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Statsrådet LundgrenBo

Regeringen bemyndigade beslut den 25 februari 1993 chefengenom
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

reglernagöra översyn uppbörd skatt och socialavgifteratt en av om av
dir. 1993:22.

Med stöd detta bemyndigande förordnades 8den 1993av mars ex-
peditions- och rättschefen Nils Dexe särskild utredare.som

Som förordnades den 10 maj 1993 chefsrådmarmen Johanexperter
Annell, skattedirektören Gun-Britt Björnqvist, kammarrättsassessorn
Ingrid Engquist, departementssekreteraren Matts Karlson, kanslirådet
Kjell Olsson, kammarrättsassessorn Kjell Rempler och läns-numera
skattechefen Kerstin Tollerz, den 28 oktober 1993 direktören Gunnar
Johansson och den 17 maj 1994 chefskronofogden Christer Ljusberg.

Till sekreterare förordnades den maj 1993l kammarrättsassessorn
ValinderDag och den maj15 1993 byrådirektören Ann Sallnäs

Magnusson.
Utredningen, arbetar under Skattebetalningsutredningennamnetsom

Fi 1993:07, får härmed lämna delbetänkandet tidpunkteröver Nya
för redovisning och betalning skatter och avgifter SOU 1994:87.av

Utredningsarbetet har bedrivits i samråd mednära Dettaexperterna.
markeras vi-form genomgående ianvänds de övervägandenattgenom

i betänkandet.görs Förutom Gunnar Johansson, iexpertensom som
fråga tidpunkterna för betalning skatter och avgifter avgett ettom av
särskilt yttrande, ställer sig bakom de förslag läggsexperterna som
fram. Det särskilda yttrandet har fogats till betänkandet.

Stockholm i juni 1994

Nils Dexe

Sallnäs MagnussonAnn

Dag Valinder
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Sammanfattning

korthetFörslagen i

vissa skatter och avgifterredovisning betalningTidpunkten för och av
betal-18 i uppbördsmänadtidigareläggs från den till den 10 den som

i stället ske den 15.skall ske. januari får betalningning I senast
Tidigareläggningen omfattar

preliminär F-skatt,-
A-skatt,särskild-

tillkommande skatt,kvarstående och-
preliminär skatt,innehållen-

inkomstskatt för utomlands bosatta,särskild-
utomlands bosatta artister mil.,inkomstskatt försärskild samt-

vissa förvärvsinkomsterlöneskattsocialavgifter och särskild på som-
arbetsgivare.betalas av

Även i18 i månaden har rättsverkningari andra fall då denvissa
10 i månaden tillämpas.uppbördshänseende skall i stället den
förtydligas gällande bestämmel-förskottsbetalning lönfrågaI avom

redovisning arbetsgivaravgifter. Häri-ochskatteavdrag avser om
jämställs ersättning förförskottsbetalningar medklargörs attgenom

arbete.
förslagen kan uppskattas till 500 mkrförRäntevinsten staten caav

till 375 mkrbudgetförstärkningen år.ochår netto ca perper
uppbördsår börjar den 1tillämpas fr.o.m. detFörslagen bör som

februari 1995.
föridessa förslag huvuddragenUtöver systemett nyttpresenteras

skattekontosys-betalning avgifterredovisning och skatter och ettav -
tem.

Huvudinriktningen för utredningsuppdraget

effektiviseraHuvudinriktningen för utredningsuppdragvårt är att upp-
samordning och förenkling.skebördssystemet. skallDet genom

uppbördsbestämmelser i dag gäller förBakgrunden olikaär att
A-skatt och arbets-preliminärexempelvis arbetsgivare innehållenav

preliminär ochskatt pågivaravgifter, debiterad preliminär skatt, ränta
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tillkommande skatt och mervärdesskatt.utdelning, kvarstående skatt,
inbetalningsdag, redovisnings-märks beträffandeSkillnaderna bl.a.

inbetalningskonton, påminnelse-period, redovisningshandlingar, och
sanktionssystem.anmaningsrutiner samt

särskilt tid-ingår också i utredningsuppdraget deDet överatt se
för betalning och avgifter.punkter gäller skatter Den översynavsom

Riksgäldskonto-statliga betalningstidpunkter nyligen gjorts avsomav
direktivenRiksrevisionsverket skall då beaktas. I detoch sägs attret

fråga skatte- och avgiftsbe-med hänsyn till det mycketär storaatt om
redovisning betalningviktigt statsfinansiell synvinkel ochlopp är attur

möjligt.sker tidigtså som

uppbördsförfarandetEffektivisering av

förmed utforma förslag till redovisningArbetet ett nytt systematt ett
förbetalning skatter och avgifter ett skattekontosystem pågåroch av

skall ingå betalningarnärvarande. Avsikten det iär att systemet av
avgifter i dag olika Enhetliga regler börskatter och görs sätt.som

första hand det dågälla för löpande skatte- och avgiftsbetalningar. I är
skapa enhetligt förfarande för betalningar debiteradfråga att ett avom

arbetsgivaravgifter ochpreliminär skatt, innehållen preliminär skatt,
avgiftsbetalningar börmervärdesskatt. Också andra skatte- och kunna

hanteras i skattekontosystemet.
Överskådligheten ökar påtagligti uppbördsförfarandet om en

enhetlig ordning gäller i fråga bl.a. redovisningsperioder, redovis-om
ningshandlingar, betalningar, påminnelse- och anmaningsrutiner samt

isanktioner. Förenklingarna för skatteförvaltningen administrativt
enhetligt förfarande bli betydande.hänseende kan Det ärett antasav

för skatt- avgiftsskyldiga de administra-emellertid de eller störstasom
och betalningartiva fördelarna sig gällande. Redovisningargör av

fall fleraolika skatter och avgifter i dag i vissa igörs gångersom
månaden enligt varierande rutiner kommer kunna igörasatt en
enhetligt uppbyggd ordning vid högst tillfällen varje månad.två

enskilde behöverMeningen vidare antalet handlingar denär att nusom
betalningsskyldighetför fullgöra sin redovisnings- och skallatt

avgiftsskyldigevidoch skatt- eller betalning skallbegränsas denatt
fordran Skattemyndighetenbeakta exempelvis avseendekunna påen

mervärdesskatt.
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Jidigareläggning betalningstidpunktenör debiterad preliminärav
skatt, innehállen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, m.m.

Olika faktorer har betydelse vid tidpunkter för betalningvalet av av
skatter och avgifter. Grundläggande ochde allmänna övergripandeär
strävandena effektivisering uppbördssystemet ökadmot av genom en-
hetlighet och förenkling. Också de statsñnansiella effekterna spelar en
framträdande roll. Till detta kommer bl.a. de skatt- och avgifts-att
skyldiga skall rimlig tid för korrekt redovisning och få framattges en
nödvändiga medel.

Om dessa omständigheter bör i uppbördssys-vägs nyttettsamman
betalningstidpunkten för källskatt arbetsgivaravgifteroch kunnatem

förläggas till början den betalning skallmånad ske. En andraav som
betalningstidpunkt, kommer betalningar i första handattsom avse av
mervärdesskatt, kan då förläggas till delen månaden närmastsenare av
efter redovisningsperiodens utgång omkring den 20 i månaden. För-
mervärdesskatt bör då huvudregel tillämpas redovisningsperiodsom en

månad.om en
ekonomiskaDe och administrativa konsekvenserna övergångav en

månadsredovisningtill betalningstidpunkter och mervärdesskattnya av
reformen bör genomföras i tvågör att steg.
förslag förstaVårt det skallär Det omfattaatt steget tas nu.

för preliminärbetalningstidpunkten debiterad skatt, innehållen prelimi-
skatt, kvarstående och tillkommande skatt, särskild inkomstskattnär

för utomlands bosatta, särskild inkomstskatt for utomlands bosatta
artister m.fl. socialavgifter särskildoch löneskatt vissapåsamt
förvärvsinkomster betalas arbetsgivare. Tidpunkten försom av

iredovisning och betalning tidigareläggs detta skede till 10den i den
januariuppbördsmånad betalning skall ske. l får betalning i ställetsom

ske den 15.senast
Även i vissa fall förandra då den 18 gäller redovis-i månaden nu

ning och betalning eller har slag skall i ställeträttsverkningar annatav
iden 10 månaden tillämpas. tidpunkten för bl.a.Alltså berörs

fyllnadsinbetalning preliminär skatt.av

Förskottsbetalning lönav

En arbetsgivare skall varje betalatsmånad redovisa den lön utsom un-
der föregående månad, det lönenskatteavdrag gjorts på och densom
månadsavgift skall betalas Skattebeloppetlönesumman. ochsom
månadsavgiften skall betalas till Skattemyndigheten samtidigt som
redovisningen lämnas.
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Vissa arbetsgivareordningen.härfrån denpraktikenI görs avsteg
lönen betalaslönen. Restenförskott påvarje månadbetalar ut ett av

månadsavgift dåskerberäkningSkatteavdrag ochmånad.nästaut av
försenadtillFörfarandet lederslutreglerats.efter lönenförst att en

innebärför Detränteförlusteravgiftsuppbörd ochochskatte- staten.
olikamellankonkurrensförutsättningarnasnedvridningockså aven

företag.
skallförskottsbetalningar lönfastslåsbör i lagDet att avnu

redovisning ochskatteavdrag,huvudprinciperna förbehandlas enligt
iersättning för arbete UBL:sMeduppbördslagstiftningen.betalning i

ersättning. Påsådanuttryckligt förskott påhärmedjämställsmening
jämställsUSALlön enligtmeddet klartmotsvarande sätt görs att

lön.förskott på

genomförandeochkonsekvenserFörslagens

betalnings-tidigareläggningförslagenförRäntevinsten staten avomav
mkr medantill 500 åruppskattaskantidpunkterna sammantaget ca per

till 375 mkr år.begränsasbudgetförstärkningen netto perca
förslagenbörstatsfinansiella effekternatill deMed hänsyn ge-

i övergripandeförstaocksåDenomföras utgör stegettsnarast. en
effektiviseringsådanuppbördssystemet. Eneffektivisering helaav

betalnings-tidigareläggningytterligarenämligeninnefattar aven
tidpunkterna.

Övergången ekonomiska på-innebäruppbördssystemtill ett nytt
iDärför bör den ske tvåavgiftsskyldiga.skatt- ochfrestningar för de

fr.o.m. dettillämpasfram börläggsförslagDe upp-steg. som nu
innebär1995. andrafebruari Ettbörjar den 1bördsår steg, somsom
avgifterochbetalning skatterochredovisningförett nytt systematt av

betalnings-tidigareläggningytterligareochbörja tillämpaskan aven
199697.till årsskifteti anslutningskulle då kunnatidpunkterna, tas

arbetefortsattaUtredningens

utformningenmed denUtredningsarbetet fortsätter närmare ettavnu
avgifter.ochbetalning skatterochredovisningförnytt system av

betalnings-rörandeövervägandenytterligareinnefattararbeteDetta
tillbl.a. förslagkommerUnder denna andra äventidpunkter. ettetapp

avgifterskatter ochbetalningredovisning ochlag attaven omny
utarbetas.
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Författningsförslag

1 till 1953:272Förslag lag ändring i uppbördslagenom

1953:272Härigenom föreskrivs i fråga uppbördslagenom
26dels 27 §3 28, 31 32 §§,och 39 § l §43att mom., mom.,

§l 52 54 1 69 § 1 skall ha följandesamtmom., mom. mom.
lydelse,

dels det i lagen skall införas paragraf, 6 följandeatt en ny a av
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

6 §a
Om inkomst uppbärs formi
förskott, preliminärutgår A-av

skatt med delså denstor av
sammanlagda skatten för hela
inkomsten det uppburnasom
beloppet hela inkoms-utgör av
ten.

Om hela inkomsten inte år
känd då förskott uppbärs utgår

A-skatt enligt 6 §preliminär
förskottet helautgöromsom

för den tidsperiodinkomsten
fråga.iärsom

resterande beloppNär upp-
bärs preliminärutgår A-skatt

återstående delmed denav
sammanlagda skatten för hela
inkomsten.

omtrycktLagen 1991:97.
Senaste lydelse lagens rubrik 1974:771.av

13



Författningsförslag 1994:87sou

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

26
Preliminär F-skatt och särskild A-skatt skall debiteras i post.en

Skattebeloppet avrundas till det lägre hela krontal,närmast utansom
jämntöretal uppkommer delbart med antalet uppbördsmånaderäratt

vilka skatten skall betalas.under
Preliminär F-skatt och Preliminär F-skatt ochsär- sär-

skild A-skatt skall betalas med skild A-skatt skall betalas med
18 belopplika belopp den lika den 10stora senast stora senast

i varje uppbördsmånad under i varje uppbördsmånad under
uppbördsåret eller, vid debite- uppbördsåret eller, vid debite-

under inkomståret, i ring inkomståret,ring under ivar var
de uppbördsmånader och de uppbördsmånaderoch en av en av

efter efteråterstår utgången återstår utgångensom av som av
månad då skatten debiteras. månad då skatten debiteras.den den

uppbärdsmánaden fdrI januari
betalning i stället ske densenast
15.

Preliminär inte till 2 000 förF-skatt uppgår kronorsom upp-
påförs inte.bördsåret

överstiger Överstigerm0m.3 skatt-3 3 skatt-mom.
slutliga efterskyldigs skatt, skyldigs slutliga skatt, efter

föravdrag överskjutande in- avdrag För överskjutande in-
gående mervärdeskatt, den gående mervärdeskatt, denpre- pre-
liminära skatt han har liminära skatt han harsom som

18 februari betalat 10 februaribetalat den densenast senast
efter inkomståret vad efter inkomståretoch året och vadåret
skall gottskrivas honom skall gottskrivas honomsom som

enligt 2 första stycket enligt 2 första stycketmom. mom.
65 eller eller andra stycket 5 eller 6 eller andra stycket

skatt-skall den skall den skatt-moment, moment,samma samma
skyldige betala avgift skyldige betala avgiften en
kvarskatteavgift det kvarskatteavgift detpå på

2 lydelse 1546.Senaste 1993:
3 lydelseSenaste 1994:484.

14
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

överskjutande beloppet. Kvar- överskjutande beloppet. Kvar-
skatteavgift med skatteavgift medtas ut tas uten pro- en pro-

motsvarande 20 motsvarande 20centsats procent centsats procent
den statslåneränta gällde den statslåneränta gälldeav som av som

vid utgången november in- vid utgången november in-av av
komståret på det överskjutande komståret detpå överskjutande
beloppet till den del det har tillbeloppet den del det har
täckts preliminär skatt täckts preliminär skattav som av som
har betalats den 3 maj har betalats den 3 majsenast senast

efteråret inkomstäret och med efteråret inkomståret och med
motsvarande 125 motsvarande 125procentsats procentsatsen en

statslåneräntan på statslåneräntanprocent påprocentav av
resterande del. Om den slutliga resterande del. Om den slutliga
skatten debiteras den 31 skatten debiteras den 31senast senast
augusti efter inkomståretåret augusti året efter inkomståret
och hela den kvarstående skat- och hela den kvarstående skatten

betalas den 18 betalas den 18 septemberten senast senastsep-
tember dockår, år, dock kvarskatte-tas tassamma samma
kvarskatteavgift denpå avgift denpå resterande delenresteran- ut
de delen med med motsvarandeut procentsats procentsatsen en
motsvarande 60 60 statslåneräntan.procent procentav av
statslåneräntan. Procentsatserna Procentsatserna bestäms till tal
bestäms till tal med högst med högst decimal. Omen en
decimal. Om särskild särskildberäkning beräkning i vissa fall

vissai fall föreskrivs i föreskrivs4 i 4mom. mom.
Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö-skatteränta, påförs

inte Vidbeloppet understiger 50 kronor. beräkningen avgiftenom av
gäller i slutligaden skatten skattetillägg eller förse-inte inräknasatt
ningsavgift enligt taxeringslagen 1990:324 eller förseningsavgift
enligt fastighetstaxeringslagen 1979:1152 och avgift inte skallatt
beräknas överskjutandepå belopp deltill det tillden uppgår högst
20 000 kronor och har betalats maj efter inkomståret.den 3 åretsenast

Ändras debitering eller enligtgottskrivning 27 § 2 ellermom.
debiteras tillkommande skatt, beräkning kvarskatteavgift.görs avny
Avgiften bestäms därvid till belopp skulle ha utgått, be-som om
räkningen gjorts vid den årliga debiteringen motsvarande slutligaav
skatt.

Bestämmelserna i denna lag kvarstående skatt och tillkommandeom
skatt skall tillämpas kvarskatteavgiftpå inte annatom anges.
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28 §
Kvarstående skatt under 25 kronor uttages

be- Kvarstående skatt skall be-Kvarstående skatt skall
10 i uppbörds-18 talas denden i uppbörds-talas senastsenast

månaden april efterapril efter åretmånaden året taxe-taxe-
ringsåret.ringsåret.

31
ingår i tillkommandede särskilda skatteposterUträkning somav

verkställs efter grunder,debitering sådan skattskatt samt sammaav
motsvarande slutliga skatt.för debiteringhar gällt avsom

avräknas höjningvid ändrad debiteringSänkning viss skatt motav
Tillkommande skatt under 25till följd ändringen.skatt avav annan

ej.kronor uttages
Tillkommande skatt skall,Tillkommande skatt skall, omom

inte följer 32 bföljer 32 binte annatannat avav
10 i den18 i den betalas dendenbetalas senastsenast

uppbördsmånad skattemyn-uppbördsmånad skattemyn- somsom
inteinte digheten bestämmer, dockdigheten bestämmer, dock

efter tidigare den 10 maj efterden 18 maj årettidigare året änän
uppbärdsmána-taxeringsáret. Itaxeringsåret.

får betalningden januari i
stället ske den 15.senast

4 lydelse 1992: 1661.Senaste
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32
respitränta.betalatillkommande skatt skall skattskyldig räntaPå

påförs inte.understiger femtio RäntaRäntebelopp kronorsom
75för visst kalenderår efterberäknas räntesats motsvararsomen

novembergällde vid utgångenden statslåneräntaprocent avsomav
för tidVid beräkningföregående kalenderår. räntanärmast av som

debiteras tillämpas dockdåinfaller efter utgången det år skattenav
bestäms tillgäller för debiteringsåret. Räntesatsenden räntesats som

decimal.procenttal med högst en
beräkning respitränta gäller,Vid av

skattetillägg ellertillkommande skatten inte inräknasi denatt
1990:324 eller forseningsavgifttörseningsavgift enligt taxeringslagen

1979:1152 inte heller kvarskatte-ochenligt fastighetstaxeringslagen
avgift och respitränta;

från och medfrån och med räntaränta att tas uttas utatt
19 september taxeringsårettaxeringsåret den19 septemberden

hela kvarstående skattenkvarstående skatten denhela den omom
18 september18 september betalts dendenbetalts senastsenast

från och i fall fråni fall årochår annatannat sammasamma
11 april19 april och med den åretden året nästoch med näst

efter taxeringsåret, dockdockefter taxeringsåret, attatt
restitu-restitu- på ö-skatteränta,ö-skatteränta, räntapåränta

tionsräntaåterbe- och skatt, återbe-och skatt,tionsränta somsom
talts enligt 68 § och2 och 2enligt 68 §talts mom.mom.

iingår tillkommande skatt, skallskatt, skalli tillkommandeingår
från denden må- utgången må-från utgången tas uttas ut avav

nad, då utbetalts;utbetalts; beloppetnad, då beloppet samt samt
förfaller tilldå skattentill och med den dagräntaatt tas ut

betalning.
Ändras beräkningdebitering tillkomande skatt ränta.sker ny avav

tillkommande skatt skall tillämpasBestämmelserna i denna lag om
respitränta.på

5 lydelse 1994:484.Senaste
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39 §
Vid utbetalning Vid utbetalningll av mom. avmom

ersättning forersättning för arbete kontant arbetekontant
skall betalarskall den betalar denersätt- ersätt-ut utsomsom

avdragavdrag för betal- ningen för betal-ningen göra göra
preliminära ning preliminäraning mottagarensmottagarens avav

skatteavdrag. A-skatt skatteavdrag.MedA-skatt
för arbete jämställsersättning

förskott sådanpá ersättning.
Skyldighet skatteavdrag föreligger integöraatt om

arbetsgivare kommer betala tilldet kan vad attantas att uten
minst 000under inkomståret inte till 1 kronor,arbetstagaren uppgår

handelsbolag ochersättningen betalas2. ärmottagarenut ettav
i bolaget.delägare

skatteavdrag föreligger inte heller, denSkyldighet göraatt om som
ersättningen har F-skattesedel antingen ersättningennärtar emot en

den uppgift innehavför arbetet bestäms eller betalas Ennär ut. om av
iF-skattesedel får för god den lämnas anbudshandling,tas om enen

därmed jämförlig handling, innehållerfaktura eller någon ävensomen
uppgifter utbetalarens och betalningsmottagarens och adressnamnom

godtagbaraidentifiering uppgifter uppgifteller andra för samt om
eller organisationsnummer. Detbetalningsmottagarens personnummer

i andra meningen gäller dock inte den betalar utsagts om somsom
innehav F-skattesedelersättningen känner till uppgiftenatt om av en

oriktig.är
Om betalningsmottagaren har både F-skattesedel ochen en

A-skattesedel får skatteavdrag underlåtas bara F-skattesedelnom
Görs endastskriftligen åberopas. detta, hamottagarenanses en

frågaF-skattesedel. fall han ha endast A-skattesedel. II annat anses en
i 3 § 2 andra stycket skall han alltidersättning som avses mom.om

uppgift innehavendast A-skattesedel. sådanha En om av enanses en
för god gällerF-skattesedel enligt tredje stycket får äventas somsom

skriftligt åberopande F-skattesedeln.av

6 lydelse 1992:1665.Senaste
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43 §
mom1 Den betalar ersättning för arbete skall vid varjeut ut-som

betalningstillfálle särskilt kvitto eller lämpligtpå sättannatgenom
lämna uppgift det belopp, skatteavdrag harmottagaren om som genom
innehållits ersättningen enligt §på avdrag gjorts 14samt, om mom.,

del innehållnahur det beloppet allmän sjukför-stor av som avser
säkringsavgift och allmän avgift för finansiering kontantförmånerav
vid arbetslöshet. Skyldighet uppgift föreliggerlämna sådan dockatt
inte, ersättningen kvitteras avlöningslista, där skatteavdragetpåom

den allmänna sjukförsäkringsavgiften och den allmänna avgiftensamt
för finansiering kontantförmåner vid arbetslöshet har angivits. Iav
fråga folkpension och tilläggspension enligt lagen 1962:381om om
allmän försäkring, delpension enligt 1979:84lagen delpensions-om
försäkring, livränta enligt lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring,om

1976:380lagen arbetsskadeförsäkring, lagen 1977:265om om
statligt personskadeskydd eller lagen 1977:267 krigsskadeersätt-om
ning till sjömän eller jämförbar ersättning enligt äldre lagstift-annan
ning behöver uppgift skatteavdragets belopp den allmännasamtom
sjukförsäkringsavgiften den allmänna avgiften för finansieringoch av

vid lämnaskontantförmåner arbetslöshet dock inte avdraget likaärom
vid det föregående utbetalningstillfället.närmast Detsammastort som

gäller vid utbetalning sådan pension eller livräntaav annan som avses
i 3 § 2 andra utbetalningenstycket dengörs har rättommom. av som

föregåendesådan ersättning ibetala mening elleratt ut som anges av
understödsförening.försäkringsföretag eller

skatteavdrag för kvarstående skatt inteHar kunnat medgöras så
denbelopp, kvarstående skatten, skall arbets-stort motsvararsom

givaren vid det utbetalningstillfälle, föregår uppbördsmå-närmastsom
naden april, underrätta storleken felandearbetstagaren belopp.avom

7 Senaste lydelse 1993:1444.
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Efter 10 i uppbördsmåna-uppbördsmåna- denden 18 iEfter
arbetstagareapril eller,arbetstagare denden april eller, omom

avslutat sitt arbete,sitt arbete, tidigare hartidigare har avslutat
vid arbetets slut skall arbets-skall arbets-vid arbetets slut

återlämna skattsedelnskattsedeln givaren pågivaren återlämna på
slutlig skatt till arbetstagaren.slutlig skatt till arbetstagaren.

avslutat sittavslutat sitt arbetstagarenHarHar arbetstagaren
tid då avdrag förfor arbete underunder tid då avdragarbete

kvarstående skatt skallskallkvarstående skatt göras,göras,
arbetsgivaren lämnaskallarbetsgivaren lämnaskall ar-ar-

skriftlig uppgiftuppgift betstagarenskriftligbetstagaren omom
skatteavdraggjordaskatteavdraggjorda avsummanavsumman

for skatt och den tidtid sådanför skatt och densådan somsom
uppgift,SådanSådan uppgift, avdragenavdragen avser.avser.

skall undertecknadundertecknadskall varasomvarasom
arbetsgivareneller signeradarbetsgivareneller signerad avav

honom anställd,eller hosanställd, någoneller hos honomnågon
omfatta arbetsgiva-arbetsgiva- skall ocksåomfattaskall också

och adress.och adress. rens namnnamntens
fastställerregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller som

Blanketternauppgifter enligt dettatill blanketter förformulär moment.
arbetsgivare.kostnadsfritt tillhandahållasskall
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har innehållitsinnehållits Skatt,Skatt, har somsom
skatteavdrag, skall be-skall be-skatteavdrag, genomgenom

den 10 iin denin den 18 i den talastalas senastsenast
uppbördsmånad, infallerinfalleruppbördsmånad, somsom

efter utgången denefter denutgången närmastnärmast avav
månad, då skatteavdraget gjor-skatteavdraget gjor-månad, då

insättning särskiltsärskilt des pådes insättning på genomgenom
hos den skattemyndighetskattemyndighet kontohos denkonto

§ andrai 2 stycket.i § andra stycket.2 avses asomavses asom
fdrfrån landsting och uppbördsmánadenInbetalning I januari

såvitt stället ske denskall dock, betalning ikommun senast
frånA-skatt, ske Inbetalning landstinggäller preliminär 15.

fordran skall dock, såvittavräkning och kommunmotgenom
1965:269 med gäller preliminär A-skatt, ske§ lagenenligt 4

avräkning fordransärskilda bestämmelser motom genom
menighets enligt § lagen 1965:269 medoch 4kommuns annan

särskilda bestämmelserutdebitering skatt, m.m. omav
kommuns och menighetsannan
utdebitering skatt,av m.m.

innehållitskvarstående skatt, inte harpreliminär ellerSådan som
tillkommande skatt skall betalasskatteavdrag samt genomgenom

skattemyndighet till vilkensärskilt den skattenkonto hosinsättning på
skattsedel.enligtskall betalas

vilkeninnehållit skatt eller skattskyldig inte tillharOm den vetsom
ininbetalning skall skall skatten påskattemyndighet göras, sättas ett

i harSkattemyndigheten det län där denhossärskilt konto som
skattskyldige bosatt.respektive den ärinnehållit skatten

eller girerings-inbetalningskortdagSkatten betald den näranses
eller, har ingåtthandlingar in till Aktiebolagkom Posten statenom

bank, tillmed banken.skatteinbetalningenavtal förmedling enom av

8 lydelse 1993:1703.Senaste
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mom arbetsgivare, arbetsgivare,1 En l Enmom.
har gjort skatteavdrag for har gjort skatteavdrag försom som

preliminär ersättning ersättningA-skatt på preliminär A-skatt på
för för förarbete eller lön för arbete eller lönutgett utgett

månadsavgiftvilken månadsavgift skall redo- vilken skall redo-
visas 1984:668 enligt lagen 1984:668enligt lagen visas

uppbörd socialavgifter uppbörd socialavgifteravom av om
från arbetsgivare skall från arbetsgivare skallutan utan
anmaning lämna uppgiftlämna uppgift u anmaning up pp p- -
bördsdeklaration bördsdeklarationom om
detta till den skattemyndighet till den skattemyndighetdetta

i 2 § andra stycket. i 2 § andra stycket.som avses a som avses a
Deklaration skall Deklaration lämnaslämnas skallav av
landsting och kommun landsting och kommunsenast senast
den 12 och arbets- den 12 och arbets-annan av annanav
givare 10 iden 18 i uppbörds- givare den uppbörds-senast senast
månaden efter den månad då månaden efter den månad då
skatteavdraget gjordes skatteavdraget gjordes ellereller
lönen uppbördsmána-lönen Iutgavs. utgavs.

fdr arbets-den januari annan
landsting och kommungivare än

stället lämna deklarationi
den 15.senast

Efter anmaning Skattemyndigheten också den, inteär ärsomav
deklarationsskyldig forsta skyldigenligt stycket, uppbörds-att avge
deklaration.

Uppbördsdeklaration skall heder och avfattaspå samvete samtavges
på blankett enligt fastställt formulär.

Uppbördsdeklaration skall upptaga
l arbetsgivarens organisationsnummer ellerpersonnummer,

särskilda redovisningsnummer;
2 uppgift den tid för vilken lämnas;redovisningom
3 det belopp har dragits för preliminär A-skatt från lön;som av
4 sådan utgiven avgiftspliktig lön eller ersättning i 2som avses

kap. 3 § första och andra styckena lagen 1981:691 socialavgifter,om
dock inräknat det belopp i punktsom avses

5 det belopp med vilket avdrag 6 §enligt lagen uppbördgörs om
socialavgifter från arbetsgivare;av

9 lydelseSenaste 1992:680.
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lön6 den eller månadsavgiftenersättning vilken beräknas;på
7 månadsavgiftens belopp;
8 skatt enligtenligt punkt 3 avgift punkt 7.ochsumman av

arbetsgivare,En har arbetsgivare, harEnsom som
gjort skatteavdrag för kvarståen- skatteavdrag för kvarståen-gjort
de skatt, skall lämna skall lämnauppgift de uppgiftskatt,
uppbördsdeklaration uppbördsdeklaration
för kvarstående skatt för kvarstående skatt

Sådandetta. deklaration detta. Sådan deklarationom om
skall lämnas den 18 i skall lämnas den 10 isenast senast
uppbördsmånaden april och uppbördsmånaden april och

förutom uppgift förutom uppgiftupptaga, upptaga,som som
i fjärde stycket det i fjärde stycket detavses avses

forbelopp dragits kvar- belopp dragits for kvar-som av som av
stående skatt. övrigt gäller i ståendeI skatt. I övrigt gäller i

tillämpligatillämpliga delar vad i delar vad isägs sägssom som
första-tredje styckena. första-tredje styckena.

har gjort DenDen skatteav- har gjort skatteav-som som
dragdrag för preliminär A-skatt för preliminär A-skattpå på

eller utdelning skall lämna ellerränta utdelning skall lämnaränta
uppgiftuppbördsdekl uppgiftuppbördsdeklara-ara-

tiontion för och utdel- för och utdel-ränta ränta
ii g detta. Sådan deklara- g Sådandetta. deklara-nn n om n om

tiontion skall lämnas den 18 skall lämnas den 10senast senast
ii uppbördsmånaden efter den uppbördsmånaden efter den

då skatteavdraget gjordes månadmånad då skatteavdraget gjor-
des. Ioch uppbördsmånaden januarita upp

deklaration stället lämnasfår i
Deklarationenden 15.senast

skall ta upp
1 den deklarationsskyldiges organisations-elleroch person-namn

nummer;
2 uppgift den tid lämnas;för vilken redovisningom
3 det belopp preliminär A-skatt.har dragits försom av

övrigt gäller i tillämpliga i forsta-tredjeI delar vad sägssom
styckena.
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§69
° ellerOm preliminär inbetalats1 skatt, har utan attsom,mom. som

grund arbets-har skett, skall gottskrivas skattskyldig påså attav
gottskrivas enligt 27 §skallgivaren gjort skatteavdrag, och skatt som

stycket stycketförsta 5 eller 6 eller andra2 moment,sammamom.
beräknas påslutliga skatten skall ö-skatteräntaöverstiger den ränta

överskjutande beloppet.det
inräknasslutliga skatten interänteberäkningen gäller i denVid att

1990:324taxeringslagenskattetillägg eller förseningsavgift enligt
1979:1152fastighetstaxeringslagen ochförseningsavgift enligteller

preliminär skattinte inräknas sådani den preliminära skattenatt som
maj efterbetalats efter den 3 åreti 27 § 2 3 och harmom. somavses

inkomståret.
slutligslutlig Vid debitering skattdebitering skattVid avav

31 augusti taxerings-taxerings- denden 31 augusti senastsenast
deldel beräknas denden året, påberäknas på räntaåret, ränta

överskjutande beloppöverskjutande belopp somsom avav
inte överstiger 20 000 kronor000 kronoröverstiger 20inte
enligtenligt räntesats,räntesats, motsva-motsva- en somen som

35statslåne- den statslåne-den35 procentprocent rar avrar av
vidgällde utgångengällde vid utgången räntaränta somsom

novemberoch inkomståret och pånovember inkomståret avav
belopp därutöver enligtenligtdärutöverbelopp en en

25 25räntesatsräntesats motsvararmotsvarar somsom
statslåneräntan.statslåneräntan. procentprocent avav

Ränta överskjutan-överskjutan- utgår inte påinte påRänta utgår
de belopp till del detdet dentill den delde belopp mot- mot-

preliminär skattpreliminär skatt somavsvaras som svaras av
10 februarifebruari efter denefter den 18 inbetalasinbetalas

övrigainkomståret. Iefter inkomståret. I efterövrigaåret året
den delden del beräknas påfall beräknas på fall räntaränta avav

inteöverskjutande beloppöverskjutande belopp inte somsom
000 kronor enligtöverstiger 20överstiger 20 000 kronor enligt

6060 räntesatsräntesats motsvararmotsvarar somsomen en
ochstatslåneräntanstatslåneräntan ochprocent procentav av

enligtdäröverbelopp däröver enligt belopppå enen
4545räntesats räntesats motsvararmotsvarar somsom

statslåneräntan.statslåneräntan. HarHarprocent procent avav

° 1993:1547.lydelseSenaste
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skatt, ipreliminärpreliminär skatt, i som avsessom avses
2 betalats efter27 §27§ 2 betalats efter mom.mom.

efter10 februari in-efter in- den åretden 18 februari året
3 majdenmaj komståretden 3komståret senastsenast menmen

beräknasberäknas år, räntanår, räntan sammasamma
enligtenligt räntesatsräntesats motsva-motsva- en somen som

30 statslånerän-30 statslånerän- procentprocent avrarrar av
tillbestämsbestäms till RäntesatsernaRäntesatserna tan.tan.

med högst deci-deci- procenttalprocenttal med högst enen
mal.mal.

kvarskatteavgift, betalasefter avdrag förförekommande falliRänta,
understiger 50 kronor.beloppetinte ut om

Ändras 27 § 2 ellergottskrivning enligtdebitering eller mom.
beräkning Räntantillkommande skatt, ränta.debiteras görs avny

beräkningen gjortsskulle ha utgått,därvid till beloppbestäms omsom
motsvarande slutliga skatt.debiteringenvid den årliga av

tillkommande skatt skall tillämpaslagBestämmelserna i denna om
ö-skatteränta.på

januari 1995.i kraft den 1lag träderpenna
52 §§ 54 § gällerföreskrifter i 26, 31 och 1Aldre2. samt mom.

1995.med januaritill och
tillämpas i frågai 32 § förstaden 11 april gångenTidpunkten om

1994avseende taxering.skatt årstillkommandepåränta
§ tillämpasi 27 § 3 och 69 1föreskrifterna4. De mom. mom.nya

tillkommande skatt grundpåi fråga slutlig ochförsta gängen avom
taxering.1995 års
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1984:6682 till lag ändring i lagenFörslag om om
socialavgifter från arbetsgivareuppbörd av

1984:668 uppbördHärigenom föreskrivs 4 § lagenatt om av
arbetsgivare följandesocialavgifter från skall ha lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

skyldigarbetsgivare skyldig arbetsgivareEn ärEn är attatt
redo-månad lämna redovis- för varje månad lämnaför varje

foroch för visning för utgiven lön ochning för utgiven lön
arbetsgivaravgifter- arbetsgivaravgifter-summan avsumman av

lön jämställs förskottredovisningen MedfrågaI om na.na.
bestämmelserna i fråga redovisning-skall lön.på Iupp- om

1953:272 skall bestämmelserna ibördslagen om upp-en
uppbördsdeklaration tillämpas. 1953:272bördslagen om

uppbördsdeklaration tillämpas.
inträtt för arbetstagares lön skallavgiftsskyldighet harNär en

utbetalats till arbetstagarenredovisningen omfatta också den lön som
utgiftsáret.undertidigare

1995.träder i kraft den 1 januarilagDenna

omtryckt 1991:98.Lagen
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3 Förslag till 1991:586lag ändring i lagenom om
särskild inkomstskatt för bosattautomlands

Härigenom föreskrivs §§ lagen 1991:58615 och 17att om
särskild inkomstskatt för skallutomlands ha följande lydelse.bosatta

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Särskild inkomstskatt, Särskild inkomstskatt,som som
innehållits skatteavdrag, innehållits skatteavdrag,genom genom
skall betalas den 18 i den skall betalas den 10 i densenast senast
uppbördsmånad infaller uppbördsmånad infallersom som

efter efterutgången dennärmast närmast utgången denav av
dåmånad, skatteavdraget gjor- månad, då skatteavdraget gjor-

des. Om inbetalningen och des. I uppbärdsmánaden januari
uppgifter i samband därmed,om fdr betalning stället skei senast
anstånd med betalningen den 15. Om inbetalningen ochsamt

skyldighet uppgifter i samband därmed,attom avge upp- om
bördsdeklaration och påföljder anstånd med betalningen samt

skyldigheten underlåts skyldighetatt attav om avge upp-
§§gäller 52-54 uppbördslagen bördsdeklaration och påföljder

1953:272 i tillämpliga delar. skyldigheten underlåtsattav
Regeringen eller den myndighet gäller 52--54 §§ uppbördslagen
regeringen får dock 1953:272bestämmer i tillämpliga delar.

avvikelser frånbesluta Regeringen eller den myndighetom
bestämmelserna inbetal- regeringen bestämmer får dockom
ningssätt uppbördsde- beslutaoch avvikelser frånom om
klarationens innehåll. bestämmelserna inbetal-om

och uppbördsde-ningssätt om
innehåll.klarationens

Om redovisning gäller §innehållen 55 2kvarskatt mom.av upp-
bördslagen.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

betalasskallSkatt,betalasskallSkatt, avsomavsom
skallsjälv,skattskyldigedenskallsjälv,skattskyldigeden

redovisasocherläggas senastredovisasocherläggas senast
efter denmånaden10 idendenmånaden efteri18den

uppbars. Iinkomstenmånad dåuppbars.inkomstenmånad då
fåruppbördsmánaden januariredo-ochinbetalningssättetOm

ioch redovisningbetalningsärskildameddelasvisningen
Omden 15.skeställetellerregeringenföreskrifter senastav

redovis-ochinbetalningssättetbe-regeringenmyndighetden
särskilda före-meddelasningenstämmer.

eller denregeringenskrifter av
bestäm-regeringenmyndighet

mer.

1995.februarikraft den 1iträderlagDenna
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4 Förslag till lag 1991:591ändring i lagenom om
särskild inkomstskatt för bosatta artister m.fl.utomlands

Härigenom föreskrivs 1991:59114 § lagen särskildatt om
inkomstskatt för utomlands bosatta m.fl.artister skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Särskild inkomstskatt enligt Särskild inkomstskatt enligt
denna lag skall redovisas och denna lag skall redovisas och
inbetalas till beskattningsmyn- inbetalas till beskattningsmyn-
digheten den har digheten den haratt attav som av som

skatteavdrag enligt 12göra § skatteavdrag enligtgöra 12 §
den 18 i månaden efter den 10 i månaden eftersenast senast

den då den skattepliktiga den då denersätt- skattepliktiga ersätt-
ningen har betalats till artis- ningen har betalats till artis-ut ut

idrottsmannen eller artist- idrottsmannen eller artist-ten, ten,
företaget och företaget ocharrangör, arrangör,av se- av se-

den 18 i månaden efter den den 10 i eftermånaden dennast nast
då tillställningen ägt då tillställningen ägt Irum. rum.

uppbördsmánaden januari får
redovisning och betalning i
stället ske den 15.senast

fall betalningsmottagare företrädareI de förären en grupp av
artister idrottsmäneller artistföretag lämnas uppgiftutan att ettvara

inkomstens och skattens fördelning medlemmar iom gruppen.
Redovisning paragraf skallenligt denna lämnas på heder och

skrivas blankettpå fastställt formulär.enligtsamvete samt
Om redovisning innehållen gäller § 2kvarskatt 55av mom.

uppbördslagen 1953:272.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1995.
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l Inledning

l Utrednjngsuppdraget

Skattebetalningsutredningens direktiv dir. 1993:22, vilka återges i sin
helhet i bilaga I innefattar uppdrag såvälgöra sakligett att en som,
lagteknisk reglernaöversyn redovisning och betalning skat-av om av

och avgifter. Det övergripande syftet medter översynen kan sägas
skapa effektivt redovisnings- och betalningssystematt ett förvara

skatter och avgifter. Enligt direktiven ingår flera huvuduppgifter i
uppdraget. Dessa sammanfattningsvisär att

med utgångspunkt i det nuvarande uppbördsförfarandet utarbeta-
förslag till för direkta skatter och socialavgifteren gemensam
uppbördslag och därvid särskildägna uppmärksamhet dis-
positionen, systematiken och de terminologiska frågorna,
utarbeta förslag till samordnat för redovisningett ochsystem-
inbetalning direkta skatter och socialavgifter och därvidav
undersöka möjligheterna tidigarelägga tidpunkternaatt för
redovisning och inbetalning,
förutsättningslöst föreslåochpröva regler för beräkningnya av-

och avgifter,räntor
lämna förslag hur den preliminära skatten bättre skallom-

med denöverensstämma slutliga skatten,
undersöka möjligheterna införa skyldighet för arbetsgivareatt en-

redovisa källskatteavdrag och arbetsgivaravgifteratt också vid
förskottsbetalning lön,av

vilkenöverväga eller vilka sanktioner behövstyp ityper av som-
den uppbördslagen och föreslå bestämmelser detta.nya om

Till detta kommer uppgiften lägga fram förslag ändradeatt om
förutsättningar för anstånd med betala skatt eller avgift prop.att
199394: 151 vissa särskilda frågor tillämpningensamt reglernaom av

F-skattebevis bet. 199394:SkU20, rskr. 199394:2l6.om
En central del utredningsuppdraget utarbetaär samordnatattav ett

för redovisning och betalning skatter ochsystem avgifter. Behovetav
samordning har sin grund i den bristande enhetlighet gäller förav som

olika skatter och avgifter med avseende bl.a. inbetalningsdagar,på
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inbetalningskonton, på-redovisningshandlingar,redovisningsperioder,
sanktionssystem.anmaningsrutinerochminnelse- samt

avgiftsinbetal-ochantal skatte-i dagnäringsidkare görEn ett stort
mervärdesskattocharbetsgivaravgifterdirekta skatter,avseendeningar

betydande påläggerSkattemyndigheterna attunder år. resursernerett
avgiftsskyldigaskatt- ellerandraarbetsgivare ochrestforaochanmana

ordning påföreskriveniavgifteroch attbetalar skatter samtintesom
ocholika konton stämmamellanmedelinbetaldafördela avom

skulleförfarande kunnaenhetligtdirektiven sägsIkontona. att ett mer
skattemyndig-för såväladministrationskostnaderminskadeleda till

vidareskattskyldiga. Detdearbetsgivarna och attheterna angessom
ochskemöjligt bör påavgifter långtoch såskatterredovisning enav

samtidigt tillbetalasredovisningshandling och ett gemen-samma
avgifternaochskatternaolikaför deFörfarandereglernakonto.samt

ingår detdirektivenEnligtmöjligt.enhetligasåsåledesbör göras som
samordningsådanlångtundersöka hurutredningsuppdrageti att en

bör gå.
riktas in påinledningsvisdirektivenenligtskallUtredningsarbetet

mervärdesskattenSåvittarbetsgivaravgifter.ochskatterdirekta avser
utred-vissaresultatetdirektivenipunktskatternaoch att avanges

infogamöjligheternatillställningningar innanavvaktas attbör tas
redovisningforenhetligtochiskatter större systemdessaäven ett mer

avgifter.ochskatterbetalningoch av
utformningenmedförbunden ettflerafråga på sätt ärEn avsom

skallavgiftsbetalningar ochochför skatte-samordnat somsystem
avgifter.ochskatterbetalningförtidpunkternasärskilt ärövervägas av

arbets-ochpreliminär A-skattinnehållenbetalningArbetsgivarnas av
månaden18 idenskereglernuvarandeskall enligtgivaravgifter senast

mervärdesskattInbetalningbetaladeslönenmånadefter den ut. av
denefter utgångenmånadeni andraden 5i regel skeskall avsenast

till detMed hänsyndeklarationenredovisningsperiod attavser.som
enligtdetavgiftsbeloppoch ärskatte-mycketfrågahär är storaom

redovisning ochviktigtsynvinkelstatsfmansielldirektiven attur
direktiven påpekas iSamtidigtmöjligt.tidigtsker såinbetalning som
kunna lämnatid förtillräckligbetalningsskyldiga måste attdeatt ges

nödvändigaframoch fådeklarationredovisning ellerkorrekten
insammanhanget vägashäri detdirektiven börEnligtmedel.

statliga be-förbetalningstidpunkterdenresultatet översyn avav

RSV RapportEG-perspektivMervârdebeskattningeni ettbl.a. RSV:sSe rapporter
Ut-1993:9IEC-perspektiv RSV Rapporti samtoch Punktskatter1993:8 ett

betänkandeindirekta skatternaEG-anpassning detekniskredningens avom
SOU 1994:74.och EGPunktskattema
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talningsflöden Riksgäldskonto-på regeringens utförtsuppdragsom av
RGK och Riksrevisionsverket Finansdepartementet dnrRRV,ret

646292 och 78093.
direktiven Utredningen skallI andra skattebetalningar.nämns även

bl.a. undersöka vilka möjligheter tidigarelägga den sistadet finns att
inbetalningstidpunkten för kvarstående eller påskatt sättatt annat
effektivisera uppbörden skall det undersökassådan skatt. Vidareav
vilka åtgärder kan förkorta tiden mellanoch bör vidtas för attsom
inbetalning skattemedel till giro och den tidpunkt dåbank viaav
medlen finns tillgängliga konto.på skattemyndighetens

fråga för utredningen har anknytning tillEn övervägaattannan som
tidpunkterna för inbetalning skatter och avgifter den ordning förrörav

avgiftsredovisningskatte- och i samband med förskottsbetalning lönav
tillämpas i vissa fall. innebär arbetsgivaren månatligenDen attsom

betalar förskott lönen kan 90 %på så stortut ett som vara som av
nettolönen, medan lönen betalas först månaden därpå.resten utav

beräkning månadsavgiftSkatteavdrag och sker då med utgångs-av
punkt i slutregleringen. direktiven förfarandel detta medsägs att

redovisning innehållenuppskjuten skatt och socialavgifter fårav anses
grundläggande istrida de principerna uppbördslagen 1953:272,mot

och 1984:668 uppbörd socialavgifter frånUBL, lagen om av ar-
förfarandetbetsgivare, USAL. Det vidare leder till för-sägs att en

avgiftsuppbörd medförskatte- och och väsentliga ränteförlustersenad
i detUtredningens uppgiftför det allmänna. här sammanhanget är att

förslag till förskottsbetalningaroch lägga fram hur lönöverväga av
förfarandeti det ordinarieskall för redovisningkunna ochpassas

skatter och avgifter.betalning av
till tidsramen för utredningsuppdragetanslutning iI sägsatt anges

bedömsutredningen, det intedirektiven olämpligt, redovisaböratt om
de frågor inbetalningstidpunkter förtur.medrörsom

1.2 bedrivandeArbetets uppläggning och

En huvuduppgift för utredningen utarbetanämnts,är, att ettnysssom
förslag till redovisning och betalningsamordnat förett system av
skatter och avgifter och undersöka möjligheternahärvidatt att
tidigarelägga tidpunkterna betalning. Utform-för ochredovisning
ningen frågauppbördssystem varjeberör iett nytt stort settav som
utredningen har tidpunkterna föroch såledesöverväga ävenatt
betalning och därför bedömts olämpligtskatter avgifter. Det har attav
behandla frågan inbetalningstidpunkter innan i fall huvud-vartom

33

2 14-0943



Inledning 1994:87sou

samordnat för skatte- och avgiftsbetalningardragen i systemett nytt
kunnat skönjas.

nuvarande ordning uppbörds-Efter inledande genomgång påaven
utredningsarbetet därför riktats in finna formernahar påområdet att

arbete i grunden berör i helaför sådant Detta stort settett system. som
uppbördsförfarandet tagit hösten 1993 och deldet nuvarande har en

1994 i anspråk.vårenav
förhållandenakartläggningParallellt härmed har påen av upp-

andra länder genomförts. denna har anlitatsbördsområdet i vissa För
Annikaavdelningsdirektören Kerstin och skattedirektörenBoström

RSV. syfte få klarare bildBrickman, Riksskatteverket I att en av
har utredningen dessutom under 1994förhållandena i Danmark våren

i Köpenhamn.besökt Told- Skattestyrelsenog
för redovisningutformningenUnder arbetet med ett nytt systemav

särskilt rörande tidigare-betalning skatter och avgifter ochoch enav
avgiftsbetalningar viför skatte- och harläggning tidpunkternaav

RGK. Systemet har vidare såvälmed Riksbanken och påsamrått ett
övergripande plan i enskildheter löpande vid kontakterstämts avsom

Utredningenolika nivåer inom RSV. Vi har också samrått medpå om
indirekta skatterna Fi 1991:09 ochteknisk EG-anpassning deav

Vid sidan härav viskattebrottsutredning Fi 1993:08. har1993 års
RFV,bl.a. Riksförsäkringsverket RRV,haft kontakter med

Postgirot BankBankgirocentralen BGC AB och AB.
för redovisning och betalninghuvuddragen iSedan ett nytt system

klarnat har iavgifter skattekontosystemskatter och ett vartav - -
inbetalningstidpunkter-fall preliminär bedömning kunnat göras aven

förutsättningar förSamtidigt har skapatsplats i sådantett system.nas
till vissaskattekontosystem ställningsamband medäven taettatt utan

och avgifter. bak-tidpunkter för betalning skatter Motfrågor avom
riktlinje i direktiven tidigare-bl.a.grund den getts om ensomav

har vi det lämpligt medläggning inbetalningstidpunkterna ansett attav
frågor. Eftersomi fall del dessa denförtur redovisa när-vart en av

för redovisning och betalningutformningen ett nytt system avavmare
emellertidolika hänseenden återstår, begränsasskatter och avgifter i

till det vad undantarförslagen i detta skede rörsom som om man-
huvudförfallodagen förbetecknas skatte-mervärdesskatten kan som-

tidpunkten den 18 i varje månad.avgiftsbetalningar, dvs.och
anknytning till inbetalningstidpunkternafråga harEn nära ärsom

avgifter i samband medredovisningen och betalningen skatter ochav
fråga.Vi därför dennaförskottsbetalning lön. äventar uppav nu

in delsöverväganden i den här delen har hämtatsUnderlag för våra
enkätundersökningdels hos landetsvid kontakter med RSV, genom en

skattemyndigheter.

34



sou 1994:87 Inledning

Utredningsarbetet fortsätter med den utformningennärmarenu av
För redovisning ochett nytt betalningsystem skatter och avgifter.av

Detta arbete innefattar ytterligare överväganden rörande inbetalnings-
tidpunkter. Under denna andra kommer övrigaäven delfrágoretapp

ingår i utredningsuppdraget behandlas och således förslagsom att ett
till lag redovisning och betalning skatter och avgifteren ny om attav
utarbetas.
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2 Allmän bakgrund

2.1 Betalningstidpunkter nuvarande ordningenligt

Nuvarande tidpunkter för betalning avgifter skiljerskatter och sigav
i vissa fall olika betalningstidpunkter Enligtåt. Tre kan UBLnämnas.
och USAL gäller 18den i månaden betalningsdag, medan den 5som
i månaden huvudregel enligt såväl lagen 1968:430är mervär-om
deskatt ML den mervärdesskattelagen 1994:200, NML.som nya
Vid sidan härav gäller i allmänhet den 25 i förmånaden betalning av
punktskatter enligt lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter LPP.

betalningar enligt tillDe UBL knutna den 18 i månaden skerärsom
i form preliminär, eller tillkommandekvarstående skatt. Med stödav

regelsystemet i UBL uppbärs kommunal inkomstskatt, statligav
inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, statlig fastighetsskatt,
skogsvårdsavgift, egenavgifter lagenenligt 1981:691 socialav-om
gifter, avkastningsskatt i fall i 2 § första stycket 1 5avsessom -
lagen 1990:661 avkastningsskatt pensionsmedel, särskildom

1991:687 särskildlöneskatt enligt lagen löneskatt pension-påom
förseningsavgiftskostnader, skattetillägg och enligt taxeringslagen

förseningsavgift enligt1990:324 fastighetstaxeringslagensamt
i fall1979:1152, mervärdesskatt i §21 ML 14 kap. 3 §som avses

avdikningslån, avgift enligtNML, annuitet 1992:på lagen 1745 om
enligtsjukförsäkringsavgift, avgiftallmän lagen 1993:1441 om

allmän avgift för finansiering vid arbetslöshet,kontantförmånerav
enligtskatt lagen 1993:1537 expansionsmedel skatt enligtsamtom

2 § lagen 1990:659 förvärvsinkomster.särskild vissalöneskattom
Förutom betalningstidpunkten iinnebörden begreppetskiljer sig

betalning vid betalningar jämförtenligt USAL och ML medUBL,
betalningar enligt LPP. I 52 föreskrivs skatt§ fjärde stycket UBL att
enligt den lagen inbetalningskortbetald ellerden dag näranses
gireringshandlingar kom har ingåtttill eller,Posten AB statenom
avtal förmedling bank,skatteinbetalningen med till banken.om av en
Motsvarande gäller beträffande arbetsgivaravgifter och för mervärdes-
skatt. Enligt 5 kap. 2 § första gäller betalningstycket däremotLPP att

ha skett den dag då betalningen bokförts särskilthar på ettanses
inbetalningskonto.
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2. l Preliminär skatt

Preliminär F-skatt särskild A-skatt skall enligt 26 § andraoch stycket
betalas den 18 i varje månad.UBL senast
arbetsgivare, har gjort för preliminärEn skatteavdrag A-skattsom

ersättning for arbete eller lön för vilken månadsavgift skallpå utgett
redovisas skall anmaning uppgiftenligt USAL lämna uppbörds-utan
deklaration till skattemyndigheten. Deklarationendetta skallom av
landsting och kommun lämnas den 12 och arbets-senast av annan

18 uppbördsmånaden efter den dågivare den i månad skatteav-senast
gjordes eller 54 § 1 första stycket UBL.draget lönen utgavs mom.

Skatt innehållits skatteavdrag skall betalas in densenastsom genom
efter18 i uppbördsmånad infaller denden närmast utgångensom av

gjordes 52 § första UBL.månad då skatteavdraget stycket
för preliminär A-skatthar gjort skatteavdrag på ellerDen räntasom

utdelning skall lämna uppgift uppbördsdeklaration för ochränta
utdelning detta. Sådan deklaration skall lämnas den 18 isenastom
uppbördsmånaden efter den månad då skatteavdraget gjordes 54 § l

sjätte UBL.stycketmom.

2.1.2 Kvarstående skatt

för kvarståendearbetsgivare, har gjort skatteavdrag skatt,En som
uppgift uppbördsdeklaration för kvarstående skattskall lämna om

Sådan deklaration skall lämnas den 18 i uppbördsmåna-detta. senast
april 54 § femte stycket UBL.den l mom.

18 iKvarstående skatt skall betalas den uppbördsmånadensenast
april efter taxeringsåret 28 § andra stycket UBL.året

2.1.3 Tillkommande skatt

betalas 18 iTillkommande skatt skall regel den den månadsenastsom
Skattemyndigheten dock inte tidigare den 18bestämmer, majänsom

taxeringsåret 31 § tredje Omefter stycket UBL. tillkommandeåret
skall debiteras efter det skattsedel slutlig skatt har utfärdatsskatt påatt

skattskyldige innan påföringen slutligför den skatt harmen av
för skall skattsedel slutlig skatt utfärdas variavslutats året på ävenny

fråga sådan skattden tillkommande skatten I gäller vadtas omupp.
föreskrivs i betalning kvarstående skatt ochUBL avom omsom

arbetsgivares medverkan vid uppbörd sådan skatt 32 b §.av
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2.1.4 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Redovisning och betalning särskild inkomstskatt för utomlandsav
följerbosatta UBL:s principer. § 1991:586Enligt 15 lagen om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta skall särskild inkomstskatt,
innehållits skatteavdrag, betalas den 18 i densenastsom genom

uppbördsmånad infaller efternärmast utgången den månad, dåsom av
skatteavdraget gjordes. Skatt, betalasskall den skattskyldigesom av
själv, skall redovisas och betalas den 18 i månaden efter densenast
månad då inkomsten uppbars 17 §.

2.1.5 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl.

Även redovisning och betalning särskild inkomstskatt för utomlandsav
bosatta artister m.fl. följer UBL:s principer. Enligt 12 § lagen
1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artisterom
m.fl. skall den betalar ersättning till artist, idrottsman ellerutsom
artistföretag, för skattepliktig inkomstutgör enligtmottagarensom
lagen, skatteavdrag for betalninggöra särskildamottagarensav
inkomstskatt. 1 14 § den har skatteavdragsägs skallgöraatt attsom

inbetala inkomstskattenredovisa och den 18 i månaden eftersenast
den skattepliktiga ersättningenden då har betalats tillut mottagaren.

artistisk eller idrottslig tillställningFör arrangör gäller redovis-attav
ning inbetalning skall 18och ske den i månaden efter den dåsenast

ägdetillställningen rum.

2.1.6 Socialavgifter arbetsgivareskall betalassom av

Arbetsgivaravgifter skall enligt § första§ och 12 stycket USAL4
betalas inom den tid enligt förgäller avlämnandeUBLsom av
uppbördsdeklaration, dvs. den i månaden efter den18 månadsenast
då lön Motsvarande gäller sådan löneskatt skall betalasutgetts. som
enligt lagen 1990:659 särskild löneskatt vissa förvärvsinkoms-påom
ter.
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Mervärdesskatt1.7

deklaration meddåtill betalning den dagförfallerMervärdesskatt
redovisningsperiod skallvissmervärdesskatt forredovisning senastav

NML.16 kap. l §42 § ML,lämnas
månaden efteri andraden 5skall i regel lämnasDeklaration senast

kap. 11§ tredje stycket ML, 14redovisningsperioden 22utgången av
redovisningsperiodendeklarationen§§ NML. Om12och avser

5 aprilden åretemellertid lämnasjanuari december får den senast-
redovisningsperioddeklaration förVidare gällerdärpå. att somenen

augusti anv. till 2220den30 juni får lämnastill ända dengår senast
NML.13 §§ 14 kap.ML,

huvudregelnmervärdesskatt enligt tvåförRedovisningsperioden är
22 § förstaapril,januari- februari,kalendermånader, osv.mars -

Skattemyndigheten kan§ NML. Efter beslutstycket, kap. 814 av
22 § andra stycket, 14förekommaredovisningsperioderandraäven

förskattskyldigregistrerats mervär-§ NML.9 Denkap. somsom
inte överstigeromsättningenskattepliktigadendesskatt trots att

redovisningsperiod.beskattningsårhelt000 kronor kan ha200 som
ha redovis-skattskyldigaför vissafinns också möjlighetDet att en

kangäller detkalendermånad. Dettaomfattarningsperiod omsom en
skattskyldige regelmässigtfördeningående skattendenattantas

000med minst 1 kronorutgående skattenöverstiga denkommer att
fordranskattskyldige har påvarje månad, dvs. den staten.enom

skattepliktigafall deni deövriga skattskyldiga, dvs.Beträffande
den skattskyldige000 kronor ochöverstiger 200omsättningen inte

mervärdesskatt,skattskyldig för ärdärför inte registrerats som
skattskyldige skall dåredovisningsperiod. Denbeskattningsåret

sin självdeklarationmervärdesskatt iingåenderedovisa utgående och
3 NML.§ kap. §beskattningsåret 21 ML, 14för

8 Punktskatter1
.

skallstycket LPP§ första 1i l kap. 1punktskatterDe somangessom
redovisningdeklaration meddag dådenhuvudregel betalas senast av

5 kap. 1 §beskattningsmyndighetenkommit tillskall haskatten
LPP.första stycket

deklarationredovisningsperioder skallskatteredovisningenOm avser
i månadenden 25beskattningsmyndighetenkommit in tillha senast

skatteredovisningen intefallslut. deredovisningsperiodens Iefter
kommit tilldeklaration haredovisningsperioder skallavser
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beskattningsmyndigheten skattepliktigaefter den25 dagarsenast
händelsen 2 kap. 8 § LPP.

vissa fall gäller betalningstider.I andra redovisnings- Enligtoch
exempelvis 5 § andra stycket 1984:405 stämpelskattlagen påom
aktier skall sådan skatt betalas månader efter den dag dåtvåsenast
skattskyldighet inträtt, dvs. efter nybildat bolagregistrering ettav
eller, vid ökning aktiekapital, innebär aktieka-registrering attav som
pitalet ökas.

Beträffande prisregleringsavgifter i kap.de 1 l §som angesm.m.
första stycket 2 bestämmer Statens jordbruksverk eller Fiskeriver-LPP

deklarationstiden LPP.ket 2 kap. 8 § andra stycket

2.1.9 till tidpunkten förBestämmelser knytersom an
avgiftsbetalningarskatte- och

Vid sidan föreskrifter redovisning eller betalningattangerav som
viss dag finns i första hand i bestämmelserskall ske UBLsenast en

andraenligt vilka den 18 i månaden har rättsverkningar. Före-
beräkning kvarskatteavgift,skrifterna frågor respitränta,rör ö-om av

återlämnanderestitutionsränta slutskattesedel.skatteränta och samt av
kvarskatteavgitt, respitränta, ö-skatteränta och restitutions-Såvitt avser

förstabestämmelsernatillämpas de aktuella i frågagångenränta om
ochför slutligpreliminär 1994 tillkommandeskatt år skatt påsamt

1995 taxering.grund årsav
finns bestämmelser27 § 3 UBL kvarskatteavgift. OmI ommom.

efterskattskyldiges slutliga skatt, avdrag för överskjutandeden
denöverstiger preliminäramervärdesskatt, skatt deningående som

18 februaribetalat den efter inkomståretskattskyldige har åretsenast
och vad gottskrivits bl.a. preliminär skatt,honom eller hennesom som

kvarskatteavgift. Avgift beräknasskall den skattskyldige betala
emellertid inte del det tillöverskjutande belopp till den uppgårpå
högst 20 000 kronor 3 majoch har betalats den år.senast samma

efter inkomståretSker betalning först efter den och18 februari året
kvarskatte-överstiger det överskjutande beloppet 20 000 kronor tas en

avgift beräknas den statslåneräntaDen efter olikaut. procentsatser av
gällde vid beroendenovember under inkomståret påutgångensom av

skatten betalas. Avgift statslåneräntanmed 20 pånär procenttas ut av
överskjutande täckts preliminärdet beloppet till den del det har av

har betalats under taxeringsåret.skatt den 3 maj Påsenastsom
avgiftenresterande del beräknas efter motsvarande 125procentsatsen

statslåneräntan. Om debiterasden slutliga skattenprocent senastav
31 augusti under taxeringsåret den kvarstående skattenden och hela
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beräknasseptember under taxeringsdret,betalas den 18senast
efter 60resterande delenemellertid kvarskatteavgift på den procent av

statslåneräntan.
kvarskatteavgift påförts reducerasEnligt 27 § kan denUBL soma

förutsättning förefter lägre Enberäknas procentsats.att engenom
skattenslutliga och preliminära berorskillnaden mellan dendetta är att

råda Omskattskyldige inte kunnat såförhållande den över.på ett som
augusti underden 31skatten debiteratsfallet och den slutligaär senast

avgiften i stället skallbeslutafår Skattemyndighetentaxeringsåret att
motsvarande statslåneräntan45med procentut procentsatstas aven

under18 september taxeringsáret.denskatten betalas senastom
vid beräkning respiträntastycket UBL gällerEnligt 32 § andra av

den 19 septemberfr.0.m.bl.a.tillkommande skattpå räntaatt tas ut
betalatskvarstående skattenunder hela dentaxeringsdret senastom

fr.0.m. den 19 aprili fall åretden 18 september ochdr annatsamma
efter taxeringsdret.näst

skallföreskrifter ö-skatteränta69 § finnsl UBLI somommom.
gottskrivitsellerpreliminär skatt betalatsberäknas som avom

Vid debitering slutligslutliga skatten.skattskyldig överstiger den av
beräknas på denaugusti under taxeringsåret, räntaskatt den 31senast

000 kronor enligtinte överstiger 20överskjutande beloppdel somav
den statslåneränta35räntesats procentmotsvarar somavsomen

och beloppnovember under inkomståret pågällde vid utgången av
25enligtdärutöver räntesats procent stats-motsvarar avsomen

tillöverskjutande belopp denemellertid intelåneräntan. Ränta utgår på
inbetalas efter den 18preliminär skattdel det motsvaras somav

beräknas den delövriga fall påfebruari under I räntataxeringsdret.
20 000 kronor enligtinte överstigeröverskjutande belopp ensomav

beloppstatslåneräntan. På60räntesats procentmotsvarar avsom
enligt 45sker beräkningdäröver räntesats motsvarar procentsomen

i 27 § 2 3preliminär skatt,statslåneräntan. Har avses mom.somav
18 februari under taxeringsáretbetalats efter denUBL, senastmen

enligtmaj beräknasden 3 räntesatsår, räntan somensamma
i 27Sådan skatt30 statslåneräntan.motsvarar procent som avsesav

skattskyldigepreliminär skatt den§ 2 3 UBL är somannanmom.
ochdebiterad särskild A-skattdebiterad preliminär F-skatt,betalat än

arbetsgivare underlåtitskattskyldigespreliminär A-skatt den attsom
betalning 75 § UBLfastställts tilloch till följd häravinnehålla som

denSkattemyndigheten inte beslutatunder förutsättning utgörattatt
enligt 52 § förstaför juridiskbetalning preliminär skatt person aav

stycket UBL.
bl.a. skatt,restitutionsränta påEnligt 69 § 2 UBL utgår räntamom.

befrielse från påfördefter nedsättning i elleroch avgift återbetalassom
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slutlig, kvarstående eller tillkommande Vid beräkningskatt. av
restitutionsränta gäller bl.a. betalats före denskatt haratt om
uppbördsmånad då skatten har förfallit betalning eller hela dentill
kvarstående skatten har betalats 18 september underdensenast
taxeringsdret, skatten nämnda uppbördsmånader.så betald underanses

Nämnas här bör regleringen tredje stycketi 43 § UBLäven 1 mom.
gäller bl.a. återlämnande föreskrivsslutskattesedel. Här attsom av

arbetsgivaren skall slutlig tillåterlämna skattsedeln skatt arbets-
efter den 18 uppbärdsmánaden april eller, arbetstagarenitagaren om

tidigare har sittavslutat arbete, vid arbetets slut. Vidare attanges om
arbetstagaren sitt förhar avslutat arbete under tid då avdrag kvarståen-
de skatt skall skall arbetsgivaren lämna skriftligarbetstagarengöras,
uppgift gjorda skatteavdrag för ochsådan skatt den tidom summan av

avdragensom avser.

2.2 Bakgrunden till valet nuvarandeav
betalningstidpunkter

arbetsgivaravgifterKallskatt och m.m.

principenKällskattesystemet, bygger anställdas skatt skallattsom
lönenbetalas i samband med utbetalning och utformatshar såav som

preliminärarbetsgivarna skall betala A-skatt och arbetsgivarav-att
ursprungligen tillgifter för de anställda, kom 1947 årsgenom upp-

bördsreform. Vid denna tid föreskrevs skatter och vissa avgifteratt
förföll betalning under uppbördsterminertill inföll den 6 13som -

månaden.i
det utredningsarbeteUnder låg till grund för källskattereformensom

behandlades frågan inbetalning ske ingående.skulle Detnärom
konstaterades svårighetdå uppbördsterminerna kundeinteatt utan
avslutas den 13 till de postalai månaden hänsyn arbets-än medsenare
förhållandena. uttalades skulle få skäligDet vidare arbetsgivarnaatt en
ersättning för sin medverkan i skatteuppbörden. Den räntevinst de
gjorde den skattekredit erbjödkällskatten ansågs kunnagenom som

sådan ersättning.utgöra en
År 1951 lämnade 1949 uppbördssakkunniga betänkande medårs ett

förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet SOU 1952:1. Det
tilllåg grund för fortsatt reformarbete ledde fram till 1953 årsett som

uppbördsförordning, uppbördslagen. Flera yttranden ochnumera
framställningar med önskemål senareläggning uppbördster-om aven
minerna kom in till de sakkunniga. Dessa konstaterade att en
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eftersomför Posten,problemmedföraskullesenareläggning stora
folkpensionerna.utbetalningarnamedkollideraskullebetalningarna av

Eni postkassorna.arbetsbelastningalltför svårorsakaskulleDetta en
medförai sinskullepensionsutbetalningarna attförskjutning turav

arbetsuppgifter Postenmed andrasammanfallaskulledessa stora som
uppbördssakkunnigadeföreslogslösningutföra. Denhade att avsom

minstmed tvåarbetsgivareinnebargenomföraskomoch attattsom
arbets-ochskattinnehållenbetalamöjlighetfickarbetstagare att

residensstadenivid postkontorskatteavdelning t.o.m.givaravgifter till
dessa kontorHosrestavgift tillkom.ellerförsenings-18den attutan

medsambandarbetsbelastning iförhöjdinte någonnämligenförelåg
pensionsutbetalningarna.

betalningstidpunktenfrågauppbördsförfarandet iändring iNästa om
såvälförinbetalningsdagsistafastställdesdetinnebar att gemensamen

räkningarbetstagaresförinnehållna skatterdebiterade skatter som
ochrättvisaökaduppnå1978791161. Syftet attprop. att envar

utredningsför-I detregelsystem.enhetligtenklare ochutforma ett mer
16 och 1813,övervägdes denändringarnaförtill grundlågslag som

RSV:sochStatskontoretsbetalningsdagmånadeni senastesom
förränteeffekternatillhänsyn1977:422. Med1977:4:1 ochrapporter
tillanslöt sigDepartementschefen18.denförordadesarbetsgivarna

inbetalningförsista dag18 skulleförslag denutredningens att vara
56.enligt prop.skatt UBLredovisningoch s.av

År uppbördssyste-ochdebiterings-reformgenomfördes1985 aven
uppbördensamordnadesSamtidigtarbetsgivaravgifter.för avmet

uppbörd in-förarbetsgivare medfrånsocialavgifter systemet av
igrundhade sinReformernaenligt UBL.skattpreliminärnehållen

1982:3SSocialavgiftsutredningen se Dsframlagtsförslag avsom
ibristerbl.a. demotiverades1983:7. FörslagenSoch Ds av

beräknade ochpreliminärtinnebar deuppbördssystemet attsom
fastställda.slutligtmed destämdesällan överensavgifternainbetalda
avgifternaandelförhållandevisdettaFöljden storatt avenvarav

onödigtochränteförlustermedi efterskott storabetalades stora
med riksdagsbe-sambandföljd. Iskattekreditrisker för staten som

grundarbetsgivarna påförhållandetuttalades dethandlingen att avatt
räntevinsterochlikviditets-kunnatuppbördssystemet görabrister i

tillföråtgärder rättaskulle vidtaintäkt för atttillkunde statenatttas
rskr.198384:SflJ28,bet.1983842167,brister prop.dessa

arbetsgivarnahärvid inte någotnämndes198384:369. Det attom
i skatteupp-deltagandesittersättning förberättigade tillskulle vara

börden.
till månad.redovisningsperiodenförkortadessammanhangdettaI en

emellertidbehöllsredovisningsmånadenefteri månaden18Den som
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föreslogsändring inteOrsakeninbetalningsdag. till någonsista att var
olägenheter. Deninte kunna skesådan ansågs storautanatt en

fleragrund förtillinbetalningsdagen hade lagtsgällande ut-senaste
inbetalningssystem.och

fortsatt199394:50regeringensanledningMed omprop.av
beslutatshärefterharföretagsbeskattningenreformering omav

debiteradF-skatt ochpreliminärdebiteradmånatlig uppbörd också av
SFS199394:108,rskr.199394:SkU15,bet.särskild A-skatt

1993:1546.

Mervärdesskatt

den1969,januarikraft den lträdde iGenom ML, ersattessom
indirektmedomsättningsskattenvaruskattenallmänna nyen

två,omsättningsskattenförRedovisningsperiodernabeskattning. var
Skattnormaltid.månadermånader, med tvåfyra togssomresp. sex

alltsåhadeproduktionskedjan och företagenledet ii sistaendastut
18 iskedde deninbetalningomsättningsskatt.ingåendeinte någon
vissfickredovisningsperiodens utgång. Företageneftermånaden

inbetalningadministrationenmedverkan isinersättning för avav
skatten.

Även månaderhuvudregel tvåskullemervärdesskattenför varasom
redovisning skeemellertidkundefallredovisningsperiod. I vissa per

skatteuppbördenmedverkan ifrågahelt Ieller år.tertial, halvår om
kostnaderlagstiftningsärendetidepartementschefenanförde att som

tillindirekt skattoch redovisauppbäraskyldighetenföranleds attav
ochverksamhetenkostnader iborde betraktasprincipistaten som

100kostnader 1968:andra prop.på sättkompenseras s.somsamma
konstruerapraktikendet inte heller möjligt i ettHan ansåg44 att

kostnader.faktiskamotsvarandeersättningssystem ersättningsom gav
skulle utgå.ersättning inteDepartementschefen ansåg därför någonatt

uppfattningentillriksdagsbehandlingen anslöt sig utskottet attVid
främst till demed hänsynkostnadsersättning inte borde utgåsärskild

medföraersättningsförfarande skulleadministrativa svårigheter ettsom
taladeskälutskottetEmellertid90 ansåg1968:BeU45bet. atts.

borttagandetförkompenseradesskattskyldiga någotför de på sättatt
fråntidenförlängametodenEnligt utskottetden förmånen. attvarav

skeinbetalning skulletill dessredovisningsperiodens utgång att en
önskemåltillgodosågdetta samtidigtåtgärd, eftersomlämplig av

inbetalning frånförtidenförlängdesredovisningsteknisk Såledesart.
efter utgångenmånadeni andradvs. till den 5till 35 dagar,18 dagar

redovisningsperioden.av
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Vid ändringar i 1979ML år utmönstrades tertial redovisnings-som
period. Samtidigt medgavs inbetalning avseende redovisnings-att
perioden juli december eller helt kalenderår fick ske den 5senast--
april nästföljande år. Detta grundades redovisningstekniskapå skäl.
Dessutom redovisning avseende perioden maj juni fickattangavs -
lämnas den 20 augusti, vilket motiverades svårigheter for desenast av
skattskyldiga redovisa och betala i anslutning till semesterperioden.att

I samband med reformeringen inkomst- och foretagsbeskatt-av
ningen 1990år reformerades de indirektaäven skatterna prop.
198990: 1.11 Mervärdesskatten ändrades bl.a.på så sätt redovis-att
ning skatten skall ske för all skattepliktig omsättning någonav utan
nedre Omgräns. den skattepliktiga omsättningen inte överstiger
200 000 kronor år skall emellertid skatten redovisas i denper
skattskyldiges självdeklaration. Möjligheten redovisa mervärdes-att
skatt med redovisningsperiod halvt beskattningsårett togsen om
samtidigt bort.

Den lag mervärdesskatt enligt riksdagens beslut skallnya om som
iträda kraft den 1 juli 1994 innefattar inte några ändringar av

redovisningsperioder eller betalningstidpunkter i aktuellt hänseendenu
prop. 199394:99, bet. 199394:SkU29, rskr. 1993942170, SFS
1994:200.

Punktskatter

Tidigare reglerades frågor redovisning och betalning på punktskat-om
teområdet i lagen 1959:92 förfarandet vid viss konsumtionsbe-om
skattning. Regleringen innebar bl.a. de skatt- och avgiftsskyldigaatt
skulle lämna uppgifter sin skatt till beskattningsmyndigheten.om
Vanligtvis lämnades uppgifterna för bestämda tidsperioder som
varierade för de olika punktskatterna och prisregleringsavgifterna. För
vissa skatter och avgifter lämnades emellertid uppgifterna inte
periodiskt dettapå försätt varje tillfälle då skatt eller avgiftutan
skulle tas ut.

Genom LPP, trädde i kraft den juli 19841 prop. 198384:71,som
bet. l98384:SkU22, rskr. 1983842145, ökadstegtogs mot en
enhetlighet i fråga redovisning och betalning punktskatterna ochom av
prisregleringsavgifterna. Redovisningsperiodernas längd och tid-
punkten för lämna deklaration reglerades i väsentliga delar i denatt

lagen.nya
Redovisningsperioden, tidigare varierat i allmänhetsom men var en

eller två månader, blev för de skatter redovisas i efterhandsom som
huvudregel månad. Betalningstiden ändrades från 35 till 25 dagar,en
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vilket innebar genomsnittlig kredittid 40 dagar. Det anfördespå ien
detta sammanhang ändringarna skullesjälvfallet komma påverkaatt att
de skattskyldiga. Det ogörligtansågs emellertid förutse i vilkenatt
omfattning den ekonomiska effekten förändringen kunde vältrasav

konsumenternaöver på och vilken effekt övervältring skulle påen
efterfrågan prop. 198384:71 269.s.
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Riksrevisions-ochRiksgäldskontorets3

betalnings-statligaverkets Översyn av

tidpunkter

3.1 Uppdraget

bordeanfördes detbudgetproposition göras199192 årsI att en
statliga betalningarna.utbetalningstidpunkter för dein- ochöversyn av

optimala förgällande tidpunkterSyftet skulle prövaatt varomvara
Följande principer borde enligtkassahållningssynpunkt.frånstaten

prövningvägledande vidpropositionenuttalanden i en avvara
1991922100 bil. 48 f:1betalningstidpunkter prop. s.

väljas räntekost-bör såutbetalningstidpunkterochIn- statensatt-
minimeras.nader

tidpunkt betalningsmottagarenföre den dåbör skeUtbetalning-
medlen.erhållaskall

för minska aktuella bidragetutbetalning detTidigareläggning attav-
utbetalningen bör tillämpas.eller

för betalningsskyldigeinbetalning denSenareläggning att geav-
statliga betalningar bör ske.för administrationkompensation av

erinringarföranledde inte vidpropositionen någraiUttalandena
199192:FiU20 rskr. l99192:l28.57,riksdagsbehandlingen bet. s.

uppdrog regeringen RGK1992 och14 majbeslut denGenom
principer in-angivnamed översyni enlighet göraRRV att en avnyss

tillmedelsflöden. Förslagutbetalningstidpunkter för statligaoch
uppskattningåtföljasbetalningstidpunkterförändringar skulle av enav
Vidare bordeförslagen.anledningränteeffekterna för medstaten avav

betalningsmottagarnabetalarna ochförslagen föreffekterna av
redovisas.

Redovisningen uppdraget,3.2 m.m.av

statliga be-redovisade resultatetRGK och RRV översynen avav
till regeringenlämnadesi övertalningstidpunkter två rapporter som

1993 Finansdepartementetfebruari1992 den 521 decemberden resp.
78093.646292dnr resp.
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förstaI den redovisas principer för hur betalnings-rapporten
tidpunkter skall bestämmas i syfte minska kostnader. Ettatt statens
antal betalningsflöden, dock inte in- och utbetalningarstora av
mervärdesskatt, har studerats och förslag utarbetats till ändrade
betalningstidpunkter i vissa fall ändrad periodicitet för be-samt
talningar.

andraDen innehåller förslag till ändrade tidpunkter förrapporten
uppbörd och återbetalning mervärdesskatt.av

Översynen har riktats in i förstapå hand statliga betalnings-stora
därströmmar nuvarande betalningstidpunkter eller periodiciteter

förefallit ofördelaktiga för betalningsströmmarDestaten. som
studerats bl.a. inbetalningar preliminär A-skatt, arbets-avser av
givaravgifter, särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster,på preliminär
F-skatt, mervärdesskatt, sjömansskatt, lotteriskatt, stämpelskatt,
särskild premieskatt för grupplivförsäkringar utbetalningarsamt av
mervärdesskatt, barnbidrag och bidragsförskott, pensioner, dagersätt-
ningar bidrag till bl.a. folkbildningen. Dessutom harsamt separata
studier utförts beträffande vissa särskilda betalningstidpunkter och en
granskning genomförts dels kassahållningen inom Utrikesdeparte-av

dels myndigheternas förvaltningskostnader.mentet,
Inom för översynsarbetet har motiven till nuvarande för-ramen

hållanden undersökts. inbetalningarFör där motivdessa inte längre
hållbara har i vissa fall undersökningar ioch andra fallansetts en

bedömning gjorts hur mycket tidigare det från administrativav
synpunkt möjligtär lägga inbetalningarna. För utbetalningar haratt
med utgångspunkt i de för givna principerna bedömningöversynen en
gjorts utbetalning bör ske.närav

sambandI med har RGK och anlitat friståendeöversynen RRV ett
konsultföretag. Syftet har härvid varit undersöka möjligheternaatt att
tidigarelägga dels tidpunkten för arbetsgivares redovisning och
inbetalning preliminär A-skatt, sjömansskatt, kvarstående skatt ochav
arbetsgivaravgifter, dels uppbörden särskild premieskatt. Ett antalav
arbetsgivare har intervjuats avseende rutiner och administrativa system
för beräkning och inbetalning skatter arbetsgivaravgifter.och Deav
bedömningar förutsättningarna för ändringar i fråga betalnings-av om
tidpunkterna gjorts har skett enbart utifrån den administrativasom
hanteringen. har inteHänsyn tagits till de finansiella effekterna för
inbetalarna. motsvarandeEn undersökning gjorts frågahar i om
redovisning och betalning mervärdesskatt. Resultatet under-av av
sökningarna bilagori till RGK:s och RRV:s nämndapresenteras
rapporter.
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3.3 Riksgäldskontorets Riksrevisionsverketsoch

förslag till betalningstidpunkternya

RGK föreslår tidpunkterna föroch RRV sammanfattningsvis att
arbetsgivarav-betalning preliminär A-skatt ochF-skatt, preliminärav

månad.gifter tidigareläggs till den 3 varje För15 dagar, dvs.
föreslås redovisningsperioden förkortas tillmervärdesskatt att en

varjemånad och inbetalning skall den 18 månad.görasatt senast
Återbetalning 22mervärdesskatt föreslås ske den 7 och varjeav
månad.

Även beträffande vissa punktskatter föreslås ändrade betalnings-
tidpunkter. gäller lotteriskatten, särskilda premieskatten förDet den
grupplivförsäkring för aktier. de först-och stämpelskatten För två

föreslås bl.a. tidigareläggning från den 25nänmda punktskatterna en
aktierBeträffande stämpelskatten för föreslåstill den 10 i månaden.

efter förbetalas månad registrering i ställetden skall tvåatt senast en
fallet i dag.ärsom

iföljande sammanfattas innehållet RGK:s och RRV:sI det rapporter
preliminär socialavgifter och särskild löneskattsåvitt A-skatt, påavser

förvärvsinkomster betalas preliminärvissa arbetsgivare, F-avsom
ställningstaganden bedömningarskatt och mervärdesskatt. De och som

RGK:savsnitt således och börredovisas i detta RRV:s. Noterasär att
redovisatoch RRV sitt har beslu-riksdagen efter det RGK uppdragatt

preliminär F-skattmånatlig och särskild A-skattuppbördtat avom
l99394:SkUl5, 199394:l08, SFS199394:50, bet. rskr.prop.

1993:1546.
ändringar betalningstidpunkterde förslag till i övrigtfrågaI avom

tillhänvisasRGK och RRV har lämnat nämnda rapporter.som

Allmänna utgångspunkter

periodiciteten för löpandeSom teoretisk grund för bestämmaatt
betyderinbetalningar den lagerhållningsteorin tillämpats. Dethar s.k.

övriga kostnaderräntekostnader tillställs i relation statensatt statens
Resultatet dennagrund ändrad inbetalningstidpunkt.på avav en

de konsekvenserberäkning kompletteras med bedömning somen av
rimlighetsbe-den ändrade betalningstidpunkteri får för inbetalarna. En

dömning effekterna för de fall dessa effekterinbetalarna Igörs.av
periodicitetenbedömts orimliga har den för optimalastatensom

justerats.
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väljasbetalningstidpunkter bör såprincipenEnligt statensattatt
den be-skeskall inbetalning såminimeras,räntekostnader snart

naturligtvis fåkantillgängliga.medlen Dettatalningsskyldige har
administrationkostnadsökning förkonsekvenser. Statensorimliga

tilli relationställasinbetalningen måsteför uppbära statensattm.m.
bakgrundbetalningstidpunkt. Motändradföljdräntevinst till av en

härledsför inbetalarenbeaktande konsekvensernamedhärav och av
inbetalning. Entidpunkt föroptimalkassahållningssynpunktfrånen

enligt de givnatidpunktoptimal börsenareläggning sådan en avav en
betalnings-deninte motiverasutgångspunkternaprincipiella attav

betalningar tilladministrationenförkompenserasskyldige skall av
staten.

lång tidgällt sedanbetalningarna harTidpunkterna för de största
Motivenöverväganden.varit föremål för någrasannolikt inteoch nya

administrativ karaktär.praktiskvaritbetalningsdag hartill val avav
betalningsdag ivaletharpostkontorenArbetsbelastningen på styrt av

in.aldrigKassahållningsaspekter har vägtsutsträckning.mycket stor
harpensioner. Dessautbetalningarnaexempelbelysande ärEtt av

1914 dåända sedanmånaden åri mittenbetalats systemetut av
fastställasskulle årför barnbidragutbetalningsdageninfördes. När

pensionsutbe-kollision medtidpunkten så1947 anpassades att
inbetalningsdaggällde valetundvikas.skulle Detsammatalningarna av

1947 dis-sedan införandet årändakällskatteuppbörden därför
tillkunnaskulletill hur hänsynkussionerna koncentrerats tas

betalaspensionernatill bl.a.arbetsbelastning, dvs. närpostkontorens
ut.

väsentliga.den DetkassahållningsaspektenlägedagensI är
bankväsendetochbetalningstidpunktssystemnuvarande post-som

kommerBetalningstidpunkternaändras.behövakommerbyggt attupp
månaden.perioder i Detta ärtill vissai hög grad koncentrerasatt

föreslåsförbättras. Deti skallkassahållningennödvändigt för statenatt
i syfteefter varandraplaceradeemellertid betalningsdagar är attsom

förslageninnebärSammanfattningsviskollisioner.undvika en
finansielltilladministrativtpraktiskt synsättkursändring från ett en

kassahållningsprinciper.byggdstyrning på

löneskattsärskild påarbetsgivaravgifterA-skatt ochPreliminär samt
förvärvsinkomstervissa

ochskattarbetstagarnasfor källskattesystemetGrundprincipen är att
utbetalning lönen.medbetalas i sambandarbetsgivaravgifter skall av

52



betalningstidpunlaerRGKss och RRVss översyn1994:87 avsou

18 i månadendenförstfinns till sista inbetalningsdag ärskälTre att
efter löneutbetalningsmånaden.

tidrelativt lång1950-talen1940- ochArbetsgivarna behövde under-
avgifter.ochoch redovisning skatterför beräkning av

för sittersättningskattekreditskulle vissArbetsgivarna ha somen-
skatteuppbörden.deltagande i arbetet med

passade Pos-datumegentligen 13 1718 denDen ett somvar--
folkpensioner.utbetalningmedtill bl.a. arbetetmed hänsynten av

ochskatte-det förstagiltigt. För ärlängredessa skälnågot ärInte av
ochoch 1950-talen1940-underinte desammaavgiftsreglerna somnu

beräkningförmedfört tidsåtgångenutvecklingen hartekniskaden att
kortare. För detavgifteroch avsevärtredovisning skatter äroch av

ersättning förskulle haarbetsgivarnainte principenandra ansågs att
dårelevantskatteuppbörden längremeddeltagande i arbetetsitt vara

1981:83jfr SOUreformerades 1985socialavgifter åruppbörden av
arbets-kommer Postens1983:23. Till dettaFi84 Dsoch attsamt

kan1950-talen längreoch knappast1940-förhållanden under antas
aktuella beakta.attvara

ske 3 i månadenskall denbetalningdärförföreslåsDet senastatt
18kredittiden blir dågenomsnittligaredovisningsmånaden. Denefter

löneutbetalningarbetsgivare tillämparflestadeEftersomdagar.
kreditti-egentligamånaden27 i blir den25mellan denmånadsvis -

8 dagar.fall 6flestaden i de -
räntekost-förhållanden skulleoförändradeövrigtUnder i statens

utfallet underpreliminära uppbördendetberäknade pånader av
kalkyl-mkr285 mkr, ha varit 1 381276199192,uppbördsåret ca

199192 varitmånadenden 3 ibudgetåretlägre%12ränta Om
inbetalningsdag.

för tidigare-förutsättningaradministrativafråga företagensI enom
gjortsutredningvisarläggning inbetalningstidpunkten den attsomav

åtminstone 15medtidigareläggningmöjligheter tillfinnsdet goda en
i månadenmed den dagsammanfallatidpunkt skulle dådagar. Denna

enligtlöninförselbelopp påarbetsgivare skall betala avdragetdå
fåemellertidskulleutsökningsbalken. Tidigareläggningen stora

bli mycketEffekterna kanföretagen.finansiella konsekvenser för
vilkenoch ilönesummaarbetsgivare beroende påvarierande för olika

kreditutnyttjandeökatförändringen medförutsträckning ett resp.som
konsekvensernafinansiellatill debehållningar. Med hänsynminskade

mycketoch medigenomförande skeför arbetsgivarna bör etapperett
lik-omläggning sker uppstårmånad dåförsiktighet. Den storastor
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viditetspåfrestningar för arbetsgivarna, eftersom inbetalningartre om
vardera 23 000 mkr då skall inom 31 32 dagar.loppetgörasca av -

Preliminär F -skatt

F-skatt i huvudsak beskattning företagsvinster.är Dessa tjänasen av
in dagligen, dvs. uppbörden kan inte knytas till särskilda periodiskt
återkommande händelser.

Skattebeloppet uppbördstillfälle känt vid beskattningsåretsärper
början och någon uppbördsdeklaration inte förknippad medär
inbetalningarna. inteDärmed finns administrativa problemnågra som
hindrar den skattskyldige betalar in omedelbart efterskattenatt
uppbördsperiodens slut. Om sista inbetalningsdag bestäms till den 3
varje månad borde uppbörden kunna samordnas med uppbörden av
preliminär A-skatt arbetsgivaravgifter.och

Det föreslås således betalning 3 iskall ske den månadenatt senast
efter uppbördsperioden. genomsnittliga kredittiden blir 18Den då
dagar.

Statens räntekostnader skulle ha varit 391 mkr kalkylräntaca
12 % lägre budgetåret 199192 den 3 i månaden varit inbe-om
talningsdag och uppbörden månatlig.

För de skattskyldiga arbetet med redovisning och betalning F-är av
skatt mycket enkelt. Om jämkning inte sker under året denvet
skattskyldige vidredan början vilka belopp skall redovisasårets som
och betalas vid varje uppbördstillfálle.

En omläggning till månatlig tidigareläggninguppbörd och av
betalningstidpunkten för med sig likviditetspåfrestningar för destora
skattskyldiga. Uppbörden avseende månader ca 6 500 mkr tidi-två
gareläggs likviditetsindragning45 dagar, vilket drygtmotsvarar en om
800 mkr. finansiella effekterna iDe det enskilda fallet beror bl.a. på
skattebeloppets storlek och den skattskyldiges likviditet. Genomföran-
det månadsuppbörd engångsinkomst för påstatenav genererar en ca
3 250 mkr.

Mervärdesskatt

När mervärdesskatten infördes 1969år och därmed ersatte om-
sättningsskatten motivet till behålla två månader redovis-attvar som
ningsperiod det ansågs alltför administrativt betungande för bådeatt
de skattskyldiga och till månatlig redovisning.övergåstaten att
Samtidigt från vilketutsträcktes kredittiden 18 till 35 dagar motivera-
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admini-ersättning förmed företagen ekonomiskdes hade fåttatt
kreditti-strationen inbetalning Den utökadeomsättningsskatten.av av
för dentill företagenden betraktades därför kompensationsom en

kassahållningersättningen. statligslopade Enligt de principer för som
syfteför inbetalning ibör senareläggning tidpunkten attgettsnu av

betalningaradministrationkompensera den betalningsskyldige för av
bryterbetalningsperiodentill inte ske. Motivet för den förlängdastaten

alltså denna princip.mot
kredittid förSkattekreditutredningen i betänkandesitt Kortareangav

redovisningsperioden förmervärdeskatt Ds Fi 1982:12 attm.m.
månad. Förskulle förkortas tillskatten problem kunnastörreutan en

möjlig klaraskulle denna fördubblade hantering attstaten omvara
årsomsättning över-förslaget endast gällde skattskyldiga med en

sinmed geografisk spridningstigande 5 mkr. skattskyldigaFör av
skullerevisionsbyråeroch företag anlitarverksamhet små som

redovisningsperiodenemellertid enligt utredningen förkortningen av
övergångsskede.innebära administrativa problem åtminstone i ettstora

admini-kartläggningen antal företagsgenomfördaDen ettavnu
admini-hantering mervärdesskatt visar destrativa rutiner för attav

tekniskatidigareproblem fanns lösta.strativa Denärnumerasom
redovis-snabbarebetydligt hanteringutvecklingen medger avnu en

tidigare. möjligt ävenmervärdesskatt Det alltså fulltningen än ärav
geografiskt verksamhetmed spriddför företag och företagsmå att

mervärdesskattedeklaration den 18 varje månad.lämna en
månadredovisningsperiodendärför förkortas tillföreslåsDet att en

månadeninbetalning skall ske 18 iredovisning och denoch senastatt
Återbetalning mervärdesskattredovisningsperiodensefter utgång. av

den22 varje månad. Vidare föreslåsske den ochföreslås 7 att nu
motsvarandei augusti slopas,kredittiden eftersomtillämpade längre

regler inte gäller för den övriga uppbörden.
redovisnings-förkortningBruttoränteeffekten för staten avav en

6761tillförkortning betalningsperioden uppgårperioden och caav
förorsakaberäknasmkr. Tidigareläggningen återbetalningen statenav

effektnegativanegativ ränteeffekt Dennahögst 224 mkr.påen ca
varjetillfällenvidemellertid återbetalningarna sker tvåuppvägs attav

förRänteeffektenmånad, vilket räntevinst 262 mkr. nettoger en ca
år.262 mkrl 714därför till 676 224uppgår lstaten + perca -

Likviditetsindragningenkalkylränta 12En % har härvidpå använts.
Under827 mkrtill följd förslaget till 13 år.uppgår perav ca

redovisnings-förkortningeninförandeåret kommer grundpå avav
ivilket resulterarvid 13 tillfällen,perioden skatt uppbärasatt en

Kostnaderna00012 mkr.kassamässig engångsinkomst för staten ca
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för till följd ökad kontroll och redovisning kan uppskattas tillstaten av
190 mkr.ca

Effekterna för de skattskyldiga i finansiellt hänseende kan bliantas
företag i dag tillämpar redovisningsperiodDe tvåstora. som en om

likviditetsindragningmånader drabbas 14 mdkr ochpå nästan ettav en
försämrat till följd den genomsnittliga kredittiden förräntenetto attav
inbetalningar förkortas med 35 Vilka effekterna blirdagar. för det
enskilda företaget skallberor emellertid bl.a. företaget betalapå om
in eller återfå mervärdesskatt. De nuvarande kredittiderna vid
inbetalning mervärdesskatt innebär de skattskyldiga får täckningattav
för del sitt rörelsekapitalbehov kostnader. Det betyderutan attaven

skattskyldiga vid förkortning betalningstidende både och viden av en
ändring redovisningsperioden för indragning rörelse-utsättsav en av
kapital antingen med andra krediter ellermåste medersättassom en
ökning det kapitalet.av egna
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redovisning och4 tidpunkterNya för

och avgifterbetalning skatterav

enligt avgifter uppbärs eller med andraDet vilket skatter ochsystem
flera olika delar. de0rd redovisas och betalas Förär sammansatt av

skatt- och avgiftsskyldiga främst just redovisningarna och betal-märks
ningarna skattemyndighetens uppgifter i uppbördssammanhangmedan

avstämningar och kontrollinsatser.i väsentliga delar kretsar kring
och kontrollför redovisning betalning avstämningBåde och ärsamt

avgiftsskyldiga skall fullgöra sinatidpunkter vid vilka skatt- ochde de
därför central rollskyldigheter centrala. Betalningstidpunkterna har en

redovisningutformningen för ochi arbete medvårt ett nytt systemav
betalning skatter och avgifter.av

avsnitt 3 tidpunkterna för betalningarSom redogjorts för i har av
skatter och avgifter uppmärksammats särskilt den översyngenom av

uppdrag utförtsstatliga betalningstidpunkter regeringensom av av
för vårt utredningsuppdragRGK och RRV. I direktiven anges

betalningstidpunkterna för avgifterredovisnings- och skatter och som
fråga se avsnitt 1.1 och vi då skallsärskild överväga vägaatt atten

vid nyssnämndain det kommit fram översyn.som
inledningsvis kortfattat för hittillsdet följande redogörs våraI

principeröverväganden i fråga och former förgjorda ett nyttom
betalningredovisning och och avgifter. Redo-för skattersystem av

följsför den ordningen överväganden och förslaggörelsen av omnya
betalningstidpunkter för skatter fortsätt-ändrade och avgifter. Då det

arbetsgivare ellerningsvis talas betalassocialavgifter avom som
särskildarbetsgivaravgifter betalning löne-innefattas arbetsgivares av

fallskatt vissa i förekommandepå förvärvsinkomster. Vidare omfattas
vissden betalningsskyldig för skattenbart redovisnings- ellerärsom

avgiftsskyldig används.eller avgift uttrycket skatt- ellernär

för redovisning4.1 Huvuddragen i systemett nytt
avgifteroch ochbetalning skatterav

avgiftsbetalningssystemDet övergripande målet för ochskatte-nyttett
avgiftsskyldi-skall effektivt de skatt- ochför såvälär att systemet vara

Utgångspunkter vidskatte- och kronofogdemyndigheterna.ga som
enhetlighet, samordningutformningen sådant ökadärett systemav
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förenkling.och iDen dag skiftande hanteringen olika skatter ochav
avgifter bör långt möjligtså samordnas och enhetlig i frågagöras om
bl.a. redovisning, betalning, förfallodag, avstämning pos skattemyn-
digheten och överlämnande för indrivning. Samtidigt bör systemet

enkelt och lätt överblicka.göras Huvuddragen i det föratt systemnya
redovisning och betalning skatter och avgifter ett skattekontosys-av
tem vi kan beskrivas följandeöverväger på sätt.som

SkattemyndighetenHos skall finnas skattekonto för varje skatt-ett
eller avgiftsskyldig. Samtliga redovisningar och betalningar skatterav
och avgifter skall bokföras löpande kontot. enhetligpå En behandling
vad gäller bl.a. ränteberäkning blir därför möjlig. Ställningen på
skattekontot skall följaskunna kontinuerligt exempelvisgenom
kontoutdrag.

skattekontosystemetI skall ingå redovisningar och betalningar iav
första hand skatter och avgifter vanligt förekommandeär ochsom
omfattande till antalet eller kan betydande på sätt.annatsom anses

skallIngå betalningar bl.a. preliminär skatt, socialavgifterav som
betalas arbetsgivare och mervärdesskatt avstämningensamtav av
slutlig skatt. Andra skatter och avgifter exempelvis punktskatter- -
bör också kunna ingå i särskilda övervägandenäven ochsystemet om
åtgärder kan krävas i vissa fall jfr 199394:lOO bil. 1 121prop. s.
Som vi det torde det sikt finnaspå förutsättningar hanteraattser
praktiskt alla förekommande skatter och avgifter i enhetligttaget ett
uppbyggt skattekontosystem.

På debetsidan på skattekonto bokförs debiterade skatter deett samt
skatter och avgifter den skatt- eller avgiftsskyldige redovisar isom en
skatte- avgiftsdeklaration.och Slutlig skatt debiteras i samband med

slutskattesedeln fram. omräkningEn den slutliga skatten,att tas av
eller debiteringsbeslut grundval taxeringpå inte föregåttsett av en som

någon skatteberäkning, bokförs på kontot den dag då beslutav
meddelas under förutsättning beslutet innebär höjning.att en

skattekontosPå kreditsida bokförs varje betalning den skatt-ett som
eller avgiftsskyldige Vidare bokförs här preliminär skattgör. som
redovisas i kontrolluppgift. Dessutom kan särskilda omräkningsbeslut

innebär sänkning leda till kontot krediteras. Krediteringarattsom en
med anledning betalningar skall avräknings-någongöras utanav
ordning mellan olika skatter och avgifter skattekontot.på

syfteI begränsa kredittiderna i det nuvarande uppbördsför-att
farandet tidigareläggs betalningstidpunkterna för skatter och avgifter.
Statsfmansiella skäl, utjämnad likviditetsbelastning jämnareochen
betalningsströmmar förtalar det skall finnas tidpunktertvå varjeatt

formånad redovisning och betalning de skatter och avgifterav som
ingåskall i skattekontosystemet. Den bör läggas i anslutningnäraena
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till varje månadsskifte omkring i månaden. tidpunktenden Den5-
bör de skatter och avgifter betalas och i förekommandei dagavse som
fall redovisas den 18 i månaden, preliminärdvs. främst skatt och
socialavgifter betalas arbetsgivare. Den andra betalnings-som av
tidpunkten skall sikte på mervärdesskatten och bör kunna förläggasta
omkring den 20 i månaden redovisningsperiodensefternärmast ut-
gång. Redovisningsperioden för mervärdesskatt skall huvudregelsom

månad. För skatter och avgifter inte har i förvägvara en som en
bestämd förfallodag skall huvudregeln betalning skall ske vidattvara
det betalningstillfälle den 5 eller den 20 inträffar efternärmastsom

betalningsfrist 30 dagar från det beslut skatten elleratten om om
avgiften meddelats.

Skattekontot skall varje månadstämmas det har förekommitav som
någon transaktion. Samtliga konton minststäms gång år. Enav en per
betalningspåminnelse i form kontoutdrag sänds skattekon-ett utav om

uppvisar underskott uppgår till visst belopp. Olikatot ett ettsom
beloppsgränser tillämpas beroende på kontohavarens transaktionerom

kontot uppkommitpå enbart på grund han eller hon arbets-ärattav
eller kontohavaren arbetsgivare,är har debiteradtagare, om en

preliminär skatt eller tillregistreradär mervärdesskatt. Om ett
underskott inte täckt vid tidpunktdenär i betalningspå-som anges
minnelsen fordranlämnas till kronofogdemyndigheten förstatens
indrivning under förutsättning den till visstuppgår lägstaatt ett
belopp.

Överskott börpå skattekonto i regel tillgängligt förett vara
kontohavaren, eventuellt vid vissa förhand bestämda tidpunkter.

överskjutandeBegreppen och kvarstående skatt försvinner. I stället
kan avstämningen mellan preliminär och slutlig skatt upphov till ettge

eller underskott skattekontot.över- på
Nuvarande kvarstående skatt, dvs. underskott slutlig skatt,ett av

skall betalas enligt den nämnda huvudregeln för betalningarnyss av
skatter och avgifter inte har i förväg bestämd förfallodag. Densom en
tidpunkt då slutskattesedel skickas skall utgångspunkt förut attvara
fastställa betalningnär skall ske.

För skattskyldiga enligt ordning fårnuvarande slutskattesedelsom
i december under taxeringsåret, dvs. normalt skall lämnade som
självdeklaration den 31 detta skall förfarandeår, medsenast ettmars
löpande skatteberäkning tillämpas. Systemet bygger på skattebe-att en
räkning så Skattemyndighetengörs tillräckliga uppgifterhar försnart
denna. innebärDet skatteberäkning löpandesker under taxerings-att
året, de skattskyldiga efter hand underrättas resultatet ochatt attom

Återbetalningartransaktionerna samtidigt bokförs skattekontot. görs
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enligt huvud-löpandebetalningunderskott förfaller tillochlöpande
regeln i skattekontosystemet.

kostnads-räknasskattekontoöverskott påunderskott ellerPå ett
i huvudsakränteinstitut skallenhetligtlöpande. Ettintäktsräntaresp.

ö-skatteräntanrestitutionsräntan,respiträntan,anståndsräntan,ersätta
kompletteras medRänteinstitutet kan behövakvarskatteavgiften.och
Dröjsmålsavgiftenskattekontot.betalningar tillavgift för främjaatten

bort.tas
fortlöpandebetalningspåminnelseefterSkattemyndigheten skall en

kronofogdemyndighetentillunderskottsbeloppuppgiftlämna över om
fordran skallskallbeloppsgränser avgöra närför indrivning. Fasta en

transaktioner påmedkontohavareindrivning. Förforlämnas
kontotunderskotthuvudregel påskallvarje månadskattekontot ettsom

000 kronor.exempelvis 5överstigerdetför indrivning sålämnas snart
Om500 kronor. detbeloppsgränsenkanövriga kontohavareFör vara

fordran förSkattemyndigheten lämna översärskilda skäl skallfinns en
skalltill de beloppsgränserinte uppgårdenindrivning även somom

huvudregeln.enligttillämpas
denlämnasredovisning skallavgiftsskyldigesellerskatt-Den senast

skallRedovisningenavgifter skall ske.ochbetalning skatterdådag av
finnsför vilka detavgifterskatter ochsamtliga deomfatta en

vidbetalningförfaller tillredovisningsskyldighet och sammasom
tidpunkterolikaredovisas vidskalluppgiftertidpunkt. De avsersom

arbetsgivaravgifterpreliminär skatt,innehållenbl.a. samtsåledes
underlagRedovisningenmervärdesskatt. utgöringåendeutgående och

betalning.avgiftsskyldigesellerför den skatt-
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Överväganden4.2 förslagoch

TidpunktenFörslag: för redovisning betalningoch skatterav
avgifter tidigareläggsoch till den 10 i den uppbördsmånad som

betalning skall ske. januari fårI uppbördsmänaden betalning i
stället ske den 15.senast

Tidigareläggningen skall tillämpas beträffande preliminär F-
skatt, särskild A-skatt, kvarstående och tillkommande skatt,
innehållen preliminär skatt, särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl. socialavgifter och särskild löneskatt på vissa tör-samt
värvsinkomster betalas arbetsgivare.som av

Även i vissa andra fall 18då den i månaden har rättsverk-
ningar i uppbördshänseende skall i stället den 10 i månaden
tillämpas.

4.2.1 Huvudskälen för tidigareläggningen av
redovisnings- betalningstidpunktemaoch

uppbördshänseendedag gäller olika bestämmelser iI för exempelvis
innehållen preliminär A-skattarbetsgivare och arbetsgivaravgifter,av

F-skatt särskild A-skatt, preliminärpreliminär och skatt på ochränta
skattkvarstående tillkommandeutdelning, skatt, mervärdesskatt.samt

Skillnaderna märks beträffande inbetalningsdag, redovisnings-bl.a.
period, redovisningshandlingar, inbetalningskonton, påminnelse- och
anmaningsrutiner sanktionssystem.samt

Huvudinriktningen för bl.a.utredningsuppdrag dennavårt är att mot
bakgrund åstadkomma effektivisering hela uppbördssystemeten av

ökad enhetlighet förenkling redovisningenoch i ochfrågagenom om
betalningen skatter avgifter. redanoch ingår detSom nämntsav
samtidigt i utredningsuppdrag tidpunkternavårt försärskilt överatt se
betalning skatter och direktivenavgifter. i det medDet sägs attav
hänsyn till det fråga avgiftsbeloppmycket skatte- ochäratt storaom

viktigt statsfinansiell redovisningär synvinkel och betalning skerattur
tidigt möjligtså se bilaga 1.som
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tidigareläggning redovis-huvudskäl tillfinns således tvåDet aven
avgifter. delsoch Detför skatter ärbetalningstidpunkternaochnings-

effektivitetsskäl.dels allmännaaspekterna,statsñnansiellade

betalnings-statligavid RGKss och RRVssslutsatserna översyn av
tidpunkter

och betalningredovisningförVid utformningen ett nytt system avav
särskilt knyterutgångspunktervissaavgifter finns detochskatter som

kanavgiftsbetalningar. Först nämnasochtidpunkten för skatte-tillan
preliminär skattinnehållenkällskattesystemetgrundprincipen för att

samband medi ibetalasarbetsgivaravgifter skalloch attsettstort
principenVidare börbetalas nämnaslönarbetstagarens attut.

räntekostnaderväljas såbetalningstidpunkter bör på sätt att statens
l99ll92zFiU20,48, bet.199192:100 bil. lseminimeras s.prop.

senareläggningkommerl99192:128. Till dettarskr. att aven
betalningsskyldigei syfte denbör skebetalningstidpunkter inte att ge

prop.betalningar tilladministrationenkompensation för staten s.av
bil. 1211993942150 l48, jfr s.prop.

statliga betalnings-vidRGK och RRVSom översynenangetts avav
grundprincipen förgjorts fråntillfinns skältidpunkter avstegatttre

behövde arbets-förstaavsnitt 3.3. detFörsekällskattesystemet
beräkning ochtid förrelativt långl950-talen1940- ochgivarna under

skulle arbetsgivarnaandraavgifter. detskatter och Förredovisning av
meddeltagande i arbetetför sittersättningskattekreditvissha somen
medpostkontorentill arbetet påVidare hänsynskatteuppbörden. togs

folkpensioner.utbetalning av
giltiga. Regleringenskäl inte längredessaEnligt RGK och RRV är

inte densamma näravgiftsbetalningarnaoch ärskatte- somstyrsom
har gjortutvecklingentekniskatill och denkomkällskattesystemet att

och avgifterredovisning skatterberäkning ochförtidsåtgången av
inte hellerdetoch RRVförkortats. RGKavsevärt ansernumera

underpostkontorenarbetsförhållandena påbeaktai dagaktuellt att
Sombetalningstidpunkter.valetl950-talen vid1940- och sagtsnyssav

ersättning för sittskall haarbetsgivarnaprincipenvidareär att
tillämplig.skatteuppbörden inte längrei meddeltagande arbetet

tidigare-förutsättningar föradministrativaföretagensfrågaI enom
A-skattpreliminärinnehålleninbetalningstidpunkten förläggning av

utredningdenRGK och RRVarbetsgivaravgifteroch att somanser
tidigareläggning medmöjligheter tillgodadet finnsgjorts visar att en

månaden. Det3 i18 till dendvs. från dendagar,15åtminstone
skulle fåförändringsamtidigt sådanemellertidpåpekas storaatt en
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finansiella konsekvenser för företagen. Med hänsyn till dessa
konsekvenser bör enligt RGK och RRV genomförande ske iett etapper
och med mycket försiktighet.stor

När det gäller betalning preliminär F-skatt RGK och RRVav anser
intedet finns några administrativa problem hindraratt denattsom

skattskyldige betalar in skatten omedelbart efter uppbördsperiodens
slut. Om sista inbetalningsdag bestäms till den 3 varje månad bör
enligt RGK och RRV uppbörden kunna samordnas med redovisningar
och betalningar innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivarav-av

Ävengifter. här pekas på de finansiella konsekvenserna för de
skattskyldiga.

Mervärdesskatt bör enligt RGK och RRV betalas den 18 i månaden
efternärmast redovisningsperiodens utgång och redovisningsperioden

huvudregel månad. Som redovisats i avsnitt 3.3 densom vara en anses
18 tidpunkt för redovisning och betalning fullt möjlig i admini-som
strativt hänseende for företagäven små och företag med geografiskt
spridd verksamhet.

Effektivisering ökad enhetlighet och förenklinggenom

Den statliga betalningstidpunkteröversyn RGK och RRV harav som
genomfört och de slutsatser härvid redovisats kan inte visasom anses

väsentligän tidigareläggning tidpunkternaannat för betalningatt en av
skatter och avgifter möjlig. Detär har kommit fram vidav som

översynen kan därför i och för sig tillräckliga skäl förutgöraanses
ändrade betalningstidpunkter. RGK och RRV har emellertid vid sina
överväganden inte haft beakta främstän räntekostnader ochatt annat
andra kostnader for och hänsynmed till dessa faktorerstaten tagen
eftersträvat från kassahållningssynpunkt optimal tidpunkt fören
inbetalning. Dessa överväganden bör ifogas störreettnu samman-
hang där andra förhållandenäven forstain. hand handlarvägs l det då

redovisningar och betalningar skatter och avgifteratt påom se ettav
enhetligt i principsätt vilken skatt eller avgift i fråga.äroavsett som
Givetvis betalningstidpunkternaär centrala i sådantäven perspek-ett
tiv, vid valet tidpunkter för betalning hänsynmåste intemen av tas
bara till ekonomiska konsekvenser också till den betydelse betal-utan
ningarna har för utformningen effektivt uppbördssystem. I dettaettav
hänseende förutommåste statsfinansiella skäl beaktas effekterna för
såväl skatteförvaltningen arbetsgivarna och de skattskyldiga.som

Med hänsyn till det övergripande syftet åstadkomma effektivtatt ett
uppbördssystem får det nödvändigt med samlad på såvälanses en syn
tidpunkterna för betalning skatter avgifteroch formerna iav som
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övervägandenDessauppbärs.avgifterochskatterför hurövrigt
betalningsström-betydandedeskäl påförklarliga mestfokuseras av

innehållenarbetsgivarehandi förstasåledesDe rör avmarna.
dåmervärdesskatt. Det ärarbetsgivaravgifter ochskatt,preliminär

utformningenviss månbetalningar idessanaturligt styr avockså att
skallSamtidigtavgiftsbetalningar.ochför skatte-systemnyttett

andrainnefattaordningen äveni denfinnasemellertid attutrymme nya
dagensreformeringenpåbörjadeavgifter. Denochskatter avnu

förändringarhäravbakgrundomfattaruppbördsförfarande mot av
väsentligtavgifteroch ärskatterbetalningenochredovisningen somav

förbetalningstidpunkternaändringendastlångtgående än avenmera
dessa.

uppbördsförfarandedagensförändringargenomgripande somDe av
ochiavsnitt l berör4.tidigare settstorti det en somskisserats var

skattekontosys-iskall ingåavgiftereller ettskattersådanabetalar som
bl.a.hänseendeadministrativtiEffektiviseringen genomtem.

admini-minskadetillledaavseddförfaranderegler ärenhetliga att
förocksåskattemyndigheternaforinte bara utanstrationskostnader

frigörsbesparingardessaGenomskattskyldiga.deocharbetsgivarna
allmänna.och detenskildadebåde förändamålandraförresurser

i varjeregeliliksomavgiftsbetalningar annatochskatte-Vid
intressenmotstridigafinnsbetalningsflödenmedsammanhang

tillprincipiräckerDetskall ske. attbetalningbeträffande när se
förbetalningsmottagarenförbetalarfor denränteeffekterna resp.som

uppbördsför-effektiviseringförInomdetta.inse avenramenatt
debetalningstidpunkternasåvitt attutgångspunktenfarandet är avser

möjligt,tidigtbetalaskall såvisserligenbetalningsskyldiga mensom
redovisningkorrektlämnakunnatid förrimligde måste att enatt ges

uppdragmedel. Vårtnödvändigaframfåochdeklarationeller
änbetalningstidpunkternai frågasåledesinnefattar även merom

hänsynstaganden.statsñnansiellarenodlade

betalningochredovisningförtidpunkterVal4.2.2 nyaav
avgifter,ochskatter m.m.av

arbetsgivaravgifterskattpreliminärinnehållenoch samtDebiterad
18.dvs. denmånaden,idagordningnuvarandeenligtbetalas samma

tillkommandeochkvarståendeförocksågällerbetalningsdagDenna
särskildÄven ochutomlands bosattaforinkomstskattsärskildskatt.

18 idenbetalasm.fl.artisterutomlands bosattaförinkomstskatt
månaden. Föri5dendäremotbetalasMervärdesskattmånaden.

redovisnings-huvudregeldessutomtillämpasmervärdesskatt ensom
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tidpunktervid vilkaHuvudfrågan härmånader. ärperiod tvåom
redovisas och betalas.avgifter skallochnämnda skatter

ochredovisnings-för valetbetydelseOmständigheter nyaavav
betalningstidpunlder

finns olikabetalningstidpunkterredovisnings- ochVid valet av
ochdet allmännagrunden handlar över-beakta. Ifaktorer att om

uppbördssystemeteffektiviseringsträvandengripande mot genomav
i höghandlar också gradförenkling. detenhetlighet och Menökad om

betalnings-in denVidarestatsfmansiella effekterna. måste vägasde att
fåredovisning och framkorrektrimlig tid förskyldige skall attenges

konsekvensernafinansiellaTill detta kommer denödvändiga medel.
betalningsskyldige.övrigt for deni

effekterna iblir detstatsflnansiella hänsynenbartOm tarman
preliminärexempelvis innehållenbetalninghänseendet störst om av

i omedelbarsamtidigt ellerarbetsgivaravgifter skerochskatt som
statsfmansiella intressena kantill lön betalas Deanslutning ut.att

betalning sker gångänytterligare beaktasockså att mer engenom
ordningsådan detandra länder tillämpasmånad. vissavarje I omen

bilaga 2. Om tillbetydande seskall betalas ärbelopp man sersom
förkreditriskenvidareintressen kan sägas statenattstatens som

skall betalas iavgiftskatt eller närabegränsasborgenär enom
eller motsvarande.redovisningsperiodanslutning till utgången av en
betalningsskyldig-förförutsättningarnaigäller så måttoDet attatt en

tid förflyter frånmed denminskai allmänhethet fullgörs somanses
betalning kan ske.tidpunkttidigasteden som

skapaframhållits det medvetenredan strävanSom är att ett nytten
möjligt byggerlångtavgiftsbetalningar såochför skatte-system som

Redovisningar ochhantering.principer enkelochenhetligapå
löneutbetalning eller vid flertalsamtidigt medbetalningar sker ettsom

kompliceraskulleredovisningsperiodlöpandetillfällen under upp-
ytterligareskulleBlandolikabördsförfarandet på sätt. annat av-

Uppbördsför-i vissa fall.krävaskontrollinsatserstämningar och
skulleöverblickbart. Dettalikahärmed inte längrefarandet skulle vara

den betalnings-skatteförvaltningen ochbådenackdel förtillvara
statsfmansielladärför, debetalningsformer börskyldige. Sådana trots

undvikas.fall tills vidareeffekterna, i vart
avgiftsskyldige lämnaden skatt- ellerförMöjligheterna att en

uppgiftermed de skallredovisning hänger närkorrekt somsamman
tillgängliga. arbetstagaresFörSkattemyndigheten finnstilllämnas
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i princippreliminära skatt och arbetsgivaravgifter består underlaget av
utbetald lön.uppgifter under föregående månadnärmastom

omkring den 25 27 i intjänandemåna-allmänhet betalas lönI ut -
därför skatteavdrag och arbets-Redan vid denna tidpunkt kanden.

naturaförmåner.bortser från vissagivaravgifter beräknas om man
vilket senareläggerUndantagsvis betalas emellertid lön på sätt,annat

ändrad planering ochavgiftsberäkningen. Med bl.a.skatte- och nya
arbetsgivarna i fall på siktrutiner torde andel vartstoren av - --

anslutningskatter och avgifter i omedelbarredovisa och betalakunna
gäller den skatteavdraglöneutbetalningarna.till Detsamma görsom

utdelning det i del fall kanvid utbetalning eller ävenränta om enav
anpassningar arbetsrutiner och datasystem.omfattandekrävas av

för skatt- och avgiftsskyldiga idet emellertid särskiltSvårare är -
för sinaanlitar redovisningsbyråer skatte-regel mindre företag som-

avgiftsredovisningar.och
enskilda handlar det i dettaskatteförvaltningen och debådeFör

och avgiftsredovis-vid skatte-liksom andra sammanhang bl.a. attom
fleratekniska utvecklingen. Ett bland exempelhjälp denningen ta av

s.k. linjeöverföringden ökade användningenkan ärnämnas av avsom
Interchange. del deinformation, Electronic EnEDI Data av nya

sedan 1993 RSV imöjligheter tekniken medger årprövas av ensom
avgiftsskyldiga kan lämna uppgifterförsöksverksamhet där skatt- och

DeklarationsAkt.Elektronisk Dennaelektronisk ELDA 2000,på väg
få erfarenheter hur metodeni utvidgats i syfteverksamhet har år att av

hanteringen elektronis-ocksåfungerar i skala. Nämnas kan attstor av
skatteförvaltningen förinomoch elektroniska akterka dokument m.m.

Självfalletinom Finansdepartementet. skapasnärvarande övervägs
både enklare ochtekniken förutsättningar förden ettnyagenom

betalningsförfarande.redovisnings- ochsnabbare
används i dag skulle detMed den teknik och de rutiner som

betalningför kräva redovisning ochemellertid föra långt redanatt nu
sådan ordning talar ocksåsamtidigt lön betalas Mot att ettut. ensom

och administreras.undantagssituationer skulle behöva reglerasantal
enkelheten ienhetligheten ochförhållanden skulle begränsaDessa ett

avgiftsbetalningar.för skatte- ochsystemnytt
för och avgifterförändring betalningstidpunkterna skatterEn av

den betalningsskyldige skall havidare rimlig till vidasåmåste attvara
Även de finansiella konsekvensernatid få fram nödvändiga medel.att

i sammanhanget.betalningsskyldigei övrigt för den måste vägas
föri finansiella konsekvenserna deProblem har sin grund desom

aktualiseras främst ibetalningsskyldiga torde emellertid övergångs-ett
anpassningsproblem, vilket kankan karakteriserasskede. De som
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betalningstidpunkterna skallskäl för förändringutgöra att en av
genomföras etappvis.

de faktorer harEnligt mening talar sammanvägningvår av somen
betalningstidpunkt avseende innehållen prelimi-betydelse för valet av

arbetsgivaravgifter tidpunkt bör läggas iskatt och för dennanär att
i börjananslutning till varje ligga varjemånadsskifte, dvs.nära av

l. Vi ansluter såledesmånad betalning skall ske jfr avsnitt osssom
förordat här delen. sagdatill vad RGK och RRV har i den Det nu

preliminärdebiterade preliminära dvs. F-skatt ochgäller skatter,även
särskild A-skatt.

för närvarande betalas enligt huvudregeln,mervärdesskattFör som
månader, den genomsnitt-efter redovisningsperioddvs. två ären om

anförtkredittiden i dag 65 dagar. Som RGK och RRV har bör detliga
förutsättningar huvudregel tillämpa enmånadsredovis-finnas att som

mervärdesskatt. Enligt vad upplysts Utredningenning som av omav
EG-anpassning de indirekta skatterna Fi 1991:09 liggerteknisk av

redovisning mervärdesskatt för enmånadspe-vidare tillövergången av
svenskt medlemsskap ii linje med de krav EU ställerrioder ettsom

bedriver handel EG.beträffande skattskyldiga medsom
uppgifter den skattepliktiga omsättningen ochDe varorom av

tillför redovisningen mervärdesskatt hämtastjänster behövs ursom
princip varje skattepliktigskattskyldiges bokföring. I skallden

redovisningsperiodensintill beaktas. Därföraffärshändelse utgång
tid efterskattskyldige i regel viss periodens förbehöver den utgång att

de uppgifter skall redovisas. enlighetfram och ställa Ita somsamman
fram tillkommit avsnitt 3.3 torde detvad RGK och RRV har semed

för tidigareläggning betalningstid-emellertid finnas utrymme en av
tordefall förutsättningar finnaspunkten för mervärdesskatt. I vart att

delentidpunkten till månaden efterförlägga den närmastsenare av
redovisningsperiodens 20. Nämnas här kanutgång omkring den att--

redovisningsskyldighetskattskyldiga i dag fullgör någonvissa sin av
efter redovisningsperioden gått Det gällerde första dagarna det att ut.

överstiger den utgåendeskattskyldiga för vilka den ingående skatten
Skattemyndighetensåledes har på detskatten och fordransom en

överskjutande beloppet.
Som redovisats i avsnitt det i4.1. vår tankeär att ett nytt system

avgifterredovisning och betalning och skall ingåför skatterav
betalningar i dag sker skilda enbart till denpå dagar. Om man sersom

talar föradministrativa hanteringen finns flera samordnaskäl attsom
betalningar till tidpunkt varje månad.förekommande endast Enen

nämligen skattemyndigheternassådan ordning skulle förenkla bl.a.
redovisningar betalningar skatter ochavstämning mellan och av

Även för de skatt- och avgiftsskyldiga skulle det admini-avgifter. ur
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redovisnings- ochi medfinnas fördelarsynvinkelstrativ ett system en
i månaden.betalningstidpunkt

effekternastatsfinansiellafrämst desagda skall ställasdetMot nyss
debiteradbetalning såvältidpunkterna förtidigareläggning avavenav

arbetsgivaravgifter mervär-preliminär skattinnehållenoch samt som
förutsättningar förfinnsföregåenderedovisats i detSomdesskatt.

för dessabetalningstidpunkternatidigareläggningarväsentliga av
långtutnyttjas,möjligheter såavgifter. Om dessaochskatter tas
finnskredittidertill Destatsfinansiella intressetmöjligt det somvara.

betalningstid-begränsas. Tvåuppbördsförfarandetnuvarandedeti
förlikviditetsbelastningen deinnebär ocksåvarje månadpunkter att

ochtiden skatte-utjämnasavgiftsskyldigaoch överskatt- attsamt
viSombetalningssystemet.jämnare ifördelasavgiftsbetalningar ser

däruppbördssystemför det imycketsåledesdet talar ett nyttatt
betalningstidpunkter varjefinnasingår skall tvåmervärdesskatten

videt följandetill iåterkommerskälmånad. Av avsersom
tidpunktentidigareläggningfråganemellertid övervägaatt avom en

förkortadochmervärdesskattbetalningredovisning ochför enomav
samband med denförst imervärdesskattredovisningsperiod för

betalningredovisning ochförutformningennärmare nytt systemettav
och avgifter.skatterav

betalningstidpunlderochredovisnings-Zidigareläggning ettav -
första steg

betalnings-tidigareläggningstrukit underharRGK och RRV att aven
myndigheternasi enlighet medoch avgifterför skattertidpunkterna

betalnings-för dekonsekvenserfinansiellafår betydandeförslag
och RRVRGKkonsekvensertill dessaMed hänsynskyldiga. attanser
försiktighet.med mycketi ochbör skegenomförande storetapperett

ocholika skatt-effekterna förRGK och RRV påSamtidigt pekar att
lönesummaberoende påvariationeruppvisaavgiftsskyldiga kan stora

lederbetalningstidpunktertidigarelagdautsträckningi vilkenoch som
minskade behållningar sekreditutnyttjande ellerantingen ökattill ett

3.3.avsnitt
nödvändigtrimligt ocksåbaradet det inteSom vi är att tautanser

fallikonsekvenserekonomiskatill desärskilthänsyn vartsom
avgiftsskyl-ochgällande för de skatt-sigövergångsvis kan göraantas
betalnings-tidigareläggninglämpligastskerdiga. Det att avengenom

Degenomförs iavgifter tvåochför skattertidpunkterna steg.
betalningstid-tillanpassningpåfrestningarfinansiella nyaensom

härfrån i detvividare avstårinnebärafår görpunkter attattanses
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frågan förkortad redovisningsperiod och tidi-sammanhanget ta upp om
betalningstidpunkt för mervärdesskatt. överensstämmelsegarelagd I

huvudinriktningen för utredningsuppdrag föreslår vi såledesmed vårt
i fore-första tidpunkten för betalningar ochattett steg,nu, som -

dag skall den 18fall redovisningar i ske ikommande senastsom-
tidigareläggs till den 10 i månad.månaden samma

avgiftsskyldiga denKring årsskiften kommer de skatt- och med
ordningen begränsat antal vardagar tillföreslagna ha endast ettatt

informationsmaterial ochförfogande för skaffa blanketter,att upp-
därför redovisninglysningar från skatteförvaltningen. januari bör ochI

ibetalning i stället i fall detta första ske densenastvart steg --
Härigenom de skatt- och avgiftsskyldiga rimlig tid åstad-15. attges

korrekt redovisning och betalning.komma en
Tidigareläggningen kommer omfatta debiterad och innehållenatt

arbetsgivaravgifter arbetsgivares betalningpreliminär skatt, samt av
vissa förvärvsinkomster. Den kommer ocksåsärskild löneskatt på att

tillkommande skatt.påverka betalningar kvarstående och Detsammaav
beträffande betalning särskild inkomstskatt for utomlandsgäller av

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.bosatta och
Även ordning ii vissa andra fall då enligt nuvarande den 18 månaden

redovisning betalning andra rättsverkningargäller för och eller har
månaden10 i tillämpas. berörs inteskall i stället den Däremot

199518 september såvitt den fr.o.m. års taxeringtidpunkten den
fördag för betalning kvarstående skatt dengäller bl.a. senastesom av

31 augusti under taxeringsåretslutliga skatt debiteras densenastvars
vill få lägre kvarskatteavgift vad beräknas.och än som annarssom en

mdkr in i formUnder 1993 betalades sammanlagt 474år av
arbetsgivare 264 mdkr,preliminär A-skatt hålls inne avsom

preliminärarbetsgivaravgifter 168 mdkr och debiterad skatt 42
betalningsdagen för skatter och avgifter tidigareläggsmdkr. Om dessa

januarifrån den 18 till den 10 i varje månad i den 15 gör staten en
räntevinst. Vinsten kan med ledning uppgifter för inkomståret 1993av

% beräknas till 750 mkr. Emellertidvid kalkylränta 7,5om caen
preliminär A-skatt ochhärrör delar nämnda betalningar av ar-av

kommunala löneutbetalningarbetsgivaravgifter från statliga och och
tidigareläggning betalningarnaskattepliktiga transfereringar. En av

ökningenfrån sektorer ökar inte ränteinkomster be-dessa utanstatens
näringslivet. Räntevinsten förtill de betalningargränsas görssom av

kan därför beräknas till 450 mkr Det bör observerasår.staten ca per
ränteeffekten.budgetförstärkningen lägre den beräknadeär ännettoatt

tidpunkterna förHärtill kommer effekterna bl.a.ävenattav
kvarstående och tillkommande skatt tidigareläggs. Förbetalning av en
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förslag hänvisasredovisadekonsekvensernaredogörelsenärmare avav
6.3.avsnitten 6.1till -

skatt ochpreliminärfyllnadsinbetalningSärskilt uttag avavom
kvarskarteavgiji

preliminär skattfyllnadsinbetalningkan3 UBLEnligt 27 § avmom.
någoninkomståretefterfebruariden 18 året utan attgöras t.0.m.

tillämpastidpunkten2.1.9.avsnitt Denjfrkvarskatteavgift uttas
januari18gällde denDessförinnantaxering.1992 årsfr.o.m. som

inbetalningsdag.senaste
nämndaförslagredovisats vårtärmed detenlighet attI nysssom

10ändras till denskattpreliminärfyllnadsinbetalningförtidpunkt av
februari.uppbördsmånadeni

322taxering,1992vid årsskattenpreliminäratotaladenAv ca
18inbetalning den9,5 mdkrbetalades senastmdkr, extraensomca

18 feb-efter denfyllnadsinbetalningmdkrfebruari och 15,7 somca
beta-taxeringVid 1993månad. årsaprilföre utgångenruari avmen

mdkr10,5preliminär skatt,i319 mdkrsammanlagtlades somcaca
efterinbetalning12,5 mdkrfebruari ochinbetalning i somextra ca

tidigarelägg-månad. Enaprilföre utgångenfebruari18den avmen
skullefebruari10fyllnadsinbetalning till denförtidpunktenning av

mkrränteeffekt 17medföra%7,5kalkylräntamed om caenomen
taxering.1993avseende årsuppgifterutifrånberäknat

fyllnadsinbetalningförtidpunktenframskjutnatillämpadei dagDen
skulle haskattskyldigemed dentillden kommotiverades när att

fyllnadsinbe-bedömaochslutliga skattsinberäknamöjlighet omatt
kvarskatteavgiftpåförseller honhaninnantalning behöver göras,

dettill det ansågsmöjlighetha100199192:43 Förprop. atts.
och in-blankettertilltillgånghadeskattskyldigedenrimligt att

fanns ihandlingarSkattemyndigheten. Dessafrånformationsmaterial
januari.18denförst eftertillgåfallmånga att

förutsättningar.delvis1995 gällertaxeringsåretoch medFrån nya
själv-avlämnandeförtidpunkternabl.a. dekanNämnas avnya

föri ställetvadlämnardeninnebärdeklaration. De att somsom -
självdeklarationsärskildkallaskommersjälvdeklarationallmän att --

taxeringsåret,under31dendeklarationenlämnaskall senast mars
sinlämnasjälvdeklaration skallförenkladlämnarmedan den ensom
härbetydelse i detAvmaj år.den 2deklaration senast samma

RSVinformationsinsatserdeemellertid främstsammanhanget är som
exempelvis pâfinnstaxering. Planerinför 1995 års att taplanerar

tänktBroschyrenskatteuträkningsbroschyr. ärsärskild attfram en
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innehålla både den lämnaranvisningar för skatteuträkning för som
särskild själv-förenklad deklaration och den skall avge ensom

RSV avsiktendeklaration. Enligt preliminära frånuppgifter är att
informationsmaterial för möjliggöratillräckligtär attm.m., som en
beräkning den slutliga tillgängligt i börjanskatten, skall finnasav av

i januarijanuari året efter inkomståret. första gångenDet vill säga
1995.

medför motiverade den gällandeDet sagda de skälatt nunyss som
fyllnadsinbetalning preliminärframskjutna tidpunkten försenaste av

skulle då kunnaskatt inte längre kommer sig gällande. Detgöraatt
följdriktigt till tidigare ordning. Senasteåtergångövervägaattanses en

betalningsdag för preliminär skatt kvarskatteavgiftnågonutan att tas
förslag tillskulle i fall, i överensstämmelse med de ändradesåut

betalningstidpunkter lämnats i det föregående, bli den 15 januarisom
efter inkomståret då också det sista betalningstillfálletåret ärsom

under uppbördsåret.
dem betalar F-skatt iOm undantar kan det antas att stortman som

skattskyldiga sin årsinkomst inkomståretsamtliga närvetsett m.m.
skattskyldiga ihar sitt slut. vidare de allmänhetnått Det såär äratt

den preliminära skatten skall den slutligaangelägna motsvaraattom
fastställs. Systemet med preliminär betalningskatt som senare av

överensstämmelsesyftar just till mellan preliminär ochskatter en
också principenslutlig skatt. Det bygger på skatt skall betalas iatt

inkomsterna förvärvas. Föranslutning till den inte självatt som
inkomståret kommerbetalar preliminär skatt under detta till uttryck

iarbetsgivarens medverkan källskattesystemet.bl.a.genom
uppkommer betyderkvarstående skatt den skattskyldigeAtt att

harperiod utnyttjatkortare eller längre kredit hosunder staten.en en
denkrediten bärs inte skattskyldige,för den eftersomKostnaden av

inte kvarskatteavgiftenutgår under inkomståret.ränta Först genom
gällertäcker det bara dendel kreditkostnaderna. Menstaten omaven

skatt hänför överstiger de preliminärasig till inkomståretsom
skattebetalningarna betalas den 18med 20 000 kronor inteoch senast
februari fall betalas den 3året efter inkomståret, och i senastannat

till nämnda tidpunktermaj Statens kreditkostnadår. framsamma
finansieras löpande underi stället bl.a. de skattskyldiga somav

till inkomståret.uppbördsåret betalar den skatt hänför sigsom
i anslutning till in-Med utgångspunkt i skatt skall betalasatt

hävda kvar-komsternas förvärvande finns principiella skäl att att en
får då rimligtstående skatt hänför sig till hela inkomståret. Det anses

kostnader för krediten renodlat räntetänkandetäcks. Medstatens ettatt
den del den slutligaskulle det naturligt beräknades påräntaatt avvara
ränteberäkningskatten inte betalats under inkomståret. skulleEnsom
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till den skattekreditinte bara det möjligt hänsyn pågöra ettatt ta ca
skattebetalningssystemet. skulle skillna-halvår finns i Dessutomsom

kategorier skattskyldiga utjämnas. betalarden mellan olika Den som
har enbart anställningsinkomster kanF-skatt eller änannatsom

krediten i medan den anställdenämligen inte sällan utnyttja systemet
fullgöra sin skattskyldighet underarbetsgivaren kan sägasgenom

Utifrån ordning skulle således kunnainkomståret. nuvarande man
genomsnittsberäkning i fall den kreditbe-tänka sig göraatt varten av

Exempelvistingade delen kvarskatteavgiften för perioden. skulle,av
tiden februari -januari, kvarskatteavgifteftersom uppbördsåret avser

slutliga inte betalats preliminärden del den skattenpå av som som
kunna beräknas fr.o.m. den augusti under inkomståret.skatt 1

grundas den slutliga skatten för inkomståretDet påsynsättet att
fördelar sig lika detta Vidare får det förutsättaår.över attanses

intehänsyn kan till den skattskyldiges inkomster alltid fördelartas att
sig jämt tiden. En lösning detta slag skulle emellertidöver av ge
sådana administrativa komplikationer den inom föratt ramen-

framstår realistisk.nuvarande uppbördssystem -inte Med hänsynsom
härtill bl.a. kvarskatteavgiftens sammansättning finns skäloch till som
talar för utgångspunkten för beräkning kvarskatteavgift i ställetatt av

efterliksom i dag bör knuten till bestämd tidpunkt inkomst-vara en
nuvarande stadium praktiska skäl betingadeutgång. Denna påårets av

inte från denslutsats motiverar emellertid grundläggandeavsteg
preliminär inkomstform, betalas iinriktningen skatt, skallatt oavsett

anslutning till inkomsternas förvärvande.
kvarskatteavgiftOm den driver näringsverksamhet vill undgåsom

bokföringen preliminärfår han eller hon med hjälp göraav en
beräkning och därefter den slutliga skatten. derörelseresultatet Iav

särskildfall den skattskyldige har kalenderår räkenskapsår kansom en
avstämning i anslutning till årsskiftet. näringsverksam-behöva Igöras
het mindre omfattning kan detta sannolikt inte sällan upplevasav som

praktiskt genomföra. emellertidbetungande och svårt Det börattvara
kvarskatteavgift, enligt regler förhär de gällervägas att som

närvarande, inte beräknas skillnadsbeloppet mellan preliminär och
slutlig skatt till högst 20 000 kronor ochdetta uppgår betalasom

maj efter inkomståret. inte orimligtden 3 året Det kansenast attanses
från de skattskyldiga i allmänhet redanutgå underatt merparten av

delen inkomståret, eller åtminstone i början påföljande år,senare av av
i slutligabör kunna bedöma fall den skatten kommervart attom

överstiga preliminära 000den skatten med mer 20 kronor. Inteän
heller kan det orimligt skattskyldiga utnyttjarattanses som en

20 000 får betala frånskattekredit hos kronorpå än räntastaten mer
sista betalningstillfället under uppbördsåret. bakgrund dendet Mot av
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föranleder detbetalningstidpunktenföregårkostnadsfria kredittid som
kvarskatteavgiften än räntaviss delförhållandet annatatt avseren av

Även tidigareläggning tidpunktenbedömning. medinte avannan en
möjligt för denfortfarandefyllnadsinbetalning det för övrigtför är

emellertidSannolikt behövsundvika kvarskatteavgift.skattskyldige att
rutinerdeanpassningareller mindre ingripandedå somm.m.avmer

börskatteutfallet. Samtidigtinkomst- ochför beräkninganvänds av
skattskyldigedeni grunden kommertilläggas dethär attatt an

skattebe-inkomsterna såförändringarinkomståret beaktaunder attav
avvikelsen mellan deninkomstutvecklingen ochlastningen följer att

och bl.a.se 3 § lbegränsaspreliminära och slutliga skatten mom.
för denoch möjlighetskyldighetUBL. både§ Detta17 är enen

kvarståendeför skatteuttagundvika såväl högtskattskyldige att som
kvarskatteavgift.skatt och

anledning ocksåfinnassammanhangeti det härDet kan att ta upp
kontrolluppgift har för dentilltillgångenbetydelsefrågan vilkenom

Till dettahand beräkna sin skatt.möjligheter påskattskyldiges att egen
förlönebeskedetskattskyldigaantalkan sägas att ett stort genom

tillgång till dei allt väsentligt fårinkomståretmånad underdecember
samtidigtskatteuträkning.för riktig Menbehövsuppgifter ensom

ytterligare uppgifter. hängerbehöver Detskattskyldigafinns det som
betydelse intehar för uträkningenalla inkomstermed att somsamman

skäl inte heller kontroll-lönebeskedet. Av ärredovisas på samma en
korrekt skatteuträkning. Visser-underlag förtillräckliguppgift ensom

förtill kontrolluppgift i vissa fallsannolikt tillgångenligen underlättar
fyllnadsinbetalning skalltillställningskattskyldigeden taatt enom

förrimligt tidpunktenlåta närkan det intedetTrots attgöras. anses
den tidpunkt kvar-tillgänglig från vilkenkontrolluppgiften finns styra
får iAvgörande denställetskall beräknas.skatteavgift attvaraanses

uträkninginformationsmaterialdetskattskyldige har tillgång till avom
fyllnadsbetal-tillbehövs för kommaskatt framatt enomm.m. som

ning behöver göras.
statsfinansielladeytterligare omständighet beakta ärEn att

beräk-förutgångspunktentidigareläggningkonsekvenserna av en av
tillefter inkomståretkvarskatteavgift från 18 februaridenning åretav

utifrånför kanRänteeffekterna årjanuariden 15 år. statenpersamma
%kalkylränta 7,51993 taxering ochuppgifter avseende års en

härvid 10,5gällertill 76 mkr. Som förutsättninguppskattas attca
det gällerNäroch fem dagar tidigare.mdkr betalas månad stor-enca
härmedskatt och ränte-fyllnadsinbetalningar preliminärleken avav
bestämmelserinemellertid ocksåstorlek böreffektens vägas att nya

reglering kan för-biinkomster gäller. Dennaskatteavdrag på nuom
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leda tillväntas minskad kvarstående skatt på grund 1994 årsen av
taxering och således tilläven minskade fyllnadsinbetalningar.

bakgrundMot det anförda kan främstsägas två skäl talar förattav
utgångspunkten för beräkning kvarskatteavgift tidigareläggsatt tillav

uppbördstillfállet januarii efteråret inkomståret. Det dels principenär
skattebeloppet i grunden hänför sig till inkomståret, delsatt stats-

finansiella skäl. En förutsättning för sådan tidigareläggning fåren
emellertid enligt meningvår de skattskyldiga harattanses vara
tillgång till informationsmaterial för korrekt skatteberäkning redanen
före utgången inkomståret. Enligt uppgifter från RSV kommer dettaav
inte kunna åstadkommas inför 1995 års taxering. Däremotatt kan det
finnas förutsättningar genomföra den aktuella tidigareläggningenatt
fr.o.m. 1996 taxering.års

Särskilt de praktiska frågorna, behovet och utformningent.ex. av
informationsinsatser, kräver emellertid närmare överväganden. Beaktas
bör också de förändringar skattekontosystemet få för olikasom avses
betalningstidpunkter i det nuvarande uppbördsförfarandet sem.m.
avsnitt 4.1. finnsDet skäl talar för antalet ändringarattsom av
betalningstidpunkter och innebörden i dessa bör begränsas. Att
genomföra den ändring tidpunkten för fyllnadsinbetalningav som
diskuterats i det föregående i anslutningnära till skattekontosys-att ett

i kraft innebär intesätts bara systemförändringar och anpassningartem
till rutiner vid tillfällentvå i stället för i sammanhang. Detettnya
krävs dessutom särskilda informationsinsatser från skatteförvaltningens
sida, vilka inte heller kan samordnas får ske i två Deutan steg.

både skattemyndigheterna och de skattskyldiga får läggaresurser som
ned i samband med ändrade betalningstidpunkter avseende bl.a.m.m.

arbetsrutiner, anpassningar datasystem och informationshante-nya av
ring bör inte underskattas. Om den aktuella tidigareläggningen inte
kan genomföras tillämpningmed fr.o.m. 1995 års taxering, talar
enligt vår mening övervägande skäl för den i stället bör ske förstatt
i samband med skattekontosystemet börjar tillämpas. Detatt är mot
denna bakgrund vi, på redovisats isätt det föregående, harsom som
begränsat förslagen i den här delen till tidigareläggningen av
tidpunkten för betalning preliminär skatt kvarskatteavgiftutan attav

från den 18 i uppbördsmånaden februari till den 10 itas ut samma
månad.

74



SOU 1994:87

5 Särskilt förskottsbetalning lönom av

5.1 Inledning

Enligt direktiven för utredningen se bilaga l är huvudupp-en av
gifterna i utredningsuppdraget undersöka möjligheternaatt införaatt

skyldighet för arbetsgivarnaen redovisa källskatteavdragatt och
arbetsgivaravgifter månaden efter utbetalningen också vid förskottsbe-
talning lön. I direktiven följande:sägsav

Enligt nuvarande uppbördssystem skall arbetsgivarna varje månad
redovisa den under föregående månad faktiskt utgivna lönen detsamt
skatteavdrag gjorts lönenpå och den månadsavgiftsom belöpersom

lönesumman.på Skattebeloppet och månadsavgiften skall betalas
till skattepostgirokontot samtidigt redovisningen lämnas.som
Systemet bygger alltså kontantprincipnen. Några regler om
undantag från den principen finns varken i UBL eller USAL. I
praktiken görs emellertid från denavsteg angivna ordningen.mu
Vissa arbetsgivare betalar månatligen förskottut på lönenett som
kan så 90 %stort nettolönen,vara medansom av lönenresten av
betalas först månaden därpå.ut Skatteavdrag och beräkning av
månadsavgift sker då med utgångspunkt i slutregleringen. Till stöd
för detta förfarande åberopas två uttalanden från Centrala upp-
bördsnämnden rörde skatteavdrag och gjiordessom under 1940- och
l950-talen. Förfarandet leder till försenad skatte- och avgiftsupp-en
börd och medför väsentliga ränteförluster detför allmänna.

Det redovisade förfarandet mednu uppskjuten redovisning av
innehållen skatt och socialavgifter får strida de grund-motanses
läggande principerna i UBL och USAL. En uppgift för utredaren bör

undersöka vilkaatt ändringarvara berhöver igöras arbets-som
givarnas och skattemyndigheternas administraitiva rutiner för ävenatt
de aktuella löneutbetalningarnanu skall kunna i detpassas
ordinarie uppbördsförfarandet föreslå desn lagregleringsamt kansom
behövas.
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5.2 förskottsbetalningTermen

varje månad ochdvs.l månadslön, gångregel betalas lön ut ensom
omkring den 25 27.då i lönenden månadslutet som avserav --

l4-dagarslön ellerför perioder,Lön betalas också andraut t.ex. som
olika tidpunkter förebetalas vidveckolön. Förskott lön kanpå ut

Såvitt iutbetalningstillfälle och med olika belopp.ordinarie ärnu
underfråga förskottsbetalning utbetalning lönmed görssomavavses

vilken ordinarie löne-föregår den månad underkalendermånaden som
utbetalning sker.

5.3 Nuvarande ordning

varken i UBL ellerförskottsbetalning lön förekommerUttrycket av
i det gällerUSAL. tillämpliga bestämmelserna UBL närDe närmast

preliminär skatt 39 ochskatteavdrag redovisning innehållen ärsamt av
54 6 § lag.börNämnas även samma

följande:första stycketI 39 § 1 UBL sägsmom.

skall den betalarersättning för arbeteVid utbetalning kontant somav
preliminärabetalningavdrag förersättningen göra mottagarensut av

skatteavdrag.A-skatt

arbetsgivare,föreskrivsI 54 första stycket UBL§ 1 att somenmom.
förersättning arbetehar för preliminär A-skattgjort skatteavdrag

enligt USAL,månadsavgift skall redovisaseller för vilkenlönutgett
tilluppbördsdeklaration dettauppgiftanmaning skall lämnautan om

arbetsgivarevidareskattemyndigheten. änDet att annananges
uppbördsdeklaration den 18landsting skall lämnaoch kommun senast

gjordes ellerskatteavdrageti efter den månad dåuppbördsmånaden
skall betalning skeSamtidigt redovisningen lämnaslönen utgavs. som

52 stycket UBL.§ första
§ fjärde stycketuppbördsdeklaratin skall enligt 54 1En mom.

redovisningtid för vilkenuppgifter bl.a. denUBL innehålla om
preliminär A-skatt från lönlämnas, dragits fördet belopp harsom av

månadsavgift beräknas.och ersättning vilkenden lön eller på
beräkning preliminär A-skatt.föreskrifterI 6 § finnsUBL avom

Här följande:sägs
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dåtillfälle,varjevidskattetabell utgårenligtA-skattPreliminär
förtabellvederbörligibeloppmed detuppbärs,inkomst angessom

fråga.itidsperiod äroch deninkomstbeloppdet som
inkomstskall,§i 44arbeteinkomstFör ommom.avsessomav
prelimi-tillfälle, denviduppbärsdagarflerain under etttjänatssom

varjeunderinkomstengrundvalpåberäknasA-skattennära av
ivadtillämpningmedochifrågakommande dag angessomav

för dagsinkomst.skattetabellen
gällaskallÄr §i 44sådan,inkomsten än mom.,avsessomannan
skat-itidsperiod ärän upptageninkomsten somatt, annanavserom

påbelöperinkomstenmycketuträknas hurtetabellen, först somav
Skattenlängd.veckasminsttidsperiodtabelleni upptagen enaven

skattebelopp,detfrånutgångspunktmeddärefter somberäknas
mel-förhållandetefterochinkomsten,delsådanförskulle utgå av

inkomstenuppburnatidsperiod dendenlängdensidan,lan, å avena
längd.tidsperiodensangivnatabellenisidan, denandraoch, åavser
vecka,tidsperiod änkortareförinkomstvid arbeteUppbärs enen
Därvidi veckan.gånginte utgå änpreliminär skattskall enmer

inkomstbeloppenuppburnaveckaunder samman-skall de samma
utbetalda.gångpåochräknas enanses

arbetsgivare,betalassocialavgifterredovisningfrågaI avsomavom
föreskrivsparagrafenI4§ USAL.gällerarbetsgivaravgifter,dvs.

följande:

förredovisningmånad lämnaför varjeskyldigarbetsgivare ärEn att
frågaIarbetsgivaravgifterna.och för omlönutgiven summan av

1953:272uppbördslagenibestämmelsernaskallredovisningen om
tillämpas.uppbördsdeklaration

skalllönarbetstagaresförinträttharavgiftsskyldighetNär en
till arbetstagarenutbetalatsden lönocksåomfattaredovisningen som

utgiftsåret.undertidigare

tiddeninommånadsavgift betalasskalllag§ somEnligt 12 samma
skall lämnas.uppbördsdeklaration

ordningnuvarandetillBakgrunden5.4

förskottsbetalningmedsambandiskatteavdrag avFrågan m.m.om
denharUSAL. Däremotellertill UBLmotiveninte ibehandlaslön
för-bindandeCUN i tvåuppbördsnämndenCentralaprövats av
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klaringar, CUN 1947:4 löneavdrag för stuveriarbetare och CUNom
1952, dnr 2252, Norrmalms Livsmedel AB.om

I det förstnämnda fallet förhållandena följande. De ordinarievar an-
ställda fick i regel lön igång veckan för arbete slutförts föreen som
löneutbetalningen medan de extraanställda fick lön så arbetetsnart
med lossa eller lasta fartyg hade avslutats. För de extraanställdaatt ett
kunde detta innebära löneutbetalningen kunde dröja längre tid änatt

vecka från det arbetet påbörjats. I sådana fall erhölls förskott påatten
lönen under arbetets gång. Frågeställningen hur skatteavdragetvar
skulle beräknas lönen tillpå de extraanställda stuveriarbetarna. CUN
lämnade det beskedet för arbete pågick under kortare tid änatt som en
vecka torde inte föreligga skyldighet skatteavdraggöra på grundatt av

dessa arbetare inte torde ha stuveriarbete huvudsakligatt som sys-
selsättning. För längre tids arbete, dvs. vecka, skulle skatte-änmer en
avdrag beräknas med hänsyn till utbetalningssätt, preliminärskatte-
form, de fallI förskott betalades varje dag borde enligt CUNutm.m.
arbetsgivaren till inte förskott betaladesstörre än över-att ut attse
skottet räckte till täcka den skatt belöpte på hela ersättningen.att som

det andra fallet,I Norrmalms Livsmedel AB, omständigheternavar
följande. Månadslön betalades vid varje kalendermånadsskifte. Bo-ut
laget betalade emellertid förskott den i varje15 månad. Förskot-ut ett

uppgick till 40 % nettolönen. Sådan förskottsbetalning hadetet av
gjorts till sedan slutade sin anställning iakttautan atten person som
uppsägningstiden. Personen i fråga fick därför inte någon ytterligare
lön under månaden. förskottetPå den 15 gjordes inget skatteavdrag.
Skattemyndigheten ansåg bolaget borde ha innehållit skatteavdragatt

förskottsbetalningen.på CUN förklarade i detta ärende utbe-att om
talning gjordes förskott inte förfallit till betalning torde skatte-av som
avdrag i interegel behöva förskottetgöras på först i sambandutan
med utbetalningen den återstående månadslönen. Det ankom påav
arbetsgivaren till inte förskott betaladesstörre åter-änatt att ut attse
stoden lönen täckte skatten förskottet.på det aktuella falletI ansågav
CUN bolaget fick ha varit skyldigt skatteavdraggöra påatt attanses
den lön betalts under månaden, dvs. det utbetaldapå för-utsom
skottet.

Frågan förskottsbetalning lön har behandlats iom sparsamtav
doktrinen. Dahlgren m.fl. berör problematiken i samband med dis-en
kussion vissa tolkningsfrågor beträffande skatteavdrag vid korttids-om
anställningar Dahlgren m.fl., Skatt vid källan, 3:e uppl., 1953, s.
86. Här anställningsägs avsedd minstär veckaatt attom en vara en

bör arbetsgivaren,så han utbetalar förskott veckolön,á avvägaom
förskottet så, täckning innestår för det blivande skatteavdraget,att
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skulleuppbärandeomedelbart efter förskottetsarbetstagarenäven om
anställningen.lämna

ochFörskottsbetalning exempellön5.5 ettav --
dess konsekvenser

förskottsbetalning5.2 medtidigare avsnitti detSom angetts avses
månadenutbetalning skerhänseende bl.a.i aktuelltlön här somenav

beskrivasförfarande kan påsådantlöneutbetalning. Ettordinarieföre
följande sätt.

utbetalning förskottsker20 i månad 1den 15Omkring ettav-
beräknas slut-månad 210 iOmkring den 5fast belopp.med ett -

inte skatteav-törskottsbetalningen någotVidperioden. görslönen för
beräknas inte heller.arbetsgivaravgifterdrag. Några

lönenberäknad på helainnehålls skattslutbetalningen lönenVid av
arbetsgivaravgifterna helapåberäknasperioden. På sättför samma

arbetsgivaravgifternaskattebeloppet ochinnehållnaDetlönesumman.
arbetsgivaravgifter eller någonmånad Några18 ibetalas den

2 del lönenmånad för denden 18 iinte inbetalas såledesskatt somav
sker månadförskottsbetalning dettautan senare.enavser

jämförelseförfarandet vidkandet angivnaKonsekvenserna enav -
i 2 medbetalats månadavgifter hadeochmed skatter ett exem-om -

härvid inte tagits tillharföljande. Hänsynbeskrivas enligtpel
den bör påpekasarbetsgivare och anställde. Detränteeffekter mellan

angivnalägre i exempletän denstatsbudgetennettoeffekten på äratt
räntevinsten.

till 13 000i regel månad, uppgåperioden,förBruttolönen antasen
genomsnittslön ef-i landet. Nettolönenungefärligvilketkr, motsvarar

888 kr. 203 Denpreliminärskatt9 112 krblirskatteavdragter caca
700 kr till denfast belopp på 4företagetmånad 1 betalari ettut an-

i exemplet ocksådvs.för perioden,Resterande del lönenställde. av
slutbetalningen ocksåi Vid görsden månad412 kr, betalas 54 ut

för helaarbetsgivaravgifterna lönesum-888 kr ochskatteavdraget på 3
beräknas.man

888 kr i och965 kr 3 skatt3 betalar företaget 718 i månadDen
Om inte tör-skattemyndigheten.arbetsgivaravgifter tillkr i0774

ha be-halva beloppetomkringhade tillämpats skulleskottsbetalning
18 i månad 2.arbetsgivaravgifter denskatt ochtalts in i

månadavgifterochinbetalningen skatterförskjutaGenom att enav
dåallmännaräntevinst. Det göri första handarbetsgivarengör enen

ränteförlusträntevinsträntetörlust. Storleken denmotsvarande resp.av
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beror på dels hur del lönengörs betalas i förskott,storsom av som
dels förfarandet varje månad under året. I det angivnaom upprepas

ochexemplet med årlig på 7,5 % skulleränta arbetsgivarensen
räntevinst år och anställd med månadsinkomst 13 000på krper en ca
bli ungefär 308 kr. Om förskottet utgör andel lönen blirstörreen av
givetvis räntevinstenäven större.

5.6 Förekomsten förskottsbetalning lönav av

Av den redovisningshandling, uppbördsdeklaration, arbets-som en
givare skall lämna varje månad bruttolöner, skattepliktigaöver
förmåner och innehållen skatt månadsavgift framgår intesamtm.m.

del lönesummannågon förskottsbetalningar se avsnittom av avser
5.3. Redovisningen innehåller förutom uppgift innehållen skattom-
och månadsavgift bara totalsumman den bruttoersättning inkl.av-
förmåner har tillgodoförts arbetstagare eller uppdragstagare undersom
den månad redovisningen enda möjlighetenDen för skatte-som avser.
myndigheten upptäcka förskottsbetalning lön förekommer äratt att av
i princip revision enligt 78 §göra l ellerUBL 27 §att en mom.
USAL hos arbetsgivaren. Någon sammanställd statistik avseende
förskottsbetalning lön bygger uppgifterpå inhämtats vidav som som
revisioner eller på finns inte. Vi har därför hämtatsätt inannat
uppgifter från RSV och skattemyndigheterna för bildakunnaatt oss en
uppfattning i vilken utsträckning förskottsbetal ningar förekommer.om

5.6.1 Uppgifter från RSV

Enligt uppgifter från RSV har förskottsbetalningmed blivitsystemet
särskilt uppmärksammat skattemyndigheterna efter det denattav sam-
ordnade uppbörden källskatt och arbetsgivaravgifter infördes årav
1985. RSV har fått uppgifter förhållandet flertal kontak-ettom genom

skattemyndighetermed har gjort revisioner hos företagter runtsom
i landet. Skattemyndigheter har gjort granskningar hos störreom som

företag inom metallindustrin, hos järnverk, stålverk inomsamt
producent- och konsumentkooperationen har konstaterat förskotts-att
betalningar lön förekommer. Som regel har förskottet utgjort ettav
fast belopp nettolönen, ibland hela 90 % lönen. RSV harav av

de arbetsgivarenågra utnyttjat sig förskotts-uppgett att av som av
betalning löner har haft flera anställda. kan enligt RSVDettusenav
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kan siguteslutas det röradärför inte storasammantagetatt om
det allmänna.ränteförluster för

skattemyndighetemaUppgifter från5.6.2

uppgifter hämtats inspecificeradeutredningsarbetet harUnder mer
till myndigheternahar ställtsskattemyndigheterna i landet. Frågorfrån

om
verksamhetenlöpande hareller i dendet vid revision annars-

försenadmedfört skatte-förskottsbetalning lönkonstaterats att enav
avgiftsuppbörd,och

vid,förskottsbetalning förekommerhur företagmånga som-
förskottsbetalning,medtillämparvilka branscher systemetsom-

berörs,antalet löntagare som-
förskott ochbruttolönen betalasandelhur utstor somsomav-

uppmärksammatsförskottsbetalningvidtagits dåvilka åtgärder som-
åtgärderna följtsoch hur upp.

förskottsbetalning lön medförtdet konstateratsfråganPå att enavom
fyra skattemyndigheteravgiftsuppbörd harochförsenad skatte- svarat

har emellertidfyra myndigheterfallet. dessainte varit Ensåatt av
företeelsen.i medvetnalänetanmärkt äratt omman

förskottsbetalning före-inom länetantalet företagBeträffande som
sigdetskattemyndighetervid har 13 rörkommer ettattuppgett om

det lämnapåpekat svårtmyndigheter har ärfåtal företag. Ett attattpar
fråganinte riktats in påvid revisionereftersom kontrollennågot svar,

förskottsbetalning.om
förskottsbetalninguppgiftlämnatskattemyndigheter harSju attom

myndighetermedanbyggnadsbranscheninomförekommer attsagtsex
bransch. övrigt harspecifik Irelaterat till någonförfarandet inte är

bruksföretag, detalj-inomförskottsbetalning förekommeruppgetts att
hotellbranschen,stålindustrin, grossistföretag, mö-järn- ochhandeln,
taxibranschen, vård-städbranschen,pappersindustrin,belbranschen,

åkeribranschen.ochhem
skattemyndig-femberörs harantalet löntagaregällerNär det som

tillämpas beträffandespecifikationheter ettuppgett att systemetutan
myndigheter har inte lämnat någraSjuantal löntagare.begränsat

varierat frånövriga myndigheter haruppgifter. Svaren frånnärmare
10 000 löntagare.40 tilllöntagare caca

företag har endasti aktuellastorleken bruttolönernaSåvitt påavser
hurgäller i frågaskattemyndigheter Detsammavissa storsvarat. om

myndigheterförskott. Tvåbruttolönen betalatsandel utsom somav
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har mindre andel lönen betalats förskott,uppgett att uten av som en
myndighet 10 %, myndighet 30 %, myndigheter högst 50 %treen
och myndighet 20 %.75en -

Beträffande vad gjorts från skattemyndigheternas sida då för-som
skottsbetalning konstaterats har myndighet åtgärder vid-uppgett atten
tagits för redovisningen myndigheter beloppenrätt,att styra tre att
återförts till uppbördsmånad, tolv förhållandetmyndigheterrätt på-att

vidtalats revision och myndigheter inte åtgärder vidta-någratre att
gits. fallI har månads förskjutning redovisningenett uppgetts att en av

godtagitshar förskottsbetalning finns reglerat i kollektivavtal.om
fråganPå hur vidtagna följtsåtgärder har bl.a.uppgetts attom upp

problemets begränsade omfattning har inneburit detta inte haratt
prioriterats i kontrollhänseende. Flera skattemyndigheter har ut-
tryckligt uppföljning intenågon ägtangett att rum.

överväganden5.7 och förslag

Förslag: Bestämmelserna i UBL och USAL skatteavdragom
redovisning arbetsgivaravgifter förtydligas. Det görsresp. av

klart med ersättning för arbete och utgiven lön jämställsatt
förskott sådan ersättningpå eller lön.

Som redovisats i det föregående huvudprinciperna enligt ochär UBL
USAL skatteavdrag skall redovisning avseende arbetsgi-görasatt resp.
varavgifter lämnas månaden efter den månad då lön betalatsnärmast

se avsnitt 5.3. Någon oklarhet uppbördsförfarandet i dessaut om
hänseenden kan inte råda det gäller ordinarie löneutbe-näranses
talningar.

ordningEn med förskottsbetalning lön får konsekvenser förav som
skatte- och avgiftsredovisningen har emellertid utvecklats och tilläm-

sedan lång tid. På redogjorts för då skatteav-sätt görspats som nyss
drag liksom redovisning betalningoch skatter och avgifter må-av en
nad se avsnitt 5.5. Till stöd förän använda så-attsenare annars en
dan ordning har åberopats i första hand två uttalanden CUN gjortsom
omkring 1950 seår avsnitt 5.4. Av CUN uttalande angående löne-:s

kunnaföravdrag stuveriarbetare torde dra den slutsatsen utbe-attman
talning förskott utgjorde undantag och det kortareavsågett attav
perioder, eftersom löneperioden i omfattaderegel vecka. Vad CUNen
förklarat i Norrmalmsfallet får innebära förskott och slutlönattanses
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långtgåendeskulle regleras under kalendermånaden. Några mera
har anfört.CUNslutsatser torde knappast kunna dras vadav

fråga dessa uttalandeniEnligt mening kan det därförvår sättas om
förskottsbetalning lön tillämpaförkan till intäkt vidtas att av en

och arbetsgivarav-källskattinnebär inbetalningenordning attsom av
gifter förskjuts månad.en

bestämmelserMöjligtvis skulle det kunna hävdas UBL:satt om
inteersättning för arbetevid utbetalning kontantskatteavdrag ärav

arbeteförskottetförskottsbetalningar,tillämpliga på avser somom
löneutbetalningstillfállet skulle dåutförts. ordinarieinte Detännu ut-

vilket arbeteavstämningstidpunkt då detslags avgörsgöra ut-somen
kanslutligt skall betalas Manlönebeloppförts och hur ut.stort som

huvudsituationen arbetenämligen tänka sig den något över tagetatt
angivna kanförskottsbetalningen. härefter Det synsättetinte utförs

förenligt med regleringenknappastemellertid enligt meningvår anses
ii lön betalas slutetövrigt det regeli och USAL. För såUBL är utatt

månaden.ersättningen hela Enintjänandemånaden, avsermenav
varje utbetalning betraktaersättningen blir då viddelmindre attav

perioden.löneförskott försom
uttalanden torde ligga bakomnyssnämnda CUNVad än avmersom

skall behandlasråder hur förskottsbetalningarosäkerhetden som om
denna betalningsform och där-skatteavdragshänseende äri attm.m.

skatte- avgiftsuppbörd harmed senarelagd ochförfarandemed ett
fortfarande inom olika branschertid och användsunder långanvänts

betydelsen förhållandetTill detta kommer deti landet. attrunt avom
företeelse.dennainte riktatskontrollinsatser mot

RSVfrån skattemyndigheterna ihämtats ochuppgifterDe som
förskottsbetalningför lön förekommerbeläggfårlänen att avanses ge

landet se avsnitt 5.6. Emellertid tyder dei samtliga län ii settstort
sammanhang pådettauppgifter skattemyndigheterna lämnat i attsom

används i förhållande-ordning med regelmässig förskottsbetalningen
företagmindre antalvis begränsad omfattning i allmänhet hos ett-

lämnatfå fall skattemyndigheterna har närmarei länen. I de upp-som
mindre hal-gifter de förskott betalats änhar ut avsettattuppgetts som

uppgifterframhållas deemellertidbruttolönen. Det måste här attva
ofullständiga antal punk-påskattemyndigheterna har lämnat är ettsom

tillförlitligheten ibeträffandeflera fall har reservationer gjortsIter.
sammanhangi deTilläggas revisionernauppgifterna. bör också att

varit inriktadeinte påförskottsbetalning konstaterats har attsom
anledningdet finnsbl.a. det sagda följerundersöka den frågan. Av att

skattemyn-uppgifterförsiktig med dra slutsatser deatt att somavvara
lämnat.digheterna har

83



Förskottsbetalning lön sou 1994:87av

När betydelsen förfarandet förskottsbetalningarmed skallav
bedömas storleken ränteförlusterna forär på det allmänna intresse.av
De uppgifter lämnats RSV skatteförvaltningen i övrigtochsom av ger,

intryck förskottsbetalning lönnämnts, ärattsom nyss av av en
företeelse förekommer i i hela landet. vilkenIstort settsom om-
fattning förfarandet tillämpas emellertid intehar kunnat klarläg-som

Även det således inte kan preciseras i vilkennärmaregas. om
omfattning förskottsbetalning lön förekommer torde ränteför-som av
lusterna för det allmänna inte obetydliga.sammantaget vara

Vid sidan dessa effekter bör framhållas där vissaatt ett systemav
arbetsgivare senarelägger och avgiftsbetalningarsina skatte- innebär

snedvridning konkurrensförutsättningarna mellan olika företag.en av
Förskottsbetalningar lön bör behandlas enligt huvudprincipernaav

för skatteavdrag, redovisning och inbetalning i enlighet med vad som
redogjorts för i det tidigare avsnitt 5.3. Betalningarna bör således
följa det ordinarie uppbördsförfarandet. Det betyder arbetsgivareatt en
vid utbetalning ersättning för arbete, ersättningen betalasävenav om

i förskott, skall skatteavdrag vid utbetalningstillfállet.göra Iut
enlighet med de tidpunkter för redovisning och betalningnya av
skatter och avgifter föreslagits i det föregående se avsnitt 4.2som
skall det belopp vilketmed skatteavdrag gjorts under månaden redo-
visas och betalas in till Skattemyndigheten den 10 i påföljandesenast
månad i januari den 15.

Mot bakgrund främst med förskottsbetalning lönatt systemetav av
tillämpats under lång tid det intedet kan preciseras iär även om-
vilken omfattning det används enligt mening motiveratvår med ett-
klarläggande hur dessa löneutbetalningar skall behandlas iav upp-
bördshänseende. Ett sådant klarläggande bör ske lagstiftning.genom

föreslårVi därför ersättning för i meningarbete UBL:s i lagatt
uttryckligen jämställs förskott sådan ersättning.med Påpå motsvaran-
de bör det klart lön USAL jämställsmed enligt förskottsätt göras att

lön. arbetsgivarepå En skall alltså månaden efter för-närmast en
skottsbetalning lämna redovisning för beloppet och för summan av
arbetsgivaravgifterna och i samband härmed betala innehållen skatt
och den månadsavgift beräknats det utbetalda beloppet.påsom

klarläggande frågan hur förskottsbetalningEtt lön skallav om av
hanteras i skatte- och avgiftssammanhang bör ske deFörsnarast.
skatt- och avgiftsskyldiga torde det inte finnas administra-några större
tiva svårigheter i förekommande fall ändra beräkningssättet föratt
skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Rutinerna för bl.a. skatteavdrag
bör kunna till de används vid löneutbetalningar i övrigt.anpassas som

fårDet emellertid lämpligt RSV tidigt möjligt infor-såattanses som
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ochredovisningskatteavdraghur samtarbetsgivare ommerar
skallbetalning göras.
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och6 Förslagens konsekvenser

genomförande

6.1 Ränteeffekter för staten

tidigareläggning vissa betalnings-förRänteeffekterna staten avav en
kan beräknas tillavgifter avsnitt 4.2 uppgåför skatter ochtidpunkter

detta kommer ränteeffek-kalkylränta %. Till7,5500 mkr årperca
beträffande hur skatteavdragförtydligandetför statenterna m.m.av

lön avsnitt 5.7. De statsfinan-förskottsbetalningskall vidgöras av
preciseras torde intedel kan inteeffekterna i denna närmaresiella men

budgetförstärkningenobserverasobetydliga. Det bör ärnettoattvara
ränteeffekten se avsnitt 6.2.beräknadedenlägre än

tidigareläggningen betalningstidpunk-såvittRäntevinsten avavser
fördelar sig i huvudsak enligt följande.avgifterför skatter ochterna

socialavgifier betalas arbetsgivareochA-skattPreliminär som av

i preliminärbetalade arbetsgivare 432 mdkr A-1993Under år ca
löneskatt förvärvsinkomster.socialavgifter och särskild vissaskatt,

kan till 240 mdkr.detta belopp uppskattasandelNäringslivets caav
förinkomstskatt utomlands bosatta.ingår särskildbeloppenI

betalningstidpunkten ifrån den 18 månadentidigareläggningEn av
månad, med åtta dagar under elva månaderdvs.10 itill den samma

367beräknad räntevinst mkr.ger en ca
den 18 till den 15, dvs.frånjanuari föreslås tidigareläggningFör en

13 mkr.räntevinstmed dagar. Det påtre ger en ca
tillkan då uppskattasräntevinsten försammanlagda årDen ett ca

380 mkr.

preliminär skattDebiterad

debiterad preliminäravseende1993 betalades 42 mdkrUnder år ca
med hänsyn tillsärskildF-skatt och A-skatt,skatt, dvs. attsom

3 500 mkrmånad.införts fördelas medmånadsuppbörd kan ca
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En tidigareläggning betalningstidpunkten med åtta dagar underav
elva månader beräknad räntevinst 64på mkr, och med treger en ca
dagar under månad beräknad räntevinst på 2 mkr.en en ca

Den sammanlagda räntevinsten för dåår kan uppskattas tillett ca
66 mkr.

Preliminär skatt på och utdelningränta

1993Under betalades 13år mdkr i preliminär skatt på ochräntaca
utdelning. Av beloppet betalades 20 % under ochåret resterandeca
del vid årsskiftet, dvs. i januari månad. innebärDet 10 mdkratt ca

i januaribetalades och 270 mkr i varje övriga elvaåretsca av
månader.

Om bortser från effekterna vissa utdelningar inteattman av numera
skattepliktiga kan räntevinsten tidigareläggning med dagarär treav en

under januari beräknas till 6 mkr, och tidigareläggning medca av en
åtta dagar under elva månader till mkr.4ca

Den sammanlagda räntevinsten för kan dåår uppskattas tillett ca
10 mkr.

Fyllnadsinbetalning preliminär skattav

för fyllnadsinbetalningTidpunkten preliminär skatt utan attav
kvarskatteavgift föreslås tidigarelagd från den 18 februari tilltas ut
den 10 i månad.samma

februari 1993 betalades 10,5I mdkr fyllnadsinbetalningsom av
preliminär skatt. Räntevinsten tidigareläggning med dagaråttaav en

beräknaskan till 17 mkr.ca
det gäller storleken fyllnadsinbetalningarNär preliminär skattav av

och därmed ränteeffektens storlek bör beaktas bestämmelseratt nya
skatteavdrag biinkomster gäller. Denna reglering kan för-om nu

leda till minskad kvarstående skatt 1994väntas på grund årsen av
ochtaxering således till minskade fyllnadsinbetalningar.även

Kvarstáende skatt

Vid 1993 taxeringårs debiterades 12 mdkr i kvarstående skatt och 1,5
mdkr kvarskatteavgift,i dvs. sammanlagt 13,5 mdkr. beloppetAv kan
6,4 hänförasmdkr till skattskyldiga med A-skatt.
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Om det hälften skattskyldiga med A-skatt kommerdeattantas av
betala kvarstående skatt under taxeringsåreti septemberatt ger en

tidigareläggning från 10 iden 18 månad, dvs.april till den samma
dagar, mkr.med åtta beräknad 17räntevinst påen ca

Även i det här den kvarståendesammanhanget bör beaktas skat-att
förväntas minska för skattskyldigakan vid 1994 taxering medårsten

A-skatt med hänsyn till de bestämmelserna skatteavdrag påomnya
biinkomster i kraft den april 1993.lträttsom

Tillkommande skatt

Tillkommande betalades 1990 1993 med iskatt under åren genom--
snitt 850 mkr år.perca

har föreslagits betalningar tillkommande skatt i förDet ställetatt av
den 10 uppbördsmånadden 18 skall ske i den Skattemyndighetensom

bestämmer i januari den 15. föreslås den tidigasteDessutom att
betalning tillkommandetidpunkten för skatt, den 18 maj året efterav

10taxeringsåret, ändras till den i månad.samma
tidigareläggningar torde få vissa begränsade statsfinansiellaDessa

mkr betalaseffekter. Om det 70 varje månad kan den årligaantas att
räntevinsten tidigare betalningsdag uppskattas till 1 mkr. Detav en ca

emellertid skattemyndigheterna fortfarandeförutsätter bestämmeratt
för tillkommande ibetalningsdag skatt uppbördsmånadsamma som

ordning.bestämts enligt nuvarande flerahade Detta är en av om-
uppskattningständigheter säker räntevinsterna pågör att ensom av

betalningstidpunkt förgrund ändrad tillkommande skatt svårärav en
göra.att

Övrigt

redovisade konsekvenser kan vissa be-Utöver ekonomiskanyss
i första handgränsade ränteeffekter för följa denstaten antas av

tidigareläggning betalningstidpunkten för särskildföreslåssom av
inkomstskatt för m.fl.utomlands bosatta artister

den tidpunkt forDetsamma gäller beträffande tidigareläggningen av
betalning preliminär skatt ö-skatteränta antingeninnebär attav som
inte 69 § UBL.utgår eller beräknas efter lägre 1räntesats mom.en
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6.2 Budgeteffekter

tidigareläggningEn tidpunkten för betalning skatter och avgifterav av
till den 15 i januari och den 10 i övriga månader under året enligtger
vad redovisats årliga ökade intäkter för 500statensom nyss om ca
mkr. Emellertid del dessa intäkter formotsvaras stor statenen av av
ökade kostnader för näringslivet. leder i sinDet till minskattur ett
skatteunderlag inkomstskatter.och lägre lnkomstforstärkningen for

kan därför beräknas till 375uppgå mkr. Effektenstaten ca per
tidigarelagd dag kan beräknas till 45 mkr. För varje procentenhetca

näringslivets kalkylränta överstiger 7,5 % minskar intäkterstatenssom
för åttadagarsperiod med 15 mkr.en

6.3 Konsekvenser för de skatt- och avgiftsskyldiga

Betalnin skatter och avgifter

de skatt- och avgiftsskyldigaFör medför förslagen tidpunkterom nya
for betalning skatter och avgifter både kostnads- och likviditetsef-av
fekter. Kostnadsökningen för de skatt- och avgiftsskyldiga har
redovisats i föregåendedet avsnitt 6.1. Eftersom förslagen innebär

24 mdkr skall betalas dagar tidigareåtta under elva månader ochatt ca
dagar tidigare under månad, påverkas näringslivetsäven likvi-tre en

ditet. Vilka likviditetseffekter i detuppstår enskilda fallet ärsom
emellertid svårt bedöma. berorDet bl.a. på anpassningen tillatt om
de betalningstidpunkterna sker ökat utnyttjandeettnya genom av

kreditgivare eller minskadeän behållningar.statenannan genom egna
ekonomiskaDe konsekvenserna kan förväntas märkbara främstvara

Övergångsvis. Såvitt frågai gäller detär tidigareläggningennu av
löpande skatte- och avgiftsbetalningar från den 18 i uppbördsmånaden
till den 10 i Självfalletmånad. gäller det vid tidigare-ävensamma en
läggning betalningstidpunkterna längregår den vi före-änav som nu
slår.

Som framgått redogörelsen för huvuddragen i förett nytt systemav
redovisning och betalning skatter och avgifter se avsnitt 4.1av anser
vi andra bl.a. ytterligare tidigarelagda betalnings-att ett steg mot
tidpunkter bör Avsikten fasta principenär på skatt skalltas. att ta att
betalas i anslutning till inkomsternas förvärvande och begränsa deatt
krediter lämnas inom för det nuvarande uppbördssystemet.som ramen
Med tanke ekonomiska och andra konsekvenser ändrade betal-av
ningstidpunkter finns det anledning stryka under denna inriktning.att
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Det nämligenär betydelse de skatt- och avgiftsskyldigastor attav ges
förutsättningar förbereda sig för förändringarna och effekternaatt av
dessa. Med hänsyn till kostnadseffekterna och framför likviditets-allt
effekterna bör enligt meningvår ytterligare tidigareläggning anståen
till årsskiftet 199697. Med sådan framförhållning får de be-en
talningsskyldiga rimlig tid förbereda ytterligare anpassningar i såvälatt
finansiellt administrativt hänseende.som

Redan den tidigareläggning betalningstidpunkterna före-av som nu
slås kräver särskilda anpassningar arbetsrutiner och datasystem. Omav
redovisnings- och betalningsskyldigheten skall kunna fullgöras i rätt
tid, beräkningenmåste de skatter och avgifter skall betalas skeav som
med framförhållningstörre i dag.än Det gäller då inte bara för
arbetsgivare beträffandeäven exempelvis kreditinstitut m.fl.utan som
betalar innehållen preliminär skatt på och utdelningar.ränta

Även de administrativa kostnader följer förslagensom av om
ändrade betalningstidpunkter kan variera mellan olika skatt- ochantas
avgiftsskyldiga. De påverkas exempelvis antalet anställda och vilkaav
rutiner manuella eller datoriserade i dag används vid skatte-som- -
och avgiftsredovisningen. De kostnaderna de admini-sammantagna av
strativa anpassningar förslagen kräver därförär svåra attsom ange.

särskiltNämnas bör församlingar och kyrkliga samfälligheteratt
berörs förslagen tidpunkter för redovisning och betalningav om nya

skatter och avgifter. Behovet åtgärder med anledningav av av
förslagens ränteeffekter bör i sambandprövas med den årliga
ekonomiska regleringen mellan och kommunsektorn.staten

Förskottsbetalning lönav

De skatt- och avgiftsskyldiga i dag utnyttjar sig förfarandetsom av
med förskottsbetalning metod för förlänga kredittiderna iattsom
uppbördssystemet behöver också vidta anpassningsåtgärder. I blirregel

frågadet de administrativa rutinerna för bl.a. be-attom anpassa
räkning skatteavdrag till de vidanvänds löneutbetalningarav som som
inte kopplade till förskottsbetalningar.är
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6.4 genomförandeFörslagens

6.4. Ikraftträdandet1

synvinkel förslagen genomförasSett statsfinansiell bör Detsnarast.ur
skall genomförasbakgrund det kunnagäller även snarastmot attav en

effektivisering uppbördssystemet. Centraltövergripande iav enmera
samordning och förenkling förfarandet föreffektiviseringsådan är av

avgifter. Om statsfinansiellaredovisning betalning skatter ochoch av
finnas förutsättningar förförhållandet det skall denskäl och det att

korrektskatt- och avgiftsskyldige skatte- och avgifts-att avge en
får rimligt betalningsskyldig-redovisning detvägs attansessamman,

innehållen preliminärsåvitt debiterad och skattheten samtavser
arbetsgivaravgifter skall ha fullgjorts i början den månadav som

den kunna fullgörasbetalning skall ske. mervärdesskatt börFör om-
efter redovisningsperiodenskring den 20 i månaden utgångnärmast

se avsnitt 4.1.
administrativaSom kan det samordningsvins-göras storasagtsnyss

effektivisering det nuvarande uppbördssystemet. Medter en avav
till till betalningssystem för skatter ochhänsyn Övergångenatt ett nytt

påfrestningar föravgifter innebär finansiella de skatt- och avgiftsskyl-
den ske stegvis. första bördiga bör Det Avsteget tas snarast.

administrativa skäl bör ändringarna betalningstidpunkterav ge-
vid till uppbördsår. skäl signomföras övergången Dessa görett nytt

skatteförvaltningen för degällande såväl för skatt- ochsom av-
giftsskyldiga. Vi därför förslagen tidpunkter förattanser om nya
redovisning betalning skatter och avgifter bör tillämpas fr.0.m.och av

börjar den februari 1995. andradet uppbördsår 1 Det steget,som som
för redovisning och betalning skatterinnebär ochatt ett nytt system av

härmed iavgifter kan börja tillämpas, bör kunna anslutning tilltas
199697.årsskiftet

riktning effektivare uppbördsförfarande,Båda i mot ettstegen men
det andra, förutsätter omfattande och tidskrävandesärskilt ett

Ävenförberedelsearbete inom skatteförvaltningen. för de skatt- och
avgiftsskyldiga kommer det krävas anpassningar olika slag. Detatt av
bör strykas under det mycket vikt med god framför-äratt storav

inför för redovisning ochhållning betalningatt ett nytt system av
och avgifter i bruk. gäller bl.a. förskatter Det övergångskost-tas att

naderna skall kunna hållas och de skatt- och avgiftsskyldigaattnere
tillräcklig tid vidta de åtgärderskall behövs införattges som

till detövergången systemet.nya
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6.4.2 Informationsinsatser

Konsekvenserna för de skatt- och avgiftsskyldiga ändrade tid-av
punkter för redovisning och betalning skatter och avgifter kräverav

RSV vidtar särskilda informationsinsatser. Förberedelsearbetet böratt
påbörjas för reformen skall kunna genomföras påsnarast att ett
smidigt sätt.

6.4.3 Kostnadsaspekter

Genomförandet tidigareläggning betalningstidpunkterna förav en av
skatter och avgifter enligt de förslag i det tidigarepresenteratssom
avsnitt 4.2 kräver ändringar de administrativa rutinernaav m.m.
inom skatteförvaltningen. Till detta kommer behovet särskildaav
informationsinsatser beträffande både de ändrade betalningstid-

klarläggandetpunkterna och i fråga förskottsbetalning lön.om av
kan vidareDet antal skatt- och avgiftsskyldiga underantas att ett en

övergångsperiod kommer redovisa och betala enligt nuvarandeatt
ordning. kommerDetta i inledande skede vissa begränsadeett att ta

i anspråk för skatteförvaltningen.resurser
De merkostnader för skatteförvaltningen genomförandetsom av

förslagen för sigmed kan såvitt ändrade administrativa rutineravser
och omställning tekniska uppskattas till mkr.l Kost-systemav ca
naderna för informationsinsatser och därmed sammanhängande frågor
kan uppskattas till 4 mkr för och budgetåren 199495vart ettca av
och 199596.
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SOU 1994:87

7 Författningskommentarer

Hela regelsystemet uppbördsområdet för närvarande föremålär för
genomgripande direktivenöversyn. I Skattebetalningsutred-fören

ningen bl.a.sägs det skall utarbetas uppbördslag dir.att en ny
1993:22. Den författningsregleringen skall för inya vara gemensam
första hand direkta skatter och socialavgifter. I samband härmed skall
systematiken och överskådligheten i den nuvarande regleringen ses

Också terminologiskaöver. frågor skall övervägas. Detta utrednings-
arbete förpågår närvarande i anslutning till överväganden rörande ut-
formningen för redovisning och betalning skatterett nytt systemav av
och avgifter. Med hänsyn härtill innefattar de författningsförslag som

läggs fram inte vadän nödvändigtär för genomförandetannatnu som
de i detta betänkande framlagda förslagen.av

1 Uppbördslagen

6 §a

Den paragrafen motiveras förtydligandet i 39 § 1 förstanya av mom.
stycket med ersättning för arbete jämställs förskott sådanatt på er-
sättning. Föreskrifterna kompletterar regleringen 6i § i fråga hurom
preliminär A-skatt vidskall förskottsbetalningutgå lön.av

Bestämmelsen det fallet del ersättningen för arbeteattavser aven
betalas i förskott under månad resterande del underut ochen en annan
månad. Skatteavdrag skall då utbetalninggöras vid varje jfr dock 6 §
fjärde stycket och UBL:s bestämmelser redovisning och betalningom
tillämpas redan med anledning förskottsbetalningen.av

I första stycket finns föreskrifter preliminärhur A-skatt skallom
utgå den sammanlagda inkomsten tidsperiodför den förskottetom som

känd. Vidär förskottsbetalning skall då den sammanlagdaavser en
preliminära A-skatten proportioneras skatteavdragså sätt görsatt
med så del skatten förskottet denstor utgör sammanlagdaav som av
inkomsten. Om den förskott betalas hartill tidsbestämd lön fårutsom
lönen känd inkomst vissa tilläggäven eller avdraganses vara en om
kan förekomma.
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känd förskottintesammanlagda inkomsten närfall denvissaI är ett
arbetar provi-för den påexempelvisgällakanbetalas Detut. som

intestycket skatteavdrag dåandra kanisionsbasis. På sätt angessom
tillförlit-Någotförskottsbeloppet.underlagberäknas på änannat mer

får dåFörskottsbeloppetinte tillgå.nämligenfinnsligt underlag att
känd.blirtills dennainkomstenhelautgöraanses

inkomsten skall,slutregleringenefterföljandeVid den somav
med resterande delstycket, skatteavdragtredje görasföreskrivs i av

sig till denhänförA-skattpreliminärasammanlagdaden sam-som
sammanlagda skatteavdragenuppburits. Demanlagda inkomst som

uppburits vidinkomstenresultatsåledesskall omsomge samma
tillfälle.endast ett

26§

tidpunkter förföreskrivsstycketi andraändringenGenom nya
och särskildpreliminär F-skattskattpreliminärdebiteradbetalning av

debiterad preliminär skattjanuari skalluppbördsmånadenA-skatt. I
den 10.uppbördsmånaderövrigaoch iden 15betalas senastsenast

27 § 3 mom.

Ändringen tidpunkten förinnebär denstycketi första senasteatt
kvarskatteavgiftför undvikapreliminär skattfyllnadsinbetalning attav

fråntidigareläggs000 kronoröverstiger 20kvarstående skatt som
februari10 år.till denefter inkomståretfebruari18 åretden samma

28 §

skatt skallkvarståendeinnebärandra stycketTidigareläggningen i att
april efter taxeringsåretuppbördsmånaden åretilOdenbetalas senast

månad och18 år.för denställeti samma

31 §

Ändringen förtill-kommande skatt i ställetstycket innebärtredjei att
uppbördsmânad skatte-10 i dendenskall betalasden 18 senast som

den tidigastetidigareläggsDessutommyndigheten bestämmer.
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tidpunkten för betalning tillkommande den 18skatt, maj efteråretav
taxeringsåret, till den 10 i månad.samma

För skatte- och avgiftsbetalningar i övrigt har den 15 föreslagits
betalningsdag i januari.uppbördsmånaden Den 15 bör dåsenastesom

gälla för tillkommandeäven skatt Skattemyndigheten bestämmerom
betalning skall ske i uppbördsmånaden januari.att

32§

paragrafen,I innehåller föreskrifter skyldighet betalaattsom om
respitränta, bl.a. från vilken tidpunkt respitränta tillkom-påanges som
mande skatt skall tas ut.

fråga tillkommandeI skatt på grund 1995 års taxering gällerom av
bestämmelser det möjligtgör respitränta fr.o.m. denatt ta utnya som

19 september under taxeringsåret i de fall hela den kvarstående skatten
och eventuell kvarskatteavgift har betalats den 18 septembersenast

prop. 199394:152,år bet. l99394:SkU32, rskr.samma
199394:316, SFS 1994:484.

Den föreslagna ändringen i andra stycket utgångspunktennu avser
för beräkning respitränta falli i överensstämmelse med denannatav
ändring föreslagits i 28 Om kvarstående skatt skall betalassom

den 10 i uppbördsmånaden april året efter taxeringsåretsenast tas
respitränta fr.o.m. den april11 år den dag då denut t.o.m.samma

förfallertillkommande skatten till betalning. De föreskrifternanya
skall tillämpas redan i fråga tillkommande skatt avseende 1994 årsom
taxering.

39 § 1 mom.

I första stycket har lagts till föreskriftuttrycklig medatten om
ersättning för arbete jämställs förskott sådan ersättning. Motiven till
bestämmelsen har utvecklats i avsnitt 5.7.

Av tillägget förskott skall behandlas ersättning förattom som
arbete följer förskottsbetalningar skall redovisas i arbetsgivaresatt
uppbördsdeklaration på föreskrivs i §sätt 54 1som mom.

43 § I mom.

Itredje stycket regleras tidpunkten för återlämnande slutskattesedel.av
Andringen sinhar grund i enhetliga regler i olika hänseenden såatt
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möjligt skall gälla för de skatt- och avgiftsskyldiga. dettaIlångt som
därför tidpunkten den 18 i uppbördsmånaden april ändrats tillfall har

10 i månad.den samma

52§

Föreskriften istycket finns den centrala UBL skattförsta närI om som
skatteavdrag skall betalas. såledeshållits inne Härgenom avses

preliminär A-skatt dels ersättning for arbete, delsinnehållen på ränta
Ändringenskatt.utdelning. kvarstående innebäroch Dessutom avses

hållits inne skatteavdrag skall betalas denskatt senastatt som genom
efteruppbördsmånad infaller den10 i den utgångennärmastsom av

uppbördsmånaden januari fårdå skatteavdraget gjordes. Imånad
motiverasbetalning i stället ske den 15, vilket bl.a. densenast attav

anslutning till årsskiftet kan behöva tidskattskyldige i änmer annars
redovisning underlag för sinåstadkomma korrektför att en som

kvarstående skatt gäller april enda uppbördsmånad.betalning. För som

I54 § mom.

Ändringarna den tidpunkt uppbörds-i bestämmelsen avser som
deklaration skall lämnas.

januari enligt första stycketuppbördsmånaden skall arbets-I annan
och lämna deklaration ochlandsting kommun den 15givare än senast

den 10.i övriga månader senast
Uppbördsdeklaration för kvarstående skatt skall enligt femte stycket

den 10 april.lämnas senast
föreskrivs uppbördsdeklaration för ochstycketI sjätte räntaatt

utdelning skall lämnas den 10 i uppbördsmånaden efter densenast
Ävenmånad sådan deklarationdå skatteavdraget gjordes. får i

uppbördsmånaden januari lämnas den 15 i stället för den 10.senast

69 § 1 mom.

Ändringen i tredje stycket tidigareläggning fråninnebär den 18en
februari efter inkomståret till den 10 månad och denåret årsamma av

för innebärtidpunkt betalning preliminär skatt ö-skatteräntaattsomav
inte eller beräknas efter lägreantingen utgår räntesats.en
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7.2 Lagen uppbörd socialavgifter frånom av
arbetsgivare

4§

förstaI stycket har lagts till uttrycklig föreskrift med lönen attom
jämställs förskott lön. Motiven till bestämmelsen har utvecklats i
avsnitt 5.7.

tilläggetAv förskott skall behandlas lön följerattom attsom
förskottsbetalningar lön skall redovisas i arbetsgivares uppbörds-av
deklaration på föreskrivssätt i §54 l UBL.som mom.

Övriga7.3 lagar

Ändringarna i 15 och 17 §§ lagen särskild inkomstskatt förom utom-
lands bosatta och §14 lagen särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta artister m.fl. innebär tidpunkterna for redovisningatt och be-
talning skatt enligt lagarna tidigareläggs i överensstämmelseav med
motsvarande ändringar i UBL.
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Särskilt yttrande
Gunnar Johanssonexpertenav

Jag med utredningenär huvuddragen i förett nytt systemense om re-
dovisning och betalning skatter och avgifter med reservation för fö-av
reslagna inbetalningsdagar. Den skiss till skattekontosystemett som

i utredningen har enligt min uppfattning goda förutsätt-presenteras
ningar bilda grundstommen i effektivt skatte- och avgiftsbetal-att ett
ningssystem präglat ökad enhetlighet, samordning och förenkling.av

emellertid samtidigtDet bör framhållas det i framtiden kanatt
komma fram andra modeller för utformning uppbördssystemet.av

Alternativa för uppbörd skatter och avgifter, vilande påsystem av
uppfattningen inkassering skatter och avgifter primärt äratt av en upp-
gift för och inte för företagen, har sedan flera diskuteratsårstaten
inom näringslivet och företrädaremellan för näringsliv, departement
och myndigheter. Under det året har diskuterats skiss tillsenaste en
systemlösning för uppbördssystem baserat på modern ADB-ett nytt
teknik och betalningsförmedling. Systemet skulle utföra statenav noga
definierade uppgifter för informationsbehandling och betalningsför-
medling grundval från arbetsgivarna tillpå inrapporteradsystemetav
lön skattepliktiga förmåner. Systemetoch beräknar därefter skatt och

initierar betalningsförmedlingavgifter och mellan arbetsgivarens, ar-
skattemyndighetens konton.betstagarens och

emellertid ingått i utredningensDet har inte uppgifter enligt direk-
tiven utreda systemlösningar skisseradedet slaget.att av nu

föreliggandeI det delbetänkandet utredningen fram för-läggernu
slag till tidpunkter för betalningredovisning och skatter ochnya av
avgifter inom det rådande Som på vägensystemets etappen nerram.
till betalningsdag avgifterför skatter och i fram-ett nyttgemensamen
tida tidigareläggs tidpunkten redovisningför och betalning tillsystem
den i10 den uppbördsmånad skall ske. Slutmåletbetalning ärsom
omkring den i5 betalningsmånaden. januari får redovisning och be-l
talning ske Tidpunktenden 15. för fyllnadsinbetalning skattsenast av
föreslås förstaockså i bli till den 10 itidigarelagd uppbörds-etappen
månaden februari.

biträder inte föreslagnaJag de förändringarna betalningstidpunk-av
Skälen härtill följande.ärterna.

Vid valet redovisnings- och betalningstidpunkt måste beaktas deav
administrativa förutsättningarna i företagen för tidigareläggningen av
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företagetsberoende påvarierarFörhållandenaredovisningstidpunkten.
medföretagmognad Iadministrativstorlek, ett stort per-egenm.m.

förutsättningarna förnaturligtvissonalredovisningsavdelning är en
redovis-anlitarlitet företagiredovisningsnabbare änstörre ett som

deklarationerredovisning inklusiveskötseln sinningskonsult för avav
olika slag.

företag det finnsmindrehur mångafå någotFör somatt grepp om
jaguppgiftervissaredovisavill jagredovisningsbyråanlitar som

förbundFörbund. DettaRedovisningskonsultersSverigeserhållit från
redovisningskunder rörAntaletredovisningsbyråer.800organiserar ca

aktie-40 utgörsdrygt87 000 företag,sig procent avvaravom ca
i fall iuppgift ingår mångaerhållenfrån förbundetEnligtbolag.

uppbördsdeklarationer för uppdrags-uppdrag upprättabyråernas att
arbetsgivareantal ärmycketsåledesgivarna. Det är stortett som

den verk-Förredovisningsbyråhjälpberoende den attger.som enav
till för-skälig tid stårdetfungera krävsskall kunnasamheten att

förlönebetalningsmånaden till tidpunktenfrånfogande utgången av
tillskall sändasVeriñkationshandlingarbetalning.ochredovisning

materialet i formbehandladevarefter detbearbetningförbyrån av
skalldeklarationshandlingarhuvudbokslistorgrundbokföring och samt

i dag knapptredankanuppdragsgivaren. Detåtersändas till omvara
betalnings-tidigareläggningbehandlingsomgångjEndennatid för av
byggtsde rutinersönder10 riskerar slåtill dentidpunkten att uppsom

dessmellan byrån ochredovisningsarbetetfördelningenför upp-av
möjlig-utanfördärmed ställasskulleföretagendragsgivare. De små

Detredovisningsbestyret.medkvalificerad hjälperhållaheten att
tidigareläggningOmnågonting på.tjänasamhället inteskulle aven

svårig-till 10 skaparbetalningstidpunkten denochredovisnings- stora
omkringtidsfristen tillförkortningytterligareframstår denheter av

skri-RSV insett. Iharomöjlig hantera. Det ävenheltden 5 att ensom
anför verket,199218 decemberdenRiksgäldskontorettillvelse av

från dedettilltveksamRSV ställer sigciterar,och jag settom -
den 3uppbörd redanmöjligt medpraktisktsidaskattskyldigas är-

utgång.redovisningsperiodenseftermånadeni
sina förslag i deformuleringenvidutredningenJag nuatt avmenar

iförhållandenafrånutsträckning utgåtti föravseendenaberörda stor
rutiner och tek-användningutveckladmed högtföretagende avstora

svårigheter.förslagentordeföretagenför denik. Men störreäven ge
administrativaupprätthålla denomöjligt,iblandkan svårt,Det attvara

månadsskifte klaravarjeefteromedelbartförberedskap krävs attsom
ställafrånvaro kanochSjukdom, tjänsteresorrapporteringen. annanav

företag.förtill problem störreäven
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För sådana företag banker finansiella företagandraochsom som
exempelvis gottskriver sistaräntor på avslutade konton den i månaden

tidmåste också finnas för efterbehandling och kontroll. Det bör också
avläsningen hurnämnas mycket skatt skall betalas in kanatt av som

ske först första bankdagenpå efter månadsskiftet. Om vi exempelsom
gottskrivitsräntor konto i inträffadeden 31 år såtar ettsom mars

första bankdagen därefter den 5 april.
Utredningen föreslår också för betalningtidpunkten prelimi-att av

skatt kvarskatteavgift frånnär tidigareläggs den 18 iutan att tas ut
uppbördsmånaden februari till den 10 i månad. Fram t.o.m.samma
1991 taxeringårs tillämpades tidpunkten den 18 januari. Från och med
1992 års taxering skedde framflyttningen till den 18 februari. De skäl

anfördesdå för den förändringen gäller med styrka fortfa-som samma
rande. Jag skulle vilja påstå skälen förstärkts.har I fallt.o.m. att vart
torde detta gälla för egentöretagarna fr.o.m. 1995 års taxeringsom
har tillämpa och mycket komplicerade Skatteregler, vilket med-att nya
för bokslutsarbetet kommer mycket längre tid i anspråk änatt att ta
tidigare.

Utredningens målsättning i tidigareläggaär nästa utgångs-att steg
punkten för beräkning kvarskatteavgift till den januari.15 Motivetav
härför enligt utredningen bl.a. det kanär iatt antas att stort sett samt-
liga skattskyldiga sin årsinkomst inkomståretnär har nått sitt slut.vet

motivet tillämpbartDet endast för skattskyldigaär med inkomst av
tjänst inkomsteller kapital. skattskyldiga medFör näringsverksam-av
het och med räkenskapsår lika kalenderårmed krävs åtminstoneett
översiktligt bokslut för på sånågot rättvisande kunnanär sättatt ett

avstämning preliminärt erlagd skattgöra beräknad slutligmoten av
skatt. detta arbete behövs allmänhetFör i den tid tillstår för-som
fogande i nuvarande Det bör också påpekas i många fallsystem. att

inte de sammanlagda bruttointäkternaär den januari eftersomkända 15
försålda eller utförda decembertjänster månadunder inteännuvaror
hunnit faktureras.

En tidigareläggning medförbetalningstidpunkterna också andraav
besvärande effekter de förkortningadministrativa. betal-än En av
ningstiderna innebär 24 skall betalasmiljarder åtta dagarkronoratt ca
tidigare för närvarande.än skeDen måsteanpassningen ettgenom
ökat utnyttjande andra krediter minskadeeller behållningar.av genom
Den innebär också ränteförluster skattskyldigaför de i principsom

storleken räntevinsterna förmot staten.svarar av
Redan det första avseende tidigareläggning betalningarnasteg av

föreslås får utredningen visat kraftiga ekonomiska effektersom nu som
för företagen både likviditets- och ränteeffekter. påfrestningarDe-

företagen skulle för begynnandeutsättas kommer i uppgångsom en
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sedan 1930-vi upplevtkonjunkturnedgångkanskeefter den värsta som
i kraft inteträdaförändringarnaflesta företagen har närtalet. De avses

ned-urholkningfinansiellaåterställa denhunnitlångtpå när som
bördorytterligarekänsliga läggalägemedfört. i dettaAtt storagången

till ökadledaskulleförödande. Detdärförskulleföretagenpå envara
tid då allt måstedet iarbetsplatser ochochutslagning företag enav

i sammanhangbör dettaDetföretagsamheten.för stimuleragöras att
förändring-effekternamednyligen belastatsföretagenanmärkas att av

199394:50 beräknaspropositionEnligtF-skatt.uppbörden avavarna
företagenkostnadsbelastning påökadmedföraförändringarnade en

miljar-3,4likviditetseffekt påkronor och0,2 miljardermed caenca
der kronor.

harkredittiderna ävenförändringarnaföreslagnaDe annanenav
avgifterochför skatterbetalningstidpunkternaursprungligaaspekt. De
medföraskullekredittidenutgångspunktendenvalts bl.a. medhar att

medersättning för arbetetvissfickdenföretagen vägen upp-att en
betalningstidpunkternatidigareläggningensuccessivabörden. Den av

dag tvingasersättning. Idennadrastiskt minskathardärefter skettsom
föreslagnanettokostnad. Denbetydandesigpå yt-företagen ta nuen

ytterliga-nettokostnaden stigermedförtidigareläggningenterligare att
börda ialltsåledes pålagts störrehar årenFöretagen engenomre.

blivithar dessutomRegelsystemenuppbördsmän.egenskap statensav
skäladministrativastarkamycketdekomplicerade. Utöverallt mer

uppbörden det så-tidigareläggande ärytterligaretalar emot ett avsom
kredittidenolämpligtlikviditetsskälkostnads- ochocksåledes attav

ytterligare.förkortas
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Kommittédirektiv

Översyn uppbördslagstiftningenav

Dir. 1993:22

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-25

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

föreslår särskildJag utredare tillkallas med uppgift göraatt atten en
reglerna uppbörd skatt och socialavgifter.översyn Ut-av om av

huvuduppgifterredarens är att
med utgångspunkt i det nuvarande uppbördsförfarandet utarbeta-
förslag till för direkta skatter och socialavgifteren gemensam
uppbördslag och därvid särskild uppmärksamhet dis-ägna åt
positionen, systematiken och de terminologiska frågorna,
utarbeta förslag till samordnat för redovisning ochett system-
inbetalning direkta skatter och socialavgifter och därvidav

tidigareläggaundersöka möjligheterna tidpunkterna föratt
inbetalning,redovisning och

förutsättningslöst och föreslå regler för beräkningpröva nya av-
avgifter,ochräntor

förslag hur preliminäralämna den skatten bättre skallom-
den slutliga skatten,medöverensstämma

undersöka möjligheterna skyldighet förinföra arbets-att en-
givare redovisa källskatteavdrag och arbetsgivaravgifteratt
också vid förskottsbetalning lön,av

vilken eller sanktioner behövsvilkaöverväga typ typer somav-
i den uppbördslagen bestämmelser detta.och föreslånya om

långtUtredaren bör möjligt utforma de uppbördsbestämmel-så nya
med aktuella uppbördsområdet.tanke på reformer påserna

Bakgrund

centrala bestämmelserna direkta skatterDe uppbörd och social-om av
avgifter finns i uppbördslagen 1953:272, UBL, i lagensamt
1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivare, USAL,om av
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1991:97 1991:98. För vissa slagomtryckta i SFSsenast resp. av
särskilda bestämmelser uppbörddirekta skatter finns dessutom om som

itill bestämmelserna UBL. Exempeldock i allmänhet knyternära an
1991:586finns i särskild in-sådana bestämmelser lagenpå om

1991:591och i lagen särskildkomstskatt för utomlands bosatta om
m.fl. Reglerför utomlands bosatta artister uppbördinkomstskatt om

i lagen 1968:430 mervärdeskatt ochskatt finns också bl.a. omav
och prisregleringsavgifter.lagen 1984:151 punktskatterom

F-skattebevis infördes isamband med de reglerna UBLI att omnya
l99l92z292, SFS199192:112, bet. 199192:SkU29, rskr.prop.

skatteavdrag tidigare1992:680 m.fl. arbetades vissa regler om som
flerasärskilda lagar in i kunde lagarfunnits i UBL. På så sätt

lagstiftningen uppbörd direktadetta bestårupphävas. Trots om av
fortfarande komplex lagar däroch socialavgifter UBLskatter ettav av

viktigaste. Lagstiftningen överskåda föroch USAL de svårärär att
skattemyndigheterna arbetsgivarna och de skattskyldiga.såväl som

socialavgifterna1981:691 socialavgifter skallEnligt 1 § lagen om
försäkringenför finansiering den allmänna och vissa and-användas av

och avgifter i visssociala ändamål. Gränsen mellan skatter månärra
samband skattereformen har omfattande ingrepp gjortsflytande. I med

motiveringensocialavgiftslagstiftningen med bl.a. neutral be-i att en
förutsätter också socialav-skattning arbetsinkomster uttagetattav av

avgiftsskyldiga ieftersom dessa för de ekonomiskgifter beaktas
socialavgifternamening fungerar skatter. Statsrättsligt tordesom vara

obligatoriska avgifter.delvis skatter och delvisbetraktaatt som som
samband mellan socialavgifternafinns vidare teknisktDet näraett

socialavgifterna sedan 1985skatterna uppbördenoch äratt avgenom
skatteförvaltningensamordnad med skatteuppbörden och handhas av
1983842369,198384:167, l98384:SfIJ28, rskr. SFSprop. bet.

Även1984:668 och 669 m.fl.. besluten pensionsgrundandeom
fattas skattemyndigheterna. Genom skattereformen harinkomst av
tillkommit särskild löneskattdessutom lagarna knutnaär närasomom

till lagen socialavgifter.om
Genom de nyligen införda reglerna F-skattebevis har sambandetom

gällermellan skatter och avgifter stärkts ytterligare. Detta i särskilt
uppbördsförfarandet. Vidare gäller skattemyndigheternahög grad att

sjukförsäkringsavgifthar hand uppbörden den allmännaom av som
infördes den januari 1993.1

1953 eller fleraUBL har alltsedan tillkomsten ändrats gångeren
varje Ofta har dessa ändringar endast enstakaår. någrarört paragra-

fråga systemändringarfer. sällan har det emellertid varitInte om som
antal paragrafer, exempelvis reglernaberört senastett stort som nu om

F-skattebevis. Som jag framhöll i min anmälan till propositionen om
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F-skattebevis, prop. 199192:ll2 70 har det antaletstoram.m. s.
ändringar lett till brister i UBL det såvälnär gäller systematik som
överskådlighet.

Bristerna blir, Lagrådet har sepåpekat 1991922112som prop.
bilaga 5 269, ännu påtagliga uppbyggnadennär pås. mer man ser av
hela det komplex författningar reglerar uppbörden skatterav som av
och avgifter.

Av detta framgår det påkallatär genomgripandegöraatt att en
teknisk reglernaöversyn uppbörd skatt och socialavgifterav om av
och i samband därmed reformera uppbördssystemet. En särskildatt
utredare bör tillkallas för detta ändamål.

Utredningsuppdraget

En uppbördslagny

lagstiftningDen reglerar förfarandet vid uppbörd källskatt ochsom av
arbetsgivaravgifter tämligen komplicerad.är I fall finnsmånga direkta
hänvisningar i USAL till bestämmelser i UBL flera frågormen
regleras också parallellt. Enligt min mening bör fullfölja denman nu
samordning har skett uppbörden källskatt och arbets-som av av
givaravgifter med samla de aktuella uppbördsbestämmelserna iatt en
enda lag. huvuduppgiftEn för utredaren bör därför utarbetaattvara

förslag till sådan uppbördslag för direkta skatterett ochen gemensam
socialavgifter. Utgångspunkten bör uppbörden i huvudsakattvara
skall ske på det reglerassätt i UBL och USAL. Utredaren börsom nu
dock oförhindrad föreslå de justeringar och kompletteringarattvara

han finner lämpliga.som
I detta sammanhang bör utredaren dessutom undersöka i vilken ut-

sträckning det nödvändigtär ha uppbördsreglersärskilda för vissaatt
slag direkta skatter sådana och detbehövs möjligtär ochsamt,av om
ändamålsenligt, arbeta in dessa regler i den uppbördslagen.nya

De ständiga ändringarna UBL har, redan lett tillnämnts,av som
brister i systematik och överskådlighet. exempelEtt på bristande
enhetlighet har nämnts beskrivningenLagrådet denärsom av av
skatteuppbörd sker från inkomsttagare omfattas be-som som av
stämmelserna preliminär A-skatt. Skattebetalningen verkställs iom
dessa fall i två avdraget från och den efterföljandelönensteg,
inlevereringen det innehållna beloppet till statsverket. Det finnsav
behov terminologi tydligt skiljer mellan dessa tvåav en steg.som

Ett exempel belyser de terminologiska svårigheternaannat ärsom
beteckningarna depå olika formerna preliminär skatt: preliminärav
A-skatt, särskild A-skatt och preliminär F-skatt. Eftersom alla tre
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terminologin inte konsekvent.skatteformerna preliminära ärär
i bl.a. kommunalskattelagen 1928:370,Beteckningar användssom

1947:576 statlig inkomstskatt, lagen 1947:577 statliglagen om om
förmögenhetsskatt, taxeringslagen 1990:324 eller lagen 1968:430

betydelse i intemervärdeskatt har UBL annatsamma om angesom
framgår sammanhanget. Kommunalskattelagen, lageneller av om

just föremål förstatlig inkomstskatt och lagen mervärdeskatt ärom nu
och taxeringslagen har äldregenomgripande översyn ersattnyssen en

statlig förmögenhetsskatt upphördelag området. Lagen gällapå attom
skall tillämpas 1995 taxering.vid 1991 årsutgången år t.0.m.menav

bör därför också uppgift för utredaren undersökaDet attvara en om
hänvisningarna till de nämnda lagarna fortfarande de ända-är mest

dettamålsenliga eller de behöver justeras. I sammanhang börom
i definierade begreppenutredaren också undersöka de UBL deärom

lämpliga.mest
i nyligen införda bestämmelserna omprövning vidDe UBL om

199091:46, 199091:SkU7,uppbörd skatt prop. bet. rskr.av
199091:81, SFS 1990:1317 i vissa fall frågaavser samma som

jämkning preliminär skatt. uppgift för utredarenreglerna Enom av
också förhållandet debör klargöra mellan nämnda reglernaattvara nu

det finns föreslå justeringar eller förtydligandenoch, behov det,om av
aktuella bestämmelserna.i de

bestämmelse bör särskild uppmärksamhetEn ägnas ärannan som
dödsbodelägares61 § UBL reglerar dödsbos och för skattsom ansvar

påförts den döde. Bestämmelsens ursprungliga syfte bl.a.attsom var
begränsa det gäldsansvar då gällde enligt bestämmelserna i 21som

har mildratskap. ärvdabalken. Dessa bestämmelser sedermera prop.
198081:48, 198081:LU11, rskr. 198081:224, SFS 1981:359.bet.
Utredaren bör det alltjämt nödvändigtundersöka är medom en
specialreglering skatteområdet eller ärvdabalkens regler kanom

generellt. sammanhanget börgälla I det utredaren bl.a. beakta vad
för indrivningen fungera smidigt i fallkrävs skall det boet ärattsom

anslutning till ocksåskiftat. I detta bör utredaren undersöka om
skattebefrielsebestämmelserna för dödsbo i 30 § andra stycketom

fortfarande fyller viktig funktion de bör behållas.UBL så atten
detta sammanhang bör utredaren dessutom deI över aktuellase

lagarnas bestämmelser beloppsgränser. Flera bestämmelsernaom av
varit oförändrade tid finnashar under lång och det kan administra-nu

tiva skäl ändra vissa belopp.att
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samordnatEtt för redovisning inbetalning skatteroch ochsystem av
avgifter

Sedan 1985 sker samordnad redovisning inbetalning innehål-ochen av
len preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter. Förfarandet skiltär
från uppbörden preliminär B-skatt fr.0.m. den 1 april 1993av pre-
liminär F-skatt, preliminär skatt utdelning, kvarståendepå ochränta

tillkommandeskatt, skatt och mervärdesskatt. Uppbörden deav nu
nämnda skatterna inte heller samordnad. Reglerna olikaär detär när
gäller inbetalningsdag, redovisningsperiod, redovisningshandling-t.ex.

postgirokonto, påminnelse- och anmaningssystem sanktions-samtar,
system.

syftenaEtt med skatteförvaltningens organisation med endastav nya
skattemyndighet i varje län företag och enskilda skallär haatten

endast kontaktpunkt inom skatteförvaltningen och inte behövaen
vända sig till olika ställen för olika slag skatter. Givetvis blir detav
enklare hantera sådan ordning förfarandereglerna för deatt en om
olika skatterna och avgifterna så enhetliga möjligt.görs som

näringsidkare i dag mellan 25 ochEn 30 skatte- och avgiftsin-gör
betalningar avseende direkta skatter, arbetsgivaravgifter och mervär-
desskatt under Skattemyndigheterna läggerår. påett storaner resurser

och restfora arbetsgivare och skattskyldiga inte betalaratt anmana som
avgifter i föreskrivenskatter och ordning omfördelapåsamt att

medel mellan olika konton ochinbetalda inbetalnings-avstämma
förfarandereglerenhetligakontona. Mer skulle kunna leda till

administrationskostnaderminskade för såväl skattemyndigheterna som
arbetsgivarna och de skattskyldiga.

avgifterRedovisning skatter och bör så långt möjligt ske påav en
betalasredovisningshandling ochoch samtidigt till ettsamma

konto. huvuduppgift utredaren börEn förgemensamt attvara
undersöka hur långt förslagsådan gå utarbetasamordning bör samten
till samordnat för redovisning inbetalning skatter ochochett system av
avgifter. dettaI sammanhang bör undersöka i vilkenutredaren mån de
olika förfarandereglerna förenhetligas föreslå de justeringarbör och

han finner ändamålsenliga. bör samordningsarbetetI detta skedesom
dock inte omfatta mervärdesskatten punktskatterna.och På dessa
områden kan förväsentliga ändringar behöva fågöras att en an-
passning till de regelsystem gäller inom EG. Ett arbete med densom
inriktningen bedrivs tekniskUtredningen anpassningav om av
mervärdesskatten och punktskatterna till EG Fi 1991:09. Regeringen
har dessutom uppdragit Riksskatteverket utreda formerna for ochatt
organisationen mervärdebeskattningen punktbeskattningenoch vidav

svenskt medlemskap i EG. Resultatet dessa arbeten bör avvaktasett av
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innan möjligheterna infogautreder mervärdesskatten ochävenattman
punktskatterna i och enhetligt uppbördssystem.störreett mer

Inbetalningstidpunkter m.m.

aktuellaDen uppbördsbestämmelserna böröversynen ävennu av
innefatta tidpunkterna för inbetalningen skatter ochöversynen av av

Arbetsgivarnasavgifter. inbetalning innehållen preliminär A-skattav
och arbetsgivaravgifter skall enligt nuvarande regler ske den 18senast

efteri månaden den månad lönen betalades och inbetalningut av
mervärdesskatt skall i regel ske den i andra5 månaden eftersenast

den redovisningsperiod deklarationenutgången Medav som avser.
till frågahänsyn det här mycket skatte- och avgiftsbe-äratt storaom

detlopp statsfmansiell synpunkt viktigt redovisning ochär attur
inbetalning sker tidigt möjligt. betalningsskyldigaså De måstesom
dock tillräcklig tid för kunna lämna korrekt redovisningattges en

deklarationeller och få fram nödvändiga medel.
Riksgäldskontoret och Riksrevisionsverket har regeringenspå

gjortuppdrag betalningstidpunkter för statliga be-översyn aven
talningsflöden. Resultatet har redovisats iöversynen rapportav en som

tillöverlämnats Finansdepartementet. Utredaren bör i sitt arbete väga
in vad i RRV 20-92-0980 och RGKDnr Dnr 1-0-sägs rapportensom
921663.

detta sammanhang vill jag pekaI också på den förskjutning i tid
utbetalningmellan överskjutande skatt inbetalningoch kvarstå-av av

ende skatt har de riksdagenuppstått nyligen beslutadesom genom av
reglerna ytterligare förenklingar i deklarationsförfarandet prop.om
199293:86, bet. 199293:SkU11, rskr. 1992932146, SFS 16591992:

Enligtm.fl.. de reglerna skall överskjutandeden skatten i regelnya
återbetalas redan under augusti taxeringsåret. Betalas den kvarstående

Skattemyndighetenskatten in till den 18 september taxeringsåretsenast
skall kvarskatteavgiften ned. Om den skattskyldige inte utnyttjarsättas

möjlighetdenna skall den kvarstående skatten dock fortfarande inte
till Skattemyndigheten förränbetalas den 18 april efteråretsenast

taxeringsåret. Utredaren bör undersöka vilka möjligheter det finns att
tidigarelägga den sista inbetalningstidpunkten för kvarstående skatt
eller effektivsera uppbörden kvarstående skatt.sätt Detatt annat av
kan i Danmark tillämpas ordning där obetald skattnämnas att en som

mindre belopp läggs till kommande preliminäraårs skatt.avser
RegeringsrättensAv dom den 14 april 1992, Mål 1977-1989,nr

gällde fråga kvarskatteavgift, framgår det dröjakanattomsom en upp
innan fyllnadsinbetalningtill vecka via banksgörsen en som en
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företagsgiro skattemyndighetensnår skattepostgirokonto. En sådan
fördröjning inte acceptabel inomär uppbördssystemet. Utredaren bör
därför också undersöka vilka åtgärder kan och bör vidtas för attsom
förkorta tiden mellan inbetalning skattemedel till bank via giro ochav
den tidpunkt då medlen finns tillgängliga skattemyndighetenspå konto.

dettaI sammanhang bör utredningsmannen också följa hur deupp
reglerna F-skattebevis tillämpas, främst såvitt tidpunktennya om avser

för arbetstagarens innehav F-skattebevis, i de fall arbetsgivareav en
betalar in semestermedel till semesterkassa.en

ochRäntor avgifter

Under inkomstårets sista månad och under januari året därpåmars-
fyllnadsinbetalningargörs preliminär skatt. För fysiskastora av

inbetalningarutgör preliminär skatt, fyllnadsinbe-personer egna av
talningar och kvarstående skatt 15 % den slutliga skatten. Förca av
juridiska fyllnadsinbetalningarutgör och kvarstående skattpersoner
knappt 40 % den slutliga skatten. fyllnadsinbetalningarFörav som

den 18 februarigörs året efter inkomståret och för fyllnadsinbe-t.0.m
talningar tillsammans understiger 20 000 kr och görssom t.0.m.som
den 30 april år enligtutgår nuvarande regler ingen kvarskatte-samma
avgift. fyllnadsinbetalningarFör under tiden 19 februari 30 april året-
efter inkomståret och överstiger 20 000 kr utgår kvarskatteav-som en
gift 20 % statslåneräntan i november inkomståret.motsvararsom av
Fr.0.m. den januari1 1995 har sista dag för fyllnadsinbetalning
ändrats från den 30 april till den 3 maj prop. 199293:86, bet.
l99293:SkUll, rskr. 1992932146, SFS 1992:1661.

Utredaren bör förutsättningslöst ochpröva föreslå regler förnya
beräkning och avgifter.räntor Därvid bör avvägning ske mellanav en
önskemålet begränsa allmännasdet ränteförluster på grundatt av en
fördröjd uppbörd och effekterna på de betalningsskyldigas likviditet.
Dessutom bör det redovisas för- och nackdelar med dels ett system
med fasta avgifter, dels ränteberoende avgifter.

Bättre överensstämmelse mellan den preliminära slutligaoch den
skatten

Vid 1992 års taxering uppgick den kvarstående skatten till 17,4
miljarder kr och den överskjutande skatten till 23,9 miljarder kr.
Genom de reglerna F-skattebevis, även omfattarnya om som
skatteavdrag biinkomster,på kan den kvarstående skatten minskaantas

fr.o.m. 1994 taxering.avsevärt års Riksdagen har också beslutat om
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regler för preliminär B-skatt fr.o.m. den l april 1993uttagnya av
preliminär F-skatt den preliminära skatten fr.0.m.innebär attsom
uppbördsåret 199394 skall med beloppnormalt tas ut ett som

105 % den slutliga skatt har påförts den skattskyldi-motsvarar av som
före inkomståretåret i stället för tidigare 120 % prop.ge som

199293:96, bet. 199293:SkU9, 199293:66, SFSrskr. 1992:1177.
reglernaDe beräknas medföra väsentlig minskning dennya en av

överskjutande skatten. Det kan dock den kvarstående och denantas att
överskjutande skatten fortfarande kommer till belopp.uppgåatt stora
Utredningsmannen bör därför också undersöka vilka möjligheter det
finns ytterligare förbättra överensstämmelsen mellan den preliminä-att

och den slutliga skatten.ra

Förskottsbetalning lönav

Enligt nuvarande uppbördssystem skall arbetsgivarna varje månad
redovisa den under föregående faktisktmånad utgivna lönen detsamt

lönenskatteavdrag gjorts och den månadsavgift belöpersom som
Skattebeloppetlönesumman. ochpå månadsavgiften skall betalas in till

samtidigtskattepostgirokontot redovisningen lämnas. Systemetsom
kontantprincipen.bygger alltså Några reglerpå undantag från denom

finns i UBL ellerprincipen varken USAL. I praktiken emellertidgörs
angivna ordningen.från den Vissa arbetsgivare betalaravsteg nu

lönenmånatligen förskott kan 90 %såut ett stortsom vara som av
lönennettolönen, medan betalas först månaden därpå.resten utav

beräkningSkatteavdrag och månadsavgift sker då med utgångs-av
Tillpunkt i slutregleringen. stöd för detta förfarande åberopas två

uppbördsnämndenfrånuttalanden Centrala rörde skatteavdrag ochsom
gjordes under 1940- Förfarandet lederoch till försenadl950-talen. en
skatte- och avgiftsuppbörd medför väsentliga ränteförluster för detoch
allmänna.

redovisade förfarandetDet uppskjuten redovisningmed inne-nu av
hållen skatt och socialavgifter strida defår grundläggandemotanses
principerna i UBL och uppgift för utredaren börUSAL. En attvara

vilkaundersöka ändringar behöver i arbetsgivarnasgöras ochsom
skattemyndigheternas föradministrativa rutiner de aktuellaävenatt nu
löneutbetalningarna skall i det ordinariekunna uppbördsför-passas
farandet föreslå den lagreglering behövas.kansamt som
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Sanktioner m.m.

sanktioner.olika former I UBLfinnsuppbördssystem tvådagensI av
redovisar in-bl.a. arbetsgivareförfinns straffbestämmelser som

bestämmelser gäller inte vidoriktigt Dessanehållen skatt på sätt.ett
administra-bestämmelserUSAL finns i ställetavgiftsuppbörden. l om

tillgripasavgiftstillägg fårform närsanktioner itiva ensomav
avgifter alls.avgifter eller inga Det kanredovisar för lågaarbetsgivare

böri UBLinte straffbestämmelserna ersättasövervägas avom
mindre allvarliga1971 :69i skattebrottslagenbestämmelser samt om

sanktion i stället föradministrativträffasförseelser bör enenav
ÅtgärderBRÅ de1983:6 Uppbördsbrott.straffrättslig jfr PM mot

vilkenhuvuduppgift för utredarenfusket. är övervägalikvida En att
föreslåuppbördslagen ochbehövs i denvilka sanktionereller nyasom

detta.bestämmelser om
sambandhar medviktiga bestämmelser näraAndra ettsom

ställföreträdaresbestämmelsernasanktionsbestämmelserna är om
framkommit kritik det nuvarandebetalningsansvar. Det har mot

enskilddriver firmaarbetsgivareBl.a. har hävdats attsystemet. som
Även uppbördslagen bördenhandelsbolag missgynnas.eller nya

bör ankommaställföreträdaransvar. Det påbestämmelserinnehålla om
finns dede bestämmelser ärundersökautredaren mestatt som nuom

avseende. Utredarenändras ide bör någotändamålsenliga eller om
ändra beslutsord-finns skälundersöka detdärvid ocksåbör attom

kan delar deti sammanhangAv intresse dettaningen. vara av
säkerhetsåtgärderredovisats Utredningenutredningsarbete omavsom

SOU 1983:23 Lagdelbetänkandetii skatteprocessen omm.m.
skatteansvar.

reformerAktuella

förbättramedbedrivs fortlöpande arbeteFinansdepartementetInom att
bereds förslagnärvarandeavseenden. Föruppbördsförfarandet i olika

betänkandet SOUSkatteindrivningsutredningen iframlades avsom
givetvis beaktasarbetelndrivningslag Detta måste1987:10 avm.m.

utredaren.
manuellai delar alltjämt påbyggeruppbördssystemDagens stora

skattemyndig-skattskyldigahos såväl deadministrativa rutiner som
medutsträckning sker kontan-betalningarna ioch påheterna storatt

emellertid skapatområden harutvecklingen dessatekniska påDenter.
rutiner ökadadministrativaför rationellaförutsättningar genom enmer

betalningsformer kontanter,användning och andra änADB t.ex.av
därför inomoch avgifter kanfor skatterUppbördssystemetgireringar.
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relativt framtid komma behöva förändras i väsentliga delar.atten snar
börDetta så långt möjligt beaktas utredaren. De reglerna börav nya

exempelvis i så utsträckning möjligt enhetligagöras såstor ochsom
enkla ADB kan användas vid tillämpningen. Dessutomatt bör de nya
reglerna disponeras på sådant exempelvissätt, i olika kapitel,ett att

reform inom uppbördssystemets delområden kräverett såen av
följdändringar möjligt inom de övriga områdena.som

Ramarna för samrådarbetet, m.m.

Det finns givetvis andra uppbördsfrågoräven de jagän tagit upp som
kan behöva prövas. Utredaren oförhindradär sådana frågoratt ta upp
och lägga fram de förslag han påkallade.anser

sittI arbete bör utredaren följa arbetet i Skattelagskommittén Fi
1991:03.

syfteI utforma förslagen med beaktande derasatt effekter lik-påav
viditeten i ekonomin bör utredaren bedriva arbetet i nära samråd med
Riksbanken och Riksgäldskontoret.

Utredaren skall analysera vilka effekter framlagda förslag kommer
få för skatteförvaltningen och därvid beaktaatt vad isägssom

direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående
utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5. Vidare skall direktiven
angående beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir.av
1988:43 och vad anförts regelutformning i 1993 årssom om
budgetproposition prop. 199293:lO0 bil. 8 21 ff. beaktas.s.

Utredningsarbetet bör avslutat före utgången år 1994.vara av
Utredaren bör, det inte bedöms olämpligt, redovisa frågornaom som

inbetalningstidpunkterrör med förtur.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendenattsom om
skatter

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag göra översyn reglernaatt en av om-
uppbörd skatt och socialavgifter och i samband därmed föreslåav
vissa reformer samt

besluta sakkunniga, sekreterareatt och hjälpexperter,om annan
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skallatt
belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet
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länderandraBetalningstidpunkter i vissa

för betalnings-schematisktkortfattat ochföljande redogörsI det
Beskrivningenandra länder.avgifter i vissaför skatter ochtidpunkter

dels motsvarig-förbetalningstidpunkterväsentligt ini allt påriktas
dvs. skattF-skatt,i Sverige betecknastill vadheten somsomsom

dri-juridiskafysiska ellerrättssubjektbetalas personer somav ---
socialav-preliminär skatt ochinnehållennäringsverksamhet, delsver

gifter.
huvudreglerfall kompletterariUndantagsbestämmelser mångasom

gäller detalj-betalning utelämnats. Detsammaredovisning och harom
betalningstidpunkterna.regleringar avseende

Danmark

underskall betala preliminär skattnäringsverksamhetdriverDen som
i månaden tiotill betalning den 1förfallerSkatteninkomståret.

fårBetalningJuni och december undantagna.ärmånader under året.
påförs.20 i månaden räntadenske utan attsenast

redovisningsperiodeninnehållen preliminär skatt ärfrågaI enom
10 i efter den månadden månadenskall betalasSkattenmånad. senast

ersättning januari den 17.gjorts iellerutbetalning lön annanaven

Finland

månad.och avgifter redovisas i princip varjeSkatter
elvapreliminär skatt gångerNäringsidkare skall emellertid betala

januari. Omundantag förden 23 varje månad medunder året, senast
visst understigerberäknadpreliminära skatt på sättden skattskyldiges

antal tillfällen.mindreskatten vid100 000 FIM, betalas ett
skall betalasarbetsgivaravgifterpreliminär skatt ochInnehållen

ellerutbetalning löni månaden efter den månadden 10senast aven
ersättning gjorts.annan
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Norge

Näringsidkare skall vid tillfällentvå under taxeringsårets första hälft,
den februari15 och den 15 april, betala 50 % skatten försenast av

inkomståret preliminär skatt. Sedan den slutliga skatten beräknatssom
skall återstående del betalas med lika del den 15 septemberstor senast
och den 15 november under taxeringsåret.

Innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter betalas densenast
15 månad med början ivarannan mars.

Frankrike

skattesystemet för näringsidkare bygger på ordning där denen
skattskyldige själv beräknar den taxerade inkomsten och skatten, ett
s.k. self-assessementsystem. Preliminär skatt betalas vid fyra tillfällen

den 20 i månaderna februari, maj, augusti och november.senast-
Arbetsgivare innehåller inte preliminärnågon skatt för anställda.

Däremot måste arbetsgivaren före den februari1 under taxeringsåret
lämna uppgifter till Skattemyndigheten de löner betalats utom som
under inkomståret. Redovisningen används underlag för bl.a. desom
anställdas inkomstskatter och arbetsgivarens löneskatt.

inkomståretUnder betalar den anställde själv sin preliminära skatt.
Det sker vid tillfällen,två den februari15 och den maj.15senast
Storleken på betalningarna grundas föregåendepå års taxering.

Schweiz

fråga inkomstskatterI i allmänhet tillämpas self-assessement-ettom
Den skattskyldige beräknar själv den taxerade inkomsten ochsystem.

skatten och betalar skattebeloppet inom viss tidsperiod efter deten
deklarationen lämnats in.att

Formerna for betalning preliminär skatt varierar mellan olikaav
delar landet. vissaI fall grundas preliminär skatt påuttagetav av upp-
gifterna i föregående års slutskattesedel. Preliminär skatt skall då
betalas den i5 månaderna december undersenast t.o.m.mars
inkomståret.

Arbetsgivare håller huvudregel inte inne skatt för anställda.som
Däremot medverkar arbetsgivaren vid betalningen socialavgifter.av
I normalfallet skall dessa avgifter betalas inom 30-dagarsperioden
räknat från dagen för löneutbetalningen. Regelsystemet varierar dock
mellan olika delar landet.av
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Storbritannien

näringsverksamhet skall beräkna ocholika slag driverFöretag av som
gjort debitering.betala skatt Skattemyndigheten någonutan att

dag efterBetalning skall ske nio räkenskaps-månader och:senast en
utgång.årets

vid varjeArbetsgivare håller inne preliminär skatt löneutbetalning
belöperanställde. Skatten och de socialavgiifter på lönentill den som

inomredovisas och betalas varje månad. skall ske 14 dagar efterDetta
beskattningsperiodens vilket den. 5 i månaden.utgång, är

Tyskland

inbetalningar preliminärNäringsidkare skall skatt undergöra av
den 10 i månaderna juni, september ochinkomståret senast zmars,-

inte haskatt skall betalats under inkomståretdecember. Den som
efter det utfärdats.förfaller till betalning månad slutskattesedelattten

anställdautbetalning lön till skall arbetsgivare hålla inneVid av
definitiv,i normalfallet och arbetstagarenskällskatt, socialav-ärsom

Redovisning och betalning avseende iinnehållna beloppgifter. skall ske
varje månad.

Österrike

näringsverksamhet skall betala preliminärdriver skattDen senastsom
juni,månaderna och december varjeden 10 i september år. Enmars,

till betalningförfallerkvarstående skatt månad efter deteventuell en
ttaxeringsmeddelandeskattemyndigheten medhar utfärdatatt ett

uppgift den slutliga skatten.om
arbetsgivareVid utbetalning till skall hålla innelön anställdaav

preliminär socialavgifter. betalas in varje månadskatt och Beloppen
socialavgifterna.samtidigt delarbetsgivaren betalar avsom egenen

Australien

self-assessementsystem.skattesystemet för näringsidkare bygger ett
skatt under inkomståretFör närvarande betalas inte preliminärnågon

den driver näringsverksamhet. sådant kommerE.tt systemav som
inkomstskattenemellertid införas inom kort. dag betalas vidI tvåatt

tillfällen. belopp 85 % antingen den beräknadeEtt motsom svarar av
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slutliga skatten eller fastställdaden skatten för föregåendenärmast
beskattningsår skall betalas månad efter beskattningsåretssenast en
utgång. Resterande belopp skall betalas åtta månader därefter.ca

Innehållen preliminär skatt lönpå och ersättning till anställdaannan
skall betalas inom sju dagar efter utgången den månad då skattenav
innehållits. Om den innehållna skatten överstiger visst belopp skallett
inbetalning ske två igånger månaden.

Japan

Skattesystemet för näringsidkare bygger self-assessementsystempå ett
och skatten skall betalas i samband med deklarationen skall lämnasatt
in. Om räkenskapsåret längreär månaderän skall preliminärsex en
deklaration lämnas under förutsättning inkomsten överstigeratt ett
visst belopp. Med utgångspunkt i denna redovisning skall förskotts-en
betalning ske åtta månader efter räkenskapsårets början.senast Den

fastställdaslutligt skatten skall betald månadertvå efter räken-vara
skapsårets utgång.

Arbetsgivare skall hålla inne preliminär skatt vid utbetalning lönav
eller ersättning till anställda. Inbetalning skall ske den 10annan senast
i månaden efter den då utbetalning gjorts.en

Nya Zeeland

Näringsidkare betalar preliminär skatt under inkomståret. Inbe-
talningarna fördelas tillfällen,på nämligen den i7 dentre senast
fjärde, åttonde och tolfte månaden detta år.

Arbetsgivare skall innehålla preliminär skatt och betala arbets-
givaravgifter vid löneutbetalningar. Inbetalning dessa belopp skallav
ske månatligen beträffandeoch arbetsgivare med antalett stort
anställda två gånger varje månad.

USA

Juridiska slutliga skatt för inkomståret kan uppgåpersoner antasvars
till minst 500 USD skall betala preliminär skatt löpande. Den
preliminära skatten skall betalas med lika delar vid fyra tillfällenstora
årligen; i juni,april, september och december under inkomståret.
Deklaration skall beskattningsåret kalenderårär i regelom- -
lämnas den 15 under taxeringsåret och eventuellsenast mars resteran-
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samtidigt.betalas
tillåren uppgåttinkomsten deOm den taxerade något senaste treav

betalningarnade fyramiljon USD får endast den förstaminst avaven
föregåendeinkomstforhållandena år. Debaseraspreliminär skatt

beräkningar inkomståretsgrundasbetalningarna måste avsenare
skatt.

skall betalanäringsverksamhetinkomstFysiska medpersoner av
april, juni, september ochden 15 i månadernapreliminär skatt senast

preliminära skatten förfallerden för beräknadejanuari. Hälften åretav
Deklaration skall ibetalningstillfállet.vid det förstatill betalning

Samma dagtaxeringsåret.den 15 april undernormalfallet senastges
eventuell kvarstående skatt betalas.skall

denpreliminär skatt för anställda.hålla inne IArbetsgivare skall
Storleken devissa socialavgifter.ingårpreliminära skatten av
redovisning ochför hur oftaavgörandeinnehållna beloppen är

uppbörden kvartalsvis.vanligtvis skerskallbetalning göras men
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avgiftsbetalningarUppgifter skatte- ochom

preliminärDebiterad skatt1

årets början mdkrvidpreliminär skattDebiterad

1992 199319911990

61636970

fall. vid årjämkning i De utgångensker mangaUnder året av resp.
60 65 % deallmänhet utgjorthar ikvarstående beloppen ca av-

belopp flutit in kanbeloppen. Dedebiteradeursprungligen som
de angivna vid börjanåretstill nämndauppskattas procent av ovan

debiterade beloppen.

preliminär skatt2 Innehållen

år mdkrinflutitBelopp resp.som

19931991 19921990

264245275 238

utdelning3 Preliminär skatt ochränta

årflutit in mdkrBelopp resp.som

1992 19931990 1991

12 1311-
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Överskjutande4 skatt

HBelopp vid 1990 års1993 taxeringar mdkr-

H 1990 1991 1992 1993

Fysiska personer
A-skatt 15,5 15,3 15,1 15,0
F-Bskatt 1,9 2,2 2,6 2,5

Juridiska personer
Aktiebolag 6,7 7,0 5,5 4,2
Övriga 0,2 0,2 0,7 0,5

HSumma 24,3 24,7 23,9 22,2

påRänta överskjutande skatt vid 1990 1993 års taxeringar-
mdkr

1990 1991 1992 1993

1,0 1,1 0,7 1,2

5 Kvarstáende skatt

Belopp vid 1990 1993 års taxeringar mdkr-

1990 1991 1992 1993

Fysiska personer
A-skatt 9,3 8,5 8,6 6,5
F-Bskatt 1,9 2,0 1,8 1,1

Juridiska personer
Qktiebolag 4,1 4,9 6,1 3,6
Ovriga 0,2 0,2 0,9 0,8

Summan 15,5 15,6 17,4 12,0
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flutit inBelopp år mdkrsom resp.

1990 199 992l 1993

5,5 6,0 7,8 9,5

årsKvarskatteavgift vid 1990 1993 taxeringar mdkr-

1990 1991 1992 1993

1,5 1,7 1,9 1,5

6 Tillkommande skatt

årflutitBelopp in mdkrsom resp.

1990 1991 11992 1993

0,60,5 0,6 1,5

Arbetsgivaravgifter7

Belopp flutit in år mdkrsom resp.

1990 1991 1992 1993

200 189206 168
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8 Mervärdesskatt

vid beskattningsårenBelopp 1990 1993-

1990 1991 1992 1993

Inbetalning 117,5 158,4 160,3

Utbetalning 80,6 103,4 103,3

Nettobetalning 36,8 55 57

9 Punktskatter

Uppbörden punktskatter För år 1992 uppgick till sammanlagtav ca
61 384 mkr för totalt 34 000 skattskyldiga. Betalningarna fördelarca
sig enligt följande:

Skatteobjekt Antal skattskyldiga Uppbörd,
mkr

Bekämpningsmedel 36 14

Bensin 26 17 687

Bränslen 600 9 521

Charterflygningar 65 364

Choklad- och konfektyr 137 308

Dryckesförpacknin 6 101gar

Dryckesskatten
spritdrycker l 5 985-
vin l Z 987-
starköl och öl 33 2 627-

Elkraft 500 6 199

Expeditioner 49
avskaffad fr.o.m. den 1
juli 1992
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Skatteobjekt Antal skattskyldiga Uppbörd,
mkr

Kassettband
avskaffad fr.o.m. den 1851 169
januari 1993

Kärnkraft 4 126

Lotterier 6 2 575

Miljöskatt på inrikes flyg 16 168°

Motorfordon 70 l 387

Premieskatt 9471 23

Reklam 4 603 904

Spel 2621 109

Särskild premieskatt 10 2161

Tekniska 158 452preparat

Tobak 13 6 360

Vattenkraft 90 1 030

Videobandspelare 27 127
avskaffad fr.o.m. den 1
januari 1993

Stämpelskatt 24 500 896
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