigandedeatt unga
sina föräldrar.som

ålderefter %Tabell Prenumerationsbenägenhet8

ÅlderPris kronor
Samtliga30-49 5077515-29

91 8586l 000 69
93 88000-l 81 901 099
89 88100-1 88 881 199
89 83200-1 69 831 299
93 84300- 841 75

Källa: Dagspresskollegiet
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Hushålls benägenhet att prenumerera

klart samband mellan hus-Man kan i undersökningsmaterialet ettse
hállsinkomst tabell visas inom vilkaoch intresse I 9att prenumerera.

1986, 1988 ochintervall intresset i undersökningar gjordasvänger
1990.

hushållsinkomstTabell 9 Prenumerationsbenägenhet efter %

1990Inkomst 1986 1988

75-86 72-77Låg 72-74
Medel 82-93 82-88 74-83

82-93 83-91Hög 90-91

DagspresskollegietKälla:

Ännu intressettydligare utslag blir det när stämsatt prenumerera av
intresseradehushâllets storlek. Enpersonhushállen inte likaär attmot

enpersonhushállteckna abonnemang flerpersonhushållen. Försom
ligger tabell 10 i intervallet 60-75procentalet framgår procent,som av
för flerpersonhushåll i intervallet 86-92.

hushållstorlekTabell 10 efter %Prenumerationsbenägenhet

Pris kronor Hushällsstorlek
SamtligaFlerpersonEnperson

000 86 851 75
099 881 000-1 61 92

100-1 881 199 71 91
200-1l 299 64 87 83

1 300- 60 90 84

Källa: Dagspresskollegiet

Hushållsstorleken betyder emellertid hushâllsinkomsten föränmer
intresset Effekten dessa faktorer renodlas itvåatt prenumerera. av
tabell viktigaste faktorn det gäller prenumerationsbe-11. Den när
nägenhet hushållsstorleken. Flerpersonhushåll intresseradeär är mer

enpersonhushåll.än
Mest överraskande kanske den minst prenumerationsbenägnaär att
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konstigtinkomst. inte såenpersonhushåll med hög Detkategorin ärär
enpersonhushåll med låg inkomst bestårför för sigklartnär attman

enpersonhushåll med hög inkomstäldre medan är ungaav personer
prisetinnebär vi kan uteslutahushåll. undersökningsresultatDetta att

blandprenumerationsbenägenhetenförklaring till den lägre unga.som
de inte lika intresseradeDet andra faktorer gör ärär att somsom

andra.

hushållsinkomsthushållsstorlekTabell Prenumerationsbenägenhet efter ochll
70

Effekt hushållsstorlekInkomst Hushållstyp av
Enperson Flerperson

Låg:
1986 82 +1270
1988 84 876 +
1990 70 81 +11

Hög:
1986 88 +2365
1988 +2762 89
1990 +2761 88

Effekt hushållsinkonzst:av
1986 5 6+-1988 5-14 +
1990 9 7+-

Källa: Dagsprcsskollegiet

Flertidningshushållet

I Sverige främst tidningar meddet under de årenär senaste stora
spridningsområden förlorat upplaga. torde till del beroDetta storsom
på hushåll två tidningar, överspridd riksabonnerar påatt ensom
eller regiontidning och ortstidning, avstår från dessa,en aven
vanligen den överspridda tidningen. Ortstidningarna har uppenbart
blivit ambitiösa.ochmer mer

Genom Dagspresskollegiets undersökningar vi flertidnings-vet att
hushåll tidning.priskänsliga hushåll med Det gårär än attmer en
belägga dubbelköpen på grund höjda priser. Dubbelköpatt avtar av

dock inte vanligare på lågprisorter på högprisorter.är än
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Värdering dagstidningenav

Geomgången allmänhetens för på åtminstoneintresse abonneraattav
inflytande.dagstidning inte har något avgörandepekar på prisetatten

funderatbekräftas direkta frågor till abonnenter deDetta attomav
här återgivna i tabell 12 visarsitt abonnemang. Svarensäga upp - -

fler upplagestatistiken tyder det inteoch fler funderar,att attmen
lätt skilja från sin tidning. Ekonomiska förhållanden,sigär att som

prenumerationspriset, lederhär det allmänna kostnadsläget elleravser
i ökande till inför förnyelsen abonnemang,grad osäkerhet ett menav

oftareandra faktorer, främst tidningarnas innehåll, framhålls som
skäl.

Tabell 12 Andel osäkra %prenumeranter

År Övervägt sluta abonnentsom
något ekonomiska skälAv skäl Av

1989 okt 15 4
1990 mars 21 8
1990 nov 27 14

Källa: Dagspresskollegiet

Den låga priskänslighetens orsaker

Allmänheten i huvudsak nöjd med de tidningar erbjuds. Forsk-är som
ningsgruppen Dagspresskollegiet har skapat index mäterett som
allmänhetens tillfredsställelse med den abonnerade morgontidningen.
Respondenterna har fått markera dels vad de viktigaanser vara
egenskaper hos tidning, dels i vilken deras tidning besittermånen
dessa egenskaper. Enligt tabell lokala nyheter viktigt och13 är
tidningarna duktiga leverera sådana. Trovärdighet och saklighetpå att

viktiga egenskaper liksom rättidig distribution.är en
Lågt pris ligger framgår inte bland främstade egenskaperna.som

Ungefär 30 de tillfrågade det viktigtärprocent att attav anser
abonnemangspriset lågt tycker inte just deras tidning hållerär attmen

lågt pris.ett
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tidningsegenskaperVärderingTabell 13 av

IndexEgenskap

84Lokala nyheter
80Trovärdighet saklighetoch
78i tid påKommer morgonen
73politiska nyheternaBevakarde stora
48bilderBra
41prenumerationsprisLågt
40Partipolitiskt obunden

DagspresskollegietKälla:

upplage-prisutvecklingen, delsochupplage-Analyserna delsav
abonnerade dags-priskänsligheten påvisarmarknadens egenskaper att

erfarenheter vadallmännatidningar hjälplåg. Medär om somav
förklara varfördetpriskänslighet gårbestämmer produkters att

priselasticitet:så lågabonnerade hardagstidningar en

anseendekvalitet ochmed högför första produktera det brukar stort
morgontidningenabonneradeha priskänslighet. Den utgörmycket låg

utvecklingenskilda tidningarsinget analyserundantag. Noggranna av
förklaringarproduktförändringar viktigaretyder på stmktur- och äratt

prisförändringar.till upplageförändringar än

Tidningsläsningnödvändighetsvaror.b dagstidningar det andraförär
tidnings-ändra mångasvår på. För ärinrotadär är atten vana som
nämligenstabilareläsningen kopplad tilldessutom ännu vana,en

frukost.ätaattvanan

dagstidningen. Detför alternativ tillc det inga bradet tredje finns
konkurrcnttidning eftersomfinns tilltill ovilja bytaoch med att enen

desto lättarelika tidningarnai den ju är.det svårt hittaär attatt mer
och gamlaarbetsplatsenbyta. tidningar påAtt läsa är ett surrogat

skalofta socialadet likadelar abonnemang gör avnogpersoner som
ekonomiska.som av
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tidning hargammalEnlagras.tidningar inte ettfjärde kanför detd
verkarmarknadsvärde. Detdärmed lågtochinformationsvärdelågt

har längretredagarstidningde utgåvorinte utgerensomom enssom
6-dagarstidninglivslängd de utgåvor ut.än gersom en

för sigfå klartför abonnentersvårtdetfemte kanför det atte vara
helårsprenumeranter.gällasärskilttordestorlek. Detprishöjningens

betalningstillfällena.mellanlångtdessa detFör är
produkterkonsumeradevanemässigtalltsåGenerellt kan säga attman

priskänslig-mycket låghaanseende brukarkvalitet ochmed hög stort
het.

mervårdeskattKonsekvenser av

1980-taletdelenunderhardagspressensvenskaDen avsenare
dedelalltför störreupplagemarknadensystematiskt låtit avensvara

priskänslighetenmöjligtvaritharintäkterna. Dettatotala attgenom
ekonomi denärdagspressensFörlåg.mycketabonnemang är

utveckling.sundtyngdpunktenförskjutningenpåbörjade enav
annonsintäkternakonjunkturkänsliga änmindreUpplageintäkterna är

påupplagemarknadenintensivinte likakonkurrensenoch är som
annonsmarknaden.

verk-begränsadefåskullemervårdeskattlåginförandeEtt av en
beräknatspriselasticitetstalupplaga. Deningar på dagspressens som

föravgörandevaritprishöjningarsäkertintelåga och det ärär attens
produktenpåtyderpriskänslighetenlågaupplageminskningar. Den att

priset.viktigare änär
ekonomisktdagspressensavbrytaför tidskullemervårdeskattEn en

upplageintäkter. Enberoendeutveckling störreangelägna ettmot av
dagstidningarnamöjlig ochintemervärdeskattenprishöjning ärutöver

tillbaka dessa.hållaellersättkostnadsstegringar påtäckamåste annat
annonsintäkter-ökadet svårtlågkonjunkturinnevarande ärUnder att

åtminstone på kortdagspressenkommervänderkonjunkturenNärna.
reklammarknadenkonkurrenssimationannorlundasikt införstå en

rationaliseringspo-delhurtidigare. svårt avgöraDet ärän storatt av
intedendagstidningarna ärutnyttjatstentialen hittills har menavsom

uttömd.
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tidningar imervärdeskattinförande ärvidSärskilt ettutsatta av
andratidningarna. För dessade s.k. ärkonkurrensmässigt underläge,

Även underupplagemarknaden särskilt angeläget.beroendeökatett av
sigdet hävdaandratidningar svårthögkonjunkturer har att
framtidandratidningarnasemellertidTotaltannonsmarknaden. ärsett

presstödet någotberoende än annat.avavmer
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