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Till statsrådet LundgrenBo

beslut den januari 1994Genom 27 bemyndigade regeringen statsrådet Bo
Lundgren tillkalla särskild utredare med uppdrag överatt atten se
reglerna beskattning vissa förmåner i inkomstslaget tjänst.om av

Med stöd regeringens bemyndigande tillkallades den februari7 1994av
jur.kand. Olle Stenman.

sakkunnig förordnades februariSom den 11 1994 departementsrádet
Carl Gustav Fernlund. Att biträda utredaren förordnadesexpertersom
fr.o.m. dag skattekonsulten Erik Haglund, departementssek-samma

Karlson, advokaten Lombach, rådmannenMatts Jan Susannereteraren
Mattsson, skattedirektören Björne Sjökvist och karnmarrättsassessom
Christina Westerling. Som ytterligare förordnades den 28experter
februari Emanuelsson1994 kammarrättsassessom Lars Korsell och
kanslirådet direktören GunnarKjell Olsson, den 11 1994 Rabe samtmars

Tillander.den 21 april 1994 departementssekreteraren Per
Till fr.o.m. februari 1994sekreterare förordnades den 14 kammar-

Kerstin Nyquist.rättsassessom
Utredningen Utredningen beskattning förmåner.antog namnet om av
Vi får betänkande Beskattninghärmed överlämna utredningens för-av

måner SOU 1994:98.

Stockholm i juni 1994

Olle Stenman

Kerstin Nyquist
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Sammanfattning1

Allmänt

sjukvårdsom-Utredningen har haft i uppdrag skattereglemaöveratt se
oförmåga försörja sig själv och sinarådet. Sjukdom leder till attsom

personlig olycka och medför betydande kostnader intenärstående är en
också för arbetsgivarna. insikt harbara för det allmänna Dennautan

reformer i bl.a. socialför-de åren lett till omfattandeunder senaste
föreslårarbetsmiljölagstiftningama. Utredningen här skatte-säkrings- och

ekonomisktarbetsgivarna förregler stimulerar ettatt tasom ansvar
nämndagår längre vad lagstiftningarrehabiliteringsâtgärder änsom

ålägger dem.
arbetsinkomster kräver skatte- ochrättvis beskattningEn attav av-

för arbetetersättningen igiftsuttaget detsammaär oavsett utom ges
på Genom lagstiftning inaturaförrnåner eller slutetkontanter, sätt.annat

års skattereforrn har likformigoch 1990 och1980 talet enav genom-
områdenPågenomförts. några finns dockrättvis beskattning konsekvent

i beskattningen uppfattasfortfarande olikformigheter som som
rättvisa föreslårökadomotiverade. syfte åstadkomma utredningenl att en

arbetsgivarensjukvård betaldfår hälso- och beskattasanställdaatt avsom
anställdahurför förmånen. Vidare föreslår utredningen i trafik- och

sina friaför marknadsvärdetresebranschen skall beskattas eller delvisav
fria Utredningen lägger också fram enhetligförslagresor. merenom

tydligareskattemässig behandling personalrabatter i lagtextattav genom
rabatter.knyta skattefriheten till vad affärsmässigt motiveradeärsom

Korsvisa skattefria derabatter inom företagsgrupp generelltgörs omen
Arbetsredskapinte överstiger vad tillåts för vanliga personalrabatter.som

förarbetsgivaren skattefriatillhandahåller den anställde föreslås blisom
utrustningen för arbetetden anställde väsentlig betydelseär menom av

förbegränsat värde den anställde.av
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Förslagen

tandvård, företagshälsovård ochfri hälso- och sjukvård,Förmåner av
rehabilitering

för arbetsgivarnaavdragsbegränsningarna bort.De gällande tasnu
för inom sjukvårdsområdet skall be-Arbetsgivarnas avdrag kostnader

i verksamheten.andra driftkostnaderdömas på sättsamma som
förmånerden anställdes föreslåsgäller beskattningenNär det av

följande.
finansierad hälso- och sjukvårdarbetsgivaren ojjfentligtBetalar samt

det skattepliktig förmån.för den anställdeläkemedelskostnader är en
ojfentligt finansierad hälso- och sjukvårdarbetsgivaren betalarNär

funnit förmånen sådan fn vårdutredningenför den anställde har att av
den anställde får betala förvärderas högre vadi regel inte kan än mot-

sådan vård normalt skeroffentliga vård. Skälet till dettasvarande är att
företagets kostnader för deti intresse för begränsaarbetsgivarens att

anställd frånvaran-avbrott i produktionen kan uppkomma när ärsom en
för den anställde dock hansjukdom. förmånde på grund En är attav

för förmånpatientavgift och därför skall han beskattasslipper betala en
privata vården skallFörutsättningen för denmotsvarande denna. vär-att

anställde verksam hos arbetsgivarenderas detta dock den ärsätt är att
omfattning.i icke oväsentlig

skall inte förmånsbeskattas.fn sjukvårdsförsåkring DäremotFörmån av
försäkringen tillåtnjutandet den fria vård beloppbeskattas ettsom gerav

utgått vården i ställetpatientavgift skulle hamotsvarande den omsom
Ävenhade offentlig regi. här fordras den anställde verksamskett i äratt

omfattning.hos arbetsgivaren i icke oväsentlig
inte beskattas.Fri vaccination betingas tjänsten skallsom av

skattefri. TillhandahållerFörmån fri företagshälsovård skall varaav
företagshälsovården sjukvård skall den anställde beskattashälso- ochäven
för sådana patientavgiften i offentligt finansieradtjänster motsvarande
vård.

skattepliktig arbetsgivaren enligt lagRehabilitering skall inte närvara
skyldig för behandlingen.är att svara

beskattning behandling syftar till förebyggaInte heller sker när atten
behandlingen syftar till återgesjukdom hos anställd eller när att enen

skada arbetsförmågan och fömt-anställd drabbats sjukdom ellersom av
försörja förvärvsarbete. krävs docksättningar sig Det attatt engenom

företagshälsovård i för sjuk-läkare specialistkompetens i ellermed en
behovet åtgärderna.domen skadan relevant specialitet hareller utrett av

tandvård skall den anställde beskattas för värdet denNär det gäller av
Förmånentandvård arbetsgivaren tillhandahåller. värderas till mark-som

nadsvärdet.
delägare iEnskilda näringsidkare och fysiska handels-ärpersoner som
förbolag skall medges avdrag i aktiv näringsverksamhet kostnad för
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försjukvårdförsälcringar undantagsjukvård för medhälso- och ettsamt
beskattasanställdapatient- eller vårdavgiftbelopp motsvarande den som

för.

Personalrabatter

företagenutredningen har gjort visar bl.a.kartläggningDen attsom
oftaolika. Rabatternapersonalrabatter mycket ärtillämpar reglerna om

vanligdetaljhandelnkund kan få. Inom ärvadhögre än största en
% sällanköposvaror. Inom% dagligvaror och 20påpersonalrabatt 5

överstigerföretag tillämpa personalrabattermångapartihandeln somsynes
konsumentledet. Inomför motsvarande isedvanligtvad är varorsom

försäljning tillmindre vanligt meddär detindustriföretagen är-
fall under motsvarandepersonalrabattema i inteliggerpersonalen vart-
detaljisthandelsföretag medendast ipartihandeln.rabatter inom Det är

påkonsekvent beräknaspersonalrabattendagligvarusortiment merasom
och tillverkningsledetkonsumentledet. partihandelni Iförsäljningspriset

frånföretagen utgår detoftadäremotförekommer det att egna
partihandeldetaljist.tillförsäljningsprisetinköpspriset eller

skattefriaför vad personalra-föreslår ärUtredningen gränsenatt som
personalrabattterför skall gällaSkattefrihetenpreciseras i lagtexten.batter

elleringår i arbetsgivarens närståendeinköp eller tjänster somav varor
överstiga den mäugdlrabattfår dock inteföretags utbud. Rabatten största

uppenbart överstiga sedvanligoch inte hellerkund kan tänkas utverka
personalrabatten erbjudaskrävs också s.kalli branschen.rabatt Det att

personalrabatterkorsvisaföreslås s.k. inomhela personalen. Vidare att
skattefrriaskall ikoncern,företagsgrupp, t.ex. vara sammaenen

personalrabatter.utsträckning andrasom

Resefämzáner

trafrkbransch-års skattereformSedan 1990 har anställda i ochäven rese-
frria Medfriabeskattats för sina och sina anhörigas eller delvis resor.en

resandet harproblem beskattninghänsyn till praktiska med det faktiskaav
schab-åren 1991Riksskatteverket, RSV, under 1994 medgett en-

reseförmâner. Utred-beskattning de ochloniserad SJ- SAS-anställdasav
tilll beskattningningen länmar, enligt uppdraget, två alternativa förslag

individuelllösning på dessa problem; schablonmodell och enensom
modell.

innehållerbåda modellerna skall vid värderingen beaktasl resornaom
får tillpåtagliga för Dettavillkor innebär olägenheter de resande.som
%exempelvis privatresekort blir 25 ochföljd för SJ:s nedsättningenatt

för %. Vad skiljerSAS s.k. standby-resor 60 modelllema är attsom
modellen individuellt rättvis beskattning,den individuella även ger en

långteftersom vid värderingen hänsyn till hur ofta och hurr varjetas
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enskild individ har under beskattningsåret. Därför föreslår utred-rest
ningen individuelladen beskattningsmodellen införs.att

Arbetsredskap d.0.

Arbetsredskap 0.d. arbetsgivaren tillhandahåller och be-ärsom som av
värde för den anställde väsentlig betydelse förgränsat hans yrkes-men av

utövning förelås bli skattefria. Som det i dag måste arbetsredskapenär
bedömas helt nödvändiga för arbetet för skatteplikt inte skallattsom
uppkomma. Detta skapar problem för alla dem utför arbete i sinsom
bostad hjälpmed datorer, tidningar och utrustningav annan som
arbetsgivaren tillhandahåller för ändamålet.

Ikraftträdande

lagändringarDe utredningens förslag föranleder föreslås träda i kraftsom
den januari1 1995 och tillämpas första gången vid års1996 taxering.

detNär gäller bestämmelserna vissa reseförmåner föreslås deattom nya
bestämmelserna tillämpas första gången vid 1997 års taxering.

Budgeteffekter

De utredningen framlagda förslagen har effekter både på statsbud-av
inkomst- och utgiftssida. slopade avdragsbegränsningenDen förgetens

hälso- sjukvård, tandvårdoch beskattning fri sjukvård ochsamtm.m. av
motsvarande ersättningar innebär budgetförstärkning 200 mil-en om ca
joner kronor. Förslagen sjuk-avseende och hälsovård, företagshälsovård
och rehabilitering kan på sikt innebära minskade offentliga utgifteräven

minskad frånvaro förtidspensionering.och föreslagna föränd-Degenom
ringarna avseende arbetsredskap medför mindre skattebortfall medanett
förslaget reseförmåner innebär omfördelningendast skatte-om en av
uttaget.
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Författningsförslag2

till2.1 Förslag
1928:370kommunalskattelagenändring iLag om

kommunalskattelagen 1928:370frågaföreskrivs iHärigenom om
punktoch 3 f 42 13 320 32 §dels att av an-mom.,c

till punkt 23anvisningarna 22punkttill 20 1visningarna avav
punkt 4anvisningarna till 32 §23 punkt 3anvisningarna till samtav

följande lydelse,till § skall haanvisningarna 42av
6 ochbestämmelser, punkternainföras tvåskalldels det i lagenatt nya

följande lydelse.till 42anvisningarna7 avav

20
skall allasärskild förvärvskällainkomsten frånVid beräkningen av
och bibe-för intäkternas förvärvandebeskattningsåretomkostnader under

värdeintäkter i ellerfrån samtligahållande avräknas pengarspengar
beskattningsåret.förvärvskällan underhar influtit ibruttointäkt som

för:Avdrag får inte göras
hänförliga utgifter, sålevnadskostnader och därtillden skattskyldiges

periodiskt understöd ellergåva ellerskattskyldigvad utgett somsomsom
hushåll;till i sittperiodisk utbetalning.därmed jämförlig person

för hälsovård,sådana kostnader
företagshälsovårdsjukvård samt

anvzsnmgama;som anges z
vilt växande bär ochsamband med plockningkostnader i svamparav

intäkterinte överstiger dedel kostnaderna äreller kottar till den som
skattefria enligt 19

utförtsförvärvsverksamhetskattskyldigesarbete, i denvärdet av som
den skattskyldigesandre maken ellerskattskyldige själv ellerden avav

fyllt 16 år;barn som
nedlagts i hans för-kapital harden skattskyldigespåränta eget som

värvsverksamhet;
skatter;svenska allmänna

kapitalavbetalning på skuld;
och §§§ studiestödslagen 1973:349, 52, 52 55enligt 8 kap. 1ränta a

gâvoskatt, 49 §4lagen arvsskatt och 32 § och1941:416 mom. upp-om
punktskatterbördslagen 1953:272, 5 kap. 12 § lagen 1984:151 om

uppbördoch prisregleringsavgifter, 13 och 14 §§ lagen 1984:668 om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

socialavgifter från arbetsgivare, 30 § tullagen 1987:1065, 60 §av
fordonsskattelagen 1988:327 och 16 kap. 12 och 13 §§
mervärdesskattelagen 1994:200 kvarskatteavgift ochsamt
dröjsmålsavgift beräknad enligt uppbördslagen;

avgift enligt lagen 1972:435 överlastavgift;om
avgift enligt 10 kap. plan- och bygglagen 1987 :l0;
avgift enligt 10 kap. § utlänningslagen7 1989:529;
avgift enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen l977:1160;
avgift enligt 26 § arbetstidslagen 1982:673;
skadestånd, grundas på lagen 1976:580 medbestämmande isom om

arbetslivet eller lag gäller förhållandet mellan arbetsgivare ochannan som
arbetstagare, skadeståndet ekonomisknär skada;änannatavser

företagsbot enligt 36 kap. brottsbalken;
straffavgift enligt 8 kap. tredje7 § stycket rättegångsbalken;
belopp for vilket arbetsgivare betalningsskyldig enligtär 75 §

uppbördslagen 1953:272 eller for vilket betalningsskyldighet föreligger
grund underlåtenhet avdrag enligt lagengöra 1982:1006attav om

avdrags- uppgiftsskyldighetoch beträffande vissa uppdragsersättningar;
avgift enligt lagen 1976:206 felparkeringsavgift;om
kontrollavgift enligt lagen 1984:318 kontrollavgift vid olovligom

parkering;
överförbrukningsavgift enligt ransoneringslagen 1978:268;
vattenföroreningsavgift enligt lagen 1980:424 åtgärder mot vatten-om

förorening från fartyg;
avgift enligt lagen3 § 1975:85 bemyndigandemed meddela före-att

skrifter in- eller utförselom av varor;
lagringsavgift enligt lagen 1984:1049 beredskapslagring oljaom av

och kol eller lagen 1985:635 försörjningsberedskap på naturgas-om
området;

avgift enligt §lagen18 1902:7l innefattande1, vissa bestämmelsers.
elektriska anläggningar;om

kapitalförlust i vidare mån särskilt föreskrivs;änm.m. som
avgift enligt 13 och 14 §§ lagen 1992: 1438 dieseloljeskatt ochom an-

vändning vissa oljeprodukter;av
ingående skatt enligt mervärdesskattelagen 1994:200 för vilken det

finns till avdrag enligträtt 8 kap. eller till återbetalningrätt enligt
10 kap. nämnda lag.

Se vidare anvisningarna.



Författningsförslag 171994:98SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

32 §
mom hänförstjänstTill intäkt1 av

förmån ikostnadsersättningocharvodeavlöning, samta annan
tjänsten,utgått förellerbostad annat sompengar,

pension,b
ellerolycksfalls-sjuk-,grundutgåttlivräntasådanc avsom

med undantagförsäkringgrundannorledesellerskadeförsäkring än av
mån deti denegendom,avyttringvederlag vidlivränta utgör avsomav
följerinte helleri d ochlivränta annatinte fråga avär avsessomom

2 mom.,
följdutgår tilllivränta,angivensådan i cfrågaid avsomom

deltillämpligt, deninte ärvilken 2påpersonskada och avmom.
skattepliktigförlorad inkomstförersättning naturlivräntan avsom avser

underhåll,förloratföreller
utgått iersättningeutgått iersättninge annansomannansom

sjuk-grundform livräntasjuk- ängrundform livräntaän avav
iolycksfallsförsäkring,elleriolycksfallsförsäkring, tageneller tagen

tjänst,samband meddock intemed tjänst,samband er-
ellersjukvárds-sättning som avser

läkarkostnader,
därmed jämförligellerunderstödperiodisktundantagsförmåner,f

i 31periodisk intäkt avsessom
personskada och skatte-följd utgörtillutgårengångsbeloppg avsom

till 19anvisningarnapunkt lenligtpliktig intäkt av
i fåmansföretagaktieravyttringvidvinstpå ochutdelningh sådan av

inkomstskattstatlig skall1947:576lagenenligt 3 § 12 ommom.som
tjänst,intäkttas avupp som

i punkterna 14ersättningarochförmåneri sådana angessomm.m.
anvisningarna,och 15 av

pcnsionssparavtaletdeltill denpensionssparkontobehållning påj upp-
1993:931kap. lagenoch 14 och 6 5 §enligt 4 kap. 6gällahör att

ibehållningentill den delpensionssparande, tasindividuellt samtom
ackord.konkurs ellerutmätning,på gnmdanspråk av

pensionssparkontotsstycket j medenligt förstaavskattningVid avses
för denavräkningeftertillgångarmarknadsvärdet kontotsbehållning

pensionsmedelavkastningsskatt1990:661lagenenligtskatt somom
hänförlig till kontot.är

såsombeloppjämvältjänst räknas än sagtsintäktSom annat ovanav -
beloppförsäkring uppburetvid återköpåterbäring ellervinstandel, av -

sjuk- ellersådanpensionsförsäkring ellerpå grundutgåttvilket av
samband med tjänst.tagits iolycksfallsförsäkring, som

sådantpåinnehaft fastighet sätt,lönefönnåntjänsteinnehavareHar som
skall1979:1152fastighetstaxeringslagen§enligt kap. 5han 1 ansesatt

från fas-åtnjutittjänsteinnehavarenintäkt, vilkenskall dockägare,som
enligtbehandlasellernäringsverksamhetintäkttigheten, räknas avsom

privatbostad.reglerna för
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mom3 b Anställds förmån 3 b Anställds förmån friav mom. av
fri hälso- och sjukvård, företags- företagshälsovård intetas upp som
hälsovård, fria läkemedel eller intäkt. Detsamma gäller fria ar-
ersättning för läkemedelskostnader betslivsinriktade rehabiliteringsåt-

inte intäkt. gärder,tas de sådantär slagupp som om av
arbetsgivaren skall föratt svara

dem enligt 22 kap. lagen
1962:381 allmän försäkring.om
Andra behandlingsåtgärder intetas
heller intäkt under förut-upp som
sättning att

behandlingen syftar till att-
förebygga sjukdom eller ned-att
sättning arbetsförmágan uppstårav
hos anställd elleren

rehabiliteringen syftar till att-
återge anställd drabbatsen som av
sjukdom eller skada sin arbets-
förmåga och förutsättningar att
försörja sig själv förvärvs-genom
arbete samt

behovet behandlingen ellerav-
rehabiliteringen är ochutrett
tillstyrkt läkare medav en
specialistkompetens i företags-
hälsovård eller läkare medav en

för skadan eller sjukdomenen
relevant specialistkompetens.

Har arbetsgivare utgivit Som intäktersätt-n- inte fritas upp vac-
ing för anställds utgift för tandvård cination betingas tjänsten.som av

i kap.2 3 § lagen Som intäkt inte heller frisom avses tas upp
1962:381 allmän försäkring, tandbehandling har bedömtsom som

ersättningen dock erforderligtas med hänsyn tillupp som som
intäkt för den anställde. Som intäkt tjänstens krav för försvarsmaktens

emellertid inte submarinatas och flygande personalupp
sådan ersättning, den och för andra anställda med iom
anställd inte försäk-är huvudsak likartade arbetsförhål-avser som

rad enligt lagen allmän för- landen.om
säkring,

kostnad för tandbehandling
har bedömts erforderligsom som

med hänsyn till tjänstens krav för
försvarsmaktens submarina och
flygande personal och för andra
anställda med i huvudsak likartade
arbetsförhållanden, eller

ersättning för tandbehandling,
behov dennanär har uppkommitav

och utförts under tjänstdörrättning
utomlands.
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momf Förmåner är3fria arbets-Förmån3 som avc mom.avc
utförandebetydelse förväsentliguniform intefrikläder och avtas upp

arbetsuppgifteranställdesdenförmånen tasintäkt, avseromsom
förmånenintäkt,inteavpassade för arbetetkläder är omupp somsom

för denvärdebegränsatanvändaslämpligen kan äroch inte an-av
kontantinte utgårställde ochprivat. som

hellerersättning. Inte tas som
friaförmånintäkt avupp

uniform,och friarbetskläder om
klädler ärförmånen somavser

och inteför arbetetavpassade
privat.användaslämpligen kan

m0m.5 intäkt intef Som3inteintäktSom tas3 f upptas mom.upp
vid inköppersonalrabattervid inköprabattersedvanliga avav

iingåreller tjänsteringår itjänsteroch ar-somvarorsomvaror
i arbetsgivarenellerbetsgivarensellerordinarie utbudarbetsgivarens

utbud. Vadnärstående företagsordinarie utbudföretagsi annat om
dlOCk integällernärstående arbets-företaget sagtsär omnusom

mängd-överstiger denrabattenellerochföretaggivarens varorna
kund skullerabattsamband störstatjänsterna har näraett som

på affärsmässigautverkakunnaverksamhet.med arbetsgivarens
heller denoch intevillkordock integällerVad sagts omnusom

överstiger i branschenuppenbartersättningdirektrabatten är enom
personalrzabatt.sedvanlig Inteutgår på sättför utfört arbete eller

rabatten utgå påheller får sättandrai 32 § 3 sommom.esom anges
32 §3 andraiintedetstycket 2 4. Aven e mom.angesom- det inte2 4. Avenstycketintäktföljer 3 d omtas sommom.av -
d intäktföljer 3liknandeeller tagssådan rabattinte mom. somavupp

sådan rabatt eller liknandeinteenligttransportföretagförmån uppsom
transportföretag enligtförmånpraxisvedertageninternationellt som

vedertageninternationellt praxisvidkundtrohetvisadförutger
visad kundtrohet vidförslutligtochutrikes flygresor utgersom

slutligtflygresor ocheller utrikesarbetstagaretillfaller somen
ellertillfaller arbetstagarepå grund hansuppdragstagare enav
hansgnunduppdragstagareegenskap resenär. avav

egenskap resenär.av

42
inte:ochhär riketbelägen iförmån bostad ärVärdet somsomavav

i gäl-medskall beräknas ledningsemesterbostad ortenanvänds avsom
efterjämförelse saknas,tillfälle till sådaneller,hyresprislande annanom

lämplig grund.
ingår i lön ellerförmåner,eller andraprodukter,Värdet somvarorav

marknadsvärdet.beräknas tillinkomst,annan
kostföinnänBilförmån,värde-kostförmånBilförmån och samt

resqförmânervissa sjukvårds- ochsärskilda grunderenligt somras
särskilda grunderenligtvärderasi anvisningarna.anges

i anvisningarna.som anges
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Se vidare anvisningarna.

Anvisningar
till 20 §

1.7 Till skattskyldigs levnadskostnader, för vilka avdrag enligt denna
paragraf medges, räknas bland premier för personliga för-annat egna
säkringar och avgifter till kassor, föreningar och andra sarnmanslut-
ningar, i vilka den skattskyldige medlem. Avdragär får dock förgöras
sådana premier och avgifter i den omfattning i 33 46 § 2som anges

punkterna 21 och 23 anvisningarna till 23 § och punkt 6mom., av av an-
visningarna till 33 Avdrag får för inbetalningäven göras på pensions-
sparkonto i den omfattning i 46 § 2 och punkt 21som anges mom. av
anvisningarna till 23

Bestämmelserna i första stycket gäller inte avgifter till arbetsgivar-
organisationer. Beträffande sådana avgifter gäller avdrag medges tillatt
den del avgifterna medel för konfliktändantål. Bedömningen vadavser av
avgifterna får grundas uppgifter i organisationens budget inteavser om
särskilda skäl talar det. Vid bedömningen skall dock avgifterna alltidmot
i första hand avräknas kostnaderna för den övriga organisa-mot
tionsverksamheten.

Utgifter för representation och liknande ändamål hänföraär tillatt
omkostnader i förvärvskälla endast de har omedelbart samband medom
verksamheten, såsom frågadå uteslutande inledaär eller bibehållaattom
affärsförbindelser och liknande eller då utgifterna jubileum föravser
företaget, invigning betydande anläggning för verksamheten,av mera
stapelavlöpning eller jämförliga händelser eller då utgifterna är att
hänföra till personalvârd. Avdrag medges i det enskilda fallet inte med

beloppstörre kanän skäligt och inte i något fall för utgiftersom anses
för spritdrycker och vin. Avdrag för måltidsutgifter medges normalt inte
med beloppstörre än skäliga utgifter för lunch.motsvararsom

Till kostnader för hälsovård,
sjukvård företagshälsovård,samt
för vilka avdrag inte medges enligt
denna paragraf räknas

kostnader för hälso- och sjuk-
vård för vilken ersättning inte utges
enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring i den mån kostnaderna
inte antingen sjuk- och tand-avser
várdskostnader uppkommer vidsom
insjuknande i samband med tjänste-
förrättning utomlands eller sjuk-
och tandvårdskostnader för an-
ställd inte försäkradär enligtsom
lagen allmän försäkring,om

kostnader för företagshälsovård
inte uppfyller villkoren i 3 §som
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förordningenupphâvdaden7I - till före-bidrag1985:326 om
tagshälsovård samt

verksamhetsådanförkostnader
rehabilitering elleravsersom

bedrivs efterinteliknande och som
kollektiv-fastställs igrunder som

arbetsmarknadensmellanavtal
huvudorganisationen

§till 22
isamtliga intäkter1.8 hänförsnäringsverksamhetTill intäkt pengarav
intäkteninnebär,Dettaverksamheten.iinflutit atthareller somvaror,

med ochräknanormaltden ärbeskaffenhet, attsådanskall attvara av
förbetalninginflytanderäknasHitverksamheten.led iingår ettsom

gäl-sagdatillverkar. Detellermedhandlarskattskyldigedenvaror, som
befmt-låterverksamhetenöverlåtelsevidnäringsidkarendåler även av

så dendåöverlåtelse sägautgör attöverlâtelsen. Dennaiingåliga varor
verksamheten.iaffärshändelsensista

vidinflyterockså vadhänförsnäringsverksamhetTill intäkt somav
bruk avzsedda inven-stadigvarandeförandraochmaskineravyttring av

vid beräkningdessamedlikställdatillgångar är avtarier eller somav
Även andrafall i 2 §iersättningvärdeminskningsavdrag. som avsessom

ersättningsfonder uppbärs1990:663lagenstyckenatredje av enoch om
dennäringsverksamhetintäktdödsbo utgörellerfysisk omavettperson

det.skattskyldige begär
vidvinst icke yrkes-vidarehänförsnäringsverksamhetTill intäkt av

ekonomisk föreningsådaniandelrealisationsvinstavyttringmässig av
såvidastatlig inkomstskatt1947:576lageni 2 § 8 ommom.avsessom

ifråga handels-verksamhet.sådanbetingatsandeleninnehavet omavav
realisattionsvinst vidocksånäringsverksamhetintäkthänförs tillbolag av

tillgångari 27 §tillgångar 1avyttring andra sommom., avsom avsesav
förpliktelseroch §3130 § 129 § 1i 28 samt avmom.mom.,avses

nämnda lag.i 3 § l mom.avsessom
beskattningförvärvskälla skertagitstillgång omsomHar ut enuren

mark-motsvarandeför vederlaghadei ställettillgången ettavyttrats
endastdockgällerVaduttagsbeskattning.nadsvärdet sagts omnu

intäkttagitsavyttring skulle havideller vinstvederlag avsomuppen
inte före-uttagsbeskattnimgsärskilda skälochnäringsverksamhet mot

lantbruksenhettaxeradfastighet ärfrånbränsleligger. Uttag som somav
beskattasdennaprivatbostadskattskyldigesdenuppvärmningför av

ej.
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Uttagsbeskattning sker också vid i ringaän omfattninguttag mer av
tjänst. Värdet bilförmån beräknas enligt bestämmelserna iav punkterna
2 och 4 anvisningarna till 42av

Om avdrag medges enligt punkt
23 anvisningarna till 23 § förav
sjukvårdsförsäkring skall som
intäkt värdettas upp av genom
försäkringen åtnjuten vård
beräknad enligt bestämmelserna i
42 § punkt 4 och 6samt av
anvisningarna till nämnda
Paragraf

till 23 §
23.9 Avdrag får för fastighetsskattgöras och särskild löneskatt på

pensionskostnader och speciella för näringsverksamheten utgående skatter
och avgifter till det allmänna. Däremot får svenska allmänna skatter inte
dras se 20 §. Avdrag får dock förgöras mervärdesskattav harsom
återförts enligt 9 kap. eller5 6 § mervärdesskattelagen 1994:200 och
inbetalats till staten.

Premie för grupplivförsäkring, tecknats fysisk i hanssom av person
egenskap utövare viss näringsverksamhet,av utgör avdragsgillav
omkostnad i näringsverksamheten. Om den ersättning, kan kommalsom

utfalla på grund försäkringen,att utgår efter väsentligt förmånligareav
grunder vadän gäller enligt grupplivförsäkring för befattningshavaresom
i tjänst, skall dockstatens endast den del premien kanav som anses

förmånermotsvara enligt grupplivsförsäkring för nämnda
befattningshavare räknas omkostnad i näringsverksamheten. Premiesom
för reseskyddsförsäkring avseende i verksamheten avdragsgillutgörresa
omkostnad i näringsverksamheten.

Avdrag medges för kostnader för För förvärvskälla aktivutgörsom
hälsovård i den mån förmån näringsverksamhetegen enligt 11 kap.

fri sådan vård för anställd 3 §är lagenav 1962:381 allmänom
skattefri enligt 32 § 3 b försäkring medges avdrag förmom. egenförsta stycket. företagshälsovård och sjuk--

värdsförsäkring,
förebyggande behandling,-

rehabilitering, tandbehandling och
vaccination förmån fri sådanom av
vård för anställd skattefriär enligt
32 § 3 b ochmom.

hälso- och sjukvård, inte ärsom-
offentligt finansierad, till den del
värdet sådan vård inte skallav tas

intäkt för anställd.upp som
Bestämmelserna i punkt 6 anvisningarna till 33 § avdrag förav om av-

gift till erkänd arbetslöshetskassa gäller också beträffande inkomst av
näringsverksamhet.
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avdrag föranvisningarna till 33 §i punkt 4Bestämmelserna omav
2och i 33 §från arbetsplatsentill ochförkostnader mom. omresor

ocksågällersådana kostnaderförtill avdragibegränsning rätten
skattskyldige hardennäringsverksamhet. Ombeträffande inkomst av

inkomstslagettjänst och iinkomstslagetbåde iför sådanakostnader resor
sammanlagda kostnadernadebegränsningenskallnäringsverksamhet avse

inkomstslagetiavdragetminskningmedförahandi förstaoch aven
tjänst.

till 32 §
3.10 hyresvärdetblandskalltjänstintäktSåsom annat,upptas, avav

anställdupplåten. den,anställde För ärdenkanbostad, somvarasom
värdet denna bo-alltsåbostad, skallåtnjuterlöneförmånsåsomoch av

uppskattning. Såsom intäktlöneförmånernasvidmedräknasstadsförrnån
friaochfri kostexempelvis värdet samtskall även resorupptas av

för den anställdesbetalatarbetsgivareno.d.,försäkringarskatter, som
anställningen.grundåtnjutitanställdedenräkning eller avannarssom

åtnjuts påfri kostvärdetinte fördockföreliggerSkatteplikt somav
fri frukostför värdetellertransportmedel vid tjänsteresaallmänna av som

övernattning därsamband medinrättning iliknandeellerpå hotellåtnjuts
obligatoriskt ingår iförutsättning kostenunderallttjänsteresa,under att

Värdet fri kosti fråga.övernattningenellerförpriset somtransporten av
skattepliktig intäkt. Såvitthellerinterepresentation utgöråtnjuts vid avser

tillfälligsammankomstenendast ärgäller dettarepresentationintern om
för tryggandekostnaderArbetsgivaresvaraktighet.kortoch avav

pensionsförsäkringeller utgöravsättningpensionarbetstagares genom
Förmån fri försäkringanställde.för denintäktskattepliktiginte av

skattepliktig.hellerintetjänsteresa ärreseskydd underavseende
sjukvårdsförsäk-friFörmån av

skattepliktig underintering är
anställde ärförutsättning denatt

ickearbetsgivaren iverksam hos
ställetIomfattning.oväsentlig

åtnjutandetvidbeskattas förmånen
be-värderas enligtvården ochav

42 §istämmelserna samt
anvis-6ochpunkterna 4 av

paragrafnämndatillningarna
naturaförrnåner,bostadsfönnån och andraåvärdesättningenAngående

därtill§ ochi 42meddelas bestämmelseravlöningen,ingå ikunnasom
Är vederbörandetilltjänstebostad med hänsynanvisningar.hörande

representationsskyldighet änåliggande störretjänsteinnehavare i tjänsten
ställningmotsvarandeierforderligt förskäligen kan en personansessom

representationsskyldighet, skallförenadtjänstensärskild, medutanmen
vad kanallenastbostadsförmånenåsåsom värde mot-upptagas ansessom

gäller, därestMotsvarandebeskaffenhet.sistnämndabostad avsvara en
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tjänstebostad anledning är större kanän erforderligtav annan som anses
för tjänsteinnehavarens och hans familjs behov. Har tjänsteinnehavare fått
utgiva ersättning för bostadsförmån, skall givetvis bostadens uppskattade
vände därmed minskas.

till 42 §
4. Om den skattskyldige 4. Om den skattskyldigeutger utger

ersättning för förmån skall ersättning för förmån skallen en
förmånsvärdet, beräknat enligt förmånsvändet, beräknat enligt
punkterna 2 och ned medsättas punkterna 6 och 7 nedsättas
ersättningens belopp. med ersättningens belopp.

Värdet bilförmån och förmån Värdet bilförmån, förmånav av av
fri kost, beräknat enligt punkt- fri kost förmåner inom sjuk-v-av samt

2 och får jämkas uppåt årdsområdet, beräknat enligt punk-erna
eller nedåt, det finns synnerliga 3 och 6 får jämkas uppåtternaom
skäl. Som synnerliga skäl för eller nedåt, det finns synnerligaom
jämkning nedåt värdet bil- skäl. Som synnerliga skäl förav av
förmån bilen används jämkning nedåt värdetattanses som av
arbetsredskap eller tjänstekömi- bilförmån bilenatt attav anses an-

omfattandeär eller andra vänds arbetsredskap ellerattngen som att
sådana omständigheter föreligger. tjänstekömingen omfattandeär

eller andra sådana omständighe-att
föreligger.ter

Förmån fri hälso- ochav
sjukvård inte offentligtärsom
finansierad värderas till den
patient- eller vårdavgift hadesom
tagits för motsvarande behand-ut
ling inom den ojfentligt finansi-
erade vården. Förutsättningen är

den anställde hade haft tillatt rätt
behandlingen inom den offentligt
finansierade vården och denatt an-
ställde verksamär hos arbets-
givaren i icke oväsentlig
omfattning.

Värdet förmån fria ellerav av
delvis fria för anställd inomresor

eller trafikbmnschen ochrese-
dennes make, sambo eller barn
under 18 år beräknas enligt andra
och tredje styckena, fårom resorna
företas endast under viss tid eller
på vissa avgångar eller endast i
mån platstillgång och dettaav
innebär påtaglig olägenhet.en

Resorna skall värderas till 75
genomsnittligt lägstaprocent ettav

marknadspris året före beskatt-
ningsåret för motsvarande bok-



25Författningsförslag1994:98SOU

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

inskränkandeningsbam utanresor
stycket.i förstavillkor som avses

villkorgälltförHar somresan
underfår företasendastdenatt

viddetförutsättning att resans
ochosålda platserfinnsavgång

funnitsgrund dettapåhar enav
interisk förpåtaglig att resan

enligtgenomföraskunnaskulle
frågaskall, iplanerna om en

haställetiflygresa, ettansesresan
40motsvarandevärde procent av

marløtads-genomsnittligt lägstaett
förbeskattningsáretåret förepris

bokningsbaramotsvarande resa
villkorinskränkandeutan som

stycket.förstaiavses

tillämpas första gångenoch1995januarikrafti den lträderlagDenna
bestämmelsen punkt 7idenundantagmedtaxering1996 ârsvid nyaav

1997 årsförsta gången vidtillämpas§till 42anvisningarna somav
Äldre för utgifterdocktillämpasbestämmelsertaxering.

ikraftträdandet.förepå tidbelöpersjukvårdsomrâdet som

Senaste 1994:581.lydelse
2Senaste 1993:938.lydelse
3Senaste 1987:1303.lydelse
senaste 1987: 1303.lydelse
5Senaste 1993:1515.lydelse
Senaste 1993:1515.lydelse
7Senaste 1993:938.lydelse
Senaste 1993:1541.lydelse
gSenaste lydelse 1994:201.
Senaste 1993: 1515.lydelse
Senaste 1993: 1515.lydelse
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2.2 Förslag till
Lag ändring i uppbördslagen 1953:272om

Härigenom föreskrivs l953:2728 § uppbördslagenatt skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8
Åtnjuter skattskyldig jämte kontant inkomst andra förmåner skall

preliminär A-skatt beräknas efter inkomstfönnånernas sammanlagda
värde. Har den skattskyldige ersättning för förmån skallutgett en
förmånsvärdet nedsättas med ersättningens belopp.

Värdet bilförmån skall beräk- Värdet bilförmån skall beräk-av av
enligt punkt 2 anvisningarna enligt punkt 2nas anvisningarnaav nas av

till 42 § kommunalskattelagen till 42 § kommunalskattelagen
1928:370. Andra stycket andra 1928:370. Andra stycket andra
meningen nämnda anvisnings- meningen nämnda anvisnings-av av
punkt skall dock tillämpas endast i punkt skall dock tillämpas endast i
fall i sjätte stycket ned- fall i sjätte stycketsom avses ned-som avses

Värdet förmån räntefritt Värdet sådana förmåneran. påav av an. av
lån eller lån där understigerräntan sjukvårdsomrâdet och sådana
marknadsråntan skall beräknas reseförmáner i punkt 6som avses
enligt punkt 10 tredje-femte stycke- respektive punkt 7 anvisning-av

anvisningarna till 32 § kom- till 42 § kommunalskatte-na av arna
munalskattelagen. lagen skall beräknas enligt vad

där.sägs Värdet förmånsom av av
räntefritt lån eller lån där räntan
understiger marknadsräntan skall
beräknas enligt punkt 10 tredje -femte styckena anvisningarnaav
till 32 § kommunalskattelagen.

Värdet förmån bostad belägen härär i riket och inteav av ärsom som
semesterbostad skall beräknas enligt följande grunder. Riket delas in i
områden väsentligenär enhetliga frågai boendekostnader.som För-om
månsvärdet bostad inom varje område skall bestämmas till detav en
genomsnittliga värdet beräknat kvadratmeter bostadsyta för jämför-per
bara bostäder inom området. Om bostaden belägenär tätort medutom
närmaste omgivning skall dock värdet bestämmas till det lägsta av
nämnda genomsnittsvärden reducerat med tio procent.

Värdet förmån än i andra och tredjeav annan styckena skallsom avses
beräknas enligt 42 § andra stycket kommunalskattelagen punkt 1samt
andra och tredje styckena och punkt 3 anvisningarna till denav para-
grafen.

Föreligger fall i punkt 4 andra stycket anvisningarnasom tillavses av
42 § kommunalskattelagen får Skattemyndigheten bestämma värdet av
förmånen med hänsyn härtill.
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lydelse lydelseNuvarande Föreslagen

förmånen bestämmel-Skattemyndigheten bestämt värdet enligtOm av
socialavgifterstycket 1984:668i § andra lagen uppbörd5 om avserna
beräkningfrån arbetsgivare skall detta värde användas vidäven av

preliminär A-skatt.

och tillämpas första gångenträder i kraft den januari 1995Denna lag 1
för bestämmelseni fråga preliminär skatt 1995. Den omnyaom

i frågareseförmâner tillämpas dock första gångenberäkning värdet avav
förpreliminär skatt 1996.om

Lagen 1991:97.omtryckt
Senastelydelse lagens rubrik 1974:771.av

2Senastelydelse 1993:1516.
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2.3 Förslag till
Lag ändring i lagen 1990:325om om
självdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1990:325 självdeklarationom om
och kontrolluppgifter det i lagen skall införas paragraf, 3 kap.att en ny

följande54 lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

54 §a
Ett försäkringsföretag med-som

delat arbetsgivare sjukvårds-en en
försäkring avseende dennes arbets-

skall lämna arbetsgivarentagare
de uppgifter behövs för hanattsom
skall kunna beakta utnyttjad
förmån fri hälso- och sjukvårdav
vid beräkningen skatteavdragav
och betalning arbetsgivarav-av
gifter fullgöra sin skyldighetsamt

lämna kontrolluppgift.att

Denna lag träder i kraft den januari1 1995 och tillämpas första gången
vid 1996 års taxering.
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Kommittédirektiv3

Beskattning vissa förmånerpersonalrabatter och andraav

Dir. 1994:5

vid regeringssammanträde den 27 januari 1994Beslut

Sammanfattning uppdragetav

reglerna beskattningEn särskild utredare tillkallas för överatt se om av
vissa förmåner i inkomstslaget tjänst.

Utredaren skall kartlägga förekomsten personalrabatter och lämnaav
behövligaförslag till de regelförändringar kan för åstad-attansessom

komma likformig beskattning rabatter olika slags ochen mer av varor
föreslå förändringartjänster. utredaren deDessutom bör behövs försom

beskattningi möjligaste man reglerna s.k. korsvisagöraatt avom
rabatter klara och lättillämpade.

det förändringarUtredaren skall vidare behövs be-överväga om av
i fallvärde de förmånenskattningsreglerna för förmåner begränsat harav

yrkesutövning.inte oväsentlig betydelse för förmånstagarensen
reseförmåner till anställda inomdetNär gäller värdering ochav rese-

trafikbranschen skall utredaren skalltvå alternativ. Detpresentera ena
grundas på marknadsvärdet faktiskt företagna andra skallDetav resor.
i princip utgå från den provisoriska schablonvärdering tillämpatssom
under åren 1991-1993.

Slutligen skall utredaren ställning till börvilka förändringarta som
det gäller beskattning sjukvårdsförmåner.göras när Utgångspunktenav

skall vid full avdragsrätt för förhälso- sjukvårdskostnaderochattvara
arbetsgivaren skall i princip skatteplikt föreligga fårför den mot-som
svarande sjukvårdsfönnåner.

Utredarens arbete skall avslutat före utgången 1994.junivara av

Bakgrund och framförd kritik

Förmåner utgår i samband med anställning eller iuppdragsom arman
form kontant ersättning enligtän 32 §är 1 kommunaüskattelagenmom.
l928:370, KL jämställa med lön och alltså principiellt skattepliktiga.att
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Enligt huvudregeln i 42 § skall naturaförmånerKL vid beskattningen tas
till marknadsvärdet. Vissa förmåner dock skattefria,är exempelvisupp

personalvårdsförmäner, vissa frirabatter, hälso- och sjukvård, företags-
hälsovård friaoch läkemedel ersättning för läkemedelskostnader.samt

Olikfonnig beskattning arbetsinkomster leder till samhällsekono-av
miska snedvridningar och andra komplikationer. Skattereglema rörande
personalvårdsfönnåner och naturaförmånerandra har i fleraöversetts
olika åren syftesammanhang i åstadkomma neutral beskatt-attgenom en
ning mellan kontantlön och andra löneförmåner. De översynemasenaste
har gjorts Utredningen reformerad inkomstbeskattning, RINK,av om

betänkande Reformerad inkomstbeskattning SOU 1989:33 låg tillvars
grund för års skattereform,1990 och därefter Utredningen tjänste-av om
inkomstbeskattning SOU 1992:57 och 1993:44.

En förmånsgrupp inte medför skatteplikt för ärmottagarensom perso-
nalvánlsfömtáner. förmåner mindreHär värde inte äravses av som en
direkt för utförtersättning arbete enklare åtgärder syftarutan avser som
till skapa trivsel i arbetet eller liknande eller utgår på grundatt av
sedvänja inom det yrke eller den verksamhet det frågaärsom om
32 § 3 KL. Grundvalen för skattefrihet för dessa förmåner äre mom.

de framstår led i arbetsgivarens personalvård.att ettsom
Utredningen tjänsteinkomstbeskattning föreslog i sitt slutbe-om

tänkande 1993:44SOU i princip ingen förändring gällande reglerav
avseende personalvårdsförmåner förutom ändring lagtextenen av av
redaktionell föreslagnaDen ändringen innebar sedvanligaatt
rabatter skulle frånutmönstras personalvårdsförmåner och igruppen
stället regleras i särskild bestämmelse. Regeringen anslöt sig till dennaen

Översynståndpunkt i 199394:90 tjänsteinkomstbeskattningen,prop. av
m.m.

Riksdagen nyligenhar beslutat bet. 199394:SkUlO i enlighet med
utredningen propositionensoch förslag och de bestämmelserna träddenya
ikraft den januari 19941 32 § 3 f KL. Vad därefter återstårmom. som

personalvårdsförmåner alltså andra förmånerär mindre värde änsom av
rabatter förmånema syftar till trivselskapa i arbetet eller liknandeattom
eller utgår på grund sedvänja inom det yrke eller den verksamhetav som
det fråga finnsär Det enligt regeringens mening inte anledning attom.
inskränka skattefriheten för sådana förmåner mindre värde fallerav som
inom begreppet personalvårdsförmåner.

Kritik har däremot riktats mellangränsen skattepliktiga ochmot att
skattefria personalrabatter inte klar och konsekvent.är finnsDet därför
anledning reglerna personalrabatteröver olika slag, såvälatt se om av
skattepliktiga skattefria. Vad i dettaöversynen avseende börnärmaresom
omfatta framgår det följande.av

En resefömzán liksom andra förmånerär i princip skattepliktig. Sedan
KL:s tillkomst och fram till 1990 års skattereform gjordes dock i lag-

uttryckligt undantag för skattskyldigs friatexten påett grunden resor av
anställning eller särskilt uppdrag förutsättningunder inteatt resorna var

ersättning för kontant avlöning.att Undantagsbestärnmelsenanse som
korn i praxis omfatta anställda inom och trañkbranschen.att Detrese-
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främsta förskälet undantaget bibehölls fram till skattereformen deatt var
praktiska problem värdema förrnånema skulleskatteplikt med-att som en
föra. Därvid beaktades den praxis då gällde, nämligen ocksåattsom man

hänsyn till vilkeni omfattning den skattskyldigetog skulle ha hanrest om
själv hade bekostat Genom skatterefonnen rerseförmånergjordesresorna.
fullt skattepliktiga. Värderingen skulle i princip grundas påut
marknadsvärdet.

Resebranschen har i olika sammanhang riktat kritik gällandemot reg-
ler. förstaI hand dessa förmåner åter bör skattefriagörasattanser man
eftersom det enligt branschens uppfattning i praktiken endast frågaär om
s.k. sedvanlig personalrabatt. Vidare har hävdats kontroll- ochatt
värderingsproblem skulle motivera skattefriheten återinförs elleratt att
förmånema i fall värderas enligt lättillämpad schablon. Undervart en
åren 1991-1993 har Riksskatteverket, RSV, godtagit vissa schabloneratt
tillämpas vid värdering resefönnåner. Dessa schabloner har angettsav

i avvaktan påtemporära branschen utvecklar förattvara ett system
kontroll varje enskilds resande. flygbranschensFör del har schab-av
lonvärderingen skett på så s.k.sätt ITA-kort har åsatts värdeatt ett ett
grundat på de anställdas genomsnittliga resande. Värdet har sedan vid
beräkning preliminär skatt arbetsgivaravgifteroch lagts till inkomstenav
för den löst kortet.utsom

Utredningen tjänsteinkornstbeskattrting, liksom RINK, ansåg inteom
reseförmåner sedvanlig rabatt eller någotatt att attvar annatanse som

skäl motiverade reseförmåner undantogs från skatteplikt. Utredningenatt
ansåg också det borde den anställdes faktiska resandeatt skullevara som
ligga till grund för beskattningen. föreslogDäremot utredningen att man
vid bestämmandet underlaget för preliminär skatt och arbetsgivar-av
avgifter skulle schablonvärdering sådangöra för-ären av en resa som
enad med villkor den får företas endast i mån platstillgång. Ytter-att av
ligare krav skulle förelegatdet skulle ha påtaglig risk förett attvara en

inte skulle kunna genomföras enligt planerna. Enatt sådanresan resa
skulle enligt utredningens förslag värderas till det lägsta den vidpris som
tillfället betingat på allmänna marknaden efter %.avdrag med 25

Under remissbehandlingen utredningens kritiseradesbetänkandeav
dock utredningens förslag. Kritiken i princip tidi-slagvar av somsamma

framförts gällande regler. Med hänsyn föreslogtill kritikenmotgare
regeringen i 199394:9O dels skattefrihet för årvalfriprop. en resa per
och anställd, dels ytterligare lindrad schablonvärderingsregel vid be-en
stämmandet underlag för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Iav
propositionen förutskickades också särskild skulle tillkallasutredareatt en
för reglerna påöver Skatteutskottet 199394:SkU10att bet.nytt.se
hemställde dock riksdagen skulle avslå propositionen det gälldeatt när
schablonvärderingen och den skattefria och i dettauttaladeresan av-
seende bl.a. följande.

En lagstiftning bör utformas i enlighet med nuvarande provisorium.ny
Hur detta kan lösas tekniskt bör i första hand regeringen.prövas av
Utskottet utgår frän nuvarande regler kan tillämpasatt sättsamma som
hittills i avvaktan på förslag från regeringen.ett nytt
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med utskottets hemställan rskr.beslutade i enlighetRiksdagen
1993942104.

framförts och till vad utskottet uttalatkritikMed hänsyn till den som
beredning.för ytterligarebör frågan på nytt tas upp

förändringar förmånsbeskatt-inte någraSkattereformen medförde av
undantas tillsjukvárdsfömzánen Dessaför hälso- ochningsreglema stora

de anställdaarbetsgivarebeskattning. vanligt ersätterdelar från Det är att
densjukvård. kanutgifter för hälso- och Detför deras t.ex. vara an-

utgifter för receptbelagda läke-patientavgifter ellervård- ochställdes
nyckelpersoner i före-företagsledare och olikaframför alltmedel. För

också behandlig på pri-arbetsgivaren bekostarförekommer det atttaget
återgå till tjänst.snabbt skall kunnaför den anställdesjukhus attvata

arbetsgivaren har avtal med klini-sjukvård kan erbjudasPrivat attgenom
anställde. Sjukvårdförsäkring för denföretaget tecknatker eller att en

företagshälsovården vid sidan dettillhandahållaskan också som avav
sjukvårdstjänster. flertaleterbjuder Attarbetsmiljöarbetetförebyggande

från beskattning i principundantagnasjukvårdsområdet ärförmåner på är
inkomstbeskattningens grunder.medöverenstämmelseinte i

hälso-till avdrag för sjuk- elleri några fallArbetsgivaren har rätt
kostnader fördock begränsad. Föravdragsrättvårdskostnader. Denna är

försäkringen arbetsgivarensallmännasjukvård utanför den ärprivat
undantagsfall, den anställde blirbegränsad tillavdragsrätt t.ex. omrena

i avdragsrättenBegränsningarnatjänsteresa utomlands. ärsjuk under en
medges för samtliga drifts-avdrag skallfrån huvudregelnundantag att

alltså från deoch innebäri näringsverksamhetenkostnader ett avsteg
inkomstbeskattningen. Sedan år 1991 harförgrundläggande pricipema

gäller det förebyggande arbets-ökat detarbetsgivamas skyldigheter när
arbetsanpassnings- och rehabiliterings-miljöarbetet samtidigt ettsom

motiverar skatte-införts. förändringarhar Dessa översynen avansvar
rehabilitering.företagshälsovård ochreglema kring

Utredningsuppdraget

Personalrabatter

förmåner å sidanskattepliktiga och andraå sidanGränsen mellan ena
fall. det gäller rabatter påi många Närskattefria svår drakan attvara

skattefrihet rabatternaförutsättning förtjänster detoch är attenvaror
rimlig nivå. har i sinasedvänja och har RSVpå gnmdlämnas en re-av

rabatten inte vadkommendationer det bör krävas är större änattansett att
skulle kunna utverkaanställde kund eller personalenden som gruppsom

i fall inte vad detpå håll eller rabatten är större änvartannat att
till sin fristående kund.rabattgivande företaget berett lämna störstaär att
mycket skillnaderSedvanliga kan givetvis uppvisa i värderabatter stora

på vilken eller tjänster det gäller. Den kritikberoende typ av varor som
riktats dagens bl.a. det framstår orättvisthar regler ärmot att attsom

vissa branscher kan få skattefria rabatter på fleraanställda inom tusen
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kronor medan anställda inom andra branscher inte kan några skattefria
rabatter alls eller bara till begränsat värde. Denna effekt emellertidett är
åtminstone delvis oundviklig följd det skilda ellerutbuden av varorav
tjänster olika arbetsgivare tillhandahåller i sin verksamthet. En åt-som
stramning kan svår åstadkomma med hänsyn till vanliga kund-attvara
rabatter. Att utsträcka skattefriheten så den kommer omfatta alla för-att
måner begränsat värde skulle i praktiken kunna medföra omfattandeav en
överflyttning lön till förmåner med därav följande skattebortfall ochav
dessutom strida den grundläggande principen likformig be-mot om en
skattning.

Det bör understrykas det viktigt skattesystemetär neutralt såäratt att
kontant lön naturaförmåneroch i princip beskattas likformigt.att Denna

Ävenprincip bör vägledande i fortsättningen.även i övrigt bör devara
grundläggande reglerna för inkomstslaget tjänst ligga fast.

Det ändå inte tillfredsställandeär skattskyldig i vissa fall kanatt en
komma få skattefri personalrabatt uppgår till betydande beloppatt en som
medan skattskyldig beskattas för förmån begränsat värde.en annan en av
Det finns också rabattformåner utvisar likheter med sedvanliga rabat-som

ändå beskattas i sin helhet. Exempel på sådana förmåner i visster ärmen
utsträckning reseförmåner till anställda i eller trafrkbraschen.rese-

Utredaren bör försöka kartlägga förekomsten avpersonalrabatter och
i vilken omfattning dessa behandlas skattefria eller skattepliktiga.som
Utifrån kartläggningen bör utredaren lämna förslag till de regelför-
ändringar kan behövliga för åstadkomma likformigattsom anses en mer
behandling rabatter på olika slags och tjänster.av varor

En särskild fråga det gäller personalrabatter vilkeninär är utsträckning
skattefria rabatter kan någon arbetsgivaren,än s.k. korsvisages av annan
rabatter. Sådana rabatter skall, för skattefria,att ettvara ges av
arbetsgivaren närstående företag. Vidare skall eller tjänsterna havarorna

samband med arbetsgivarens verksamhet.nära I 19909l:l59ett prop.
olikaexempel på samband företag tillverkarnära deattangavs som

komponenter slutligen sammanfogas till slutlig produkt. Skatte-som en
utskottet bet. l99091:SkU33 utvidgade dock och ansågbegreppet att

sambandnära bör föreligga även det produkternär frågaäranses om
närliggande demär ingår i arbetsgivarens Exempelsortiment.som som

härpå olika bilar eller olika hushållsapparaterslagstyperangavs vara av
eller sportartiklar tillverkas skilda företag inom koncern.som av samma
Utredningen tjänstinkomstbeskattning berörde arbete någoti sittom
frågan s.k. korsvisa rabatter och fann det förmodligen behövdesattom

klarare lagstiftning. Utredningen ansåg emellertid praxis bordeen att
avvaktas och lade inte fram några ändringförslag.

Reglerna har varit i kraft tid och några förhandsbesked frånnu en
Skatterättsnämnden tyder på reglerna har medfört tolknings-vissaatt
problem. finnsDet därför anledning för utredaren för-deutöveratt,
ändringar kan följa den allmänna kartläggningen rabatter,som av av
föreslå de särskilda förändringar behövliga för i möjligasteattsom anses
mån reglernagöra i detta avseende klarare och lättillämpade.mer

2 14-0844-
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Förmåner för anställdes yrkesutövningbetydelse denav

Om arbetsgivaren anställds tidningsprenumerationexempelvis betalar en
och föranledertidningen arbetsredskap det i dag inteär att ettanse som
någon beskattning. tidningsprenumerationen däremot endast bidrarOm

förmånbeskattning.till allmän orientering bör den medföra Menrenten
fall föranleddtidningsprenumeration kan i vissa denatten vara av

område anknytning tillanställde behöver hålla sig a jour inom medett
praxishans yrkesutövning tidningen i nuvarandeutan att ettanses vara

arbetsredskap. fall finnas skäl undanta förmånenI sådana det attsynes
från finnas andra fönnåner be-beskattning. På liknande kan detsätt av

finnsfrån arbetsgivaisynpunkt behov denvärde där detgränsat ett attav
förmånen den har betydelse för hans yrkes-anställde tillgodgör sig när

utövning.
förändringar beskattningsreglemaUtredaren bör vissaöverväga avom

inte oväsentlig betydelsebehövs förmån begränsat värde harnär enen av
nödvändigför förmånstaganens yrkesutövning kunnaattutan anses som

förslag till hurför tjänstens fullgörande. Utredaren bör även presentera
i sådant fall skallskattepliktiga förmånergränsdragningen göras.mot

Reseförmåner

olika former och under skildaFörmån fri eller delvis fri kan igesav resa
princip skattepliktiga och skallSådana förmåner i dag iförutsättningar. är

gäller reseförmåner till anställda ivärderas till marknadsvärdet. När det
något annorlunda förtrafikbranschen dock situationenoch änärrese-

det finnas förmåner i storlekförmånstagare i allmänhet. Dels kan som
jämföras med sedvanlig rabatt, dels det oftavad kan ärmotsvarar som

inte finnsmotsvarandefråga med villkor gör attatt resorsomom resor
marknaden.köpa allmänna

vilka förslag den särkilde utredaren avseendeOavsett presenterarsom
fram förslag avseendei allmänhet skall utredaren läggapersonalrabatter

reseförmåner till anställda inom ochvärderingen skattepliktiga rese-av
två alternativ. skalltrañkbranschen. bör DetUtredaren presentera ena

företagna Därvid skallfaktisktgrundas på marknadsvärdet resor.av
de praktiska svårigheter kanundersöka och belysautredaren närmare som

alternativet skall i princip utgålösning. andrauppkomma med denna Det
godtagit årenschablonvärdering RSV underfrån provisoriskaden som

huri detta sammanhang ställning tillUtredaren bör1991-1993. även ta
i förhållande till regeln ivärderingsreglema ställer sigde föreslagna

förmån skall åt-anvisningarna till 32 § KLpunkt 3 att en varaomav
njuten för leda till beskattning.att
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Förmåner inom hälso- och sjukvârdsomrádet

Enligt 32 § 1 KL beskattas anställd för lön förmånellermom. en annan
i bostad eller utgått för tjänsten. Genom särskildaannatpengar, som
bestämmelser i 32 § 3 b lag undantas flertalet sjukvårds-mom. samma
förmåner från beskattning enligt huvudreglen. Häremot arbets-attsvarar
givarens avdragsrätt för sjukvårdskostnader i viss utsträckning be-är
gränsad enligt nuvarande bestämmelser i punkt fjärde stycket1 av an-
visningarna till 20 § KL.

Om de nuvarande avdragsbegränsningama bort och arbetsgivarenstas
avdrag för kostnader inom sjukvårdsområdet skall bedömas samma

andra kostnader isätt verksamheten, bör också reglerna på förmåns-som
sidan över.ses

Får arbetsgivaren full avdragsrätt för hälso- och sjukvårdskostnader,
bör det i princip skatteplikt förmånssidan. Utredarenmotsvaras av en
bör utifrån denna utgångspunk ställning till vilka förändringar börta som

det gäller förmånsbeskattningen.göras när
Det kan naturligtvis svårt värdera förmåner på sjukvårds-attvara

ornrådet. Vissa förmåner inte individinriktade det förebyggandeär som
arbetsmiljöarbetet inom företagshälsovården och torde normalt inte finnas
anledning förmånsbeskatta. förmånerAndra kanske enbart består iatt en
snabbare behandling offentligavad den vården erbjudakanän och kan

den anledningen svåra åsätta värde. Några behandlingaratt ettav vara
kan så dyra utföra förmånsbeskattning till marknadsvärdetatt attvara en
leder till orimligt resultat för den enskilde. Utredningen börett närmare
analysera dessa och andra värderingsproblem och tyngdpunkten i uppdra-

bör således ligga i finna lämpligt för värdering deget att ett systern av
skattepliktiga förrnånema. detta sammanhang börI även de enskilda
näringsidkarnas skattesituation behandlas.

Övriga frågor

Om förmån skall skattepliktig bör utgångspunkten ocksåen vara attvara
preliminär skatt och arbetsgivaravgifter skall förmånen.beräknas I de
fall utredaren föreslår förrnånsbeskattning ocksåskall läggahan därfören
fram förslag till hur preliminärskatte- och avgiftsberäkningen skall ske.
Det också viktigtär utredaren utformar sina förslag sådantatt sättett

den förenklade deklarationen kan användas komplet-att behövautan att
med tilläggsuppgifter.teras

Utredaren bör vidare oförhindrad frågor harävenatt tavara upp som
sambandnära med de frågor utredarenett särskilt skall behandlas.som

Budgetaspekter, m.m.

De förslag utredaren lägger fram bör kostnads-som sammantagna vara
mässigt neutrala för den offentliga sektorn. Innebär några förslag
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minskade inkomster någon utredaren också möjligabetydelse bör angeav
ñnansieringsaltemativ.

För utredningen skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommitteer
inriktningoch särskilda utredare utredningsförslagens dir. 1984:5om

angående EG-aspekter utredningsverksamhet dir. 1988:43.iom
utgångenUtredningsarbetet skall avslutat före juni 1994.avvara

Finansdepartementet
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Beskattning4 andra förmånerav

kontant lönän

Inkomstbeskattningen på principenbygger ersättningen iatt oavsett om
anställningsförhållande utgår i formkontanter eller i skallett annan

beskattning förmånenske och skall värderas till marknadsvärdet. Rätts-
utvecklingen under år har inneburit undantagen alltmer be-attsenare

vad skall skattefri personalvårdbl.a. hargränsats, som anses vara
skärpts.

kvarstår dock särlösningar vissa områden. Utred-olika orsakerAv
därför fått uppgift beskattningen personal-ningen har i överatt avse

reseförmåner fri hälso- och sjukvård. det för-rabatter, När gällersamt
betydelse för denmåner begränsat värde anställdes yrkes-ärsom avav

fåttutövning, 0.d., har utredningen däremot i uppgiftarbetsredskap att
förrnånema från beskattning.undersöka det finns skäl undantaattom

for för beskattningdetta avsnitt lämnas redogörelse grundernaI en av
omkostnader i tjänstenlöneförmåner för socialaavdragsrätten samtm.m. ,

avgifter.

Inkomstbeskattning4.1

Rättsutvecklingen4.1.1

års1987Före lagändringar

I fråga beskattning kommunal-naturaförrnåner har alltsedanom av
skattelagens 1928:370, KL, tillkomst gällt. Dentvâ grundsatser ena
innebär naturaförmåner likställas medutgått för tjänsten skallatt som

pris,kontant lön och den andra förmåner dvs.skall värderas tillatt ortens
marknadsvärdet.

År förmån1946 infördes dock undantag från gälldeskatteplikt vad av
l945zBevUl9,hälso- och sjukvård 1945:83,prop. 1946:10, bet.prop.
förmån fribet. l946:BevU9, SFS 1946:54. Regleringen innebar att av

sjukvård föreller tandvård inte skulle intäkt. Motivet skatte-tas upp som
frihet beskattning skatteförmågeprincipen deskulle strida iatt motvar en
fall sjukdomen någon tid. begräns-längre Bestämmelsen innehöllvarat en
ningsregel och den innebar förmån fri tandvårdsjukvård ochatt av som
erhållits grund enskild tjänst och utgått efter förmånligareväsentligtav
grunder förgällde anställda i statligän tjänst skulle tassom upp som
intäkt till den utgått efterden del förrnånligare grunder.
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År 1956 infördes skattefrihet för förmån mindreäven värde ut-av som
gått i förmånen kundeän inte avseddarmat antas attpengar om vara

direkt för utförtutgöra vederlag arbete 1956:150,prop. bet. 1956:
BevU52, mkr. 1956:361, SFS 1956:541. Syftet med denna bestämmelse

lagfästa dåvarande praxis beträffande förmåner inteatt ansettsvar som
skattepliktiga. för fallGemensamt dessa förmånema inte, eller iattvar

fall inte i första hand, avsedda ersättning för utförtutgöravart attvar
arbete. De hade karaktären åtgärder arbetsgivaren vidtog förmer av som

skapa trivsel i arbetet. kunde ocksåDet sig förmånerröraatt om som
utgick på grund sedvana inom yrket eller liknande. Förmånernaav var
i regel ganska ringa ekonomiskt värde innebareller i varje fall inteav
någon nämnvärd inbesparing levnadskostnader. Bestämmelsen komav
emellertid medföra inte obetydlig utvidgning det skattefriaatt en av
området. Regeln skattefrihet för förmåner mindre värdeom av
kompletterades med bestämmelse i taxeringslagen arbetsgivarenatten om
inte behövde lämna kontrolluppgift i fråga förmåner efter avdragom som
för vederlag uppenbarligen inte hade värde visstöverstegett ettsom
belopp, ursprungligen 400 kronor sedermera höjdes till 600som var men
kronor.

Fram till slutet 1980-talet innehöll skattelagstiftningen endastav
knapphändiga regler beskattning förmåner. Reglerna fylldes utom av av
RSV anvisningar och föreskrifter. Enligt RSV:s anvisningargenom
delades förmånema in i En utgjordes förmånertre grupper. grupp av som
inte borde skattepliktiga grupp I. En andra avsåg förmåneranses grupp
vilkas skatteplikt berodde värdet grupp II och här gick vidgränsav en

kronor,400 vilken höjdes till 600 kronor. tredjeDensenare gruppen
grupp III bestod förmåner alltid borde skattepliktigaav som anses
eftersom de jämställa med lön eller kontant ersättning.attvar annan

Enligt RSV:s anvisningar för 1987 års taxering RSV Dt 1986:9 skulle
till förmåner inte borde skattepliktiga hänförasgruppen som anses som
förmåner obetydligt ekonomiskt värde för s.k. trivselför-mottagaren,av
måner grupp HitI. räknades vissa förmåner, vilkas värde visser-även
ligen kunde enligt praxis intestörre, skattepliktigaansettsvara men som
och därför i fortsättningen borde undantas frånäven beskattning. Bland
de exempel uppräknades återfanns sedvanliga personalrabatter ochsom
frisubventionerad tidning tidskrifteller förmånen hade direktettom
samband med arbetsgivarens produktion. Bland exemplen hänförliga till

III förmåner alltid borde skattepliktiga farmsgrupp som anses- -
personalrabatter, överstigande sedvanlig rabatt och fri dagstidning utom
sådana fall hänfördes tillsom grupp

Under 1980-talet tillämpningen reglerna förmånsbeskatt-gav av om
ningen upphov till åtskilliga problem. Det inte ovanligt attvar man
försökte utnyttja förreglerna undgå beskattning eller få lindrigareatt
skatt. Omständigheter förstärkte denna utveckling arbetsgivar-attsom var
avgifter endast på värdet naturaförmånerna kost, bostad och biltogs ut av
medan övriga fönnåner avgiftsfria. Dessutom blev värderings-ochvar
kontrollsvårigheterna allt större.
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års1987 lagändringar

dennaMot bakgrund påbörjade under våren 1983 Förmånsbeskattnings-
kommittén B 1978:02, dessförinnan benämnd Traktamentsbeskattnings-
sakkunniga, bestämmelserna beskattningöversyn naturaför-en av om av
måner. slutbetänkandetI Beskattning naturaformåner Ds Fiav
1986:27 behandlades bl.a. reseförmåner, fri sjukvård, slkattesubven-
tionerade semesterlcuponger, allmänna principer för värdering och
skyldigheten verkställa preliminärskatteavdrag förmånernaatt samt att
betala arbetsgivaravgifter. Kommitténs betänkande lades till grund för
lagstiftning och i l98788:52 beskattning natuiratörmåner,prop. om av

föreslog regeringen väsentliga ändringar i beskattningen sådanam.m. av
förmåner. Förmånema delades i huvudsak in i två kategorier, personal-
vårdsförmåner och övriga förmåner. Personalvårdsförmånerna känneteck-

bl.a.nades de inte avsedda direkt vederlag för utförtatt attav var vara
arbete i stället led i arbetsgivarens personalvård. Personal-utan ett
vårdsförmånema skattefria hos den anställde och arbetsgivaren fickvar

avdrag för sina kostnader. Andra naturaförmånergöra än personalför-
måner och sjukvård skulle skattepliktiga.vara

Förmån fri sjukvård, tandvård och företagshälsovård skulleav vara
skattefri hos förmånstagaren undantag för patientavgiftenmed vid
tandvård. Arbetsgivaren medgavs inte för sådanaavdrag kostnader för
anställds sjuk- och hälsovård avsåg vård privat sjukvårds-som
inrättning. vissa förmåner i likhet medFör föreslogs, vad redansom
gällde för fn bil, schablonmässiga värderingsregler vid taxeringen. Detta
gällde för förmån bl.a. fri eller subventionerad lunch ochav semes-
terbostad. draFör underlätta för arbetsgivaren mellangränsenattatt
skattefri skattepliktig naturaformánpersonalvård och föreslogs att
förmåner personalvárd ändåtill anställd inte utgjorde skulleen som anses

beräknatsådana, värde för årderas sammanlagda inte överstegsom om
fönnåner600 avsåg sådanakronor anställd och inte vilkas värdeper

bestämdes enligt schablon. Regeringens förslag riksdagen bet.antogs av
l98788:SkU8, rskr. 198788:96, SFS 1987:1303 m.tl..

dettaI sammanhang vidtogs gällde resdör-ändringäven detnären
måner för anställda i trafik- och fannsresebyråföretag. detTidigare en
särskild regel i punkt 8 andra stycket anvisningarna 32 § KLtillav an-
gående resefönnåner för anställda i trafik- Regeln,och resebyråföretag.

hade funnits sedan kommunalskattelagens innebartillkomst, attsom
sådana förmåner skattefria. Från inskränktesoch med 1988 skatte-var
friheten till endast reseförmåner utgick till anställde ochdenatt avse som
den anställdes makemaka eller sambo och barn under år.18

Även de redovisade reglerna innebar väsentliga motstegom nu en mer
likformig skattemässig behandling naturaförmåner jämfört med kontantav
lön fanns det anledning i samband med skattereformen åter övervägaatt
bl.a. värderingsreglerna. Vidare fanns det skäl ställning tillatt nytt ta
vilka kriterier borde gälla för avgränsningen mellan skattepliktigasom

skattefria förmåner.resp.
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års1990 skattereform

198990:110,I del Reformerad inkomst- förmögenhetsbe-ochprop.
skattning, slogs fast det grundläggande kravet på skattemässig neutralitet

vid formånsbeskattningen. Med neutraläven beskattning attavses
beskattningsresultatet bör bli detsamma den anställde fåttoavsett om
lönen i och förmånenköpt det eller han får för-pengar som avser om

direktmånen från arbetsgivaren. likformigEn beskattning förutsätter
också socialavgifter på förmånema. När det gäller de grund-att tas ut
läggande värderingsprincipema iuttalades propositionen marknads-att
värdet borde gälla fortsättningsvis. Denna grundsats borde dock iäven
högre grad komma till uttryck i tillämpningen, vilket krävde vissa lag-att
tekniska åtgärder vidtogs.

förslagDe regeringen lade fram och riksdagen bet.antogssom som av
198990:SkU30, rskr. 198990:356, SFS 1990:650 m.fl. innebar bl.a.

regler infördes för beskattning bilförmån, den dåvarandeatt attnya av
undervärderingen kostförmån slopades neutral be-samt attav en mer
skattning infördes för vissa avtalsförsäkringar. Vidare gjordes rese-
förmåner för anställda i tmjik- och resebyráföretag skattepliktiga. Genom
skattereformen slopades också GOD-kronors regeln och skattepliktiga för-
måner beskattades från första kronan.

årsEfter 1990 skatterefonn

Skattefriheten for sedvanliga personalrabatter utvidgades år 1991 till att
under vissa förutsättningar omfatta sådana rabatter från företagäven som

närstående arbetsgivarens företag, s.k. korsvisa rabatterär prop.
199091:l59, bet. l99091:SkU33, rskr. 1990912321, SFS 1991:592.

Under januari 1992 tillkallade regeringen särskild utredare Fien
1992:01, med huvuduppgift reglerna inkomstslageti tjänst iöveratt se
syfte åstadkomma enklare och lättillämpade regler såatt attmer
administrativt krångel och olikformig regeltillämpning minimerades för
såväl enskilda arbetsgivare. Utredningen Utredningenantog namnetsom

tjänsteinkomstbeskattning. tjänsteinkomstbeskatt-Den översynom av
ningen utredningen har gjort och resulterat i betänkandenasom som

ÖversynBeskattning vissa naturaformåner SOU 1992:57 ochav m.m.
tjänsteinkomstbeskattningen SOU 1993:44 har skett med utgångs-av

frånpunkt de fastgrundsatser slogs i samband med skattereforrnen.som
båda betänkandenaDe har lagts till grund för lagstiftning prop.

1992932127, bet. 199293:SkU14, rskr. 199293:148, SFS 1992:1596
m.fl. och 199394:90, bet. 199394:SkU10, rskr. 199394:104,prop.
SFS 1993:1515 m.fl..
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4.1.2 Gällande rätt

Enligt 32 § första1 stycket KL hänförs till intäkt tjänstmom. a av
avlöning, arvode och kostnadsersättning förmån isamt annan pengar,
bostad eller utgått för tjänsten. fEnligt 32 § 3 3 KLannat som a mom.-
skall dock vissa förmåner under vissa förutsättningar inte tas upp som
skattepliktig intäkt. Dessa fri grupplivförsäkring friär och gruppsjuk-
försäkring, fri hälso- och sjukvård, företagshälsovård, fria läkemedel och
ersättning för läkemedelskostnader fri tandvård patientavgift,utomsamt
fria arbetskläder och fri uniform, julgåvor mindre värde, sedvanligaav
jubileurnsgåvor, och. minnesgåvor, personalvårdsförmåner, sedvanliga
personalrabatter och rabatt eller liknande förmån transportföretagsom
enligt internationellt vedertagen praxis för visad kundtrohet vidutger
utrikes flygresor. Från skatteplikt undantas vidare under vissa förut-
sättningar andra förmåner. Förmåner utgår tilläven riketutomsom
stationerad personal vid utrikesförvaltningen eller i svensk bistånds-
verksamhet och vissa förmåner forskaretill hos SIPRI också skattefriaär
32 § 3 KL. punkt 6 anvisningarna tillI 32 § KL attmom. av anges
naturaförmåner till Värnpliktig inte heller skall skattepliktigtas upp som
intäkt.

I det följande redovisas vad gäller beträffande förmåner inomsom
hälso- och sjukvårdsområdet, personalrabatter, reseförmåncr arbets-samt
redskap o.d. betydelse för den anställde.av

Förmåner inom hälso- och sjukvârdsomrádet i huvudsakär undantagna
från beskattning. Anställda förmån fri hälso- och sjukvård, företags-av
hälsovård, fria läkemedel eller ersättning för läkemedelskostnader
beskattas Beträffande förmån fri tandvård gällerinte. arbets-attav av
givaren betald patientavgift beskattas. Däremot beskattas inte sådan
ersättning, anställd inte försäkrad enligtden är AFL. Inteom avser som
heller tandbehandlingen erforderlighar bedömts med hänsyn tillsomom
tjänstens flygandekrav för försvarsmaktens submarina och personal och
för andra anställda med i huvudsak likartade arbetsförhållanden. Inte
heller beskattas tandbehandling behov uppkommitnär denna ochharav
utförts under tjänsteförrättning utomlands vidare 5.1.avsnittse-

Personalrabatter skattefria det sedvanligaär fråga rabatternär är om
vid inköp och tjänster ingår ordinariei arbetsgivarens utbudav varor som

ieller företags ordinarie utbud företaget närståendeärett annat om
arbetsgivarens företag och eller tjänsterna sambandhar näraettvarorna
med arbetsgivarens verksamhet. Detta gäller rabatternadock inte ärom

direkt ersättning för utfört arbete eller utgår förmåner denen genom som
anställde får byta kontant ersättning, förmåner inteut mot genom som
riktar sig till hela personalen andra förmåner densamt genom som an-
ställde får åtnjuta utanför arbetsgivarens arbetsplatser betalning medmot
kupong eller motsvarande betalningssystem. rabatter sed-Andra änannat
vanliga rabatter till personalen skattepliktiga vidareärutgessom se-
avsnitt 6.2.1. och 6.3.1.

Reseförmáner i princip skattepliktiga.är årsFram till 1990 skatte-
reform gjordes dock undantag för fria utgick till skattskyldigresor som
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på grund anställning eller särskilt uppdrag i trafik- och resebyrå-av
branschen under förutsättning inte ersättningatt attresorna var anse som
för kontant skattereformenavlöning. Genom gjordes således reseförmåner
fullt skattepliktiga vidare avsnitt 7.2.ut se-

För förmån skall betraktas personalvårdsförmån fordrasatt en som
bl.a. förmånen mindre förmån gårvärde. En därutöverär äratt av som
skattepliktig. på förmån formExempel detta i tidningsprenu-är av en
meration arbetsgivaren betalar anställd för det fall tidnings-som en
prenumerationen inte arbetsredskap, dvs. kanär att ettanse som anses
nödvändig för tjänsten. Skatteplikt föreligger således tidnings-även om
prenumerationen förmån betydelse för den anställdes yrkesut-är en av
övning vidare avsnitt 8.2.se-

4.2 Skatteavdrag för betalning preliminär skattav

En grundtanke i uppbördssystemet de skattskyldiga skall betalaär att
preliminär skatt med belopp, vilket så möjligt kannära antas mot-som

den slutliga skatten uppbördslagen3 § 1 1953:272, UBL.svara mom.
När det gäller förmånerandra kontant lön har emellertid adminis-än
trativa svårigheter lett till tidigare i utsträckning undantagitstoratt man

Ändanaturaförmånema från preliminär beskattning. fram till 1987 skulle
sålunda endast förmåner i form fri kost och bostad med arbets-närtasav
givaren beräknade skatteavdragets storlek.

Under 1980-talet blev det allt vanligare lönen kompletterades medatt
förmåner olika slag. Samtidigt tillämpningen reglerna för-av gav av om
månsbeskattningen upphov till åtskilliga problem. Bilförmånerna ökade
mycket vilket medförde blev framträdandeproblemen särskilt vidatt
beskattningen sådana förmåner. Trots reglerna för beskattningenattav

bilförmånerna till viss del redan hade schabloniserats de ändåav var
tämligen komplicerade. För skulle kunna hanteras hade RSVatt systemet
tvingats utfärda omfattande anvisningar och föreskrifter. Reglerna gav
årligen upphov till inte obetydligt antal tvister mellan de enskilda ochett
skattemyndighetema. Tvistema också förvaltningsdomstolarna.belastade
Dessutom hade främstreglerna, kontrollskäl, inte kommit tillämpasattav

sätt.avsett
Hösten 1986 föreslog regeringen i 198687:46 beskattningenprop. om

förmån fri bil regler för beskattningen sådan förmån.av av nya av
Lagstiftningen byggde på de förslag Skatteförenklingskommit-som
tén B 1982:03 framhade lagt i betänkandet SOU 1984:21 Förenklad
självdeklaration. De reglerna innebar längre gående schablo-nya en
nisering. Samtidigt bestämdes arbetsgivaren skulle avdrag förgöraatt
betalning preliminär skatt. De reglerna tillämpades fr.o.m. denav nya

januaril 1987 198697:46,prop. bet. l98687:SkU9, rskr. 198687 :73,
SFS 1986:1200.

Redan året därpå gick längre. Då föreslog regeringen iett stegman
198788:52 beskattning naturaförmåner, skyldighet förprop. om av m.m.

arbetsgivaren beakta samtliga skattepliktiga förmåner vid beräkningenatt
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preliminäraden skatten. En värdering skulle alltså redan i detgörasav
preliminära förfarandet. innebarDet måste värderingsreglerhaatt man

gjorde det möjligt månatligen under uppbördsåret fastställa värdetattsom
förmånerde utgått under redovisningsperioden. Förslaget antogsav som

riksdagen och gäller sedan den januari1 1988 198788: 52,prop.av
bet. l98788:SkU8, rskr. 198788:96, SFS 1987:1305.

Även 198990:1l0, del Reformerad inkomst- förmögen-ochprop.
hetsbeskattning, påbygger grundtanken de skattskyldiga skall betalaatt
preliminär skatt med belopp, vilket så möjligt kamnära antas mot-som

den slutliga skatten. gällerDetsamma de förslag hair framlagtssvara som
i 199293: vissa frågor127 beskattning inkomst tjänstprop. om om av av

Översynoch 199394:90 tjänsteinkomstbeskattningen.prop. av

4.3 Sociala avgifter

Den utveckling skett det gäller beskattning natuiraförmånernärsom av
har, på gäller för andra skattepliktiga ersättningar försättsamma som
arbete, lett till integrering skatte- och avgiftsomrâdenai. Detta kanen av
kort sammanfattas på följande skattepliktiga naturaförmånersätt. bör vara
avgiftsgrundande och grunda till försäkringsförmåner. Avgifternarätt bör

antingen i form arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.tas ut av
Förrnånerna vidbör värderas på beräkningsätt arbetsgivar-samma av
avgifter vid beräkning skatteavdrag för betalning preliminärsom av av
skatt. Värdet efter uppbördsåretsbör inte behöva justeras utgång. Värdet

utgivna skattepliktiga förmåner i kontrolluppgiftbör för mot-av anges
så han förenklade deklarationenkan använda den be-tagaren att utan att

höva lämna någon tilläggsuppgift.

4.3.1 Arbetsgivaravgifter

När lagen 1962:381 allmän försäkring, fannsinfördes be-AFL,om
stämmelserna arbetsgivarnas avgifter till och för-sjukförsäkringenom
säkringen för tilläggspension i 19 kap. såvitt avsåg1 Där föreskrevs,
naturaförmåner, avgift skulle betalas för förmån kost ellerformiatt atv
bostad.

Fr.o.m. den januaril 1980 utsträcktes arbetsgivarnasunderlaget för
avgifter till socialförsäkringarna och näraliggande till omfattaändamål att

naturafönnån i form friäven bil prop. bet. 197879:197879:202,av
SfU25, rskr. 197879:409, SFS 1979:650.

l samband med regeringens förslag för uppbördreglerom nya av
socialavgifter från arbetsgivare diskuterades vilka naturaförmåneräven

borde avgiftsgrundande. Några ändringar gjordes dock inte isom vara
detta hänseende. Däremot infördes särskild undantagsregel från denen
månatliga redovisningen det gällde bilförmånnär i det samordnadenya

för uppbörd innehållen skatt och arbetsgivaravgifter.systemet Redo-av
visningen sådan fönnân fick skjutas till arbetsgivarens sistaav upp
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uppbördsdeklaration för utgiftsåret. berodde på svårt förDetta detatt var
arbetsgivaren månad för månad värdera förmånen eftersomlöpandeatt
värdet beroende antalet körda mil 198384:167, bet.bl.a. prop.var av
198384:SfU28, rskr. 198384:369, SFS 1984:668.

propositionen ansåg föredraganden det önskvärt medI att var gemen-
för beräkning värdet på skatte- och avgiftsområdena.reglersamma av

SkatteförenklingskommitténsDen frågan hade emellertid samband med
uppdrag och borde därför anstå tills vidare.

198687:46 beskattningen förmån fri bil föreslogsI ettprop. om av av
schabloniserat för beskattning bilförmån. De reglernasystemmer av nya

innebar värdera bilförmånema. före-det blev möjligt löpande Detattatt
därför bilförmån skulle redovisas månad för månad.slogs För-ävenatt

riksdagen. avsnitt 4.2 framgår det i dettaslagen Avantogs attav sam-
beakta bilförmån vidmanhang infördes skyldighet beräkningäven atten

Härigenom förskatteavdrag för preliminär skatt. blev reglerna beräk-av
arbetsgivaravgifterning skatteavdrag och enhetliga såvitt gälldeav

naturaförmånerna fri och bil.kost, bostad
naturaförmåner, föreslogs198788:52 beskattningl prop. om av m.m.

bl.a. samtliga skattepliktiga naturaförmåner också skulle ingå i under-att
laget för beräkning arbetsgivaravgifter. Eftersom samtidigt före-detav
slogs skatteavdrag skulle i utsträckning höll fast vidgörasatt samma man
grundtanken för beräkningreglerna underlag skatteavdrag ochatt om av
arbetsgivaravgifter skulle enhetliga.vara

samband med skattereformen slog regeringen, redan fastI nämnts,som
det gnmdläggande kravet på skattemässig neutralitet vid förmåns-även
beskattningen. En likformig beskattning förutsätter också socialavgifteratt

på samtliga förmåner.tas ut
föreslog regeringen bl.a. för-I 198990:l10, del allaattprop.

värvsinkomster socialavgifterskulle beläggas med eller motsvarande
skatt. avgifter arbetsgivaravgifterFulla i form eller egenavgifter skulleav
i princip då förmånsgrundande.inkomsten I andra fall skulletas ut var
törvärvsinkomster beläggas med särskild löneskatt motsvarande skatte-en
delen socialavgiftema. gällde också dåVad inkomstensagtsav som nu
bestod någon naturaförmån. förslag framform De ladesav av som an-
gående beskattningen naturaförmåner och riksdagenantogsav som av
grundades på principer. gäller de förslag harangivna Detsammanu som
lagts fram i l99293:127 vissa frågor beskattning in-prop. om om av

Översynkomst tjänst 199394:90 tjänsteinkomstbeskatt-ochav prop. av
ningen.

4.3.2 Förrnånsgrundande inkomst

Den sjukpenninggrundande inkomsten enligt AFL skall beräknas denav
försäkringskassanallmänna kap. §.3 5

Pensionsgrundande inkomst enligt skall enligtAFL lagen 1959:551
beräkning pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381om av om

allmän försäkring PGI-lagen beräknas Skattemyndigheten i det länav
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grund för be-till inkomsskatt. Tillförsäkrade statligdär den taxerats
inkomstskattförsäkrades taxeringden till statligräkningen skall läggas

kap. 4 § AFL.11
avgif-omfattade arbetsgivarnasinfördes bestämmelsernaNär AFL om

såvitt avsågtilläggspension,sjukförsäkringen och försäkringen förtillter
konsekvensförmån i form fri kost och logi. Inaturafönnåner, endast av

till-ochdessa förmåner till sjukpenningdetta grundade endastmed rätt
§ och kap. 2 § AFL.läggspension 3 kap. 2 llse

för arbetsgivamasjanuari 1980 utsträcktes underlagetdenFr.o.m. 1
omfattanäraliggande ändamål tillsocialförsäkringarna ochavgifter till att

tid skulleform fri bil. Från och mednaturaförmän iäven sammaav
sjukpenning-bilförmånen vid beräkningen denbeaktasockså värdet avav
1978792202,pensionsgrundande inkomstenoch den prop.grundande

1979:650.rskr. 197879:409, SFSbet. 197879:SfU25,
Även hållitsocialavgiftsområdet harlagstiftning inomvid mansenare

naturaförrnån skall grunda tillavgiftspliktigprincipen rättfast vid att en
198788152 beskatt-tilläggspensionsjukpenning seoch t.ex. prop. om

del Reformerad198990:llO,naturaförrnåner, ochning m.m. prop.av
förmögenhetsbeskattning.inkomst- och

Egenavgifter4.3 3
.

pensionsgrundandesjukpenninggrundandeVid beräkningen såväl somav
inkomstochanställningmellan inkomstinkomst skiljer annatav avman

enligtanställning huvudregeln löninkomstförvärvsarbete. Med avsesav
skattepliktiga förmåneri ellereller ersättning pengar som enannan

enskildallmän ellerarbetstagare i tjänst. Tillförsäkrad fått såsomhar
bl.a. inkomsthänförs aktiv närings-förvärvsarbeteinkomst avannatav

verksamhet här i landet.
socialavgifterför betalningen de sådanaAnsvaret svarar motsomav

åvilar iförsäkringsförmåner grundas inkomst anställningsom av
naturaförmånen.princip den betalar ersättningen ellerut utsom ger

det dedå i formAvgifterna arbetsgivaravgifter. ärDäremotuttas av
sådanaförsäkrade själva skall betala avgifterde motsom svararsom

förvärvsarbete.försäkringsförmäner grundas inkomst annatsom av
fallAvgifterna i detta i form egenavgifter.tas ut av

inkomsttax-Underlaget för egenavgifterna fastställs samband medi
eringen och avgifterna påförs och uppbärs skatt.som

sådanaBestämmelserna i AFL har hela tiden byggt den principen att
arbetsgivaravgifternaturafönnåner utgivaren varit skyldig betalaattsom

har skettför också skall grunda till försäkringsförrnåner. Dettarätt
naturaförmånema hänförts anställning.har till inkomstattgenom av

i arbetsgivamasNär l97879:202 utsträckte underlaget förprop.man
socialförsäkringama till omfattaavgifter till och näraliggande ändamål att

naturafönnån i form fri bil föreslogs samtidigtexempelvisäven attav
bilförmånen skulle beaktas vid beräkningen sjukpenning-värdet denav av

grundande och den pensionsgrundande inkomsten.
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l undantagsfall skall emellertid naturaförmånema hänföras till inkomst
förvärvsarbete, exempelvis då förmånemaannatav arbets-utges av en

givare bosattär utomlands eller är utländsk juridisk ochsom en person
arbetet utförts inom landet arbetsgivaren och arbetstagaren träffatsamt
överenskommelse förmånen skall hänföras till sådan inkomstatt 3om

Ävenkap. 2 § AFL. i dessa fall socialavgiftertar egenav-a utman
gifter.

Genom den s.k. F-skattereformen prop. 199192:112, bet. 199192:
SkU29, rskr. 1991921292, SFS 1992:680 m.fl. blev det vanligare att
egenavgifter skall för naturaförmåner.även Detta beror påtas ut allatt
ersättning för arbete, dvs. skattepliktigaäven naturaförmåner, utgessom
till någon har F-skattesedel skall hänföras till inkomstsom en annatav
förvärvsarbete.

4.4 Det förenklade deklarationsförfarandet

Våren 1985 beslutade riksdagen förenklad löntagarbeskattningom en
prop. 198485:180, bet. 198485:SkU60, rskr. 198485:375, SFS
1985:406 m.fl.. Lagstiftningen bygger huvudsakligen på de förslag
Skatteförenklingskomrnittén lade fram i betänkandet Förenklad
självdeklaration SOU 1984:21. De reglerna innebär taxeringarnaattnya
för fysiska inte bedriver näringsverksamhet i allt väsentligtpersoner som
skall bygga på kontrolluppgifter från arbetsgivare och andra betalarsom

de skattepliktiga inkomsterna.ut
I 198687:46 beskattningen förmån fri bil förslogprop. om av av

regeringen längre gående schablonisering reglerna för värderingen av av
bilförmån bl.a. i syfte det möjligtgöra också för dem har bil-att som
förmån använda den förenklade självdeklarationen.att Samtidigt föreslogs

arbetsgivaren skulle skyldig i kontrolluppgiftenatt inte baraattvara ange
bilförmån utgått också värdet förmånen.att Förslagetutan antogsav av

riksdagen och de reglerna tillämpades fr.o.m. den januari1 1987nya
prop. 198697:46, bet. 198687:SkU9, rskr. 198687:73, SFS 1986:1200
m.fl..

I l98788:52 beskattning naturaförmåner, variprop. om av m.m.,
föreslogs väsentliga ändringar i reglerna beskattningen natura-om av
förmåner, föreslogs också värdet alla skattepliktiga förmåner skulleatt av

i kontrolluppgift. Det sist nämnda förslaget motiveradesanges attav man
inte ville hindra fönnänstagama från använda den förenklade självde-att
klarationen. Principen i propositionen, värdet utgivna skattepliktigaatt av
naturaförrnåner skall i kontrolluppgift för har följtsanges mottagaren,
också vid de förslag till ändringar förrnånsbeskattningen lagtsav som
fram därefter.

Vad gäller även 199293:86sagts ytterligare förenk-nyss prop. om
lingarideklarationsförfarandet bet. l99293:SkU11, rskr. 1992932146,
SFS 1992:1659 m.fl.. I propositionen föreslogs i väsentligaett av-
seenden förenklat deklarationsförfarande för löntagare m.fl. Det nya
deklarationsförfarandet bygger på utökad skyldighet lämna kontroll-atten
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frågakontrolluppgifter iskall lämnasuppgifter. Bl.a. föreskrivs att om
Förfarandet innebäravgifter för pensionsförsäkringar.utgiftsräntor och

skattskyldiga före dentilldeklarationsblankett sänds deförtryckt utatt en
naturaför-inkomster inkl.taxeringsåret. Uppgifterapril under15 om

Är förtrycktakontrolluppgifter. dearbetsgivarnasfrånmâner hämtas
skall den skatt-i något avseendeeller ofullständigauppgifterna oriktiga
skall blankettenuppgifter. fallkompletterande Iskyldige lämna annat

skattemyndigheten.tillbaka tilloch skickasundertecknasendast
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friFörmåner hälso- och5 av

tandvård, företags-sjukvård,
rehabiliteringhälsovård och

FörslagenSammanfattning av

för hälso- ochpå områdetinkomstskatteregleravsnitt behandlasdettaI
sjukvårds-rehabiliteringföretagshälsovård ochtandvård,sjukvård,
för arbets-avdragsrättenbehandlas delsfrågor ärområdet. De som

tillhandahåller sinaföretagetsjukvårdförkostnadergivarens m.m. som
sjukvårds-förmåneranställdasdebeskattningendelsanställda, av

Även skattesituation behandlas.näringsidkamasenskildaområdet. de
arbetsgivarens avdragsrätt äri huvudsakinnebärGällande regler att

anställda. anställdatillhandahålls de Desjukvårdbegränsad för m.m. som
förmån.någonregel inte förbeskattas som

arbetsgivarnaföravdmgsbegrânsningamaföreslårUtredningen tasatt
kostnader inom sjukvårds-föravdragarbetsgivarensinnebärbort. Det att

driftkostnaderandra i verk-sättskall bedömasområdet somsamma
samheten.

förmåner utred-anställdes föreslårdenbeskattningendet gällerNär av
följande.ningen

läkemedelskøstnader:sjukvårdochhälso-finansieradOffentligt samt
patientavgiftanställdes eller läke-betalar denarbetsgivarenNär Lex.

kontantsak lön betalas.principdet i attmedelskostnader är somsamma
för dennabeskattas förmån.anställde bördenUtredningen attanser

arbetsgivar-förmånen ingå i förskall värdet underlagetVidare av
avgiftersärskild löneskatt.

ochfri hälso-finansierad hälso- och sjukvård: Förmånojfentligt av
till högreoffentligt finansierad bör inte värderassjukvård inte ettärsom

offent-motsvarandefått betala föranställde skulle havad denbelopp än
sker inormaltoffentligt finansierad vårdickeliga vård. Skälet är att

för detför företagets kostnaderintresse begränsaarbetsgivarens att av-
sjuk-gnmdvid frånvarokan uppkommai produktionenbrott avsom

Även anställ-densituationer kan förmån fördet i vissadom. envaraom
fallet ochså ärdet omöjligt bestämmautredningende är näratt attanser

alternativet skalljämfört med det offentligaövervärdethur förmånen
slipper betalaanställde emellertid hanförmån för denvärderas. En är att

offentliga vården.hade fått i denpatientavgifter, han göraarmarssom
sjukvårdförmånen fri hälso-ochföreslår därförUtredningen att somav

tillbegränsasförmånsbeskattas och värdetinte offentligt finansieradär att
vården iutgått,patientavgift hadebelopp motsvarande denett omsom
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stället hade skett i offentlig regi. Vidare skall värdet förmånen ingå iav
underlaget för arbetsgivaravgiftersärskild löneskatt.

Förutsättningen för vården skall värderas till beloppatt motsvarandeett
patientavgiften inom den offentliga vården inteär bara den anställdeatt
hade haft till behandlingenrätt inom den offentligt finansierade vården
utan också han verksamär hos arbetsgivarenatt i icke oväsentlig
omfattning. I fall arbetsgivarens utgifterannat utlägg föranses ettsom
den anställdes privata levnadskostnader och förmånen skall då behandlas

kontant lön och skall värderas till marknadsvärdet.som
Förmån fri sjukvárdsförzsäkring skall inte förmånsbeskattas.av I stället

beskattas utnyttj andet den fria vård försäkringen till beloppav som ettger
motsvarande den patientavgift skulle ha utgått vården i ställetsom om
hade skett i offentlig regi. Förutsättningen för förmånen friatt av
sjukvårdsförsäkring inte skall beskattas är den anställde verksamatt är
hos arbetsgivaren i icke oväsentlig omfattning.

Fri vaccination betingas tjänsten beskattas inte.som av
Företagshälsovård: Förmån fri företagshälsovård skall skattefri.av vara

I den mån företagshälsovård därutöver tillhandahåller hälso-en och sjuk-
vård skall den anställde beskattas för sådana tjänster motsvarande patient-
avgiften för offentligt finansierad vård.

Rehabilitering Sådan rehabilitering arbetsgivaren enligt lagm.m. : som
är skyldig för skall inteatt skattepliktig förmån.svara Andravara en
behandlingsåtgärder går utöver arbetsgivarens lagenligasom- ansvar -skall heller inte beskattas under förutsättning:

behandlingen syftar tillatt förebygga sjukdom elleratt nedsättning- av
arbetsförmågan hos anställd förebyggande behandling, elleren

återge anställdatt drabbats sjukdom eller skadaen sinsom av-
arbetsförmåga och förutsättningar försörja sig förvärvs-att genom
arbete och

läkare med specialistkompetensatt i företagshälsovården eller i- en
för sjukdomen eller skadan relevant specialitet har behovetutrett av
behandling eller rehabilitering och tillstyrkt åtgärderna.

Tandvård: Fri tandbehandling har bedömts erforderlig med hänsynsom
till tjänstens krav för försvarsmaktens submarina och flygande personal
och för andra anställda med i huvudsak likartade arbetsförhållanden skall
inte skattepliktig. Några särskilda bestämmelser i frågavara om annan
tandvård föreslås inte vilket innebär tandvård arbetsgivarenatt be-som
kostar beskattas hos den anställde till marknadsvärdet.

Enskilda näringsidkare driver aktiv näringsverksamhet föreslåssom
komma i situation företagare driversamma näringsverks-som en som
amhet aktiebolag. Det innebärett avdraggenom medges för före-att
tagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Vidare medges avdrag för före-
byggande behandling, rehabilitering, tandbehandling och vaccination om
förmån fri sådan vård för anställd skattefriär enligtav 32 § 3 b mom.
KL. Avdrag medges för hälso- och sjukvård, ickeär offentligtegen som
finansierad, till den del värdet sådan vård inte skall intäktav tas upp som
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sjukvårdsför-vård åtnjuts enligtsådanVärdetför anställd. som enav
anställd.förintäkt sättskallsäkring tas samma som enupp som

SkattereglergällandeSammanfattning av

Avdmgssidan

sjukvårdochför hälso-för kostnadermedges avdragArbetsgivare
försäkringallmänenligt lagenersättningvilkenför utges om

§till 20anvisningarnafjärde stycketpunktAFL l1962:381, av
innebärBestämmelsen1928:370, KL.kommunalskattelagen att
vårdenfinansierade äroffentligtinom denpatientavgifter m.m.

sjukvårdför privatkostnadervidareInnebördenavdragsgilla. är att
avdragsgillaförsäkringen inte ärallmännabedrivs utanför densom

punkt.undantag, nästase
sjuk-kostnader för hälso- ochföravdragArbetsgivare medges även

uppkom-sjukvårdskostnaderkostnadernai månvård den somavser
ellertjänsteförrättning utomlandssamband mediinsjuknandevidmer

punkt 1 fjärde stycketenligt AFLförsäkradanställd inteför ärsom
20 § KL.tillanvisningarnaav

mån kostnadernatandvård i denföravdragmedgesArbetsgivare av-
utomlands förtjänsteförrättning ellersamband meditandvårdser

fjärdepunkt stycketAFL lenligtförsäkradanställd inte är avsom
till 20 § KL.anvisningarna

företagshälsovårdkostnader förföravdragmedgesArbetsgivare som
förordningenupphävda 1985:326i deni § l-7villkoren 3uppfyller

stycketfjärde anvisning-punkt lföretagshälsovårdtillbidrag avom
till 20 § KL.arna

sådanför verksamhetkostnaderavdrag förArbetsgivare medges som
efterbedrivs grunderochliknanderehabilitering eller som somavser
huvudorganisatio-arbetsmarknadenskollektivavtal mellanfastställs i

KL.anvisningarnafjärde stycket till 20 §punkt 1 avner
hälso-för kostnader förnäringsidkare medges avdragEnskilda egen

för anställdskattefrifri sådan vårdmån förmånvård deni ärav
anvisningarna till 23 § KL.23punkt av

läkemedels-avdragsbestärnrnelser siktesärskildaNågra tarsom
finns inte.kostnader

Förmånssidan

friaföretagshälsovård,fri sjukvård,förmån hälso- ochAnställds av
skattefri 32 §för läkemedelskostnaderersättning ärläkemedel eller

första stycket KL.b3 mom.
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Anställds förmån fri tandvård skall beskattas i följande fall;av utom-
för anställd inte försäkrad enligtär lagen 1962:381 allmänsom om
försäkring, AFL,
för vissa yrkesgrupper t.ex. flygare och ubåtspersonal eller när
behovet behandlingen uppkommit och utförts utomlandsav
32 § 3 b andra stycket KL.mom.
Ersättning för sjukvårds- och läkarkostnader skattefriär ersätt-om-
ning utgått på grund sjuk- eller olycksfallsförsäkring ien av tagen
samband med tjänst 32 § 1 punkt KL. Försäkringarmom. e som
arbetsgivaren har tagit för den anställde.

Behovet översynav m.m.

En arbetsgivares kostnad för hälso- och sjukvård han till-m.m. som
handahåller sina anställda kostnadär i verksamheten och bör i likheten
med övriga driftkostnader avdragsgill vid beskattningen. Arbets-vara
givarens avdrag bör hos den anställde i den mån det frågaär om en
inbesparad levnadskostnad skattepliktig intäkt. Detsammamotsvaras av en
bör gälla arbetsgivaren betalar den anställdes patientavgifter eller påom

sätt för den anställdes sjukvårdskostnader.annat Som framgåttsvarar av
sammanställningen skattereglemaär inte utformade på detta sätt.ovan nu

Avdragsbegränsningarna strider det skattemässiga kostnadsbe-mot
Samtidigt finns bristandegreppet. neutralitet vid beskattningenen av

intäkter eftersom så samtliga förmåner på sjukvårdsomrádetgott ärsom
skattefria till skillnad flertalet förmånerandra utgår påmot grundsom av
anställning. Efter 1990 års skattereform de gällandeär undantagen på
sjukvårdsområdet mindre förenligaän med inkomstbeskattningens grun-
der. Bestämmelserna på sjukvårdsområdet behöver därför ochöverses
samordnas med övriga regler förmånsbeskattning.om

Avdragsrätten för kostnader för företagshälsovård tillfälligär som en
lösning kopplad till bestämmelser i upphävd statsbidragsförordning.en
skattereglema företagshälsovården bör få lösning.om permanenten mer

Avdragsrätten för rehabiliteringskostnader knutenär till huvudavtal på
arbetsmarknaden. På den privata sidan gäller dock inte längre några
huvudavtal rehabiliteringsfrågan. Det därförtar oklartär hursom upp
långt avdragsrätten sträcker sig, varför bestämmelserna behöver över.ses

Beskattningsreglerna i Danmark, Norge och Finland

Danmark

De danska skattereglema kan sammanfattas enligt följande:

Inga avdragsbegränsningar för arbetsgivaren.-
Den anställde beskattas inte för förmån bedriftssundhedstjenesteav-
företagshälsovård.
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reha-sjukvärdsförmåner, ävenochför hälso-beskattasanställdeDen-
bilitering.

arbetsgivarendriftkostnader. NärföravdragmedgesarbetsgivareEn
löne-detsjukvårdochhälso-anställdesden som enbestrider anses

kostnad.
sjukvårdhälso- ochdenförmånenförbeskattas somanställdeDen av

ellerförsäkringi formdetantingen ärbestrider,arbetsgivaren enav
för-tecknatarbetsgivarenbehandling. Närfaktiskför enbetalning en

försäkringenförlöpandeanställdedenbeskattasanställdeför densäkring
före-intedetNärsjukhuskostnadernaeventuellaför deinteoch m.m.

för beloppanställde motsvarardenbeskattas ettförsäkring somligger en
marknadsvärdet.vårdenförkostnadernafaktiskade

beskattning. Defrånundantagenföretagshälsovård ärFörmån av
ochkaraktärförebyggandeföretagshälsovård utför ärtjänster avsom en

behandlandeochvårdande natur.fåinnehåller moment av
rehabilitering,anställdesför den Lex. genomarbetsgivarenNär svarar

denbeskattasmissbrukare,förrehabiliteringsprogrambekosta ettatt
marknadsvärdet.tilldvs.huvudregeln,enligtförmånenforanställde

Norge

följande:enligtsammanfattaskanskattereglemanorskaDe

arbetsgivaren.föravdragsbegränsningarInga- bedriftshelsetjenestebe-friförmånförintebeskattasanställdeDen av-
företagshälsovård.driftslegeordning

marknadsvärdet.tillbeskattasSjukvårdsförmåner-
Även beskattas.rehabiliteringförmån av-

skatte-inteärbedriftshelsetjenestebedriftslegeordningfriFörmån av
endastomfattarväsentligti alltverksamhetenanställdeden närpliktig för

sjuk-behandlinginte kurativochhälsoundersökningarförebyggande av
domar.

friståendearbetsgivaren har anlitatocksågäller närregler enDessa
krävsavgiftsfrihetochFör skatte-utföra tjänsterna.förorganisation att

bokföringsinmedtillsammansarbetsgivaren avdokumentation attsom
till fore-begränsadetjänsternavisar ärmaterialharlöner attäven som

tagshälsovård.
betalasjukvård,fri attanställdasinaarbetsgivaren t.ex.Om genomger

Även sociallön.betalningenbetraktasklinik,årsavgift till somenen
skall be-sådan behandlingräknasmissbrukarerehabilitering somsomav

skattas.
Förebyggandeskattefrimellani Norge gränsenErfarenheterna är att
sjukdomar ärbehandlingskattepliktigochhälsoundersökning avm.m.

relativt klar.
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Om sjukvårdsförmån skall beskattas värderasen den normalt till be-ett
lopp motsvarande arbetsgivarens anskaffningskostnad. Om vården har ut-
förts läkare är anställd hos arbetsgivarenav en värderassom förmånen
till ornsättningsvärdet.

En arbetsgivare medges avdrag för kostnader för företagshälsovård utan
begränsning. Kostnaderna betraktas driftkostnader. För kostnader påsom
sjukvårdsområdet, alltså skall förmånsbeskattas hos densom anställde,
får arbetsgivaren avdrag för lönekostnad.som en

Om arbetsgivaren betalar premien för sjuk- och olycksfallsförsäkringen
gäller för den anställde beskattas försäkringensom löneförmån.som en

Undantag görs emellertid för yrkesskadeförsäkringen, hasom synes
likheter med vår TFA-försäkring. Om premie täcker försäkrings-en
tillfällen utöver vad regleras i loven yrkesskadeforsikringsom ärom
tilläggspremien skattepliktig för arbetstagaren.

Den norska arbetsmiljölagstiftningen innehåller krav på övervakning av
arbetsmiljön och utföra hälsokontroller.att

Finland

De finska skattereglema kan sammanfattas enligt följande:

Inga avdragsbegränsningar för arbetsgivaren.-
Den anställde beskattas inte för förmån s.k. normal hälso- och- av
sjukvård företagshälsovård i vid mening.
Den anställde beskattas inte för förmån rehabilitering den är- av om
skälig tillstyrkt företagshälsovård.av
Den anställde beskattas för andra förmåner på sjukvårdsområdet-
t.ex. sjukhusvård.

Förmån i form sedvanlig och skälig hälsovård arbetsgivarenav som an-
ordnar enligt lagen företagshälsovård, inteom skattepliktiganses som
löneinkomst. De ersättningar arbetsgivare betalar för lön-som en en

kostnadertagares för sjuk- och hälsovårdegna inte omfattassom av
för arbetsplatshälsovårdarrangemangen däremotär skattepliktiga.

l Finland finns detaljerad lagstiftning skyldighet tillhandahållaen attom
företagshälsovård. Det finns också särskilda bestämmelser arbets-attom
givaren skall för obligatoriska hälsoundersökningarsvara avseende arbe-

medför särskildten fara för ohälsa.som Det obligatoriska området för
företagshälsovården omfattar förebyggande åtgärder t.ex. utredning av
risker, information, hälsoundersökningar, arbetsanpassning rehabilitering
och första hjälpen. Dessutom kan arbetsgivare inom för före-en ramen
tagshälsovården frivilligt anordna sjukvård och hälsovård för sinaarman
arbetstagare.

Hälsovården skall anordnad arbetsgivaren förvara den skallav att vara
skattefri. Hälsovårdsarrangemangen skall också grunda sig på hälsovårds-
reglemente, kollektiv- eller tjänstekollektivavtal eller motsvarande hand-
lingar t.ex. verksamhetsplan för arbetsplatshälsovård där nivån och om-
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hälsovården kanhar definierats. Omhälsovårdsservicenfattningen av
förmånenspådet inteinverkararbetsgivaren,anordnad avvaraanses

arbetstagarenarbetsgivaren ellerfakturerarläkarenskattefrihet omom
kostnaderna.förarbetsgivarendebiterarochfakturanbetalarsjälv

medläkareellertandläkareförhandsavtal likställerUtan annanman
hardär arbetstagarensituationeni denläkarearbetsgivarens enegen

tand-hosbesöketframgårvilken detutredningeller attremiss avannan
arbets-företagshälsovårdsig till denansluterläkarenellerläkaren som

sjukdomföljd tjänsteresa,skattskyldige tilldenOmanordnat.givaren av
företagshälso-utnyttjaförhindradorsakmotsvarande är atteller annan

be-tjänstermotsvarandeförarbetstagarenkostnaderkan devården som
företagshälsovårdordinariedentillhörautomståendetilltalat ansesen

anordnat.arbetsgivarensom
obli-densig tillansluteråtgärderandraochHälsoundersökningar som

forförutsättningskattefria. Enalltsåföretagshälsovården ärgatoriska
arbets-hälsovårdstjänsterochsjukvårds-frivilligaskattefriheten somav
tjänst-däremotföretagshälsovård är attenligt lagenanordnatgivaren om

förutsätterskälighetenochSedvanlighetenskäliga.ochsedvanligaärerna
för-personalenstill helaföretagshälsovård stårlikadanallmänheti att

fogande.
rekreationssyfteiintebetraktasskäligaochsedvanliga t.ex.Som en

arbetsgivaren be-kostnaderhelleroch intearrangerad somsemesterresa
frågadet intesåvida ärhälsobad,vidvistelseför entalat ometten

företagshälsovårds-tillanslutenläkarerehabiliteringsátgärd enensom
ordinerat.enhet

inte tillallmänhet höraivårddagsavgifterSjukhusens anses
företagshälsovården.

del-ocksåförvaltningsdirektör,framgårrättsfall somAv att varett en
by-passoperationförförmånsbeskattasskullei företaget, en somägare

betalat.arbetsgivaren
föranleds enstakakostnaderarbetsgivaren ersätter avOm som en

omfattasintehälsovård ochdennessjukdom ellerarbetstagares avsom
skatte-betalda ersättningarnadeföretagshälsovården,ordinarie ärden

pliktiga.
hälsovårds-utnyttjafamiljemedlemmararbetstagaresförRätten atten

allmänhetibetraktasanordnat för sin personalarbetsgivarentjänster som
emel-kansådantpersonalförrnån.skattefri Ettinte arrangemangsom en

med hänsynhälsovård,sedvanlig och motiveradlertid betraktas t.ex.som
underarbetsplatsenförhållandena vidpraxis eller t.ex.sedvanligtill

utlandet.arbetskommendering i
förmåner-vårdenden privatastimulerar skattesystemetFinlandI genom

och kommunmåstebehandling. dagslägetIskattemässigaliberala statnas
ändamålsenligtdärförbesparingar. Det attgenomföra stora anses vara

hälsovårdskostnaderna.delförarbetsgivarna större avensvarar
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5.1 Hälso- och sjukvård tandvårdsamt

5.1.1 Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Hälso- sjukvårdslagenoch m.fl. lagar

Vad med hålso- och sjukvård framgår Hälso-som och sjuk-menas av
vårdslagen 1982:763, HSL. Det ramlagär innehåller de över-en som
gripande målen; god hälsa och vård lika villkor för helaen en
befolkningen 2 §.

Med hälso- och sjukvård i HSL åtgärder för medicinskt före-attavses
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjuk-
vården hör sjuktransporteräven 1 §.

Med sådana insatser innebär medicinskt förebygga sjukdomarattsom
och skador enligt förarbetena både miljöinriktade och individinrik-avses
tade åtgärder. Till individinriktade förebyggande åtgärder räknas bl.a.
hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning mödra- och bam-samt
hälsovård.

Lokutionen medicinskt förebyggande åtgärder har valts för klartatt
skilja den preventiva verksamhet i HSL från den reglerassom avses som

socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvård begreppgenom skall alltsåsom
inte alltför vid tolkning. Enligt förarbetena skall hälso-ges en och
sjukvården omfatta sådan verksamhet bedöms kräva medicinsktsom ut-
bildad personal eller sådan personal i samarbete med personal.annan

Det andra ledet, utreda och behandla sjukdomaratt och skador, faller
tillbaka på äldre lagstiftning; vård för sjukdom, skada, kroppsfel eller
barnsbörd, omfattar intagning anstalt sluten vård ochsom motsvara-
nde vård sker intagning på sjukhus öppen vård.utansom

Behovet vård, inom för de ekonomiska skallav ramen resurserna,
avgörande för vårdens omfattningensamt och Vid priori-vara

tering mellan två patienter skall den har det akuta behovetmestsom av
vård företräde. Möjligheterna vid behov vård får sålundages inteatt
påverkas sådana förhållanden ålder, kön, förmåga initiativ,av som att ta
utbildning, betalningsförmåga, nationalitet, kulturella olikheter, sjuk-
domens och sjukdomens varaktighet. Inteart heller eventuella väntetider
får påverkas sådana förhållanden prop. 198182:97, 27 f..av s.

Tandvård brukar ibland hänföras till hälso- och sjukvård reglerasmen
inärmare tandvårdslagen 1985: 125 också innehåller definitionsom en

på tandvård. I betänkandet åtskillnadgörs mellan hälso- och sjukvård
tandvård. När tandvård diskuterassamt det alltså särskilt.anges

Finansieringen

Det landstingenär och i vissa fall kommunerna har föransvaretsom
hälso- och sjukvården enligt HSL 3 och 18 §§. Den finansieras nästan
uteslutande skattemedel.genom
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enligtsjukvårdför hälso- ochsjukvårdshuvudrnännentillErsättning
dockändradesjuliden 1994Fr.o.m. 1också AFL.HSL lämnas genom

statsbidrag.allmäntdel sker viaden tillsåfinansieringen ettstoratt
prestations-tidigareomvandlades deår 1984Dagmar-reformenGenom

läkarvårdförsjukförsäkringenfrån den allmännaersättningarnabaserade
ersättning till deschabloniseradsamladvård tillinom öppen enm.m.

fördel-behovsbaseradmedsjukvårdshuvudmännenochoffentliga hälso-
socioekonomiska kriterier.efterhuvudmännenmellanning

bosattaså allavården ärorganisera denLandstinget skall öppna att som
§ HSL.husläkare 5väljatill och kanfår tillgånglandstingetinom en

hus-1993:588finns i lagenhusläkarsystemetBestämmelser omom
husläkare. ltillför ersättningenlandstingetläkare. Det är svararsom

sjukvårdochfråga hälso-ii HSL öppenvadlikhet med omsom anges
vårdbesök.patientavgiftpatientenbetalar peren

lagenläkarvårdsersättning och1993:1651Enligt lagen om
skall landstingensjukgymnastik ersättaförersättning1993:1652 om

ochhälso-i denverksamhet öppnai privatsjukgymnasterläkare resp.
patientavgift.eller sjukgymnastenLäkarensjukvården. uttar

finansieringförolikafinnsframgår detredovisningen systemAv att av
intresse lagenförfattning ärärEnsjukvården.hälso- och avsomannan

läkemedelskostnader,begränsningl981:49 m.m.avom
för hälso- och sjuk-avdragi 20 § KLFöreskrifteninnebärDet att om
eftersom delaroklarenligt AFL ärersättningvilken storavård för utges

därför bättre användaDetutanför AFL. ärskerfinansieringen attav
finansierad. hälso-offentligt Sådansjukvårdoch ärhälso-begreppet som

och privatoffentlig regi.bådeialltså bedrivassjukvård kanoch

vårdavgifteroch andraPatient-

Öppen vård

privat-läkarvårdsbesök sjukvårdshuvudman, hosvarje hosFör enen
finansieradeoffentligtomfattaspraktiserande läkare det er-avsom

medavtalsärskilteller hos läkare harsättningssystemet ensomen
vissaförordningen 1984:908får enligtsjukvårdshuvudman er-om-

enligt AFLfrån sjukförsäkringensjukvårdshuvudmansättningar till en-
beslutarvårdsökande. Sjukvårdshuvudmännenpatientavgift dentas ut av

vidpatientavgiftema och avgift skallhögrenivån på ut t.ex.tasomom
vårdgivaren medjourtid. Patientavgifter fårunderhembesök och uttas av
samtliga åtgärderpatientavgiften ingårfastställts. Ibelopphögst det som

läkemedel,Däri inräknas förskrivningvid besöket.vidtarläkaren avsom
förbands-ochlaboratorieundersökning,kliniskprovtagning för annat

sjukskrivningläkarintyg ärförbrukningsmaterial utfärdandesamt av om
aktuell.

i sjukför-regleringenslopades den statligajanuari 1991denFr.o.m. 1
landstingens delpatientavgifter i vård. Förbeträffandesäkringen öppen

avgifts-bättremöjligheter bl.a. lokaltinnebar detta att anpassanya
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till de hälso- och sjukvårdspolitiskasystemen målen. Patientavgiften kan
därför variera mellan landstingen och i regel mellan primärvård och
Specialistvård inom landsting.resp.

Enligt lagen 1981:49 begränsning läkemedelskostnader,om av m.m.
skall försäkrad erlagt patientavgift med sammanlagt lägsten som

600l kronor för läkarvård, sjukvårdande behandling läkarvård,änannan
for inköp prisnedsatta läkemedel, befriad från sådana avgifterav vara
under den tid återstår tolvmånadersperiod räknat från detsom av en
första vårdtillfállet, behandlingstillfället eller läkemedelsinköpet. Således
får inte patientavgift för läkarbesök och kostnader fört.ex. läkemedel tas

försäkradnär har till avgiftsbefrielse.ut rätt Det s.k. högkostnads-en
skyddet gäller inte för medicin och vård i förebyggande syfte,t.ex. frisk-
intyg och vaccination. En sjukvårdshuvudman får dock besluta till-attom
lämpa lägre belopp 1 600 kronor.än Förett närvarande utnyttjar ingen
huvudman denna möjlighet.

Patientavgiftema enbart m: några hälso- och sjuk-procentsvarar av
vårdens finansiering.

Enligt vad utredningen inhämtat utvecklingen ökadsynes mot en
differentiering avgifterna samtidigt de totalt kommerav settsom att
höjas.

I Stockholms läns landstingt.ex. patientavgiftenär år 1994 120 kronor
för primärvård och 180 kronor för sjukhusansluten vårdöppen och privat
specialistvård. Patientavgiften for besök på akutmottagning uppgår till
250 kronor.

Sluten vård

När patient intagen påär sjukhus för vård benämns detta enligten HSL
för sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns enligt HSL öppen
vård. Enligt de riktlinjer utarbetats Socialstyrelsen skall medsom av
sluten sjukhusvård sjukvård vårdplats där övervakninganses av
patienten erforderligär vården patienten inte planeratssamt av att vara
mindre åttaän timmar. Vid sluten vård betalar patienten antingenca en
inkomstrelaterad vårdavgift direkt till sjukvårdshuvudmannen eller så tar
försäkringskassan avgift beräknas på storlekenut de allmännaen som av
pensionsförmånema. Avgiften avdrag från pensionen.tas ut genom

Vård utanför det reglerade området

Förebyggande och hälsovårdande åtgärder utanför den allmänna for-
säkringens regelsystem, hälsoundersökningar, intyg och vacci-som
nationer i frågaär avgifterarvoden inte än undantagsvis för-om annat
fattningsreglerade. Här har sedan länge funnits frihet för landstingenstor

själva bestämma storlekenatt på avgifterna. inteEn oväsentlig del av
ifrågavarande ersättningar kan den landstingsanställde läkaren avtalsenligt
uppbära vid sidan lönen.av
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arbetsskadaTrygghetsförsäkring vidArbetsskadeförsäkringen och

förvärvs-LAF1976:380 arbetsskada denEnligt lagen är somom
till följdskadaarbetsskada. Med arbetsskadaförförsäkradarbetar avses
§ LAF.inverkan i arbetet 1skadlig 2 kap.olycksfall eller annanav

riket, tand-för sjukdomkostnaderArbetsskadeförsäkringen ersätter utom
ersättning§ lämnarhjälpmedel 3 kap. 3 LAFvård och särskilda samt

arbetsskada.inkomstförlust vid beståendeför
ansvarighetsförsäkringTrygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA är en

mellan arbets-kollektivavtaltecknar. TFA byggerarbetsgivarensom
arbetsmarknaden.hela privataomfattar denochmarknadens nästanparter

inne-finns TFA-KL medlandstingsanställdaochFör kommun- samma
personskadaersättning vidavtaletStatsanställda omfattashåll. omav

ersättning TFA.huvudsakligenPSA somsammagersom
trygghetsförsälcringar vid arbets-särskildafinnslantbrukare mil.För

skada.
arbets-personskadaersättning vidtill ärTFA rätt attsom anse somger

skada enligt LAF.
inträffat den juliför skador 1enligt TFAavtalsvillkor gällerNya som

den skadade kan visainnebärvillkoreneller De1993 att omsenare. nya
inkomstförlustfull ersättning förvållat skadan lämnasarbetsgivarenatt

inkomstförlust kompenseras till viss del.fall kankostnader.och I annat
frånersättningen TFA täcka högstkansjukpenningenTillsammans med

kostnader läkarvårdFör förarbetsinkomsten.förlorade90 % denav
på 500 kronor.självriskgäller enm.m. nu

inkomstförlust under akut sjuk-förersättninginte enbartTFA ger
ersättning för läkar-Vidare kaninvaliditet.viddoinstid utgesävenutan

principer.skadeståndsrättsligaenligtsjukvårdskostnaderoch

offentligt finansieradintesjukvård är5.1.2 Hälso- och som

Privatsjukhus

vård i privatsjukhus kliniker bedriverfinns fåtal och slutenDet ett som
Sophiahemmetfinns beskrivningar privatsjukhusenregi. bilaga 1l över

sluten vård.ochSjukhemmet vilka bedriver bådeoch Carlanderska öppen
offentligtutsträckningprivata och slutna vården iDen öppna är stor

bl.a.offentligt finansierade bekostasfinansierad. icke vårdenDen av
sådanbetalar förockså patientersjukvårdsförsäkringar. Det finns som

försäkring.någonvård hautan att
finansieradinte offentligtden enskilde fördelen med vårdFör är ärsom

finnas inomfrån tid tillfrämst slippa de vårdköer kanatt som annan
möjlig-offentliga vården. finns ocksåvissa sektorer inom den Det större

vadbehandling skallheter i tiden äga ännärnärmare styraatt rumen
för offentlig vård.gällersom
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Privata försäkringar på sjukvårdsområdet

Försäkringsbolagen Skandia, Trygg-Hansa SPP, Wasa och Länsförsäk-
ringar erbjuder olika försäkringsaltemativ på sjukvårdsområdet. Det
förekommer också utländska försäkringsbolag erbjuder sjukvårds-som
föisäkringar. bilagaI finns1 detaljerad beskrivning dessaen mer av
försäkringar vad detta avsnitt innehåller.än

.Sjukvárdsförsâkringama bekostar privat sjukvård och tandkirurgi. Det
i regel arbetsgivarenär försäkringarna,tecknar ofta för nyckel-som

Företaget försäkringstagareär och den anställde den för-ärpersoner.
säkrade. Behandlingama sker ofta privata sjukhus Sophia-t.ex.som
hemmet och Carlandeiska Sjukhemmet. Vidare olika läkargrupperär och
kliniker anslutna till försäkringarna.

Trygg-Hansa SPP har försäkringslösning där den försäkradeen egen
slussas till den enligt upplysningscentral bästa vården sig den ären vare
offentligt eller icke offentligt finansierad.

En del sjukvårdsförsäkringar kollektiva och omfattarär samtliga an-
ställda på arbetsplats.en

variantEn sjukvårdsförsäkringama várdgarantiförsäkringarärav som
tecknas arbetsgivaren där premien betalas antingen arbets-av men av
givaren eller den anställde. Den försäkrade alltidär den anställde. För-
säkringen förutsätter den anställde har tillgång till företagshälsovård.att
Det ofta via företagshälsovårdenär den anställde slussas vidare tillsom
specialistundersökningar eller sluten vård bekostas försäkringen.som av

anställdaFör hälsoskäl inte kan få vårdgarantiförsäkringsom av en
finns alternativ tillgänglighetsfärsâkringar innebär sjukvårds-som attsom

ställs till förfogande, faktiska kostnader debiterassystemet arbets-attmen
givaren.

bakgrundMot tids lagstiftning arbetsgivarens rehabilite-av senare om
ringsansvar har försäkringsform kommit på marknaden, s.k.uten ny en
rehabiliteringsförsäkring. Denna försäkring betalar de rehabiliteringsutre-
dningar arbetsgivaren kan skyldig genomföra. Försäkringensom attvara
betalar också rådgivning i rehabiliteringsfrågor. Arbetsgivaren såvälär
försäkringstagare den försäkrade.som

På grund arbetsgivaren för sjuklönen under förstadeatt 14av svarar
dagarna har också sjulçfrånvamförsâkringar införts. Försäkringens syfte

arbetsgivarensär ersätta kostnader för sjuklöner vid oförutseddatt m.m.
hög korttidssjukfrånvaro. Försäkringspremien bestäms bland annat
grundval sjukfrånvaron i företaget och arbetsgivaren har härigenomav
fått ytterligare ekonomiskt incitament i arbetsmiljöarbetet.ett

Genom krisförsäkring kan anställd blivit för traumatiskutsatten som en
händelse, rån eller överfall, snabbt få psykologiskt.ex. hjälp. Dengenom
försäkrade alltidär den anställde. Däremot kan det variera denvem, an-
ställde eller arbetsgivaren, försäkringstagare.är Krisförsäkringar ärsom
ofta kopplade till gruppolycksfallsförsäkring och då kan det denvara
anställde betalar premien. Krisförsäkringen försäkringsformärsom en

omfattar nästan miljon anställda. Den i regelär kollektiv ochsom en
gäller samtliga anställda på företag.ett
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utlands-finns särskildautomlandsstationeradeanställda ärFör som
graviditets-omfattar läkarkostnader,Försäkringarnaförsäkringar: t.ex.

förlossning.ochkontroll

Skatteregler5.1.3

årtandvård 1988sjukvård föreochhälso- samtSkatteregler om

tandvårdsjukvårdochHälso- samt

mångarevisorerriksdagensuppmärksammade1940-talet attbörjanI av
kontroll-lämnadearbetsgivarensjukvårdsförrnånerfickanställda attutan

i deklara-redovisade dessaanställdeeller denförmånema,uppgift på att
arbets-därförföreslogRevisorerna4.1945:83, atttionen se s.prop.

i löneupp-sjukvårdsersättningarnaredovisaskullegivarna attanmanas
tid förklarat kost-vid dennaocksåhade attRegeringsrättengifterna.

RÅ 1944 ref. 28. Inomförmånbeskattasskullesjukvårdnadsfri som
ochaktuella reglernadegenomfördes översynFinansdepartementet aven

skullesjukvårdsområdetpåförmånernaföreslogspromemoriai atten
beskattning.frånundantas

sjuk-bestämmelserna påförstatill deframleddeUtredningsarbetet
friförmån sjukvård inteinnebarRegleringenivårdsomrâdet KL. att av

sjukvårdsförrnåner gälldeförskattefrihetintäkt.skulle tas upp som
1946:10,och bet.1945:83tandvård prop.uttryckligen även

1946:54.1946:BevU9, SFSoch1945:BevUl9
Även denkan ordningsedan dessskettförändringarvissa somom

gälla i dag.sjukvårdsförmåner ävenförskattefrihetfastslogs ansesom
Denbegränsningsregel. innebarocksåinnehöll attBestämmelsen en

erhållits grund enskildtandvårdsjukvård ochfriförmån avsomav
grunder förgälldeförmånligare änväsentligtefterutgåtttjänst och som

utgåttdendeltill denintäktstatlig tjänst skulleanställda i tas upp som
missbruk be-för förhindragrunder. Regeln tillkomförmånligareefter att

i ledandeanställdaelleri familjeföretagskattskyldiga s.k.träffande
kommajämförelseregeln bara skulle attförutsattesställning. Det att

1980-i mittenBegränsningsregeln slopadesundantagsvis.tillämpas av
talet.

skatte-stridabeskattning skulleskattefrihetför motMotivet attvar
för-tid. Ilängrenågonde fall sjukdomenförmågeprincipen i varat

ansågsDetförmånen.värderaockså svårighetenanfördesarbetena att
beskattassjälva vården skullevärdetdetinte klart om enatt somvar av

tillpremietänktstället skullekanske iinfördes. Detskatteplikt vara en
förenaturligt synsättbeskattas.skulle Dettasjukförsäkring ettvarsomen

förekomman-då det vanligtsjukförsäkringens införandeallmännaden var
leda tillbeskattningskullesjukförsäkringar. Vidare ettde med olika en

riksdagsbehandlingenarbetsgivarna. Vidförmerarbeteadministrativt
skattefrihet förinföratveksamhetdock vissutskottetuttryckte mot att

l946zBevU9.skattepliktiga bet.principielltintäkter ärsom
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Denna lagstiftning betraktades provisorium i avvaktan på denettsom
omprövning borde ske i samband med införandet den allmännasom av
sjukförsäkringen. En obligatorisk och generell sjukförsäkring bedömdes
medföra den fria sjukvården skulle försvinna lönefönnån.att Allasom
medborgare skulle i stället beredas sjukvård på grundval sjukförsäk-av
ringslagens bestämmelser. Sjukförsäkringsreformen genomfördes och bör-
jade årgälla 1955. Emellertid kom skattebestämmelsen inte ändrasatt
förrän under l980-talet.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

År infördes1950 bestämmelser sjuk- och olycksfallsförsäkringarom som
arbetsgivaren tecknat för den anställde.

Samtidigt infördes avdragsrätt i inkornstslagetäven tjänst fören av-
gifter den anställde betalat för sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkringsom

hade tagits i samband med tjänst. Denna bestämmelse i 33 § lsom mom.
KL utmönstrades år 1988 prop. 198788:52, bet. l98788:SkU8, SFS
1987:1303. Skälet det inte längre förekom några sådana för-attvar
säkringar, där den anställde betalade premier. Samtidigt ändrades punkt

anvisningarnal till 31 § KL vad gällde den anställdenär be-av om som
talade prernien. Det innebär de försäkringar regleras i 32 §att lsom

första stycket försäkringar arbetsgivaren tagit för denmom. e avser som
anställde.

Fr.o.m. 1977 års taxering det allmänna avdragetär för obligatorisk
sjukförsäkringsavgift borttaget. Numera betalar arbetsgivarna denna
avgift. Trots ersättningar från sjuk- och olycksfallsförsäkringaratt som
inte tagits i samband med tjänst skattefria medgavs ändå avdrag detvar
sociala avdraget för premierna inom vissa Fr.o.m.gränser. 1984 års
taxering bestämmelsernaär allmänt avdrag för sjuk- och olycksfalls-om
premier helt borttagna. Vidare har egenavgift införts, till denen ny
allmänna sjukvårdsförsäkringen, dras på likartat densättettsom av som
gamla avgiften.

Skatteregler hälso- sjukvårdoch tandvård årefter 1987samtom

Hälso- och sjukvård

Som framgått tidigare innebar den ursprungliga regleringen dengenom
s.k. järnförelseregeln sjukvårdsfönnåner statligt anställda hade iatt som
viss mån blev norrngivande. Sedan regelns tillkomst har den allmänna
försäkringen införts och blivit normgivande för hela befolkningen. Skill-
naden i förmåner mellan statligt anställda och andra privatutan egen
sjukförsäkring blev marginell. Bestämmelserna området därför ivar
behov översyn. Vidare rådde viss osäkerhet beskattningenav en om av
bl.a. sjukvårdsfönnåner privata sjukförsäkringar.genom ,

u
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Förmånsbeskattningskommittén be-såg1980-talet övermittenI av
redovisadesjukvårdsområdet. Förslagen finnspå bl.a.stämmelserna

naturaförmånerBeskattningdepartementspromemoriomaiframför allt av
framför allt i denoch 1986:27. DetFi 1985:13och II, Ds ärI senare

sjukvårdsområdetpåskattebestämmelserna tas upp.som
på sjuk-förmånernaFörmånsbeskattningskommittén korn fram till att

motivfrån beskattning. Deväsentligt skulle undantasvårdsområdet i allt
132:anförde följande Ds Fi 1986:27kommittén varsom

sjukvårdsför-haftalltid har det gällerallmänna närDen mansyn
från denoffentliga vården ellerde utgått från denmåncr, sigvare
givetvisskall beskattas. Det kanvarit de intevården, harprivata att

därmedfrån sjukdom,förmån bli botad äratt menenanses som en
finns redan i dag bestäm-beskattas. I KLden bördet inte sagt att

ersättning försjukvård, liksomförmån friinnebärmelser att avsom
finnsskall beskattas. Detläkarkostnader, inte ävenochsjukvårds-

haft merkostnader på grimdskattskyldig,bestämmelser somsom ger
sjukdomskostnader. kanför Mantill avdragsjukdom, rätt extraav

sjukvårdskostnader ochpådet gällerparallellhär dra när synenen
förmån sjukvård i principkommittén börEnligtbeskattningen. av

beskattas.inte --- lagstiftning.sjukvård regleratstillhar dockNumera rätten genom
befolkninghela och har inteti princip landetstillkommerSådan rätt

heller beroendeanställning och intevisssamband med är attav an-
sjukvård lagstiftningentill denföreligger. Rättenställning som

medborgerlig rättighet ochdärför ärerbjuder snarast envarasynes
beskattas.därför börainte attnaturav

lagstiftning för-förutgångspunktenEnligt kommittén borde atten vara
försäkringenallmänna ellergrundval den utgörutgår påmåner avsom
Emellertidskattepliktiga. förekommerföretagshälsovård inte skall vara

tillkommerinte defömiånerarbetsgivare tillförsäkrardet att som an-
vanligaste förmånemaförsäkringen. De utöverställda enligt den allmänna

avtalsenligt tillkommertorde deden försäkringenallmänna somvara
läkemedel.ochgäller ersättning för patientavgifterstatsanställda. Det

ocksåjämförelseregeln gällde denna skattefrihet närGenom den s.k. an-
motsvarandepå andra sektorer arbetsmarknadenställningsavtal gav

gå ifrånkommittén fanns det inte anledningförmåner. Enligt att
förmånerför detta slag.skattefriheten av

anställda inteföreslog vidareFörmånsbeskattningskormnittén att som
för-försäkringen skattefrittallmänna skulleomfattades den sammaav

anställda.måner övrigasom
enligtsjukvård fanns det,beskattning fri hälso- eller skulle skeOm av

förmånema alternativ. Somkommittén, i fråga värderingen tvåom av
faktisktskattepliktig förmån kunde räknas det belopp arbetsgivarensom

försäkring kundeersättning. arbetsgivaren skyddat sigi Omutgett genom
premien. Om för-beskattningen i stället ske fortlöpande grundval av

förmånen premievärde.säkring inte förelåg kunde uppskattatmotsvara ett
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förmånenKommittén fortsatte diskutera frågan hur skulleatt om
anfördeallmän försäkring förelåg 140. Man bl.a.:beskattas s.när

1940-talets förhållanden föreligger väsentligaförhållande tillI
allmänna sjukförsäkringens tillkomst innebarskillnader. denFöre

anställde befriades från kostnaderarbetsgivarens åtagande, denatt
undgå betala.inte rimligen hade kunnat Denhan attsom annars
aktuella försäkringarnaförmån den anställde får degenom nusom

för sig be-och sjukvård han i ochinnebär den läkar- äratt som
utföras på privat sjukvårdsinrättning.rättigad till i stället kommer att

få bättre vård. Samma vårdmeto-därvid knappast frågaDet är attom
sjukhusens tekniskabåda fallen och de allmännader används i

privatas. tordei varje fall inte underlägsen de Grundstandard är
på privat sjukvårdsinrättningför antagande vårdensaknas äratt av

erbjuder.kvalitet vad de offentliga sjukhusenhögre än

privata sjukvårdsförsäkringamas syfte inteEnligt kommittén de attvar
Kommittén ansåg det svårt värde-bättre snabbare vård. att attutan varge

tidsvinst.förmån i huvudsak bestod i enen somra

anförde 142:Kommittén s.

försäkringen och andra generellafår den allmännaSamhället genom
till sjukvård. Finansie-åtgärder ha reglerat medborgarnas rättanses

försäkrade och arbetsgivare och medringen sker bidrag frångenom
vid taxeringen. till avdragskattemedel. Bidragen avdragsgilla Rättär
generella det allmänna till-för kostnader för sjukvård denutöver som

för försäkringen eller till-handahåller inom den allmännaramen som
företagshälsovården inte självklar. Avdragsrät-handahålls ärgenom

medförför beskattningen minskar.medför underlaget Denten att
sjukvårdskostnader övervältras andra.därigenom även att

arbetsgivaren inte skulle få avdrag förKommittén förordade i stället att
kostnader han haft för den anställdesbetald försäkringspremie eller för de

sjukvårdsinråttning. Beskattningvård och behandling på privat ut-av
då inte ske och den anställde skulle intefallande försäkringsbelopp skulle

bli förmånsbeskattad.
i väsentligt till grund för de bestämmelserKommitténs förslag låg allt

SFS 1987:i 198788:52, bet. 198788:SkU8,gäller dag prop.som
för för hälso- och skulleArbetsgivare får avdrag kostnader1303.

sjukvårdskost-för ersättning enligt AFL. Andrasjukvård vilken utges
uppkommit insjuknandekostnaderna vidnader avdragsgilla endastär om

intetjänsteförrättning utomlands eller den anställdei samband med om
Anställds förmån friomfattas den allmänna försäkringen. hälso-avav

och sjukvård inte intäkt.tas somupp
fråga för icke offentligt finansierad hälso-avdragsbegränsningenI om

propositionen följande:och sjukvård uttalades i prop. l98788:52, 56

Som jag tidigare föreslagit bör förmånen fri sjukvårdav vara
skattefri hos den anställde. Om sådan subvention inte kopplas tillen

vägrad avdragsrätt hos arbetsgivaren för kostnader för privaten
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försäkringen skulle dettainte via den allmännasjukvård ersättssom
bidravårdens urholkades ochden offentliga ävenleda till att resurser

sjukvård.fördelningen det totala utbudettill ojämnheter i avav

anvisningarnafinns i 20 § och punktAvdragsbegränsningama KL 1 av
inte sikteframgår bestämmelsernatill förarbetena20 § KL. Av att tar

kostnader sina anställdasituation arbetsgivarensnågon än gentemotannan
f och 73.prop. 198788:52, 54s. s.

Läkemedelskostnader

1981 :49 begränsning läke-rabatteras enligt lagenLäkemedel avomsom
avdragsförbudet i 20 § KL.omfattas intemedelskostnader, avm.m.

Tandvård

egentliga sjuk-annorlunda för denI fråga tandvården läget änvarom
Även enligt bestämmel-tandvårdsförmåner skulle, de äldrevården. för

och vad gällde i statligjämförelse ske mellan förmånen somserna, en
erbjudit sina anställda fn tandvårdi allmänhet intetjänst. Eftersom staten

bedömts skattepliktig.förmån enskild tjänst i regelhar sådan i somen
punkt vid deninte motiverad på dennaNågon ändring ansågs senaste

få198788:52 Med någrabestämmelserna 55.prop.översynen s.av
fri tandvård 32 § bdärför förmån 3 KL.undantag beskattas av mom.

ersättning för anställds utgift för tand-arbetsgivare harOm utgetten
patientavgiften skall ersättningenvård i kap. 3 § AFL2 tassom avses

intäkt för den anställde. Enligt AFL 2 kap. 3 § ersätt-utgesupp som
folktandvårdsklinik, odonto-ning tandvård värden meddelas vidför om

allmännas försorg eller lämnaslogisk fakultet eller detarmars genom av
allmänna försäkringskassantandläkare, uppförd på denär en av upp-som

förteckning.rättad
tandvården avgiftsfri.tjugo årFör den under ärärsom

ersättning, denemellertid inte sådanSom intäkt tas om avserupp
heller tandbehand-inte försäkrad enligt AFL. Inteanställd är omsom

förhänsyn till tjänstens kravlingen bedömts erforderlig medhar som
personal eller för andra anställdaförsvarsmaktens submarina och flygande

intelikartade arbetsförhållanden. Slutligen beskattasmed i huvudsak
utförtsdenna har uppkommit och undertandbehandling behovnär av

utomlands.tjänsteförrättning
sjukvårdföreligger alltså skillnad mellan hälso- och tand-De; samten

regel till skillnad frivård. Förmån fri tandvård beskattas motsomav
hälso och sjukvård.

avgörande kriterietdet gäller arbetsgivarens avdragsrätt detNä: är om
Påtandården omfattas ersättningsregler eller inte.AFL:s sättsammaav

förhälso- och sjukvård i övrigt medges avdrag anställdas utgifterförsom
för tandvård omfattas den allmänna försäkringen.som av

3- 14-844
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Försäkringar

Vid sidan den allmänna bestämmelsen fri sjukvård innehåller KLav om
bestämmelser sjuk-även och olycksfallsförsäkringar har tagitsom som

Åri samband med tjänst. 1950 prop. 1950:93, bet. l950:BevU49, SFS
1950:308 infördes i 32 § KL bestämmelsel ersättningattmom. en om

utgått i form livränta på grund sjuk- eller olycksfalls-änsom annan av
försäkring, i samband tjänst, skall hänförasmed till intäkt tjänst.tagen av
Ersättning sjukvårds- och läkarkostnader skall däremot inte tassom avser

intäkt. Några motiv till varför ersättningen för sjukvårds-upp som
och läkarkostnader skulle skattefri framfördes inte i förarbetenavara men
skälet torde sådana förmåner inte beskattades. Skattepliktenattvara
begränsas alltså i huvudsak till den ersättning för inkomstbortfall som
utgår på försäkringen.grund Bestämmelsen har oförändrat innehållav

infördessedan den första stycketnumera e.
punkt anvisningarna tillI l 31 § KL sjuk- eller olycks-närav anges en

fallsförsäkring skall ha tagits i samband med tjänst. Kravet är attanses
premierna för försäkringen skall betalas arbetsgivaren. Vidare fordrasav

anmälan till försäkringsanstalten försäkringen tagits igörsatt attom sam-
band tjänst.med Denna bestämmelse infördes år 1950 och då ävenangav

försäkringspremienvad gällde betalades den anställde.närsom av
Bestämmelserna sjuk- och olycksfallsförsäkringar kom till innanom

den allmänna försäkringen hade införts. Om arbetsgivaren inte bidrog till
täckande sjukvärdskostnader eller hade åtagit sig utbetala sjuklönattav
fick den enskilde skydda sig konsekvenserna sjukdommot av genom
sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

I detta sammanhang bör det finns sjuk- och olycks-nämnas ävenatt
fallsföräkringar inte tagits i samband med tjänst. Kostnaden försom en
sådan försäkring icke avdragsgill levnadskostnad för den skatt-är en
skyldige tecknat försäkringen och utfallande ersättning då heltärsom
skattefri 19 § KL.

Enligt punkt 3 anvisningarna till 32 § skall intäktKL tjänstav som av
värdet bl.a. försäkringar arbetsgivaren betalat denförtas upp av som

anställdes räkning eller den anställde tillhandahållits grundsom annars
anställningen. alltsåDet bestämmelse sikte på försäk-är tarav en som

ringar i allmänhet. Förmånen arbetsgivaren tecknar sjukvårds-attav en
försäkring sjukvärdskostnader torde dock inte beskattas.ersätter Detsom
finns visserligen uttryckligtinte något stadgande undantar sådanasom
premier förhållandet det enligt nämnda anvisnings-är motsattasnarare-
punkt förmånen ersättningen för sjukvärdskostnader ärmen om av-
skattefri kan rimligtvis inte den32 § 1 e underliggande premienmom.
beskattas.

uttryckligt från beskattningEtt undantag har nyligen införts detnär
gäller reseförsäkringar. Enligt punkt anvisningarna3 till 32 § KL ärav
förmån fri försäkring reseskyddavseende under tjänsteresa inte skatte-av
pliktig SOU 1992:57, 199293:127, bet. l99293:SkU10, SFSprop.

enskilda1993: 1515. För näringsidkare motsvarande premie avdrags-är
gill i näringsverksamheten punkt 23 anvisningarna till 23 § MedKL.av
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reseskydd skydd skador på eller egendom uppkom-motavses person som
vid Reseskyddet kan omfatta bl.a. och skadorstöldmer resa. av

resgods, ansvarsskada, överfallsskydd, kostnader olycksfall eller akutvid
sjukdom hemresa vid sjukdom.samt t.ex.

Slutligen kan fr.o.m. 1994 års taxering betalas allmännämnas att en
sjukförsäkringsavgift alla förvärvsinkomster till basbelopp.7,5upp
Avgiften avdragsgill. Avgiften inte knuten någon förmåntill ochär är
statsrättsligt kan den betraktas skatt.som en

AGS och TFA

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS, tillkom börjani 1970-talet,som av
fungerar komplement till den allmänna försäkringen ochettsom ger er-
sättning vid sjukdom åtta dagar eller skattemässigaDensom varar mer.
definitionen avtalsgruppförsäkring gruppsjukförsäkringpå är en som
fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer

avtalsgruppförsäkring m.fl. fastställtseller för lantbrukare enligten som
vissa i lagtexten beskrivna avtal.närmare

AGS enbart inkomstförlust och inte utgifter för sjukvärdskost-ersätter
nader.

1990 års skattereform betraktades AGS i skattehänseendeFöre som en
kapitalförsälcring, utfallandevilket innebar belopp inte beskattades.att

skattereform ersättningGenom 1990 års skall utgår in-tassom upp som
täkt eller intäkttjänst, 32 § 3 KL, näringsverksamhet,av a mom. av

1989:33,punkt 12 anvisningarna till 22 § KL SOU 198990:av prop.
110, bet. SFS Förmänen198990:SkU30, 1990:650. sådan försäkringav
beskattas emellertid inte. gällde före 1990 årsDetsamma skattereform.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA kan beskrivas som en av
arbetsgivaren ansvarighetsförsäkring. kantecknad Den den enskildege
ersättning socialförsäkringen och lagen sjuklön, bl.a. underutöver om

sjukdomstidakut och vid invaliditet. täcker försäkringen kost-Dessutom
arbetsskadan medfört i form och sjukvårdskost-nader läkar-t.ex.som av

nader. Ersättningen för ukvårdskostnader sker skadeståndsrättsligaenligt
principer.

1990 års skattereform ersättning grund kollektivFöre påvar av an-
svarighetsförsäkring skattepliktig tillinte viss del. Genom 1990 års

skattefriheten förskattereform slopades den s.k. dagersättningen från
TFA 19 § och punkt 12 anvisningarna till 22 KL.§av

för sjukvårdskostnader inte eftersomErsättning från TFA beskattas den
utgår skadeståndsrättsliga sjukvårdsförmånerefter grunder. Om föreslås
bli beskattade inte någon särskildbehövs regel undantar sjukvårds-som
ersättningar från TFA eftersom dessa ersättningar ändå inte beskattas.

Skattereglerna för enskilda näringsidkare

Enligt 23 anvisningarna medgespunkt till 23 § KL avdrag förav egen
hälsovård. Vad här enskild näringsidkares utgifter förärsom menas en
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företagshälsovård. kommenteras i avsnittBestämmelsen 5.2.1närmare
företagshälsovård.om

det gäller den enskilde näringsidkarens kostnader i övrigt på sjuk-När
vårdsområdet, för hälso- och sjukvård tandvård, får dessasamtt.ex.

skattskyldiges levnadskostnader för vilka avdrag inte med-denanses som
för avdrag for särskilda fallOm det finns mindre ärett utrymmeges.

finnsframgår avdrag i inkomstslaget tjänst detosäkert. Som nedan om
del äldre avgöranden där avdrag medgetts.en

till framgår premie förpunkt 23 anvisningarna 23 § KLAv attav
i verksamheten avdragsgillreseskyddsförsäkring avseende utgörresa

sådan försäkring kan täckaomkostnad i näringsverksamheten. En bl.a.
sjukvårdskostnader.

i inkomstslaget tjänstAvdrag

levnads-sjukvård tandvård inte avdragsgillaKostnader för och anses som
skattskyldige. finns emellertidkostnader vården den Detnär ettavser

exempel kanrättsfall avdrag har medgetts. Somantal äldre där nämnas
RÅ tandbehandlingvalthornist fick avdrag för1961:53 där som varen

1:49 bedömdes emellertid sångaresnödvändig för yrket. I R77 en
avdragsgill levnadskostnad.tandbehandling intesom en

beskattning inkomst och förmögenhetRSV:s Handledning förI av
avdragsrätt inte föreligger för kostnaderpraxis, dvs.sägs attatt avm.m.

fåtal avgöranden där avdrag fördetta slag, inte bör ändrad ettavanses
speciella förhållanden.viss del tandvårdskostnaden medgetts avav

överväganden förslag5.1.4 och

Inledning

framgår avsnitt 5.1.3, begränsadArbetsgivarens avdragsrätt är, som av
Samtidigt flertalet sjuk-sjukvårdsområdet. undantasför kostnader inom

detvårdsförmåner från förrnânsbeskattning. Utgångspunkten bör attvara
förnågra särskilda avdragsbegränsningar arbets-inte skall finnas en

anställdeför anställdas sjukvård Den bör be-givares kostnader m.m.
förmånarbetsgivaren betalda värdenskattas iden mån den utgör enav

riktlinjer i överensstämmelserefonnering enligt dessaför honom. En är
inkomstbeskattningen föranleder ställningstagandegrunderna förmed men

fråneventuella undantag beskattning och,till värderingsfrågor,bl.a. som
defmitionsfrågor.avgränsningsproblem och Ett fler-följd undantag,en av

behandlats i tidigare lagstiftningsärenden. Dettal dessa problem harav
de motiverar dagens bestäm-finns skäl undersöka argumentatt om som

sjukvårdsomrâdet fortfarande har bärkraft och det finnsmelser på om
reforrnera bestämmelserna enligt de redovisade rikt-möjligheter att nyss

behandlas arbetsgivarens därefter förmåns-linjerna. Närmast avdrag och
beskattning den anställde.av
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Arbetsgivarens avdrag

Utredningens forslag: Avdragsbegränsningama för arbetsgivarnas
utgifter för anställdas hälso- sjukvårdoch bort.tas

Skälen för utredningens förslag: Inför 1990 års skattereform disku-
terades alternativ förmetod uppnå likformig be-attsom en en mer-
skattning mellan kontantlön och andra löneförmåner begränsaatt-
arbetsgivarens avdragsrätt. I betänkandet Reformerad inkomstbeskattning
SOU framhålls1989:33, del 1 bestämmelserna sjukvårdsområdet

sådant exempel. Metoden, skulle ha kunnat tillämpasettsom som gene-
rellt för olika fönnåner, avvisades dock bl.a. följande skäl.typer av av

Förmåner i kontant lön skulle privatekonomisktän lön-annat vara
vid %bolagsskatt på 28 speciellt för anställda med hög margi-samma en

nalskatt. Avdragsbegränsningen skulle bara påverka arbetsgivare som
betalar skatt i Sverige. skulle därför inteDen likformigge en mera
beskattning lönefönnåner utbetalas kommuner, vissastat,av som av
ideella organisationer utländska företag.samt

Det bl.a. dessa brister kännetecknar dagens förär be-systemsom
skattning hälso- sjukvårdsförmåner,och där den skattemässiga bedöm-av
ningen har sin tyngdpunkt på avdragssidan.

Det för bort avdragsbegränsningarna dockärtyngsta argumentet att ta
företag bör medges avdrag för kostnader företagsekono-äratt ett som

miskt motiverade. När nyckelpersoner olika nivåer företageti bortaär
från arbetet på grund sjukdom innebärakan det skada för före-storav

Detta sig särskilt ofta gällande för småföretag där verksam-görtaget.
heten i regel uppbyggd kring fåtal jämförelseär En kanett personer.

med andra produktionsfaktorer,göras maskin, där avbrottt.ex. etten
leder till skada för företaget utgifteroch där för snabbt i gångatt
maskinen avdragsgilla. Om skadan åtgärdassnabbt ökar företagets in-är
täkter till fördel for företaget, de anställda och slutligen det allmänna

ökade skatteintäkter.genom
förarbetenaI till nuvarande bestämmelser har flera anförts förargument
avdragsrätten för sjukvårdsområdetkostnader skall begränsad.att vara

Ett skäl avdragsrätt för för sjukvårdkostnader den generellaär utöveratt
tillhandahållerdet allmänna inte självklar eftersom förunderlagetärsom

beskattningen minskar och sjukvârdskostnadema övervältras på andra.att
Denna ståndpunkt dock inte invändningsfri. Den privata vård viär som
här talar inte till någon del offentligt finansierad.är privataDenom
vården offentligaavlastar den vården vilket innebär kostnaderna föratt

och kommun totalt borde minska eftersom företagens avdragsrättstat sett
endast täcker %28 de kostnader den privata vården Övertagitav som
från den offentliga vårdapparaten.

Ett ytterligare förmotiv nuvarande avdragsbegränsningar har varit att
avdragsrätt skulle till offentligaleda den vårdens urolkadesatten resurser
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totala utbudetdetfördelningenojärnnheter ibidra tilloch även avav
slutna vårdenfinansierade äroffentligtden ickegällersjukvård. När det

vård.subventionerad DenkraftigtAlternativethöga. ärkostnaderna en
i debortaköernatillgänglighet och ärvården har högoffentliga numera

offentligtför ickeintressetskäl kommerdessaEnbartflesta sektorer. av
vårdkapacitetenden privataVidare ärvård begränsat.finansierad att vara

finansieradoffentligtickeavseendesjukvårdsförmånerrelativt liten. De
begränsadaktuellafall torde äri flertalet natur.vårdsluten avvarasom
avdragsrättinförandedärförbedömningUtredningens är att ett somav

inteanställdeförmånsbeskattning denmån balanserasi någon avenav
hälso- ochfinansieradeoffentligtickedenleda tillkommer attatt

omfattning.någonökar isjukvården större
inkomstskattemässigtför inteflera skälSammanfattningsvis finns det att

före-Utredningenavdragsbegränsningar.sjukvårdsområdetreglera genom
bort.arbetsgivarnaföravdragsbegränsningarnaslår därför tasatt

tillhandahållandearbetsgivarensfråganbehandlasavsnittI nästa avom
för denförmånskattepliktiginnefattarocksåsjukvårdfri hälso- och en
förmånsådaneftersomarbetsgivarenförbetydelseharanställde. Detta en

löneskatt och påverkararbetsgivaravgiftersärskildföringår i underlaget
kontrolluppgift.lämnaoch skyldighetenpreliminärskatteavdraget att

ibehandlasförslageteffekternaekonomiskadeFrågor avom
kapitel 9.
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Förmånsbeskattning den anställdeav

Hälso- sjukvårdoch

Utredningens förslag: En anställds förmåner fri hälso- och sjuk-av
vård skall intäkt. Fönnånema värderas enligt följandetas upp som

för ojfentligt finansierad hälso- och sjukvård värdet arbets-är-
givarens kostnader för täcka den anställdes patientavgifter ochatt
läkemedelskostnader,

för icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård värderas för--
månen till den patient- eller vårdavgift hade tagits förutsom
motsvarande behandling inom den offentligt finansierade vården,

förmån fn sjukvårdsförsâkring beskattas inte. l stället beskattasav-
förmån fri hälso- och sjukvård vid vårdutnyttjandet motsvarandeav
patient- eller vårdavgiften.

Förutsättningen för icke offentligt finansierad vård skall värde-att
till belopp motsvarande patientavgiften denär anställdeettras att

hade haft till offentligt finansierad vårdrätt och han verksamäratt
hos arbetsgivaren i icke obetydlig omfattning. För förmånenatt av
fri sjukvårdsförsäkring inte skall beskattas löpande krävs denatt an-
ställde verksam hos arbetsgivaren i ickeär oväsentlig omfattning.

Skälen for utredningens förslag:

Fömiânsfrågan

Utredningen har föregåendei avsnitt föreslagit arbetsgivare skallatt
medges avdrag för kostnader för hälso- och sjukvård han tillhanda-som
håller sina anställda. detta avsnitt behandlas fråganI arbetsgivarensom
tillhandahållande också innebär den anställde får skattepliktigatt en
förmån. I den mån den fria hälso- och sjukvården innefattar skatte-en
pliktig förmån skall den i avgifts-, uppbörds- och kontrolluppgifts-
hänseende behandlas varje löneförmån. därförDet viktigtärsom annan

gränsdragningen i detta hänseende blir så tydligatt möjligt.som
Olikformig beskattning arbetsinkomster tillleder samhällsekono-av

miska snedvridningar. Ett neutralt skattesystem kräver alla förmåneratt
utgår för tjänsten beskattas likvärdigt. finns dock fallDet där dennasom

princip inte möjlig ellerär lämplig upprätthålla. offentligaNär denatt
vården dåligt utbyggd ansågs det strida skatteförmågeprincipenmotvar

beskatta fri hälso- och sjukvård. iDetta gälldeatt synnerhet sjuk-när
domen varade längre tid.en

dagI lägetär annorlunda. Sjukvården tillgänglig förär alla. Vid sidan
vårdcentraler och andra offentliga vårdinrättningar finns privatprakti-av

serande läkare erbjuder samhället subventionerad hälso- och sjuk-som av
vård. Genom det offentliga ersättningssystemet till privatprakti-nya
serande läkare och sjukgymnaster har ytterligare tagits för ökasteg att



1994:98SOUsjukvård...ochfri hälso-Förmåner72 av

Läkemedelvårdgivare. ärprivatpraktiserandeetableringen av
läkemedelskostnadervård- ochhögkostnadsskydd försubventionerade. Ett

anspråkibehöverför denkostnaderna tahåller även somnere
sjuklön och AFLlagenutsträckning. Genomivårdnesursema större om

sjukdom.vidsjukpenningellerutgår sjuklön
beroendesin välfärdför ärnågon attknappastkanDet avsomvara

ersättningi formsig detför-sjukvården, ärsörjerarbetsgivaren avvare
tillhandahållerarbetsgivarenellerpatientavgifterochläkemedelför att

sjukvårdstjänster.
levnads-privatsjukvårdochhälso- ärutgifter förenskildesDen en

offent-inom denläkarbesökVidavdragsgill.intekostnad är m.m.som
vårdutnyttjarenskildeOm denpatientavgifter betalas.skallvårdenliga

försäkringsbolaget ellerpremier tillskallfinansieradoffentligtinte ärsom
således intekostnaderbetalas. Dessa ärprivatsjukhusetvårdavgifter till

avdragsgilla.
blirsjukvårdfri hälso- ochanställdtillhandahållerarbetsgivarenNär en

skiljaanledningfinnskomplicerad. Det attfrågan omgenast mer
finansieradoffentligtförkostnaderanställdesbetalar denarbetsgivaren

båda fallen ibehandlar deVivård.finansieradoffentligtickeellervård
följande.det

.Ojfentligt vårdfinansierad

fast-förmånen lättfinansierade vården ärojfentligt attgäller dendetNär
patient-anställdesbetalar denarbetsgivarenbestår iFörmånenställa. att

svårigheteringaföreliggerläkemedelskostnader. Det attavgifter eller
arbetsgivaren harvadtillvärderasförmån. bör ersattDenvärdera denna
läkemedelskostnadema.patientavgiften ellerför, dvs.skattskyldigeden

detpatientavgifterför dennes äranställdedenarbetsgivaren ersätterNär
betal-sjukvårdsförmåner,ochhälso-frågainte utani realiteten omom

levnadskostnader.privataanställdesdenning av

finansierad vårdojfentligtIcke

vissa falldet ifinansierade vården äroffentligtickedenfrågaI om
anställdeföreligger för denförmånskattepliktigsvårare avgöraatt enom

sjukvårdsförsäkring.ellerdirektbetalar denarbetsgivarennär genom en
situationer.olikaurskilja någragårDet att

vilken innebärköprincipengälleroffentlig vård attutnyttjandetVid av
föreligger.skälmedicinskaprincip endast görsfrån dennaundantag om

fall till ökadeleder i vissauppkommadärmed kanväntetidDen som
sjukvårdsförsäkringartecknaföretaget. Genomkostnader för att t.ex. som

förvård vidfår vård ellersnabbtpersonalföretagets engaranterar att
kostnader begränsas. Enföretagetstidpunkt kanlämpligföretaget mest

sårbart företagetgivetvis viktigare äravbrottsförsäkringsådan är mer
med försäkrings-kontakterutredningensVidanställdes frånvaro.vid den
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bolagen har framkommit många småföretag har tecknat sjukvårdsför-att
säkringar det skälet verksamheten uppbyggd kring ellerärattav etten
fåtal Vanligast arbetsgivarenär betalar för sådan privatattpersoner.
sjukvård den anställde enligt HSL har få i den offentligarätt attsom
vården. Motivet för arbetsgivaren ändå betala hela sjukvårdskostnadenatt
vid privat sjukvårdsinrättning försäkra sigär nyckelpersoneratten attom
får snabbare vård vad den offentligaän vården kan elleren garantera att
vården kan ske vid för arbetsgivaren lämplig tidpunkt.en

För arbetsgivaren kostnaden för den tidsvinstär den privata vårdensom
kan medel begränsa ofta mycket inkornstbortfallett störreatt ettge som
sjukfrånvaron skulle kunna leda till. Frågan den hälso- ochärannars om
sjukvård arbetsgivaren betalar också innefattar förmån for densom en
anställde. I det sammanhanget kan det förekommerävennoteras att att
privatpersoner tecknar privata sjukförsäkringar. Denna marknad dockär
mycket begränsad. Detta torde bero på privatperson kan fåatt en
motsvarande vård likvärdig kvalitet inom för den offentligaav ramen
vården för kostnad begränsad till patientavgiften. Vid angivnaen
förhållanden det enligt utredningensär uppfattning tveksamt beskattaatt

anställd för sjukförsäkring i arbetsgivarensär intressetagenen en som
och dessutom i det enskilda fallet inte den anställde övervetsom man om
huvud förmån. Däremot utredningen dentaget attser som en anser
anställde skall beskattas för värdet belopp motsvarandeatt ettav
patientavgiften arbetsgivaren. Denna fråga behandlasersatt nämnareav
nedan under rubriken patientavgiftsmodellen.

finnsDet dock fall där det motiverat beskattaär den anställde föratt
privat sjukvård arbetsgivaren fritt tillhandahåller. Som framgårsom av
uppgifterna från Sophiahemmet finns det antal patienter självaett som
betalar vården deras arbetsgivare inkopplade.är förekommerDetutan att
givetvis också privat vård arbetsgivaren betalar det frågaärutan attsom

avbrottsförsälcring. Det inte möjligt urskiljaär varje sådantattom en
enskilt fall. Utredningen i drahar stället valt gränsen schablonmässigtatt
på så densätt anställde i ickeär verksam i företaget oväsentligatt om
omfattning presumtionenär det fråga vård i första handäratt somom
utförts i arbetsgivarens intresse. En situation där den anställde börannan
beskattas för förmånen fri icke offentligt finansierad vård denärav om
anställde inte har till denrätt aktuella behandlingen inom den offentligt
finansierade värden. Det gäller skönhetsoperationer o.d. Vi behand-t.ex.
lar dessa frågor närmare nedan efter patientavgiftsmodellen.

Ihtientavgiftsmødellen

Utredningen föreslår skäl tidigare redovisats förmånenattav som- -
fri icke offentligt finansierad vård skall värderas till beloppav ett som

patientavgiften för offentligtdet finansierade alternativet.motsvarar Det
bör gälla både den slutna och den vården.öppna

l avsnitt 5.1.1 finns redogörelse för med patientavgifter.systemeten
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erbjuds.i landet vårdenbl.a. påvarierar beroendePatientavgiftema var
jämförelse. Enligt utred-avgift gällerdärför vilkenEn fråga är somsom

vården utnyttjasden därtillämpas påde avgifterningen bör ort varasom
praktiskaframför allt motiveratför värderingen. Dettaavgörande är av

hålla reda denendast behöverutför åtgärdenskäl eftersom den som
följer för övrigtmetodverksam. Dennagäller där hantaxa är avsom

till pris.förmån skall värderasreglernade allmänna ortensatt en
finns naturligtvis intevårdenoffentligt finansieradeickeInom den

offentligthögkostnadsskyddet i denkostnader motsvarandenågot tak for
tak skulle leda tillinföra sådantskattemässigtvården.finansierade Att ett

utnyttjar både offent-skattskyldigagällerproblem detpraktiska när som
förstärks iproblemfinansierad vård. Dettaoffentligtligt och icke attav

patientavgifterför ochkostnadernasamordnatshögkostnadsskyddet har
patientavgifts-enligtvärderingVidare innebärläkemedelskostnader. en

inte kanbeskattningskonsekvenseroskäliganågrai övrigt attsystemet
Vid angivnainte beaktas.högkostnadsskyddetuppkomma även omanses

vårdåtgärd skall värde-varje enskildföreslår utredningenförhållanden att
vårdenoffentligt finansierade lag-i denbeaktande detför sig utan avras

högkostnadsskyddet.stadgade
patientavgift bör hanför tänktbeskattasfall den anställdeI de en

ellerutgifter i formför övrigaför kontant lönbeskattas resoravsom
vården.och intearbetsgivaren betalatandra omkostnader avsersomsom

sjukvård till beloppfri hälso- ochFörmånsbeskattningen mot-ettav
administrativ belast-till ökadoundvikligenpatientavgift ledersvarande en

Med hänsyn tilloch arbetsgivaren.försäkringsbolagför vårdgivaren,ning
torde dockflesta vårdgivarekänt för depatientavgiftssystemet äratt

något uppgifts-Vidare behövs intebegränsade.värderingsproblemen vara
självrisk dearbetsgivarenvårdgivarenlämnande i det fall tar ut en av

sådant fallpatientavgiften. Imotsvarandeanställda till belopp ettett
anställde.skattepliktig förmån för den Ettnågongivetvis inteuppkommer
Utredningenöverutnyttjande vård.dessutommotverkarsådant system av

ochbedriver hälso-företagshälsovårdsenhetererfarit ävenhar att som
patientavgiftssystem.fall använder sigsjukvård i många redan ettav

sjukvárdsförsäkring beskattasfönnánerBör enav

privatamindre ocholika större,Skandia erbjuder två typer, en aven
arbetgivare.enbart Denkan tecknassjukvårdsförsäkringar. Dessa av

denvård medanomfattar enbart sluten större ävenmindre försäkringen
kronor för denHelårspremien uppgår till l 800vård.inkluderar öppen

omfattandekronor för denoch till 5 000mindre försäkringen merca
försäkringen.

Även försäkringar.privata Denhar tvåTrygg-Hansa SPP typer av
utesluter på så oftastpå 000 kronor ochmindre självrisk 1 sätthar en

och försäkringenHelårspremien uppgår till l 300 kronoröppenvården.
Försäkringen täcker den sjukesprivatpersoner.kan tecknasäven av

Kostnader överstiger dettaavgifter till 000 kronor.samtliga 5 somupp
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belopp tillersätts 3 basbelopp Trygg-Hansa SPP godkänner be-upp om
handlingen. bådaI fallen självriskenär 1 000 kronor. Den för-större
säkringen självrisk har årspremie 000 kronor.5 för-utan Enen ca
säkrad i Trygg-Hansa SPP blir inte automatisk hänvisad till privaten
sjukvårdsinrättning, vilket innebär förmånen tillgången tillutgörsatt av
information den försäkrade kan få tillgång till den bästa vården,om var

denna offentlig ellerär privat. Detta konkretoavsett är mervärdeom ett
försäkring måste inhämta på Mervärdetutan sätt.som en person annat av

att före i kön finns hos båda försäkringsbolagen.
Wasa tillhandahåller också två privatförsäkringar. Premien förtyper av

den mindre försäkringen uppgår till %4 basbeloppet medan premienav
för den omfattande varierar mellan 12 och %25 basbeloppet. Detmer av
förekommer olika försäkringar arbetsgivaren kan teckna ochsom som er-
bjuder olika privata sjukvårdstjänster. Det kan i förstone naturligtanses

den anställde i dessa fall bör beskattas för förmånsbeloppatt ett mot-
svarande försäkringspremien. Ett sådant torde ocksåsynsätt detvara van-
liga inom inkomstbeskattningen jfr punkt 3 anvisningarna till 32 §av
KL vissaäven undantag finns, fömtån fri grupplivförsäkringt.ex.om av
32 § 3 KL. sådanEn lösning har nackdelen bl.a. den ära mom. att
svår samordna med de fall då arbetsgivaren direktatt betalar sjukvårds-
kostnaderna. förekommerDet nämligen arbetsgivare tecknar avtalatt
direkt med privatklinik gå via försäkring.utan atten en

En arbetsgivare kan också i anställningsavtal ellerett sättannat
utfästa sig bekosta den anställdes vård med villkor kanskeatt för-ärsom
delaktigare arbetsgivarenän tecknat försäkring. dessal fall tordeom en
förmånsbeskattning inte komma i fråga förrän förmånen utnyttjas. För
den anställde torde arbetsgivarens utfästelse för vissa utgifteratt svara

lika mycket försäkring.värd Det därförär svårt motiveravara som en att
varför enbart försäkringsfallet skall leda till förmånsbeskattning.
Ett problem uppkommer beträffandeannat omedelbar beskattningsom en

förmånen arbetsgivaren tecknar sjukvårdsförsäkring föratt denav av en
anställde hur förmånenär skall värderas. Detta gäller i synnerhet när
arbetsgivaren tecknat kollektiv försäkring för samtliga anställda. Vi ären
alltså tillbaka till den fråga diskuterats tidigare nämligen det ärattsom
både arbetsgivaren och den anställde har intresse försäkringettsom av en

vissa fördelar. Som vi tidigare konstaterat det inte möjligtärsom ger att
finna tillräckligt säker grund för objektivt bedöma när mervärdeen att ett
föreligger för den anställde och hur det skall värderas. Härtill kommer
de tekniska och administrativa svårigheter med bl.a. kollektiva försäk-
ringar. Utredningen föreslår därför förmånen fri sjukvårdsför-att av en
säkring inte skall beskattas. I stället skall utnyttjandet den vårdav som
försäkringen beskattasersätter förmån. förmånDenna skallsom en
sätt redovisats värderas till belopp motsvarande patientavgiften.ovan ett
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bör omfattasvård intefinansieradoffentligtIcke som
patientavgiftsmodellenav

hälso-och slutenförmånsbeskattning öppenreglernaföreslagnaDe avom
missbruk.får inte leda tillfinansieradoffentligtsjukvård inteoch ärsom

behandlingbekostararbetsgivaretänkbar möjlighetEn är att somenen
genomförasskulle ha kunnataldrigmotiverad ochmedicinsktinte är som

kansjukvården. Detochfinansierade hälso-offentligtden exem-genom
kankosmetiska operationer. Det ävenfråga vissapelvis varaomvara

tillhandahåller på grundinteoffentliga vårdenåtgärder denandra avsom
alltidförmånbehandlingarför sådana ärErsättningprioriteringar. somen

marknadsvärdet.beskattas tillbör
finansierade vården.offentligtkoppling till denfinnsvårt förslagI en

till beloppanspråk värderasifri vårdFörmånen motsva-etttassomav
motsvarande vård inom denförhade tagitspatientavgiftrande den utsom

behandlingockså deninnebärfinansierade vården. Detoffentligt att som
vår-offentligautföras inom denhade kunnatfråga likadet gärnaär om

aktuellahaft till denanställde hade rättdenFörutsättningenden. är att
Behandlingfinansierade vården.offentligtdenbehandlingen inom som en

vårdenfinansieradeoffentligtberättigad till i denskattskyldig inte är
patientavgift.tillvärderingalltså frånundantas en

förmånen friuppfylld förförutsättning börYtterligare att avvaraen
motsvarandebeloppvärderas tillvård skallfinansieradoffentligticke ett
utredningensgmnd förviktigframgått tidigare ärpatientavgiften. Som en

patientavgiften vårdentillförmånsvärdet skall begränsasståndpunkt attatt
vidkostnaderarbetsgivarensminimerasyftar tilltypiskt ettatt av-sett

skallden anställdebehandlingensyftet med ärliggerdettabrott. I attatt
utnyttjasreglernaundvikaåtergå i tjänst. För attt.ex.attatt genom upp-

förförutsättningliknande börelleranställningsavtalformella.rätta en
verksam hosanställdeden ärtillämpningvärderingsregelns attvara

förföreslås gällaSamma kravomfattning.oväsentligarbetsgivaren i icke
skattefri.sjukvårdsförsäkring skallfriförmånenatt vara.av

liknande betydel-haroväsentlig omfattningverksam i ickeBegreppet en
tillämpas föromfattning,oväsentligi ickearbetatbegreppet somse som

innebäroväsentlig omfattningickearbetat inäringsverksamhet. Begreppet
förbetydelsevilket bl.a. harnäringsverksamhetaktivfrågadet äratt om
påDefinitionenskall betalas.löneskattsärskildegenavgifter ellerom

aktivFöri kap. 3 § AFL.finns 11näringsverksamhet attaktiv numera
uttalanden ienligtföreligga fordrasskallnäringsverksamhet anses

sysslomaskall hanormalfalletskattskyldige i ägnatförarbetena denatt
åtgår förden tidtredjedelminstnäringsverksamheteni som enaven

Översatt haskulle därför begreppetanställdtillanställning.vanlig atten
anställde skallinnebära denomfattningoväsentligi ickevarit verksam att

arbetsgivaren.anställning hostredjedelsminstha en
förverksamhet beskattas hanpåuppfyller kravetanställde inteOm den

någoninte tecknatarbetsgivarensjukvårdsförsäkringen. Harförmånen av
beskattningsjukvårdskostnaderna skerdirekt förförsäkring utan ensvarar
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marknadsvärdet, för belopp motsvarandemotsvarande dvs. normalt ett
arbetsgivarens kostnader.

ligger patientavgiftsvärderingen värdetDet i sakens natur att avser av
sådana för-sjukhuset. omfattar intesjälva vården och vistelsen på Den

eventuella kringkostnadermåner består arbetsgivaren står förattavsom
i form eller liknande.av resor

gäller anställda inteYtterligare undantag kan ärövervägasett som som
till denförsäkrade enligt eller grund inte harAFL rättsom annan

sjukvården tandvården. Det kansubventionerade hälso- och samt vara
och inte hellerinte svenska medborgare ärär att ansepersoner somsom

bosatta i Sverige.som
för förmånen ickeSom tidigare förutsättningennämnts är att av

sjukvård skall värderas till beloppoffentligt finansierad hälso- och ett
patientavgiften anställde hade haft till behand-motsvarande den rättatt

sjukförsäkringen sådana anställdalingen inom den allmänna Förm.m.
offentliga finansieringen och alltså inte harinte omfattas densom somav

vården skalltill offentligt finansierad vård gäller värdeträtt att av
innebärberäknas marknadsvärdet. den anställde arbetsgivarenstill För

inbesparad levnadskostnad. Hadeutgifter för vården i sin helhet en
förvården hade den anställde fåttarbetsgivaren inte bekostat svara

bör därför beskattas för värdet vården.utgifterna själv. anställdeDen av

förmånsvärdetjämkningNedsättning och av

den skattskyldige ersättning förUtredningens förslag: Om utger
förmåner sjukvårdsområdet skall förmånsvärdetpå ned medsättas
motsvarande belopp.

jämkas uppåt eller nedåtVärdet förmån får det finnsav en om syn-
nerliga skäl.

Skälen anvisningarna tillför utredningens förslag: Enligt 4punkt av
förmånsvärdet skattskyldige42 § KL skall ned den ersätt-sättas utgerom

förning förmån. fråga värden beräknasDet förmånerären varsom
schablonmässigt enligt anvisningarna till nämndapunkt 2 och 3 av
paragraf måltidsförmåner. föreslagit ocksåbil- och Utredningen har att
värderingen förmåner sjukvårdsområdet skall skepå hälso- ochav
schablonmässigt. följande motsvarandeI det behandlas frågan om en
nedsättningsmöjlighet också behövs beträffande hälso- och sjukvårdsför-
måner.

Vid företrädarede kontakter utredningen haft med bl.a. för före-som
tagshälsovården har kommit fram det relativt vanligt de anställdaäratt att
betalar patientavgift för sådana läkarbesök inte arbets-ären m.m. som
relaterade, dvs. för sådana tjänster inte inom företagshälso-som ryms
vårdsbegreppet.
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patientavgift förmånsvärdetden anställde betalar bör nedNär sättasen
patientavgiftmed motsvarande belopp. Om den företagshälsovårds-som

enheten eller den inrättning tillhandahåller icke offentligt finansieradsom
tillämpar med vad motsvarandevård besök kostaröppen överensstämmer

finansierade vården blir någon förmåns-inom den offentligt resultatet att
följd vårt tidigare förslagbeskattning inte utlöses. Detta är atten av

förmån offentligt finansierad vård skallfri icke värderas till beloppettav
offentligt finansierademotsvarande patientavgiften inom den vården.

medför vårdinrättningen och arbetsgivaren slipper admini-Detta att en
rapportering och kontrolluppgift.strativ omgång med

anvisningspunkten innehåller ytterligare regel,Den aktuella en men av
måltidsförmåner får jämkas uppåtslag. Värdet bil- och ellerett annat av

nedåt finns synnerliga skäl.detom
Även på sjukvårdsområdet finnasför förmåner hälso- och kan det

förmånsvårdetbehov jämka uppåt eller nedåt. Med hänsyn till deattav
relativt låga fönnånsvärdena torde behovet jämkning företrädesvisav
gälla höjning värdet.en av

jämkning uppåt utgångsläget för de föreslagnaNär det gäller ären
på uppfattningen det till delvärderingsreglema de bygger att storatt

tillhandahålla sluten icke offentligtligger i arbetsgivarens intresse att Lex.
finansierad vård. fråga snabbt tillbaka nyckelpersoner iDet är attom

vården tilltjänst eller bättre kunna planlägga med hänsyn arbetet.att
Värderingsregeln också svenska förhållanden där skillnadenbygger

offentligt finansierad vård liten.mellan offentligt och icke är
föreslagna reglerna kan emellertid komma utnyttjas för andraDe att

syften. behandlingar den offentliga hälso- och sjuk-När det gäller som
vården inte tillhandahåller innebär värderingsreglema i sig spärren

den anställde hade haft tillde enbart gäller rättattgenom om
behandlingen offentligt finansierade vården.inom den

kan situationer där vård erbjuds utomlands på väsentligtDet tänkas
bättre villkor svenska offentliga eller privata sjukhus. sådantIän ett
fall det rimligt jämka uppåt.värdetär att

Enligt utredningens bedömning torde inte många situationer uppstå då
jämkningsregeln behöver tillämpas. Standarden på den svenska hälso-
och sjukvården och vården kraftigt subventionerad. ekono-hög Detär är
miska intresset för hitta lösningar torde därför begränsat.att varaegna
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Ihndvård

Utredningens förslag: Avdragsbegränsningarna för arbetsgivaren tas
bort. Den anställde skall beskattas för värdet den tandvårdav som
arbetsgivaren tillhandahåller eller betalar. Förmånen skall värderas
till marknadsvärdet.

För submarin och flygande personal föreslås Skattefriheten finnsatt
kvar för sådan tandbehandling erforderlig för tjänsten.ärsom

Skälen för utredningens förslag: När det gäller tandvård föreslås att
avdragsbegränsningarna bort för arbetsgivarna. I fråga förmånsbe-tas om
skattningen de anställda kan det diskuteras förmånsvärtlet skallav om
begränsas på liknande för vård inom densätt icke offentligt fman-som
sierade hälso- och sjukvården.

Genom tandvårdsförsäkringen subventioneras vuxentandvården. Det
finns få tandläkare står utanför sjukförsäkringensytterst ersätt-som
ningssystem. förhållande skiljerDetta tandvården från hälso- och sjuk-
vården. innebärDet i princip all den tandvård utförs offentligtäratt som
finansierad.

Utredningen bedömer det avbrottsförsäkringsperspektiv finnsatt ettur
mycket begränsat intresse hos arbetsgivarna bekosta sådan tandvårdett att

inte offentligt finansierad. behövsär Det därför inga särskilda be-som
stämmelser för icke offentligt finansierad tandvård.

För flygande och submarin personal ställs vissa krav på tandstatus
eftersom förändringar i atmosfärtryck kan utlösa akuta käk- och tand-
smärtor flyg- och dyksäkerhetenäventyrar ifr Försvarets för-t.ex.som
fattningssamling 1986:25. Som tidigare förmånsbeskattasnämnts inte
försvarsmaktens flygande och submarina personal och andra anställda
med i huvudsak likartade förhållanden för tandbehandling krävs försom
tjänsten. Det saknas anledning ändra denna ordning. Nuvarande be-att
stämmelse i 32 § 3 b kvarstårKL därför oförändrad för dessamom.
yrkesgrupper.

Läkemedelskostnader

Utredningens förslag: Skattefriheten för förmån fria läkemedelav
bort. I övrigt inte några särskilda bestämmelser erforderligaärtas

sikte på läkemedelskostnader.tarsom

Skälen för utredningens förslag: Enligt lagen 1981 :49 begräns-om
ning läkemedelskostnader, tillhandahålls receptbelagda läke-av m.m.
medel och vissa receptfria läkemedel kostnadsfritt eller till reducerat pris.



1994:98SOUsjukvård...fri hälso- och80 Förmåner av

högkostnadsskyddet, vilket innebärs.k.ingår i detLäkemedel dessutom
begränsade.enskildes utgifterden äratt

läkemedel finns inte. Där-sikteavdragsbestämmelserNågra tarsom
Tillinkomstslaget tjänst.fria läkemedel iförmånsbeskattas inteemot

delas i offent-läkemedel intesjukvården kanhälso- ochskillnad mot upp
denfinansierade. Det innebäroffentligtfinansierade eller ickeligt att

högkost-läkemedel regelmässigt begränsasutgifter förskattskyldiges av
förefaller omotiverad. För-särbehandlingskattemässignadsskyddet. En

samhället subven-den anställdesarbetsgivaren betalar avmånen attav
begränsning.beskattasläkemedelskostnader börtionerade utan

näringsidkareEnskilda

fysiskanäringsidkare ochEnskildaUtredningens förslag: personer
i näringsverksam-handelsbolag medges avdragdelägare iärsom

värdet sådansjukvård till den delför hälso- ochheten för kostnad av
föranställd. Avdrag medgesintäkt förvård inte skall tas upp som

för avdragsrätt detFörutsättningen ärsjukvârdsförsäkring. är att
fråga aktiv näringsverksamhet.om

näringsidkare och fysiskaförslag: EnskildaSkälen for utredningens
skatte-handelsbolag bör komma idelägare iär sammapersoner som

aktiebolag.drevs Detverksamhetenmässiga situation ettgenomsom om
inte beskattas formån anställdavdrag bör medges i deninnebär att en

motsvarande förmån.
tillräckligt avdragsbe-det inteenskilda näringsidkare tordeFör attvara

anvisningarna till 20 §punkt KLgränsningama i 20 § KL och 1 tasav
på enskilda näringsidkarebestämmelser siktebort i den mån dessa tar
arbetsgivare. Förpå företagare i rollenoch inte enbart en en-somen

riktar sig tilloch sjukvårdskild näringsidkare torde hälso- som
näringsverksamhetendriftkostnad inäringsidkaren själv inte anses som en

bestämmelser ilevnadskostnad allmännaicke avdragsgillutan som en
anvisningarna tillframgå punkt 2320 § behöver därförKL. Det av av

för hälso- och sjukvård.för kostnad23 § KL avdrag medgesatt egen
sådan vård inte skalltill del värdetAvdrag bör medges den tas uppav

finansierad vårdför offentligtbetyderintäkt för anställd. Det attsom
arbetsgivaren betalar deneftersom förmånmedges inte avdrag attav

förmånens värdepatientavgift skall beskattas ochanställdes att motsvarar
finansierad vård kan avdrag medgespatientavgiften. icke offentligtFör
skall intäkt för anställd.till sådan vård inteden del värdet tasav upp som

uppfylldaanvisningarna till 42 § KLOm förutsättningarna i punkt 6 ärav
behandling kostar 000 kronorinnebär alltså bestämmelsen 1att en som

patientavgiften 120 kronor föravdrag på 880 kronor ärett omger
offentliga vården.motsvarande behandling inom den
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eftersom förmånbehövs inte någon regleringläkemedelskostnaderFör
böralltid skall beskattas. Däremotför anställd fria läkemedel enen av

för tandvårdför kostnaderenskild näringsidkare medges avdrag egen
i motsvarandeförutsättning anställdeller vaccination under att en

förmånsbeskattning.behandlingsituation åtnjuta sådankunnat utan
för tandbehandling och vaccinationmedgesVidare bör avdrag

förmånsbeskattning i inkomstslagetfrånvilkor undantagensamma som
tjänst.

arbetsgivaren i icke oväsentligverksam hosanställdFör ärsomen
sjukvårdsförsälcring. ställetfri Iinte förmånenomfattning beskattas av en

i anspråk försäkringen.anställdebeskattas förmånen dennär tar
Utredningen föreslår därförnäringsidkare.gälla förMotsvarande bör en

näringsverksamhet. Ensjukvårdsförsäkring imedges föravdrag skallatt
anvis-föreslås införas i punkt 23innehållbestämmelse med detta av

försäkringen skallutnyttjarnäringsidkarenningarna till 23 § KL. När
be-för anställd. Enmotsvarande beloppintäkt tas ett som ensom upp

vården föreslås därföråtnjutandetintäktstämmelse taatt avuppom som
vården skallVärdetanvisningarna till 22 § KL.in i punkt ltas avav

anvisningarnaoch 6bestämmelserna i punkt 4bedömas med stöd avav
uppfyllda skallförutsättningarnatill § innebär är42 KL. Det att somom

offentligtpatientavgiften inom denmotsvarandeintäkt belopptas ettupp
finansierade vården.

för förmåneninte skall beskattasför anställdFörutsättningen att aven
sjukvård skallförmån fri hälso- ochsjukvårdsförsäkring ochfri att aven

patientavgiften den anställdemotsvarandevärderas till belopp är attett
omfattning. Motivet tilli icke oväsentligarbetsgivarenverksam hosär

för arbets-vårdendetta krav försäkringen och sättär ettatt anses vara
i händelseavbrott kan uppkommakostnaderna vidgivaren minskaatt som

avbrottsföisäkringprincipMotsvarandeanställds sjukdom. omav en
sjukvårds-skall medges förbör för näringsidkare. avdraggälla För att

sjukvård bör uppställas kravförsäkring för hälso- och ett attsamt m.m.
§näringsverksamhet enligt ll kap. 3 AFL.förvärvskällan aktivutgör

försäkringsfrågorVissa

sjukvårds-från beskattning förUndantagetUtredningens förslag:
sjuk- eller olycksfalls-utgår på grundläkarkostnaderoch som av-

bort.i samband med tjänstförsäkringar tagits tassom -

iavsnittet 5.1.3 framgår detSkälen utredningens förslag: Avför att
inkomstslagetfrån beskattning ifanns undantag32 § l KL ettmom.
utgåtteller läkarkostnader iför sjukvårds-tjänst ersättning som annanav

olycksfallsförsäkring.sjuk- eller Detform livränta på grund ärän av
tagit för den anställde i sambandfråga försäkringar arbetsgivarenom som

ihop detjänsten. försäkringar skall inte blandas medmed Dessa
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sjukvårdsförsäkringar i regel till icke offentligträtt finansieradsom ger
vård. I stället syftar stadgandet på försäkringar dentryggarsom
anställdes behov både sjukpenning och vård. Bestämmelsen tillkomav
innan den allmänna försäkringen hade införts.

Tidigare förekom det den anställde kunde sådana försäkringaratt ta
stadgandet reglerar i samband med tjänsten. Eftersom det inte längresom

förekom sådana försäkringar bekostades den anställde ändradessom av
bestämmelsen i punkt 1 anvisningarna till 31 § KL år 1987.av

försäkringEn ansågs ha tagits i tjänsten bl.a. det enligt anställ-om
ningsavtalet förelåg skyldighet för arbetstagaren ha sådanatten en
försäkring. Efter denna lagändring kunde alltså undantaget från be-
skattning sjukvårdskostnader enbart försäkringar hade bekos-av avse som

arbetsgivaren för tjänsten. Mot bakgrund denna förändringtats ärav av
det egendomligt det på två ställen i finnsKL reglerat ersättning föratt att
sjukvårdskostnader undantagna frånär beskattning dels i 32 § l mom.,
dels i 32 § 3 b I båda fallen det förmåner utgårär för tjänstenmom. som
och alltså bekostats arbetsgivaren. Tidigare, försäkringarnanärsom av

kundeäven bekostas den anställde och då avdragsrätt förelåg förav
denne, det motiverat med två stadganden eftersom 32 § 3 b KLvar mom.
enbart förmåner bekostas arbetsgivaren.avser som av

En anpassning bör till förslagen igöras övrigt förmåner påattom
sjukvårdsområdet skall beskattas. Ersättningarna förmånerutgör här-som

från arbetsgivarenrör via försäkringen och bör beskattas andrasom
förmåner på hälso- och sjukvårdsområdet. innebärDetta sådan ersätt-att
ning utgått grund sjuk- eller olycksfallsförsäkringsom av som ar-
betsgivaren tagit i samband med tjänsten kommer beskattas. En änd-att
ring därförgörs i 32 § l KL.mom. e

Kostnader uppstår under tjänsteresa utomlands vaccinationsamtsom

Utredningens förslag: Några särskilda bestämmelser förmånom av
fri hälso- och sjukvård eller tandvård åtnjuts under tjänstgöringsom
utomlands föreslås inte.

Vaccinationer betingas tjänsten undantas från förmånsbe-som av
skattning.

Skälen för utredningens bedömning: Några särregler avseende för-
mån fri hälso- och sjukvård åtnjuts i samband med tjänsteför-av som
rättning utomlands behövs inte. Enligt de tidigare redovisade förslagen
sker nämligen inte någon beskattning förmånen sjukvårdsför-av av en
säkring. I stället beskattas förmånen fri hälso- och sjukvård dennärav

i anspråk. Förmånen värderas till patientavgifttas motsvarande den ien
Sverige offentligt finansierade vården. Hade den skattskyldige blivit sjuk
i Sverige hade han fått betala patientavgift. Några särregler behövsen
därför inte.
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utomlands innebärtjänsteförrättningundertandvårddet gällerNär
för vårdenanställdetill denarbetsgivarens ersättningnuvarande regler att

i ställetarbetsgivaren ersätterförmånsbeskattning. Omfrånundantagenär
emellertidskeri Sverigetandvårdpatientavgiften förförden anställde

arbetsgivarensbedömning börEnligt utredningensförmånsbeskattning.
levnadskostnader.anställdesför denersättningersättning anses som en

intressearbetsgivarensavbrottsförsäkringsperspektiv är attUr ett
frånUndantagettandvårdskostnader begränsat.anställdesdenersätta

därför slopas.utomlands börtandvårdavseendefönnånsbeskattning
vaccinationersådanaundantafrån beskattningfinns det skälDäremot att
i Sverige ochtjänstgöringbåde förgällertjänsten. Detbetingassom av

rekommenderasvaccinationerexempel kan nämnasutomlands. Som som
Även deti Sverige kanyrkesgrupperför vissaländer.till olikavid inresa

förekommandeoftarelativtdetVidarevaccinationer. ärfinnas behov av
vacci-förmån friregelinfluensa. Enskervaccination attmot avomatt

b KL.i 32 § 3bör intjänstenibetingasnation tas mom.som

Företagshälsovård5.2

företagshälsovårdtillbidrag1985:326förordningenmedI och att om
ingen för-finns för närvarandehar upphörtstatsbidragsforordningen

ändåföretagshälsovård. Det ärbegreppetdefinitionfattningsreglerad av
beskrivningarfinnsbegrepp. Detmed dettavadtämligen klart menassom

närvarandeförArbetarskyddsstyrelsen arbetarochverksamhetpå sådan
Eftersomföretagshälsovården.beskrivaskallbl.a.föreskriftermed som

Arbetarskyddsstyrelsenklara harinteföreskrifter ärännudessa
verksam-beskrivningpreliminärförfrågan lämnatutredningens aven

5.2.3.i avsnittåtergivenfinnsheten. Denna
företagshälsovårduppgifter för är:förekommandeVanligt en

anställdesarbetsmiljön kan på denhaeffekterbedömningar somav-
ochmätningararbetsmiljö kani nuvarandehälsa göras t.ex.genom

vid in-arbetsmiljön Lex.förändringar ividkartläggningar och
maskiner,anskaffningvidochförandet arbetsmoment nyaavnyaav

psykosocialakringrådgivninginformation ochgruppvisatt ge-
frågeställningar,

frånvarostatistik,arbetsskade- ochoch analyserrapporter av-
rehabiliteringsrutiner,uppbyggnadutbildning irådgivning och av-

arbetsplatsanpassning,-
droger,hälsoundersökningar,riktade t.ex.-

och sjukdomsamband med skadasjukvård iviss hälso- och som upp--
skedearbetet i akutmedhar sambandellerkommit i arbetet som

rehabiliteringsfaseneller i

tvåArbetarskyddsstyrelsen,i kontakt medhar varitUtredningen
FöretagshälsovårdSvenskFöreningenochföretagshälsovårdsenheter

bilaga 1.
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5.2.1 Skattereglema företagshälsovårdom

Med undantag för vissa regler enskilda näringsidkarerör infördes desom
första skattebestämmelsema företagshälsovård år 1987 prop.om
198788:52, bet. 198788:SkU8, SFS 1987: 1303. Bestämmelserna inne-
bar avdrag medgavs för företagshälsovård uppfyllde villkoren föratt som
bidrag enligt förordningen bidrag till företagshälsovård samtidigtom som
anställds förmån fri företagshälsovård inte skulle intäkt,tasav upp som
punkt anvisningarna1 till 20 § KL och 32 § 3 b KLav mom.

Som motiv hänvisades till vad hade anförts sjukvårdsförmåner.som om
Vidare åberopades företagshälsovården vuxit fram på initiativatt av
arbetsmarknadens och de viktigasteutgör detparter nären av resurserna
gäller förebygga arbetsrelaterade problem och åstadkomma bättreatt en
arbetsmiljö prop. 198788:52.

Kopplingen avdragsrätten till statsbidragsförondningen hade fördelenav
sigmed det inte kunde råda någon tvekan avdragsrätt förelågnäratt om

eller inte.
Sedan årsskiftet 199293 utgår emellertid inte längre statsbidrag till

företagshälsovården prop. l99l92:100 bil. bet.ll, 199192:AU12.
Statsbidragsförordningen har därför upphävts SFS 1992:1052. För att
undvika avdragsrätten ändrades till följd förordningen upphäv-att attav
des justerades den aktuella anvisningspunkten i kommunalskattelagen
prop. 199293:131, bet. l99293:SkU15, SFS 1992:1343. Avdrags-

knöts i ställeträtten till den upphävda förordningen, bestämtnärmare till
3 § innehölll 7 de grundläggande förutsättningarna för bidragsrätt.som-
Där framgick bl.a. bidrag lämnas för företagshälsovårdatt som

rådgivandeär expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,en-
arbetar förebyggande med arbetsmiljön,-
medverkar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på-
arbetsstället samt
aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet.-

knytaAtt avdragsrätten till upphävda förordningenden tillfälligvar en
lösning.

För enskilda näringsidkare infördes bestämmelser avdrag förom egen
hälsovård år 1981 med tillämpning fr.o.m. 1982 års taxering bet.
19808l:SkU25 och 47, SFS 1981:295. Enligt punkt 23 anvisningarnaav
till 23 § KL medges avdrag för hälsovård i den mån förmån friegen av
sådan vård för anställd skattefri enligt 32 bär § 3 första stycket.mom.

Ursprungligen hänvisade avdragsregeln för hälsovård till vadegen som
gällde för anställda enligt 32 § 3 tredje stycket KL. dennaAv be-mom.
stämmelse framgick förmån bl.a. fri sjukvård regel inte skulleatt av som

till beskattning. Om emellertid förmånentas hade utgått enligtupp
väsentligt förmånligare grunder för statligtän anställda utlöste detta
förmånsbeskattning. Eftersom fönnånsbeskattning kunde komma i fråga

hänvisningen relevant. fannsDet då avdragsbegränsning förvar en en-
skilda näringsidkare. Hänvisningen sker i dag till 32 § 3 b KL därmom.
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sjukvård, före-ochanställdas förmån fri hälso-framgårdet att av
inteläkemedelskostnaderförfria läkemedel eller ersättningtagshälsovård,

därför hänvisningenframstårintäkt.skall Numeratas somsomupp
skattefria.förmånerna alltideftersommeningslös är

Även enskildaför dehänvisningenutgångspunkt kanfrån annanen
hälsovårdreglerasanvisningspunktenoklar. Inäringsidkama anses som

behandlar väsentligt störreförsta stycket KL§ 3 bmedan 32 ettmom.
begränsad tillavdragsrättenframgår därför inte klart ärområde. Det att

företagshälsovård.falleti det härhälsovård, dvs.enbart

arbetsmiljölagstiftningen ochFöretagshälsovård inom5.2.2
kollektivavtalssidan

direktainriktad förhindraFöretagshälsovårdens verksamhet är att
i möjligaste månmed arbetei sambandolycksfall och skador samt att

arbetsskador. Huvud-psykiskafysiska ochför bådeeliminera riskerna
Arbetsområdetarbetsmiljöarbetet.förebyggandedetuppgiften såledesär
organisation.arbetsinnehåll ochockså frågor rörnumera somrymmer

insatser harinriktad på medicinskavaritursprungligen haFrån att
sammanhållenvarit skapadecenniernaunder desträvan attsenaste en
Verksamhetenpsykosocial kompetens.medicinsk ochteknisk,medresurs

lagd och organisa-tonviktenoch ärhelhetssynpräglas grupp-av en
tionsinriktade insatser.

företagshälsovården.modeller förorganisatoriskaantalfinnsDet ett
bedrivas serviceföretaget,inbyggd ikanDen externt.ex. som envara

branschhälsovård.ellerföretagshälosvårdscentraler genomgenom
ifinns AML och i avtal mellanföretagshälsovårdBestämmelser om

arbetsmarknadens parter.
på-arbetsgivaren, arbetsförhållandenaskallEnligt kap. 2 § AML3 om

företagshälsovård i den omfattning verksam-kallar föranstaltadet, om
arbetsmiljöer där arbetsupp-riktar sigBestämmelsenheten kräver. mot

derisker förpåfrestningar ochförenade speciellagifterna med såär
absoluttillgång till företagshälsovård måsteanställda att som enses

198485:89.olycksfall prop.för förebygga ohälsa ochnödvändighet att
åläggasarbetsgivareföreläggande från Yrkesinspektionen kanGenom en

tänkt aktua-Bestämmelsenföranstalta företagshälsovård. är attatt om
uttömda.anslutningfrivilligalla möjligheter till ärliseras först när

föreläggandetillmöjlighethar dennaEnligt Arbetarskyddsstyrelsen ut-
ochaldrig överklagatsfåtal gånger. Föreläggandena harnyttjats enbart ett

området.någon rättspraxis pådet finns därför inte
alltid skyldigdockenligt 3 kap. 2 § AMLArbetsgivaren är att sys-a

skallarbetsmiljöarbetet. Vidaretematiskt planera, leda och kontrollera
rehabiliterings-ochorganiserad arbetsanpassnings-arbetsgivaren ha en

fortlöpande undersökaomfattar krav påverksarnhet. Bestämmelsen att
be-genomföra de åtgärderverksamheten ochriskerna i den somegna

övriga frågor i verksam-Arbetsmiljöfrågoma skall integreras medhövs.
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heten. Detta arbete går under benämningen internkontroll. Företags-
hälsovården kan instrumenten i intemkontrollen.ettvara av

Genom de relativt bestämmelserna internkontroll i AML ochnya om
rehabiliteringsansvar i AFL och AML kan bestämmelsen företags-om
hälsovård i kap.3 2 § tillAML viss del missvisandesägas bildge en av
vilka krav lagstiftningen ställer på arbetsgivaren det gäller före-när

Äventagshälsovård. föreskrifterna internkontroll och rehabili-om om
tering inte innehåller några formella krav på tillgång till företagshälsovård
torde det ändå i praktiken många gånger krävas sådan kompetens för att
uppfylla Slutsatsen därförär kravet på tillgång tillansvaret. att
företagshälsovård eller motsvarande konsulttjänster inom arbets-
miljöområdet allmänt vad framgårär större än 3 kap. 2 §sett som av
AML.

Företagshälsovården regleradär även internationella fördrag.genom
Enligt den Sverige ratiñcerade ILO-konventionen 161 företags-av nr om
hälsovård från år 1985 med företagshälsovård tjänsteravses som
huvudsakligen innebär förebyggande uppgifter och för råd-ansvaret
givning till arbetsgivare, arbetstagare och deras i företagetrepresentanter
angående

krav på utformande och upprätthållande säker och hälsosamav en-
arbetsmiljö, vilket kommer bidra till optimal fysisk och psykiskatt
hälsa i samband med arbetet samt
anpassning arbetet till arbetstagarnas förutsättningar med hänsynav-
till deras fysiska och psykiska hälsa.

Företagshälsovården skall enligt konventionen multidiscip-vara- -
linär och samverka med övriga funktioner på arbetsplatsen. Den skall

professionellt oberoende arbetsgivare, arbetstagare och derasvara av
företrädare.

Kollektivavtal m.m.

På tid har förändringar skett avtalsområdet. På denstorasenare
privata arbetsmarknaden har SAF års1976 arbetsmiljöavtal medsagt upp
LO och PTK. Till avtalet farms riktlinjer för företagshälsovården. Avtalet
upphörde gälla den julil 1992.att

Enligt uppgift pågår överläggningar mellan vissa arbetsmarknadensav
i syfte nå på företagshälsovårdenparter att ochen gemensam syn ar-

betsmiljöverksamheten i företagen. l dag har endast några branschavtal
träffats. Sådana avtal gäller inom sågverksindustrien, träindustrien,

och pappersindustrien, kraftverksområdet och grafiska branschen.massa-
Gemensamt för dessa avtal företagshälsovårdenär att utgöraanses en
nödvändig i arbetet med utforma ändamålsenliga och säkraattresurs
arbetsmiljöer. Vidare betraktas företagshälsovården mycket viktigsom en

i rehabiliteringsarbetet, enligt gällande lagstiftning förutsättsresurs som
ske i samverkan försäkringskassan.med
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arbetsmiljöavtal mellannågotFrån årsskiftet 199293 gäller inte heller
Arbetsgivaralliansen KFO och LOPTK.resp.

arbetsmiljöavtal med Sarn-På kommunala sidan har 1981 årsden ersatts
företagshälsovården. En särskilddock inte behandlarverkan-92 som
arbetsmiljö- rehabiliterings-inom ochöverenskommelse kompetensom

området träffades i maj 1993.
från år 1991 reglerarstatliga området finns avtaldetInom ett som

företagshälsovården.
förändringframgått i skedeFöretagshälsovården är ett somav ensom

alltjämt saknas föroch avtalföljd statsbidragen slopats storaattattav
organisation och finan-Företagshälsovårdensarbetsmarknaden.delar av

FHU92.1992:103,siering har nyligen SOUutretts
förhandlingarhänvisning till pågåendeRegeringen har med om nya av-

förhandlingarnaavvakta resultatenföretagshälsovård beslutattal att avom
på områdeteventuella lagändringar prop.innan ställning tilltas

199394:l00 bil. 25.11, s.
fick Arbetsmiljöfonden ioktober 1993regeringsbeslut den 14Genom
for kvalitetssäkring inomstöd till utvecklinguppdrag ett systematt avge

kvalitetssystem skallSyftet få framföretagshälsovården. är att ett som ge
beskrivsexperttjänster. Detta arbeteupphandling närma-garantier vid av

Företagshälsovård, bransch-Föreningen Svenski bilaga är1. som enre
företagshälsovårdsenheter skall kunna certifrerasforförening, arbetar att

klara. Ytterligare förutsättningarkvalitetssäkringsbeskrivningama ärnär
ansluter sig till etiska bransch-enhetenför certifiering skall bl.a. attvara

Föreningen bedömerdock inte utarbetade.regler. Sådana regler ännuär
påbörjas först år 1996 eller 1997.auktorisation kanmedatt ett system

överväganden och förslag5.2.3

reglernasärskilda arbetsgivaresförslag:Utredningens De om
Förmån friför företagshälsovård slopas.avdragsrätt för kostnader av

företagshälsovård inte.beskattas

huvuduppgiftFöretagshälsovårdensSkälen för utredningens förslag:
Företaghälsovårdenarbetsmiljöarbete.bedriva förebyggande ärär att

behandlandesjukvårdandeorganisations- och gruppinriktad. Allmänna
uppgifter. inslagföretagshälsovårdens Deåtgärder ingår i princip inte i

förekommer inombehandling ändåindividuell vårdande ramensomav
i kartlägga arbets-företagshälsovård får ledfor attettanses varaen

miljöproblem och del i arbetsmiljöarbetet.är en
på andraKostnader för företagshälsovård bör bedömas sättsamma som

avdragsbegränsningar bör där-i verksamheten. Några särskildakostnader
för inte finnas.



88 Förmåner fri hälso- och sjukvård... SOU 1994:98av

Företagshälsovårdens tjänster inte inriktade på individenär harutan
karaktären kollektiv förmån inte bör beskattas hos de anställ-av en som
da.

Utredningen föreslår arbetsgivares kostnader för företagshälsovårdatt
skall bedömas enligt de allmänna reglerna avdrag för driftkostnaderom
i näringsverksamhet. Vidare bör företagshälsovård, i likhet med vad som
redan gäller, undantas från förrnånsbeskattning. Företagshälsovårdens
avgränsning vanlig hälso- och sjukvård, rehabilitering, friskvårdmot
och motion behandlas följande.inärmare

Avgränsning hälso- och sjukvårdmot

Om företagshälsovård från förmånsbeskattningundantas det viktigtär att
denna från sådanavgränsa hälso- och sjukvård skall förmånsbe-som

skattas. finns inte någonDet officiell definition begreppet företags-av
hälsovård sedan statsbidragsförordningen upphävdes.

denI praktiska verksamheten finns det många varianter verksam-
heter med benämningen företagshälsovård alltifrån sådana där tonvikten

lagd på det förebyggandeär arbetsmiljöarbetet till sådana i storsom
utsträckning hälso- och sjukvård. bör givetvisDet inte benäm-avser vara
ningen på verksamheten skall leda till skattefrihet deutan artensom av

Äventjänster i praktiken utförs. med definition företagshälso-som en av
vårdsbegreppet uppstår avgränsningsproblem verksamhetenattgenom
också kan hälso- och sjukvård.avse

Ytterligare avgränsningsproblem det svårtär i vissaärett att att
enskilda fall bedöma åtgärd led i arbetsmiljöarbetetnär är inteetten som
bör förmånsbeskattas frågaoch detnär är hälso- och sjukvårdom som
skall förmånsbeskattas.

Även i företagshälsovårdens förebyggande arbetsmiljöarbete förekom-
inslag individuell behandling, dvs. hälso- och sjukvård. Såmer av av

länge denna behandling arbetsmiljörelaterad ochär bedrivs delsom en av
arbetsmiljöarbetet bör det fortfarande fråga företags-anses vara om
hälsovård. Det kan också fråga rehabiliteringsåtgärder. Någravara om
bestämda går integränser sätta.att

Det inte realistisktär införa bestämmelser medför denatt attsom
skattskyldige, arbetsgivaren företagshälsovårdenoch vid varje konsul-
tation skall bedöma den skattefri eller inte.är Vid skattegranskningenom

detär naturligtvis svårare sådanännu distinktion.göraatt en
Det nödvändigtär undantaget från beskattning förmån före-att av av

tagshälsovård får sådan utformning det blir praktiskt tillämpaatt atten
för den skattskyldige, arbetsgivaren och skatteförvaltningen. Undantaget
måste bygga på fastare grund allmänt hållenän distinktion mellanen en
företagshälsovård hälso- sjukvård.ochsamt

Utredningen därför begreppet företagshälsovård bör kopplasattanser
till Arbetarskyddsstyrelsens kommande föreskrifter. kommerDe påatt ett

detaljerat den bakomliggandesätt än ramlagstiftningen beskriva vadmer
med företagshälsovård. Härigenom kommer gränsdragnings-som menas

problemen minska väsentligt.att
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Arbetarsskyddstyrelsenvarit i kontakt medUtredningen har gettsom
företagshälsovård.följande beskrivning av

styrelsens åsikt,företagshälsovård bör, enligtEn vara en
såväl arbetsgivare arbetstagare.expertfunktion förrådgivande som

sådant ändamålet meduppgift arbetaDen har till sätt,ett attatt
medverka i det lokalauppfylls. bör kunnaarbetsmiljölagen Den

förebyggande verksamheten ochbeträffande denarbetsmiljöarbetet
bestämmelsernamed uppnå syftet medbistå företagetkunna attt.ex.

kungörelse IntemkontrollArbetarskyddsstyrelsensi avom
den kunna arbeta med arbets-1992:6. Vidare börarbetsmiljön AFS

rehabiliteringsfrågoma, så arbetsgivaren kananpassnings- och att
arbetsanpassning ochbestämmelserna i kungörelsenleva till omupp

företags-också viktigtrehabilitering AFS 1994:1. Det är att
samhällsongan inommed andra berördahälsovården samverkar

Utmärkande förarbetsmiljö och rehabilitering.verksamhetsområdet
därförpå arbetsmiljön och krävsföretagshälsovården helhetssynär en

medicin, teknik,ämnesområdeninombred kompetens somen
rehabiliteringsmetodik.arbetsorganisation och Enbeteendevetenskap,

beskrivet arbetssätt och medutifrånverksamhet arbetar ovansom
ämnesområdet uppfyller i regel de kravinomerforderlig kompetens

företagshälsovård. Omställa pårimligen kanstyrelsen en ensom
företagshälsovårdscentral i någotanställd besöker av ovanen

utifrånföretagshälsovård arbets-betraktasangivna syften, bör det som
miljölagens bestämmelser.

tagit del Arbetarskydds-Företagshälsovård harFöreningen Svensk av
beskrivning. skilja sidansig kunna åFöreningenstyrelsens enaanser

arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktadrådgivning och service inom
sjukvårdstjänster. Enligt vadsidan hälso- ochrehabilitering och å andra

omkring hälften landets företags-föreningeninhämtats från tar avsom
patientavgift fråga hälso- ochhälsovändsenheter detnär ärut omen

omfattning redaninnebär det i inte oväsentligsjukvårdstjänster. Det att
sjuk-företagshälsovård och hälso- ochtillämpas gränsdragning mellanen

vård.
avgränsnings-därför de redovisadeEnligt utredningens bedömning bör

fåfinns goda förutsättningaröverdrivas detproblem inte ettattutan
fungerande system.

Avgränsning rehabilitemgmot

anledning Arbetar-Företagshälsovård har medFöreningen Svensk av
gällande detbeskrivning företagshälsovården gjortskyddsstyrelsens attav

inom rehabiliteringsom-mellan medicinska insatserfinns gråzonen
yrkesinriktade delen och den medicinskafinns denrådet. Den mellan rent

utredningsfas ofta företagsläkare vissa rådgivandedelen. Under gör enen
insatser bör enligt föreningen inte betraktasvårdande insatser.och Dessa

hälso- och sjukvård.som
rehabilitering föreslår utredningenSom framgår avsnitt 5.3 attomav

rehabilitering från förmånsbeskattning. Någraundantas större avgräns-
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ningsproblem mellan företagshälsovård och rehabilitering torde därför
inte uppkomma.

Avgränsning motion och friskvårdmot

kanDet också finnas behov företagshälsovården frånavgränsaett attav
motion och friskvård. Enklare slag motion och friskvård räknasav arman
till skattefria personalvåndsförmåner punkt 3 b anvisningarna till 32 §av
KL. Några avgränsningsproblem föreligger därför inte mellan dessa
förmåner företagshälsovårdoch eftersom båda undantagna från för-är
månsbeskattning.

Problemet sådan motion och friskvårdär skall förmånsbe-om som
skattas kan räknas till företagshälsovård undantagen från förmåns-ärsom
beskattning. Exempel på sådana golf, segling, ridningär ochsporter
utförsåkning. kan ocksåDet fråga aktiviteter enklare slagvara om av

bedrivs i lokaler inte regelbundet disponeras arbetsgi-men som som av
eller till arbetsgivaren knuten personalstiftelse.varen

Enligt vad inhämtats från bl.a. Arbetarskyddsstyrelsen kan motionsom
och friskvård inte ingå del företagshälsovården. be-Detanses som en av
tyder exempelvis företagshälsovård organiserar motions-ävenatt om en
aktiviteter skall uppkommande skattefrågor alltså inte bedömas enligt
bestämmelserna företagshälsovård motion och friskvård. Detutanom om
bör därför inte föreligga några avgränsningsproblem mellan å sidanena
företagshälsovård och förmån sådan motion och friskvårdav som
förmånsbeskattas.

Lagförslagen

Förslagen innebär avdragsbegränsningarna bort i 20 och§ punktatt tas
1 anvisningarna till 20 § KL. I 32 § 3 b KL, där detav attmom. anges
anställds förmån fri företagshälsovård inte förmån, skertasav upp som
däremot inte någon ändring.

5.2.4 Olycksfall i arbetet

Utredningens bedömning: Några särskilda bestämmelser tarsom
sikte på olycksfall i arbetet behövs inte.

Skälen för utredningens bedömning: tillEn företagshälsovården när-
liggande fråga olycksfall påär arbetsplatsen. För företagshälsovården

stationerad påär arbetsplatsen omhändertagandeär olycksfallsom av en
företagshälsovårdens uppgifter. Någon förmânsbeskattning bör inte skeav

i dessa fall.
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det kan finnasMen andra situationer där förmånsbeskattning kan
komma i fråga och där arbetsgivaren den anställde i sambandersätter
med olycksfall. Arbetsgivaren kan det skäligt på olikat.ex. attanse som

densätt anställde drabbatsersätta skada arbetsplatsen. Detsom av en
kan uppfattas stötande den förmånsbeskattasanställde skulle isom om en
sådan situation.

Enligt gällande praxis torde ersättning för försveda och värk, lyte och
för läkarkostnader och begravningshjälp inte skatteplik-utgörasamtmen

tig inkomst. Förslaget olika fönnåner på sjukvârdsområdet skallatt
beskattas innebär dock inte någon ändring vad gäller frågan beskatt-om
ning skadestånd.av

5.2.5 Enskilda näringsidkare

Utredningens förslag: Utgifter för företagshälsovård skall vara
avdragsgilla i näringsverksamheten förvärvskällan aktivutgörom
näringsverksamhet.

Skälen för forslag:utredningens För enskilda näringsidkare bör
skatteneglerna sjukvârdsområdet utformning medför deatten som
i möjligaste mån kommer jämställas med företagare driveratt som
näringsverksamhet aktiebolag. Det innebär det inte börett attgenom
finnas några avdragsbegränsningar detnär gäller kravet påutom att
förvärvskällan skall aktiv näringsverksamhet.utgöra

Även kostnaderna för enskild näringsidkares anslutning till före-en en
tagshälsovård, Lantbrukshälsan Skogshälsan,eller bör inte minstt.ex. av
rättviseskäl behandlas på sätt när arbetsgivare haftsamma som en
kostnader för anställdas företagshälsovård. Från arbetsmiljösynpunkt är
det angeläget så många arbetsplatser möjligt blir säkra ochatt som upp-
fyller samhällets krav. Det innebär förmånsbeskattning inte bör skeatt
för enskild näringsidkare ansluten till företagshälsovård ochären som en
där det fråga verksamhetär bedrivs i enlighet med Arbetar-om en som
skyddsstyrelsens föreskrifter jfr avsnitt företagshälsovården5.2.3. Om
dessutom tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster skall utgifterna för
dessa avdragsgilla till den del värdet sådan vård inte skall tasvara av upp

intäkt för anställd punkt 23 anvisningarna till 23 § KL.som av
Om arbetsgivare betalar den anställdes utgifter sjukvârdsområdeten
detär personalkostnad. självNär den anställde föratt anse som en svarar

dessa utgifter det i stället icke avdragsgill levnadskostnad.är Nären en
enskild näringsidkare yrkar föravdrag utgifter på sjukvârdsområdet som
riktar sig till honom själv torde de regel ickeräknas avdrags-som som
gilla levnadskostnader. någonUtan avdragsbestämmelse sikte påtarsom
enskilda näringsidkare kan tveksamhet uppstå utgifter för enskildom en
näringsidkares utnyttjande företagshälsovård avdragsgilla i närings-ärav

Ävenverksamheten. företagshälsovårdens arbete inriktad på före-ärom
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för tydlighetens skullbyggande arbetsmiljöarbete bör det vadanges som
därför framgå avdrag medges för företagshälso-gäller. Det bör att egen

anvisningarna till 23 §vård punkt 23 KL.av

Rehabilitering5.3

5.3.1 rehabiliteringVad är

Rehabilitering samlingsbegrepp för åtgärder medicinsk, psyko-är ett av
sjukasocial och yrkesinriktad skall hjälpa och skadadelogisk, art som

återgå till normalt liv. Rehabilitering har bådeatt ett ettpersoner
mål.medicinskt och socialtett

förHälso- och sjukvården har i första hand den medicinskaansvaret
rehabiliteringen medan för den sociala rehabili-3 § HSL, ansvareta

Arbetsgivaren första-teringen främst ligger på socialtjänsten. har ett
fråga arbetslivsinriktade rehabiliteringenhandsansvar i denom som

behöver för återfåomfattar det stöd och de åtgärder attsom en person
behålla arbetsförmåga efter det läkning och medicinskeller sin att rent

särskilt intresse i detta sammanhang denbehandling har avslutats. Av är
förrehabilitering arbetsgivare enligt lag skyldig ellerär att svarasom

arbetsgivare skäl funnit anledning vidta eller bekosta.annat attsom av
fordet följande lämnas redogörelse denna verksamhet.I en

1991 skärptes kraven i AML och AFL på arbetsgivar-Under och 1992
arbetsmiljö rehabilitering SOU 1988:4] och SOUdet gäller ochnärna

och bet.1990:49, 199091:140 141, 199091:AU22 ochprop.
införandet19909l:SfU 16, SFS 1991:677 och 1040. Genom lagenav

1991:1047 sjuklön kom arbetsgivaren i högre grad tidigareän attom
få ekonomiska konsekvenserna brister i arbetsmiljön.bära de av
Erfarenheten långvariga sjukperioder i alltför många fallhade visat att
lett till förtidspensionering. Långa och passiva sjukskrivningar skulle
därför undvikas. Syftet med ändringarna alltså insatser iattvar genom
arbetsmiljön tidiga rehabiliteringsåtgärderoch aktiva och kommagenom
till sjukfrånvaron minska kostnaderna för sjukförsäkringen,med ochrätta
förtidspensioneringen m.m.

Enligt rehabilitering syfta till återge den22 kap. 2 § AFL skall att som
har drabbats sjukdom sin arbetsförmåga och förutsättningar försörjaattav
sig själv förvärvsarbete. Enligt 22 3 skall arbets-kap. § AFLgenom
givaren i samråd försäkrade för dennes behovmed den attsvara av
rehabilitering klarläggs och de åtgärder vidtas behövs försnarast att som

effektiv inte framstår obehövligtrehabilitering. Om det skallen som
arbetsgivaren påbörja rehabiliteringsutredning försäkradeden varitnären
sjukskriven ofta eller tid. Utredning ocksåunder längre skall inledas om

försäkradeden begär det. ankommer sedan på försäkringskassanDet att
samordna och tillsyn rehabiliteringsinsatserna och samverkautöva över
med hälso- och sjukvården och andra berörda.ärsom

Höga krav ställs på arbetsgivaren har organiserad verksamhet föratt en
arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Enligt 3 kap. 2 § skallAMLa ar-
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betsgivaren systematisk planera, leda och kontrollera verksamheten på ett
leder till arbetsmiljönsätt uppfyller AML:s krav. Arbetsgivarenattsom

skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta erforder-
liga åtgärder. Arbetsgivaren skall vidare till det i verksamhetenattse
finns på lämpligt organiserad arbetsanpassnings-sätt och rehabili-en
teringsverksarnhet för fullgörande de uppgifter enligt AML ochav som
22 kap. vilarAFL på arbetsgivaren. Arbetsanpassning och rehabilite-
ringsinsatser komplement till varandra.är Rehabilitering detnäravser,
gäller arbetsgivaransvaret, arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering behandlas i Riksförsäk-
ringsverkets Allmänna råd 1991:12. Därav framgår bl.a. begreppetatt
omfattar det stöd och åtgärderde behöver för återfåattsom en person
eller behålla sin arbetsförmåga efter det läkning och medicinskatt rent
behandling har avslutats. Det innebär vad arbetslivsinriktadäratt som en
rehabiliteringsåtgärd måste utifrån behovet i det enskildaavgöras fallet
och med utgångspunkt i vad målet med rehabiliteringen.ärsom

förarbetenaAv till ändringarna i AFL framgår bl.a. följande prop.
1990912141 39 och 42. arbetslivsinriktadeDen rehabiliteringens.
vänder sig till människor medicinska, sociala eller liknande skälsom av
har svårt få och behålla arbete. Arbetsgivaren har föratt ett ett attansvar

rehabiliteringsutredning kommer till stånd. I regel torde utredningenen
utföras företagshälsovården. arbetsgivarensI ingår ocksåav attansvar
vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder kan genomförassom
inom eller i anslutning till den verksamheten. Exempel sådanaegna
åtgärder arbetsprövning, arbetsträning, utbildningär och omplacering.
Det kan också bli fråga vidta tekniska åtgärder eller anskaffaatt attom
särskild utrustning för ändra den fysiska miljön och därmed minskaatt
arbetsbelastningen för enskilde. kanden Det även gälla åtgärder beträf-
fande arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Inriktningen bör denattvara
anställde skall beredas fortsatt hosarbete arbetsgivaren. Först när
arbetsgivarens möjligheter kan bedömas uttömda blir rehabiliteringsom

för försäkringskassan.ett ansvar
Försäkringskassan samordnar och tillsyn de insatserutövar över som

behövs för rehabiliteringsverksamhet enligt FörsäkringskassanAFL. har
för behovet rehabilitering klarläggs och åtgärderett att attansvar av

vidtas för effektiv rehabilitering. I arbetet med rehabiliteringen skallen
försäkringskassan samverka med arbetsgivare, arbetstagarorganisationer,
hälso- och sjukvården, socialtjänsten arbetsmarknadsmyndighetemasamt
och andra berörda myndigheter. Försäkringskassan skall verka för att
dessa, och inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärdervar en som
behövs för effektiv rehabilitering.en -

Försäkringskassan skall rehabiliteringsplan.upprätta Av denna skallen
framgå bl.a. vilka åtgärder aktuella, harär föransvaretsom attsomvem
de olika åtgärderna kommer till stånd och de skall vidtas. Det skallnär
också framgå vilka kostnader åtgärderna beräknas medföra. Försäk-som
ringskassan skall fortlöpande kontrollera planen följs och arbets-att att
givaren fullgör vad faller inom hanssom ansvar.
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finna lös-företagshälsovårdenmedi samarbetearbetsgivarenOfta kan
anskaffa särskildgällaanställde. kanför Detbra denningar är attsom

arbetsplatsenarbetsmiljön,fysiskadenutrustning för ändraatt anpassa
arbetsorganisatoriskaeller vidtaförutsättningaranställdesutifrån den att

åtgärder.
rehabili-inte ovanligtdetförvaltningarmånga företag och ärI att

formellt ingå ikanvadgårteringsambitionerna utöver rent ansessom
rehabiliteringsåtgärder. Iarbetslivsinriktadeförarbetsgivarens ansvar

led i före-rehabiliteringingårförvaltningarföretag ochdessa ettsom
arbetsgivare söka bidragarbetsplatsprogram kanMedtagskulturen. ett

rehabiliteringsåtgärder.ocharbetsmiljö-Arbetslivsfonden förfrån
1995.30 juniavvecklas denverksamhetArbetslivsfondens

för effek-projektårunderarbetsgivare harMånga attstartatsenare
såkanrehabilitering. Detsjukfrånvaro ochmedsitt arbetetivisera vara

anställde mårhur denhem och hörchef ringerenkelt närmasteattsom
arbetet. Arbetskamratematillbaka tillplanerar kommaoch hannär att

hållaviktig rollspelakan ocksåfackliga företrädareoch attgenomen
bedriver facket till-På vissa hållsjukskriven.kontakt med den ärsom

den harförfadderverksamhet stöttaarbetsgivaremed att somsammans
till inteåka hem denhandlakanmissbruksproblem. Det att somom

efter vad hänt.höraarbetet förkommer till att som
vissa förutsättningarundermöjlighetArbetsgivaren har även att

försäkringskassan. Bidragarbetshjälpmedel frånsärskildabidrag till t.ex.
ingå i arbetsgiva-intehjälpmedel kansådanalämnas tillkan ansessom

återgången tillunderlättaenligt AML. Förbekosta attattrens ansvar
på arbets-eller arbetsprövafå arbetstränasjukskrivnekan denarbetet,

arbetsgivaren,arbete hosi hittaledplatsen. kanDetta ett nyttattettvara
omplacering.fårdvs. den anställde en

inomarbetsgivare,hoskan också skeArbetsträningen t.ex. enannan
antal arbets-innebärArbetsgivarringarbetsgivarring.så kallad att ett

för samverkaslår sigarbetsgivare,oftast mindregivare, attsamman
anställd hossamarbete kanrehabilitering. Genom dettakring en aven

någon de andraarbetsträning hoserbjudasarbetsgivarna t.ex. ar-av
möjligheteranställda prövaså vis får debetsgivarna. På större ett nyttatt

företagshälsovårdArbetsgivare,anställning.tillledaarbete kan nysom
arbetsgivarring.organiserarkan denförsäkringskassaeller ensomvara

fungerandevälarbetsgivare redanharvissa branscherInom systemett
behöveranställdaföroch sjukdomförebygga skadorför attsamt somatt

byggnads-,anställda inomfår det.också Förrehabiliteringsâtgärder
till rehabi-finns möjlighetvägbyggnadsverksamhetanläggnings- och t.ex.

finns i varje län.i bolagsforrn ochdrivsGalaxen. Galaxenlitering inom
förrehabiliteringarbete ochsyftar till beredaVerksamheten att ar-

långtids-bli arbetslösa,bedömsarbetslösa eller debetshandikappade som
Galaxenanställning kommerförtidspensionerade intesjukskrivna eller om

anpassningsgrupp för byggnads-i länetsByggnadsarbetaretill stånd. som
efter anvisning frånstödkriterierna kan,uppfyllaverksamheten bedöms

i de regionala bolagen.tillsvidareanställasarbetsförmedlingen,
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finnsDet for närvarande drygt 300 rehabiliteringskliniker 100varav ca
med hela landet upptagningsområde. Nära hälften landets rehabi-som av
literingskliniker kan patienter med problem i rörelseorganen.ta emot
Anställda med ryggproblem kan få rehabilitering på Rygginstitutet.t.ex.
Kurser vid Rygginstitutet avsedda förär yrkesverksamma medpersoner
ryggproblem. Viktiga målgrupper är med belastnings-yngre personer
känsliga och med kvarstående besvär efter ryggskott,ryggar personer
nackspärr eller ischias.

När det gäller arbetsgivarens för rehabilitering framgår detansvar av
förarbetena de krav ställs relativtär begränsade.att Arbetsgivarenssom

inriktatär på rehabiliteringsåtgärder kan genomförasansvar inomsom
eller i anslutning till den verksamheten och där åtgärderna syftar tillegna

den anställde skall kvar hos sinatt arbetsgivare. Arbetsgivaren kanvara
därför inte ha för medicinsk eller socialett rehabi-t.ex.anses ansvar
litering. åtgärderDe arbetsgivaren bekostar, via Svenska Ret.ex.som
se bilaga I och Centralfonden, skulle därför inte sådananses som
arbetslivsinriktad rehabilitering han har för och skulle därförsom ansvar

Ågå detutöver arbetsgivaren har. andra sidan föreskriveransvar som
Arbetarskyddsstyrelsen i sina föreskrifter 1994: l arbetsgivaren skallatt
ha de rutiner behövs för verksamheten med arbetsanpassning ochsom
rehabilitering. Dessa rutiner skall enligt föreskrifterna omfattaäven
arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk alkohol eller andraav
berusningsmedel.

En rehabiliteringsform sådan behandlingär arbetsgivarenannan som
regelmässigt bekostar, via krisförsäkring,t.ex. personalennär påen en
arbetsplats blivit för övergrepp. Det kan frågautsatta väpnatettvara om
rån butik eller bank. Genom krisförsäkringenmot kan brottsofferen en
få hjälp psykologisk expertis.av

Samtliga intresseorganisationer m.fl. utredningen har varit isom
kontakt med har fört fram vikten tidiga rehabiliteringsinsatser. Såav gott

alla vi varit i kontakt med har gjort gällande detsom med nuvarandeatt
lagstiftning svårtär klarlägga går föratt gränsen arbetsgivarnasvar

särskilt det gäller betalningsansvaretnär för olika åtgärder.ansvar,

5.3.2 Enskilda näringsidkare och reformerna på
rehabiliteringsomrádet

I avsnitt 5.3.1 har redogjorts för de reformer skett inom arbets-som
miljölagstiftningen påoch rehabiliteringsonrrådet. Dessa reformer berör

enskild näringsidkare i egenskap arbetsgivare.en av
Lagstiftningen internkontroll i arbetsmiljölagen sikteom tarm.m.

arbetsgivarens för säkerställa arbetsmiljön för deatt anställda.ansvar
Vad den arbetslivsinriktade rehabiliteringen torde kostnadernaavser

icke avdragsgilla levnadskostnader till denanses del de intesom är
avdragsgilla för hälsovård företagshälsovård.som
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arbetsgivareförsäkradesdendetframgår ärAFL22 kap. somAv att
effektivförbehövsvidtasåtgärderdeförskall enatt somsvara
rehabi-påbörjasförutsättningarvissaunderrehabilitering enattsamt

arbetsgivare.ingennäringsidkare harenskildEnliteringsutredning 3 §.
Å försäkringskassaninskriven hosförsäkrad ärsidan harandra somen

rehabi-ochrehabiliteringtillmöjlighetersjukpenningtilleller har rätt
ocksåsåledes rättnäringsidkare harenskildEn§.literingsersättning l

inte dendetrehabiliteringsersättning. Däremot ärochrehabiliteringfåatt
rehabilitering.för sinharnäringsidkarenenskilde ansvaret egensom

försäkradestill dengenerellthar attFörsäkringskassan attett seansvar
förbehövsvidtasåtgärderdeochklarläggsrehabiliteringsbehov att som

alltsåharnäringsidkareenskilda§. Förrehabilitering 5effektiven
ochrehabiliteringsutredning görsför attförsäkringskassan attansvaret en

Försäkrings-28.1991:12,rådAllmännajfr RFV:svidtasåtgärder s.
tidslängrevidrehabiliteringsbehovetundersökaregelmässigtskallkassan

behövaintedärförtordenäringsidkareenskildsjukskrivning. En
rehabili-arbetslivsinriktadedenutgifter fördirektanågravidkännas

teringen.
utgiftersådanatordearbetsanpassningföråtgärdergällerdetNär

bestämmelser,allmännaenligtavdragsgilla t.ex. omregelmässigt vara
före-förinomliggeråtgärdernamåndeninventarieanskaffning. I ramen

också avdragsrätt.föreliggertagshälsovården

rehabiliteringSkattereglerNuvarande5.3.3 om

prop.år 1987infördesrehabiliteringSkattebestämmelser om
anvis-punktEnligt 11987:1303.SFS198788:SkU8,bet.88:52, av

verksamhetför sådankostnaderföravdragmedgestill 20 § KLningarna
grunderefterbedrivsochliknandeochrehabilitering somsomavsersom

huvudorganisationer.arbetsmarknadensmellankollektivavtalifastställs
rehabi-förmånuttryckligenframgår inteKL att32 § 3 bAv avmom.

tordeinterehabilitering nämnstillOrsakenskattefri. varalitering är att
framför alltochsjukvårdenochingå i hälso-verksamhetsådanatt anses

Även rehabilitering hasammanhangi andraföretagshälsovården.i anses
upphävdai denföretagshälsovården, stats-tillkoppling t.ex.näraen

arbetsmarknadensmellani avtal parter.ochbidragsförordningen
rehabilitering,intetjänstinkornstslaget nämnsiförmånssidanPå men

före-sjukvårdochhälso-ingå i begreppentordeåtgärdersådana resp.
under-rehabiliteringforminte allkansannolikttagshälsovård. Men av

tveksamtskattefrihet. Det ärtill t.ex.ledaochbegreppdessa omordnas
kanbehandlingshemrehabiliteringmissbrukarvård social ett anses

sjukvård.ochhälso-ellerföretagshälsovård somsom
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Kollektivavtal

Som företagshälsovård gäller intei avsnittet längre någranämnts om
huvudavtal arbetsmarknaden. Till tidigarepå den privata de gällande
huvudavtalen för företagshälsovården.fanns knutna riktlinjer Det ivar
dessa riktlinjer frågor rehabilitering behandlades. hellerIntesom om
riktlinjerna gäller längre.

något förDet kan ändå värde redogöra innehållet i 1976 årsattvara av
riktlinjer för företagshälsovårdenöverenskommelse mellan SAF ochom

LOPTK, eftersom dessa riktlinjerdet torde nuvarandevara som
rehabilitering sig på.skattebestämmelser stöder I dennaom anses

företagshälsovårdens uppgifter.rehabilitering Företags-avvara en
hälsovården sviktande arbetsförmågaskall vid ohälsa och medverka till

snabb och ändamålsenlig rehabilitering. Vidare bl.a. följande.sägsen

positionFöretagshälsovårdens arbetsplatserna kan den tillnära göra
effektivt rehabiliteringsinstrument. Behov rehabiliterandeett av

åtgärder kan uppstå vid såväl kortvarigt varaktigt nedsattsom
arbetsoförmåga efter skada eller sjukdom. Företagshälsovården kan
härvid använda skilda åtgärder för återställa balansen mellanatt
arbete individ.och Medicinska och socialpsykologiska insatser kan
krävas för återställa arbetsförrnågan. fallI andra kan åtgärderatt

arbetsmiljön bli nödvändiga. Omriktade bedömer denattmot man
förbättringar på arbetsplatsenanställde kan klara dettrots av

befintliga omplacering inom företagetarbetet kan Om-övervägas.
i sammanhang förberedas föregåsplacering bör detta ochnoga enav

bedömning individens arbetsförmåga. Arbetskravsprofrler kanav
hjälpmedel för riktadutmärkt arbetsplacering. Efterutgöra ett en

utredning arbetstagarens hälsotillstånd arbetsplatsensoch krav börav
lämpliga föråtgärder återställande arbetsförmåga planeras ochav
diskuteras tillsammans med den anställde. För företagshälsovårdens
del rehabiliteringsarbetet innebära kontakterkan med olika funktioner
inom företaget såsom arbetsledning, fackliga organisationer, perso-
nalavdelning, produktionsavdelning fl. såOm lämpligt medärm.
hänsyn till företagets storlek och struktur kan frågor rörande rehabi-
litering diskuteras i anpassningsgrupp, företrädaredär för före-en
tagshälsovården bör delta. Anpassningsgruppen kan vidare tjäna som

arbetsförmedlingkontaktlänk med länsarbetsnärnnd och på orten.

Med stöd olika överenskommelser bl.a. riktlinjerna för företags-av
hälsovården bedrivs sedan länge rehabiliteringsverksamhet utomlands i

Svenskaregi Stiftelsen Centralfonden och Föreningen Re. Verksam-av
heterna finns beskrivna i promemorian Beskattning naturaförmåner Iav
och MedlemsföretagenFi 1985:13 och 1986:27. iDs Föreningen
Svenska årlig avgiftRe betalar och i relation till denna får de frias.k.en
patientveckor för sina anställda bilagase 1. Förutom själva behand-
lingskostnaden betalar arbetsgivaren regelmässigt kostnaden föräven resa
och logi. Centralfonden bedriver verksamhet för anställda inom skogs-
bruket och skogsindustrin. Kostnaderna för behandling, be-resa m.m.

Ävenkostas stiftelsen och arbetsgivaren. den enskilde betalar. Denav av
rehabilitering bedrivs företrädesvis medicinsk eller arbetslivs-ärsom

4- 14-0844
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inriktad. Det bl.a. denna verksamhet bestämmelsen i punkt lsom avvar
anvisningarna till 20 § KL rehabilitering skulle fångaom upp.

IFA

överenskommelser träffats trygghetsför-Genom kollektivavtal har om
Enligt ersättning utgå försäkring vid arbetsskada TFA. TFA kan

rehabilitering. skäliga kostnader avseende erforderligTFA täcker
den skadade pårehabilitering till jämförbart yrke grundannat om av

återgå till sitt tidigarebestående följder arbetsskadan inte kanav
förvärvsarbete.

Sammanfattning rättslägetav

framgått redovisningen nuvarande bestämmelser det inteSom äravav
bestämmelserna avdrag för rehabilitering eftersom detlätt tillämpaatt om

rehabilitering bedrivs efter grundersvårt konstateraär att om en som
förmån rehabilitering i alla lägen skallfastställts i huvudavtal. Om en av

också oklart. Sedan huvudavtalen denundgå förmånsbeskattning är
upphört gälla kan avdragsrätten förprivata arbetsmarknaden har att

fråga.rehabilitering isättas

överväganden förslag5.3.4 och

Arbetsgivarens avdrag

förUtredningens förslag: arbetsgivare skall medges avdrag kost-En
rehabilitering anställda.nader för förebyggnade behandling eller av

avdragsbegränsningar förSkälen för utredningens förslag: Frågan om
driftkostnader har behandlats i avsnittet hälso- ochnäringsidkares om

intesjukvård. anförts för sådana begränsningar skallDe skäl där attsom
rehabilitering.gällande också beträffande kostnader förfinnas siggör

avdragsbegränsningar bör alltså inte finnas. Utred-Några särskilda
avdragsbegränsningama i 20 § KL och punktningen föreslår 1att av

bort.anvisningarna till 20 § KL tas
rehabiliteringFrågan arbetsgivarens tillhandahållande ocksåom av

innefattar skattepliktig förmån för den anställde har betydelse fören
skattepliktig förmån ingår i underlaget förarbetsgivaren eftersom en

arbetsgivaravgiftersärskild löneskatt och påverkar preliminärskatte-
skyldigheten lämna kontrolluppgift. Gränsdragningenavdraget och att
rehabilitering skattefri skattepliktig förmellan sådan denärsom resp.

anställde behandlas i avsnitt.nästa
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Förmånsbeskattning den anställdeav

Utredningens förslag: Förmån fri sådan arbetslivsinriktad rehabi-av
litering arbetsgivaren skyldig tillhandahålla enligt 22 kap.är attsom

förmånsbeskattasAFL inte.
Även andra behandlingsåtgärder arbetsgivaren tillhandahållersom-

eller bekostar skall undantas från beskattning förutsättningunder att
behandlingen syftar till förebygga sjukdom eller nedsätt-att att-

ning arbetsförmågan uppstår hos anställd, ellerav en
rehabiliteringen syftar till återge anställd har drabbatsatt en som-
sjukdom eller skada sin arbetsförmåga och förutsättningar för-attav

sörja sig själv förvärvsarbete ochgenom
behovet behandlingen eller rehabiliteringen och till-är utrettav-

styrkt läkare med specialistkompetens i företagshälsovård ellerenav
läkare för sjukdomenmed eller skadan relevant specialist-av en en

kompetens.

Skälen för utredningens förslag:

Arbetslivsinriktad rehabilitering och rehabiliteringannan

Arbetsgivaren skall enligt 22 kap. 3 § AFL i samråd med den försäkrade
för dennes behov rehabilitering klarläggs och deatt snarast attsvara av

åtgärder vidtas behövs för effektiv rehabilitering.som en
Arbetsgivaren förstahandsansvarethar uppmärksamma och utredaatt

behov rehabilitering och till åtgärderna kommer till ståndatt attav se
finansiera dem. RiksförsäkringsverketsAv allmänna råd 1991:12samt att
förarbetena prop. 1990911140, 52 framgår församt att ansvaretav s.

finansieringen fårdock begränsas till det arbetsgivaren haransvar som
för de åtgärder kan vidtas inom eller anslutning till denisom egna
verksamheten eller för den anställde skall kunna kvar inomatt vara
verksamheten. Vad rimligt arbetsgivaren i frågakrävaär attsom av om
åtgärder får efter prövning omständigheterna iavgöras det enskildaen av
fallet där såväl den anställdes arbetsgivarens förutsättningar in.vägssom

Av de allmänna råden framgår vidare följande. Inriktningen skall vara
den anställde skall beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren ochatt att

andra alternativ först dennes möjligheter uttömda. Oftaprövas kannär är
arbetsgivaren i samarbete företagshälsovårdenmed finna lösningar på
problemen för den anställde.

Försäkringskassan skall rehabiliteringsplan därupprätta det skallen
framgå vilka rehabiliteringsåtgärder vidtasskall och harsom vem som

för dessa. Härigenom preciseras de insatser arbetsgivarenansvaret som
skall vidta och bekosta.

Både den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och företagshälsovården
ingår led i det arbetsmiljöarbete arbetsgivarna ålagda.är Detettsom som
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skilja mellan den arbetslivsinriktade reha-många gånger svårtär att
vanligt företags-biliteringen och företagshälsovården. Det är t.ex. att

rehabiliteringsfrågoma. Företagshälsovård föreslåshälsovården försvarar
Eftersom företagshälsovården och denfrån förmånsbeskattning.undantas

rehabiliteringen integrerade med varandra finns detarbetslivsinriktade är
från för-arbetslivsinriktade rehabiliteringenskäl undanta denävenatt

för företagshälsovår-månsbeskattning. Vidare det sättär samma som
sådana rehabiliteringsåtgärder led i denden rimligt är ettatt som

från fönnånsbeskattning.lagstiftningen undantastvingande
rehabiliteringföreslår i det följandeUtredningen även änatt annan

utföra skall fri från förmåns-sådan arbetsgivaren skyldigär att varasom
härför redovisas i detvissa förutsättningar. Skälenbeskattning under

följande.
gällande huvudavtalen har olika branscherstöd bl.a. de tidigareMed av

enskilda företagför rehabilitering. harutvecklat rutiner Därutöveregna
detUtredningen konstaterarinfört ambitiösa rehabiliteringsprogram. att

rehabiliteringsverksamhet iomfattandebedrivs relativtsedan länge en
Centralfonden och Svenska Re. Utredningennäringslivet, viat.ex. anser

i framtiden inte får innebära någotdärför regler skall gälladeatt som
tidunder lång byggtshinder för den verksamhet upp.som

för arbetsgivarens för denfinns några klarainteDet gränser ansvar
torde inte heller möjligt ellerarbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det vara

såsådana eftersom förutsättningarnalämpligt några ärgränsersättaatt
sådana arbetslivsinriktade åtgärderolika. därför svårtDet avgränsaär att

vidta sådana arbetsgivarenarbetsgivaren skyldigär motatt somsom
inte lämpligt skatteregelfrivilligt på sig. hellerDet är atttar en ges en

villig bekostaåtgärder arbetsgivareutformning vilka är attstyr ensom
anställdeförmånsbeskattning hos denberoende åtgärden utlöserav om

eller inte.
belastningförtidspensioneringar kännbarantaletDet ärstora en

därför det frånUtredningen bedömerpensionssystemet. ävenatt sam-
rehabiliteringsåtgärdema inteangelägethällsekonomisk synpunkt är att

förmånsbeskattning.motverkas genom
företagshälsovård arbetslivs-och sjukvård,fråga hälso-I samtom

lagstiftning ellerknytas tillrehabilitering kan skattereglemainriktad
lagstiftning. det gäller medicinskresultat Näranvisningar är ett avsom

bestämmelserna knapphändiga.rehabilitering emellertidsocialoch är
försäkringskassan. gällerrehabiliteringsåtgärder kontrolleras DetVissa av

rehabiliteringmedicinsk behandling ochförebyggande rättbl.a. som ger
arbetslivsinriktad rehabiliteringb § ochsjukpenning 3 kap. 7 AFLtill

rehabiliteringsersättning.till Därutöverenligt 22 kap. AFL rättsom ger
försäkringskassanrehabiliteringsåtgärder skeflertal ärkan utan attett

inblandad.
formulera vilka rehabiliteringsåtgärder skalldärför svårtDet är att som

upphov till fönnånsbeskattning hos denområde inteingå i det gersom
rehabiliteringsåtgärder angelägna ochSammanfattningsvisanställde. år

vissa branscher. svårt skilja olikarelativt ofta förekommande i Det är att
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rehabiliteringsâtgärder från varandra. till rehabiliteringDetta leder böratt
undantas från förrnånsbeskattning.

Om rehabilitering skall frånundantas förmånsbeskattning detär ange-
läget förhindra missbruk skattesystemetatt att semesterresorav genom
eller liknande förkläds rehabilitering. samtidigt inte rimligtDet ärsom

ha regelsystem där skattemyndighetema i varje enskilt fall skallatt ett
bedöma det fråga rehabilitering eller någon form rekreation.ärom om av

Skattefriheten måste därför knytas till rehabiliteringsåtgärden äratt
bedömd och föreskriven någon arbetsgivaren.änav annan

Utredningen föreslår i skattelagstiftningendet ställs följandeatt upp
villkor.

Rehabiliteringen skall syfta till återge anställd har drabbatsatt somen
sjukdom eller skada sin arbetsförmåga och sina förutsättningar attav

försörja sig själv förvärvsarbete. syfteDetta i allt väsentligtgenom svarar
vad föreskrivs i Syftet22 kap. 2 § AFL. med arbetsgivarenmot attsom

bekostar den anställdes rehabilitering behålla den skattskyldigeär att som
anställd i företaget.

Vidare bör villkor för skattefrihet föreskrivas behovetattsom av- -
rehabilitering skall och rehabiliteringsåtgärden tillstyrktutrettvara av en
läkare företagshälsovårdmed specialistkompetens i eller läkare medav en

för specialistkompetens.sjukdomen eller skadan relevanten
på läkarutredning gäller inte sådanKravet rehabiliteringm.m. som

arbetsgivaren tillhandahållaskyldig enligt 22 kap. AFL.är att

Förebyggande behandling

När det gäller förebyggande behandlingen ellerden rehabiliteringen jfr
3 följandekap. b utredningen7 § AFL överväganden.gör Företags-

förebyggandehälsovården det arbetsmiljöarbetet.inriktad Rehabili-är
teringen syftar anställd drabbatstill återge sjukdom elleratt somen av
skada sin arbetsförmåga och sina förutsättningar försörja sig.att
Utredningen blivithar gränsområdet mellanuppmärksammad det iatt
företagshälsovården och rehabiliteringsåtgärder förekommer individ-
inriktade åtgärder för förebygga sjukdom eller nedsättningatt att av

Åtgärdernaarbetsförmågan uppstår. anställdsikte medtar en
konstaterad förhöjd sjukdomsrisk. alltsåanställde riskerar bli sjukDen att
och de ordinerade åtgärderna sjukdornsrisken.minskaväntas

Enligt utredningens bedömning få sådan utforrn-bör skattereglema en
ning förebyggande från förmånsbeskattning.även behandling undantasatt
I AFL kallas också dessa åtgärder för rehabilitering.medicinsk

föreslagnaDet undantaget från beskattning fria behandlingsâtgärderav
syftar till förebygga sjukdom eller nedsättning arbetsförmåganattsom av

har anknytning till bestämmelsen i 3 kap. 7 b § AFL sjukpenning förom
förebyggande medicinsk behandling eller rehabilitering. Enligt denna
bestämmelse kan nämligen sjukpenning den försäkradeäven närutges
genomgår medicinsk behandling eller rehabilitering syftar till attsom
förebygga sjukdom eller nedsättning arbetsförrnågan. Innan dennaav
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sjukpenning endast i de fall denmöjlighet infördes i kundeAFL utges
arbetsförmåga nedsatt.försäkrades var

förebyggande behandling ochförarbetena bestämmelsernatillAv om
Förebyggande hälsovårdframgår bl.a. följande. ärrehabilitering i AFL

genomgår behandlingohälsa.viktigt inslag i kampen Denett mot ensom
nedsättning arbets-syftar förebygga sjukdom ellertill attatt avsom

form sjukpenningdärför få ersättning iförmågan uppstår bör kunna av
sådan ersättning förkräver. Avsiktenför tid behandlingen ärden attsom

med behandlingi sambandinkomstbortfall skall kunna ärutges som
riskerar bli sjukbedömning den försäkraderesultat läkares attattav en

sjukdomsriskenminska prop.ordinerade åtgärdernaoch de väntasatt
199091:141, 73.s.

isituationen då den anställde deltarsikte denBestämmelsen tar en
läkare medbehandlingsåtgärd. Kravetsjukdomsförebyggande är att en

förläkare medföretagshälsovård ellerspecialistkompetens i en annan
behovetspecialistkompetenssjukdomen relevantskadan eller utrett av

skall alltså på grundvaltillstyrkt åtgärderna. Läkarenbehandlingen och
anställde harerfarenhet konstaterat denbeprövad havetenskap och attav

85.Gfr. 19909l:14l,förhöjd sjukdomsrisk s.prop.en
tillbedömning bör förarbetsuttalanden AFLEnligt utredningens vara

beskattningsfrâgan.förvägledande även

rehabiliteringEnskilda näringsidkare,

behandling ochUtgifter för förebyggandeUtredningens förslag:
i aktivt bedriven näringsverk-rehabilitering skall avdragsgillavara

motsvarande förmånerFörutsättningen för avdragsrättsamhet. är att
för anställd inte skall beskattas.en

näringsidkare börförslag: enskildaSkälen för utredningens För
utformning medförsjukvärdsområdetskattereglerna på attsomen

anställda.män kommer jämställas med Detnäringsidkaren i möjligaste att
avdragsbegränsningar vadfinnas några andrainnebär det inte bör änatt

hosgäller förrnånsbeskattningkan vadmotsvara en an-somsom anses
från beskattningrehabilitering undantasställd. Skulle behandling elleren

enskild näringsidkareutgånspunktenanställd bör alltsåhos att envaraen
åtgärder.medges avdrag för motsvarande

arbetslivsinriktade rehabiliteringen har undantagetdet gäller denNär
motiverats bl.a. med arbetsgi-från förmänsbeskattning anställda attav

rehabiliteringsâtgärder. enskilda närings-skyldig vidta Förär attvaren
idkare något för den rehabiliteringen.finns det knappast ansvar egna

för åtgärder vidtas.Försäkringskassan har däremot Detett attansvar
åläggasnäringsidkaren troligen inte kan betalainnebär den enskilde attatt

arbetslivsinriktade rehabiliteringen.några kostnader för den egna
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En alltså bestämmelserna försträvan är anställda och enskildaatt
näringsidkare skall så lika möjligt. jämförelseEn särskiltärvara som
relevant företagaremed driver sin verksamhet aktiebolag.ettsom genom
I sådant fall finns för rehabilitering eftersomett ett ansvar m.m.

Ävenföretagaren då anställd. jämförelsenär inte relevant detär närom
gäller arbetsmiljö- och rehabiliteringslagstiftningen finns det således skäl

skattemässigt likställa dem.att
När det gäller andra behandlings- och rehabiliteringsåtgärder bör be-

stämmelserna också medöverensstämma vad gäller för anställda.som
Det innebär förutsättningen för avdrag skall medges be-äratt att att
handlingen syftar till förebygga sjukdom eller nedsättning arbets-att av
förmågan uppstår hos näringsidkaren eller rehabiliteringen syftar tillatt

återge näringsidkare drabbats sjukdom eller skada sinatt en som av
arbetsförmåga förutsättningaroch försörja sig själv förvärvs-att genom
arbete. Vidare krävs behovet behandlingen eller rehabiliteringen äratt av

och tillstyrkt läkare med viss specialistkompetens jfr 32 § 3utrett av en
b KL. Dessutom bör krävas det fråga aktivär näringsverk-attmom. om
samhet. krav speglar syftetDetta med behandlingen eller rehabiliteringen
nämligen näringsidkaren skall bibehålla eller återfå försörj-att
ningsförmågan.

Eftersom det kan ifrågasättas utgifter för förebyggande behandlingom
eller rehabilitering riktar sig till enskild näringsidkare ärsom en
avdragsgilla i näringsverksamheten och inte betraktaär ickeatt som en-
avdragsgill levnadskostnad bör det framgå punkt 23 anvisning-av av-

till 23 § KL avdrag medges för förebyggande behandling ochattarna
rehabilitering.

Övriga5.4 frågor sjukvårdsområdetpå

5.4.1 Beskattning förmåner på sjukvårdsområdetav som
riktar sig till andra anställdaän

Utredningens förslag: Förmån fri sjukvårdsförsäkring ellerav av
hälso- och sjukvård åtnjuts den anställdes familj beskattassom av
hos den anställde. Några undantag från beskattning eller de särskilda
värderingsreglema skall inte gälla för de anhöriga.

Skälen for utredningens förslag: Det kan förekomma arbetsgivarenatt
också för den anställdes farniljemedlemmars utgifter för hälso- ochsvarar
sjukvård. Arbetsgivaren kan teckna försäkring omfattarävent.ex. en som
den anställdes familjemedlemmar. Eftersom förmånen ersättning förär en
tjänsten bör den anställde beskattas för förmånen. Detta förhållandetär
redan med nuvarande regler eftersom undantaget från förrnånsbeskattning
enbart gäller den anställde.
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rehabiliteringsåtgärder tordearbetslivsinriktadeFöretagshälsovård och
Arbetsgivarensföretagets anställda.riktas andrainte kunna änmot ansvar
saknas skälanställda. Detområden gäller endast de ävenpå dessa att

företagshälsovårdfri ochfamilj från förmånden anställdesundanta av
arbetslivsinriktad rehabilitering.

rehabiliteringsåtgärder harochbehandlings-gäller andraNär det
motiverats bl.a.anställdes förmånerbeskattning denfrånundantaget av

situationerarbetsgivaren i olikanaturligt störredetmed är tar ettattatt
eller i förekom-rehabilitering vad lagenanställdesför den änansvar

med åtgärderna bl.a.föreskriver. Syftetkollektivavtal ärmande fall att
öka sina möjligheteråtergå i tjänst ellerkunnaden anställde skall att att

det gäller denföreligger intemotivbehålla sitt arbete. Dessa när an-
familjemedlemmar.ställdes

för-skattereglerna tillämpasgenerella närSammanfattningsvis bör de
innebär förmånemafamilj. Dettill anställdesmånema riktar sig den att

regelmarknadsvärdet ivärderas tilloch därvidskall beskattas mot-som
för åtgärderna.arbetsgivarens kostnadersvarar

enskildasuppgifterför5.4.2 Sekretess om
vid revisionhälsotillstånd m.m.

särskilda tvångsåtgärder ireglernajuli 1994 finnsden 1Fr.o.m. om
särskilda tvångsåtgärder1994:466beskattningsförfarandet i lagen om

tvångsåtgärdslagen.beskattningsförfarandeti
får beslutaskattemyndighetentvångsåtgärdslagen§I5 sägs att om

lagen 1990:325skyldighet enligttaxeringsrevision för kontrollera attatt
fullgjorts riktigt och full-kontrolluppgiftersjälvdeklaration ochom

eller bok-den kanRevision får ske endast hosständigt. är antas varasom
juridiskeller hosföra räkenskaperföringsskyldig skyldigeller att annan

revision framgår 3 kap.meddödsbo. Vadän avsom avsesperson
revision.reglerar frivilligtaxeringslagen 1990:3248 § som

regel i 3 kap.kompletteras med bl.a.revisionBestämmelserna enom
kontrolluppgifter enligt vilkensjälvdeklaration och50 § lagen oma

kan bok-ellerskattemyndigheten får förelägga den är antas varasom
juridiskellerskyldig föra räkenskaperföringsskyldig eller att annan

kontrolluppgift rättshandling mellan dendödsbo lämnaän att omperson
fårfinns särskilda skålOm det ävenochföreläggs annan person.som

uppgift.sådanföreläggas lämnaattannan
uppgifter får enligtnämndaföreläggas lämnaden kanHos att nysssom

handlingar hansoch andratvångsåtgärdslagen räkenskaper rör§10 som
under vissa särskiltföregående föreläggandeverksamhet granskas utan

förutsättningar.angivna
tvånggranskning under innebär i prin-revision ochReglerna om annan

får kontrolleras hos den medhandlingaralla relevantacip att avsessom
försvarlig med denordning haråtgärden. En sådan strängaansetts
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sekretess, s.k. absolut sekretess, gäller for handlingarna hossom
Skattemyndigheten jfr 9 kap. och 2 §§ sekretesslagen.1

Tvångsåtgärdslagens regler revision och granskning gäller dock inteom
på den enskildes begäran bl.a. handling inte får i beslag enligttassom
27 kap. 2 § rättegångsbalken eller handling med betydande enskiltetten
skyddsintresse, innehåll grund särskilda omständigheter intevars av
bör komma till kännedom 16 § tvångsåtgärdslagen.seannans

Om arbetsgivare har handlingar hos sig arbets-rört.ex. en som som en
hälsotillstånd föremål för revision har möjlighethan begäraärtagares att

handlingarna skall undantas från granskningen. Däremot torde inteatt
arbetstagaren kunna begära sådant undantagande.ett

Enligt § tvångsåtgärdslagen17 skall handling, den enskildeen om
begär handlingarna frånskall undantas granslming, omedelbart för-att
seglas och överlämnas till länsrätten. Länsrätten skall dröjsmål prövautan

handlingen skall undantas från granskning.om
dettaI sammanhang bör också 14 kap. 3 § sekretesslagen,nämnas den

s.k. generalklausulen, enligt vilken sekretessbelagd uppgift får lämnasen
till myndighet, det uppenbart intressetär uppgiften läm-att atten om av

har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda.nas som
Generalklausulen tillämplig på uppgiftslämnande såväl frånär en myn-
dighet från offentlig funktionär därvid inte handlar påsom en som myn-
dighetens Den gäller däremot inte i frågavägnar. uppgiftslämnandeom
mellan arbetsgivare och skattemyndigheten. Generalklausulen dockären
inte tillämplig det gäller uppgifternär sekretessbelagda enligtärsom
bl.a. 7 kap. § sekretesslagen,1 dvs. uppgifter inom hälso- och sjuk-
vården. Förekommer uppgifter enskilds sjukdom i revisions-t.ex.om en
promemoria uppgiften skyddadär absolut sekretess enligt 9 kap.av
2 § Eftersomsekretesslagen. 9 kap. l och 2 §§ inte omfattas undan-av

i kap.14 3 § kan uppgifterna komma lämnas tilltagen att ut annan myn-
dighet med stöd generalklausulen.av

5.4.3 Avdrag preliminärför skatt

Vårt källskattesystem bygger på den skattskyldige skall betala preli-att
A-skatt med belopp, vilket så möjligt kannära antas motsvarasom

den slutliga skatten. preliminäraDen A-skatten betalas normalt genom
skatteavdrag 3 § Vid1 UBL. utbetalning kontant ersättningmom. av
för skall denarbete betalar ersättningen skatteavdrag förgörautsom
betalning preliminära A-skatt 39 § 1 UBL.mottagarensav mom.

Åtnjuter skattskyldig vid sidan kontant inkomst andra förmåneren av
skall preliminär A-skatt beräknas efter förmånemas sammanlagda värde.
Har den skattskyldige ersättning för förmån skall förmånsvärdetutgett en
sättas ned med ersättningens belopp första8 § stycket UBL.

Enligt utredningens huvudförslag skall värdet förmån fn hälso-av av
och sjukvård fri sjukvårdsförsäkring beskattas vid åtnjutandetsamt av av
försäkringen och beräknas den patientavgift hade utgått förmotsvara som
motsvarande behandling inom den offentligt finansierade vården. Detta
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6 anvisningarnatill 32 § och punkti punkt anvisningarna3 avanges av
till §42 KL.

för aktuellapreliminär skatt bör betalasUtredningen ävenatt nuanser
förmåner. före-för övriga skattepliktiga Detförmåner på sätt somsamma

och punktinförs hänvisning till 42 § KLslås därför i 8 § UBLdetatt en
förstaparagraf. Med tillämpning 8 §till nämnda6 anvisningarna avav

skattskyldigened denförmånsvärdetstycket UBL skall sättas utgettom
sjukvårdsområdet. Exempelpå hälso- ochersättning för förmånen

patientavgiften.betalat viss delanställde själv hardetta denär när aven
finns synnerliga skäl skallföreslagit detvidareUtredningen har att om

få jämkas uppåt elleroch sjukvårdvärdet fri hälso-vid taxeringen av
införd i punkt 4 andradetta föreslås blibestämmelsenedåt. En om

anvisningarna till 42 § KL.stycket av
får skattemyndig-femte stycket UBLlydelse 8 §Enligt nuvarande av

vidjämka förmånsvärdetförutsättningardet finnsheten, tax-attom
prelimi-beräkningen denförmånen videringen, värdetbestämma avav

gälla isådan ordningtill detta. En ävenskatten med hänsynnära avses
ingen lag-sjukvård. kräverfri fri hälso- och Dettafråga förmånom av

ändring.
skattenberäkningen den preliminäravidjämka förmånsvärdeAtt ett av

före-Skattemyndigheteni samband medaktuellt endastblir i regel att
enligt särskildskall beräknaspreliminära skattenskriver hela denatt

hela denbeslut jämkningeller meddelarberäkningsgrund ett av pre-om
arbetsgivaren alltså inte självfall behöversådanaliminära skatten. I

skattemyndighetens beslut.följaförmånsvärdet. skall endastberäkna Han

Arbetsgivaravgifter5.4.4

vadarbetsgivaravgiftemaför beräkning ärUnderlag summan av ar-av
ersättninglön i ellerbetsgivaren året harunder utgett pengar annansom

tjänsten, dock intemed anledningför utfört arbete eller pen-avannars
ii fall 3 kap.skattepliktiga förmåner eller,sion, eller andra som avses

kap. 3 §ersättning för utfört arbete 2§ andra stycket AFL,2 annan
följersocialavgifter, dettaSAL. Avlagen 1981:691första stycket om

grundfri värd påförmån utnyttjandetskattepliktigvärdetatt avavavav
föringå i underlageteljest kommersjukvårdsförsäkring eller att

avgiftsskyldighet.sådanUtredningen förordararbetsgivaravgifter. en
arbetsgivaravgifterberäkningenförmåner skall vidskattepliktiga tasav

första fjärde styckenaenlighet med 8 §bestäms itill värdeett somupp -
socialavgifter från arbetsgi-uppbörd1984:6685 § lagenUBL om av

och sjukvårdförmån fri hälso-innebärUSAL. Detta att avvare,
för preliminär skattvid avdragvärderas påkommer sättatt samma som

jämkat förmånsvärdet enligtSkattemyndigheten5.4.3. Harse ovan
dock inte till detta vidskall hänsyn8 § femte stycket UBL tas

följer hänvisningen i § USALavgifterna. 5beräkningen Detta attavav
gäller paragrafens femte stycke.till 8 § UBL inte
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Om arbetsgivare förrnånsvärde kan jämkas med stödatt etten anser av
punkt 4 andra stycket anvisningarna till och42 § KL det jämkadeattav
värdet bör ligga till grund för beräkningen arbetsgivaravgiftemaäven av
har han enligt nuvarande § andra5 stycket USAL möjlighet hos skat-att
temyndigheten ansöka detta. skattemyndighetenBifaller sådanom en
ansökan skall det jämkade ocksåvärdet användas vid beräkningen denav
preliminära A-skatten sjätte8 § stycket redovisadeUBL. De nu reg-
lema gälla förmån fri hälso- och sjukvård.även För detta krävsavses av
ingen lagändring sig i UBL eller USAL.vare

5.4.5 Egenavgifter

Värdet sådan skattepliktig förmån fri hälso- sjukvårdoch vidav av som
tillämpningen AFL skall hänföras till inkomst förvärvsarbete,annatav av
bör ingå i underlaget för egenavgifter i den mån värdet tillsammans med

frånersättning och utgivare uppgått till 000 kr.1 För-annan en samma
månen bör till värde bestäms i enlighet med 8 § förstatas ettupp som -
fjärde sjätte styckenaoch UBL se 5.4.4. det finnsNär skäl börovan
avvikelse få ske från förmånsvärde Skattemyndigheten bestämtett som
enligt 5 § andra stycket USAL. Nuvarande bestämmelser i kap.3 2 och
2 §§ kap. och andra11 3 § AFL 4 § stycket lagen beräkningsamta om

pensionsgrundande inkomst enligt AFL leder till sådan ordningav en som
utredningen förordat.

5.4.6 Förrnånsgrundande inkomst

skattepliktig förmån fri hälso- och sjukvård bör ingå i sjuk-denav
penninggrundande och den pensionsgrundande inkomsten. Värderingen

förmånen reglerbör ske enligt vid taxeringen. Nuvarandeav samma som
bestämmelser i 3 kap. 2 och 2 och2 kap. 3 §§ AFL och11samta
4 § andra stycket lagen beräkning pensionsgrundande inkomstom av
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring till sådan ordninglederom en

utredningen förordat.som

5.4.7 Kontrolluppgifter

Enligt 3 kap. § lagen4 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter, LSK, skall kontrolluppgift lämnas bl.a. lön, arvode ochom
andra ersättningar eller förmåner skattepliktig intäkt tjänst.utgörsom av
Kontrolluppgiften skall lämnas den betalat beloppet ellerut gettav som

förmånen. Enligt 7 § kapitel skall värdet förmånerut samma av som
utgått i beräknas i enlighet med bestämmelsernaän i kom-annat pengar
munalskattelagen. Om värdet förmån justerats enligt 5 § andraav en
stycket USAL skall det sådan jämkning har skett. Bestäm-attanges en
melserna kontrolluppgifter bör gälla i fråga förmånävenom om av
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ändringingenbehövsdettasjukvård. Förhälso- ochfriutnyttjandet av
i LSK.

och sjuk-hälso-anställdsförbetalararbetsgivarenmedochl enatt
försäkringviaellersjukhusettilldirektantingenvärdsformån etc en --

iuppenbartDettaförmånen. ärhaarbetsgivarenfår utgettanses
beskattningsprinciper,enligt vanligaanställde,denförsäkringsfallet där

föreslagnautredningeninte denpremienförbeskattatshade avom
till 32 § KL.anvisningarna3punktinförasskullemodellen av

betalaA-skatt,preliminärinnehållaskyldigdärmedArbetsgivaren är att
värde.förmånensavseendekontrolluppgiftlämnaarbetsgivaravgifter samt

sjukvårdsförsäkringfrivärdtillfállet vidvidåtnjutsförmånenEftersom
till grundskall liggavärdevilketuppgiftarbetsgivarensaknar somom

framförarbetsgivarnaförproblemDetta ärpreliminärskattför ettm.m.
grundpåförsäkringsbolagvärdinrättningen ersätts ett enallt avnär av

föreslåsfalldessaItecknat.arbetsgivaren attsjukvärdsföräkring ensom
försäkringsföretaginförs. Ettupplysningsskyldighetsärskildmedordning

sjukvärdsförsäkringförsäkringstagarearbetsgivaremeddelat enensom
uppgifterdearbetsgivarenskall lämnaarbetstagareavseende dennes som

hälso- ochförmån friutnyttjadbeaktaskall kunnahanförbehövs avatt
arbetsgivarav-betalningochskatteavdragberäkningvidsjukvård avav

kontrolluppgift.lämnaskyldighetsinfullgöragifter attsamt
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Personalrabatter6

Sammanfattning6.1

andrapersonalrabatter ochrörandeSkattereglema typer av perso-
åren i syfteolika sammanhanginalvårdsförmåner har översetts genom

andra tör-lön ochbeskattning kontantlikformigåstadkommaatt aven
gällerdethar skärptsskattereglerna näri tjänsten. Trotsmåner att

för sedvanligaskattefrihetenövrigt harpersonalvårdsförmåner i per-
mellanriktatsKritik har gränsenbibehållits.sonalrabatter mot att

och konsekventinte klarpersonalrabatterskattefria ärskattepliktiga och
skattefri rabattfall kan kommaskattskyldig i vissaoch attatt enen

skattskyldig beskattasmedanbelopptill betydandeuppgår en annansom
värde.begränsatför förmånen av

kartläggning vanligtresultatenfrån bl.a.Med utgångspunkt en avav
marknads-utredningenföreslårpersonalrabatterförekommande att meren

föreslårUtredningenpersonalrabattema.påtidigare läggsmässig änsyn
motsvarandeuppgå till beloppfårdock högstbrukliga rabatter ettatt som

helaskattefri. krävs dockDetskallmängdrabatt attstörsta vara
först då möjligt motiveradeteftersom ärrabattenpersonalen erbjuds att

kund kunnat utverka.mängdrabatt störstaskattefrihet för den som
korsvisa rabatter inom före-särskilda reglernadeVidare slopas om en

WSSSWPP-

Sedvanliga personalrabatter6.2

6.2.1 Gällande rätt

frågaskattefria det ärpersonalrabatter närEnligt § 3 f KL32 ärmom.
ingår itjänsterochvid inköpsedvanliga rabatter somvaroravom

skattefria ocksåordinarie utbud. Personalrabatter ärarbetsgivarens om
företagarbetsgivarensnärståendeföretaginköpen sker från ärett som

arbetsgivarenssamband medtjänsterna haroch eller näraettvarorna
direkt ersättningdock inte rabatternaverksamhet. gäller ärDetta enom

§ 3 andrai 32utgår påför utfört arbete eller sätt mom.esom anges
får bytasundantas rabatterpunkterna 2 4stycket 2 4. Genom utsom--

till hela personaleninte riktar sigersättning ellerkontant samtmot som
arbetsplatserutanför arbetsgivarensfår åtnjutarabatter den anställdesom

motsvarande betalningssystem.betalning med kupong eller annatmot
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Till och med 1994 års taxering omfattas sedvanliga rabatter reglernaav
personalvårdsfönnåner i 32 § 3 KL. I detta lagrum definierasom e mom.

personalvårdfönnån enklare åtgärder mindre värde. Mensom av ge-
det samtidigt i punkt 3 b anvisningarna till paragrafenattnom av som

personalvårdsförmånexempel på sedvanliga rabatter uppkomangavs
motsatsförhållande eftersom detta slag förmån i det enskilda falletett av

kunde komma uppgå till betydande belopp. framhöllsDetta också iatt
199394:90 tjänsteinkomstbeskattningen denöversyn närprop. om av

nuvarande bestämmelsen i 3 f infördes.mom.
När regeringen föreslog denna justering lagtexten förklarade den sigav

samtidigt inte beredd föreslå några principiella ändringarattvara
beträffande personalrabatter o.d.

Vid 1990 års skattereform skärptes förutsättningarna för förmåneratt
skall kunna hänföras till skattefri personalvård. Skärpningen skulle
emellertid omfatta skattefriheten förinte sedvanliga personalrabatter. l
propositionen prop. l98990:l10, del 318-319 anfördes bl.a.s.
följande:

nuvarande reglerna medger sedvanlig rabatt vid inköpDe att av
tjänster ingår ioch arbetsgivarens ordinarie utbudvaror som

betraktas skattefri personalvårdsförmån. förutsättning förEn attsom
rabatten skall betraktas sedvanlig och därmed skattefri, börsom vara
dels den lämnas sedvänja och dels den har rimlig nivå.att attav en
Vad i det enskilda fallet kan utgå på grund sedvänja,som anses av
liksom vad rimlig nivå emellertid svårtutgör är attsom en ange
generellt. Nuvarande regler medför alltså vissa tillämpningssvårig-
heter.

Enligt RSV kan den nuvarande ordningen få till följd betydandeatt
förmåner ibland undgår beskattning. gäller framförDetta allt i
branscher olika kapitalvaror. Vidare kan, föromsätter t.ex.som som

i sortiment,anställda varuhus med breda sedvänja igränsen mot
branschen tendera suddasatt ut.

Den omständigheten, skattefrihet för ipersonalrabatt del fallatt en
kan komma belopp, inrmebärbetydande i sig motiven föratt attavse
den nuvarande skattemässiga behandlingen försvagas.gynnsamma
Grundprincipen vid förmånsbeskattningen nämligen den, för-är att
måner inbesparade levnadskostnader skattepliktigutgörsom avser
intäkt.

Ett slopande skattefriheten för sedvanlig personalrabatt harav
emellertid del negativa konsekvenser. Hit hör bl.a. vissaen
kontrollaspekter. därför inte förJag närvarande beredd förordaär att

sådan lösning. viss uppstramning dockEn bör ske i enlighet meden
vad anförts i det föregående sedvänja inom yrket. Dett.ex.som om
finns anledning med skärpt uppmärksamhet följa utveck-även att
lingen på detta område.

Såsom tidigare föreslogs inte i 199394:90 några änd-nämnts prop.
ringar vad gällde personalrabatter, förutom lagteknisk justering.en
Emellertid gjordes följande uttalande 76-77 angående personalrabatter
och därmed sammanhängande gränsdragningsproblem:
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förmåner åGränsen mellan å sidan skattepliktiga och andraena
svår dra i mångasidan skattefria personalvårdsförmåner kan attvara

det förut-fall. det gäller rabatter och tjänsterNär är envaror
utgår grund sedvänja ochsättning för skattefrihet rabatternaatt av

skattefri harhar rimlig nivå. Gränsen för rabatt iblanden en
inte får vad det rabattgivande företagetuttryckts så den överstigaatt
till sin RSV har i sina rekommen-berett lämna kund.störstaär att

dationer rabatten inte vaddet bör krävas är större änansett att att
skulle kunnaden anställde kund eller personalen ut-som gruppsom

verka på håll.annat
skillnadersedvanliga rabatter kan givetvis uppvisa mycket istora

vilken eller tjänster det gäller.värde beroende på Dettyp av varor
förklarligt framstå anställda inom vissadet kan orättvistär attatt som

på flera kronorbranscher kan få skattefria rabatter kanske tusen me-
inte kan få några skatte-dan anställda inom andra branscher kanske

sådana till värde någotfria rabatter alls eller kan få bara ett av
nödvändig konsekvenshundratal kronor. dettaMen är en av nuvaran-

utformning vill hålla fast vid principende reglers attom man
skattefria. bör också hålla isedvanliga rabatter skall Manvara

i räknat står i proportion till denminnet rabattens storlek kronoratt
kostnad anställde har för eller tjänsten. En åtstram-den varansom
ning svår genomföra med hänsyn till vanliga kund-skulle attvara

skattefriheten så den kommer omfattarabatter. utsträckaAtt att att
förmåner värde skulle i praktiken kunna medföraalla begränsatav

till förmåner med följandeomfattande överflyttning lön däraven av
stridaskattebortfall skulle dessutom den grundläggande prin-och mot

cipen likformig beskattning.om en
tillfredsställande skattskyldig i vissa fall kanDet ändå inteär att en

personalrabatterhålla skattefri uppgår till betydan-komma att somen
skattskyldig beskattas för förmånde belopp medan en annan en av

mån tidningbegränsat värde. I den arbetsred-är att etten anse som
inte någon beskattningskap föranleder det i dag arbetsgivarenom

tidningsprenumeration.betalar anställds Om tidningsprenumera-en
allmän orienteringtionen bidrar till bör det medföraendast en ren

tidningsprenumerationformånsbeskattning. Men kan i vissa fallen
finns behovföranledd det den skattskyldigeettatt attavavvara

anknytninghåller område medsig ä jour inom till hans yrkesut-ett
övning i arbetsredskap. sådantdet praxis I ettutan att ettanses vara
fall kan det finnas från beskattning. Detskäl undanta förmånenatt
finns också förmåner de utvisarutgår sådant sätt att storaettsom
likheter ändå beskattas. Det enligtmed sedvanliga rabatter ärmen
regeringens förbättra regelsystemetmening nödvändigt försökaatt

därför förytterligare i avsiktdetta hänseende. Regeringen har att
inom kort tillkalla särskild på skallutredare övernytt seen som
reglerna på området.

RSV har utfärdat följande det gällerrekommendationer när gruppen
sedvanliga rabatter RSV 1993:24:Dt

Med sedvanlig pårabatt rabatt lämnas grund yrketavses avsom
eller verksamheten tillgänglig för företagetsoch i princip helaärsom
personal. förutsättning förEn rabatten skall kunnaatt anses som
sedvanlig, dvs. skattefri, den ligger på rimlig nivå. Vadär att en som
i det falletenskilda skall med rimlig nivå går inte avgöraattavses
generellt. Rabatterna varierar i olika branscher och från tid till
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För kunna godta rabatten sedvanlig bör därför krävasattannan. som
den inte vad den anställde kund eller personalenär större änatt som

skulle kunna utverka på håll eller rabatten iannat att vartsom grupp
fall inte vad det rabattgivande företaget berettär större än är att
lämna till sin fristående ktmd. Vid denna bedömning börstörsta

försäljnings-, sortiments- och personalpolitiska skälövervägas om
påverkar rabattens storlek.

förEn ytterligare förutsättning rabatten skall kunnaatt anses som
sedvanlig den endast normala inköp och tjänsterär att avser av varor
för den familjsanställdes och hans konsumtion. fårDettaegen

inköpsärskild betydelse vid kapitalvaior.av
skattefrihetFör gäller dessutom den anställde inte kan få beloppatt

motsvarande rabatten direkt utbetald till sig, exempelvis attgenom
rabatten räknas fram efter årets slut på basis gjorda inköp ochav

i sådant fall rabattenbetalas kontanter. I skattepliktig.ärut

Prisinformationslagen

prisinformationslagenSedan den 1 januari 1992 gäller 1991:601.
Ändamålet med lagstiftningen främja god prisinformation tillär att en
konsumenter §. Lagen tillämpas på näringsidkare tillhandahåller1 som

och tjänster till konsumenter. förarbetena påI exempelnämnsvanor som
tjänster transportavtal och avtal sällskapsresor 19909l:171prop.om s.
9. Huvudregeln prisinformation skall lämnas näringsidkareär näratt en
marknadsför bestämda eller tjänster 4 §. Undantag gäller närvaror .särskilda omständigheter hindrar prisinformation lämnas.att

Priset för och tjänster skall korrekt och tydligt. Priset skallvaror anges
skriftligen inte konsumenten kan få upplysning priset påanges om om

något likvärdigt Priset innefattaskall mervärdesskatt. Om detsätt. kan
tillkomma avgifter eller andra kostnader skall detta särskilt.anges
Uppgift pris måttenhet jämförpris skall dessutom lämnas förom per
sådana finnsvaruslag det särskilda beräkningsgmnder för.som

bestämd försäljs i butikslokalNär eller i skyltfönster skalletten vara en
priset på eller förpackningen. Priset kan också ianges varan anges varans
omedelbara närhet. det gäller tjänster skall priset på iNär elleranges
omedelbar anslutning till den plats där näringsidkaren bedriver sin rörelse
eller marknadsför sina tjänster.annars

Om näringsidkare inte länmar prisinformation i enlighet med lagenen
tillämpas marknadsföringslagen 1975:1418. Följden underlåtenhetav en

sig efter bestämmelserna blir ålägganderätta lämnaatt ett attom
prisinformation.

6.2.2 Kartläggning

Utredningen hafthar i uppdrag försöka kartlägga förekomstenatt av
personalrabatter ioch vilken omfattning dessa behandlas skattefriasom
eller skattepliktiga.
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företrädaremed någrakontaktvarit iutredningendetta arbete harVid
tillsammansICAochKooperativa förbundet KFför handeln, bl.a. som
Vidare harlandet.idagligvaruhandelallhälftenför drygt avsvarar

uppdragiUtredningsinstitut HUI göraHandelnsutredningen AB attgett
grossister. Genomochdetaljistertill antalenkätundersökning riktad etten

tillenkätundersökning gjortsmotsvarandeIndustriförbund harSveriges en
meddirektkontaktertillverkningsindustrin. Genominomantal företagett

förekomstenkartläggasöktutredningenförsäkringsbolag harnågra av
kartläggningen harGenomförsäkringsbranschen.inompersonalrabatter

följande framkommit.

Direktkontakter

personalrabattsystemKFtillämparmed 1994Från och nyttett som
tillsvidareanställda i deterbjuds allapersonalrabattinnebär egnaatt

%nivå på 5högstarekommenderarkoncernledningföretaget. KF:s en
Kooperativainomdetaljhandelsverksamhetensåvälförpersonalrabatt

utanför denna.konsumentföreningamafördetaljhandelsgruppen som
därjuridisk enhet äränirabattdvs.Korsvisa rabatter, manannan

påoch beräknaslämnasPersonalrabattenmedges inte.anställd varor
ingapersonalen lämnaskunderandra änTilli butik.försäljningspriset
vidbegränsasPersonalrabattermedlemsrabatter.förutomrabatter,

inte. Ipersonalrabatter förekommerskattepliktigaNågramissbmk.
fastställslivsmedelsindustriema inom KFochfackhandelskedjoma

i respektiveförutsättningarlokalaefterpersonalrabattförformerna
företag.

sköterDetaljhandel ABtill ICAdotterbolagEkonomibyrâ ABICA --
buti-Ekonomibyrån rekommenderarICA-butiker.redovisning m.m.

uppskattar%. Ekonomibyrån5personalrabatt atterbjudakerna att en
%. Eftersommellan 5 och 10liggerbutikernaipersonalrabattema

inteuppkommerbolagfriståendeICA-butikvarje företag är ett--
tillpålämnasrabatter. Personalrabattemamed korsvisaproblemet varor

exempelvisstorkimd,på butikspriset. Enoch beräknassamtliga anställda
Även lokala% rabatt.få minst 10fritidshem kan 5ellerdaghemett -

uppgifteringaEkonomibyrån harrabatter.ibland fåidrottsföreningar kan
% rabattUnder 10personalrabatter.skattepliktigaförekommerdetattom
eftersompersonalrabattsedvanligtillhänföraekonomibyrån attvaraanser

motivsammanhang. Ettkan få i mångarabattstorlekdet är som manen
företaget.tillfastareanställdeknyta dentill personalrabatter är att

dagligvaruhandeln.inomgrossistenfriståendeDAGAB den störstaär
inom företaget.personalrabatterfinns någraintedetDAGAB attuppger

övrigadärsnabbgrosshandla DAGAB:smöjlighetharPersonalen att
dock intebetyderkiosker. Dettaochbl.a.kunder består restaurangerav

jämfört medlägreså myckethandla till priser ärpersonalen kanatt som
lågprisbutik.detaljist,få hosmöjligtvad t.ex.är att ensom

s.k.handla imöjlighetpersonalDAGAB:sPå vissa har att perso-orter
skulle kasseras.sektmdasäljs sådananalbutiker. Där som annarsvaror
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Det sig exempelvis storförpackningarrör gått sönder vid hante-om som
ringen. Anledningen till på inteDAGAB har några personalrabat-att man

beror på tillämpar med i huvudsakter att systemet som man -
fakturaförsäljning inte för detta.är avpassat-

Utredningen har direktkontakter med företrädare för femgenom
försäkringsföretag undersökt förekomsten personalrabatter inom dessaav
bolag. Ett de tillfrågade bolagen lämnar överhuvudtaget ingaav perso-
nalrabatter.

När det gäller Sakförsäkringar lämnar de övriga bolagen 10 25 %-
rabatt på premien. I samtliga bolag ligger rabatten högst 10 % för
bilförsäkringar. Rabatt lämnas till den anställde i egenskap privat-av

Vid företagsförsäkringar lämnas inte några personalrabatter.person.
Några bolagen medlemmar i olika föreningar och fackför-attav uppger
bund kan få rabatter motsvarande personalrabatt. vissa falll dockär

försäkringsavtaldessa standardiserade normalt därföroch heltänmera
jämförbara med de personalen kan få.som

Beträffande livförsäkringsområdet bl.a. pensions- och kapitalför-
säkringar två bolagen personalrabatter mindre andelattger av genom en

premien normalt hänförs till adminstrativa omkostnader.än De anställ-av
da får således försäkringmera för pengarna. Exempel på detta är om

tecknar försäkring på 10 000 kr och de administrativaman en
kostnaderna 500 kr, så får den anställde rabatt på kr.är 112,50en

Enkätundersökningarna

l enkätundersökningama har ingått 160 detalj- och partihandelsföretag40
43 industriföretag.samt

Detaljhandelsföretagen

Inom detaljhandelsföretagen har enkäten skickats till 85 företag inomut
dagligvaruhandeln, 10 stormarknadervaruhus 75typen samtvarav av
företag inom sällanköpshandeln. Antalet bortfall varierar mellan grup-

uppgår till 15-20 %. Totalt har företag132 med drygt 25 000perna men
anställda besvarat enkäten. detaljhandelnInom har i samtligastort sett
företag försäljning till sina anställda.

Endast företagen inom dagligvaruhandeln tillämpar inköpsprisetett av
vid försäljning till anställda medan övriga företag använder försälj-
ningspriset till kund med eventuell rabatt. Bruttovinstmarginalen inom
dagligvaruhandeln %21 1992, enligt uppgift frånär HUI. Den mestca
frekventa %rabatten på försäljningspriset.5är Denna rabatt erhåller

%84 de anställda inom dagligvaruhandeln. Rabatten till de anställdaav
överstiger i för samtliga företag den rabatt lämnas till denstort sett som

kunden.största
Inom sällanköpshandeln antalet företag fler tillämpar inköpsprisär som

vid försäljning till anställda. Bruttovinstmarginalen inom sällanköps-
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uppgift från Vid köpenligt HUI.% 1992,handeln mellan 31 och 39är
jämfört med daglig-överlag högreförsäljningspris rabattematill är

försäljningspriset.%rabatten 20varuhandeln. vanligasteDen är
företag inom sällan-inom tiodagligvaruhandeln ochsju företag inomI

andra företaganställda rabatter lämnasköpshandeln får de somsom av
tillgång till dennaanställda har150följd anställningen. Drygt typ avav

rabatt.

Ihnihandelsföretagen

hälftentill 40 företag,skickatshar enkätenInom partihandeln ut varav
bortfallsällanköpshandeln. Antalethälften tilltill dagligvaruhandeln och

företag med knappt%. Totalt har 3411-20uppgår tillvarierar men
anställda finns inomflertaletenkäten. Det8 000 anställda besvarat stora

försäljning tillpartihandeln harföretag inomdagligvaruhandeln. flestaDe
försäljningsprissitttillämparföretagenanställda. vanligastede Det är att

viss rabattvissa företagdetta äventill anställda. Utöverdeäven ger
detta pris.

har tillgång till% de anställdaoch 40% företagenCirka 25 avav
anställningen. Ut-följdföretagandrarabatter länmas avsomsom av -

inom dagligvaru-ungefär lika vanligarabattemai antalet företagtryckt är
inom dag-med rabatt högreandelensällanköpshandeln medan äroch

ligvaruhandeln.

Indusmföretagen

inom branscher. Antaletindustriföretag l4till 43har skickatsEnkäten ut
%. företag besvaratstycken eller 23 De10bortfall uppgick till som

företag försäljning tillTjugofyra haranställda.000enkäten har drygt 110
bryggeriochbyggnad, skogföretagsgruppemaföretagets anställda. Inom

möjlighetanställda haranställda. Antaletingen försäljning tillsker som
25 000.företaget uppgår till knappttill inköp direkt från

inkl.grossistdetaljisttillförsäljningsprisföretag tillämparTolv
pris. Grossist-tillämpar någottolv företagmervärdeskatt medan annat

möbel-, och allmängmp-kvarn-, livsmedel-,detaljistpris tillämpas inom
tillprisethögrebåde lägre och änpris kanAnnat gros-varapen.

pris.på nämndaflesta fall rabattsistdeltaljist. deI ges
Antaletinom koncernen.till anställdaförsäljningföretag harArton

50 000.anställda berörs ärsom
andra företaglämnasanställda rabatterfjorton företag får del avsom -

byggnad,vanligast inomanställningen.följd Detta är gruppernasom av
verkstad.livsmedel, möbler och
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Utvärdering kartläggningenav

De detaljhandelsföretag ingått i enkätundersökningen är uttagnasom av
HUI för representativt urval inom denna sektor affärs-att ettge av
marknaden. Den slutsats kan dras i dagligvaruhandelnär liggerattsom
den brukliga rabatten på %.5 Detta bekräftas också de direktkontakterav

utredningen haft med KF och ICA. Sällanköpshandeln har överlagsom
högre rabattnivå dagligvaruhandeln.än Den vanligast rabatten där ären
%20 på försäljningspriset. Rabatten till de anställda överstiger i stort sett

för samtliga företag rabatten till krmd.största
partihandelsföretagDe ingått i enkätundersökningen har tagits utsom

HUI efter slumpvalsmetod. De flesta företagen tillämpar försälj-av av
ningspriset eller rabatterat försäljningspris vid försäljning tillett an-
ställda. Många företag därmed tillämpa personalrabattersynes som
överstiger vad sedvanligt för motsvarande i konsumentledet.ärsom varor

industriföretagDe ingått i enkätundersökningen har valts utsom av
Industriförbundet. Vid urvalet har sökt få fram företag från olikaman
branscher som kan tänkas rabatter. Trots detta framgår detge av
utfallet så många 34 de anställda inte har några rabatter.att som av
Hälften de företag rabatter tillämpar försäljningspris tillav som ger
grossistdetaljist inkl. mervärdesskatt medan den andra halvan tillämpar
något pris, vilket kan både lägre och högre priset tillänannat vara
grossistdetaljist. Rabatterna till de anställda inom industriföretag, i de
företag där rabatter i fall inte understiga motsvarandevartges, synes
rabatter inom partihandeln.

Slutsatser kan dras enkätundersökningarna rabattema tillär attsom av
de anställda många gånger ligger den nivåöver kund kan få.störstasom

Det endast i detaljisthandelsföretagär med dagligvarusortiment som
personalrabatten konsekvent beräknas på försäljningspriset imera
konsumentledet. parti-I och tillverkningsleden förekommer det däremot
ofta företagen utgår från det inköpspriset försäljningsprisetelleratt egna
till partihandeldetaljist.

När det förekomstengäller anställda i företag harävenatt ettav
tillgång till rabatter lämnas företagandra till följdsom av av-
anställningen detta vanligare bland deär anställda i partihandels- och-
industriñretag där det förekommer %i 25 respektive %50 företagen.av

detaljhandelnInom det däremot tämligen ovanligt.är
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överväganden förslagoch6.2.3

vidpersonalrabatterintäkt inteSomförslag:Uredningens tas upp
utbud. Vadarbetsgivarensingår itjänsterellerinköp somvarorav

mängd-denöverstigerrabattendock integällersagts omsom nu
affärsmässiga villkorutverka påskulle kunnakundrabatt störstasom

branschen sedvan-iöverstigeruppenbartrabatteninte helleroch om
personalrabatt.lig

sedvanligaförSkattefrihetenförslag:utredningensSkälen för per-
betraktadesförenklingssyfte. Deniursprungligeninfördessonalrabatter

för andrarestriktionerpersonalvårdsförmån ochs.k. somsammasom en
fickdet inteframhöllsSärskiltgälla.skullepersonalvårdsförmåner att

direktavsedda utgörakundeförmåner attfråga antas varasomomvara
gällande rättredovisningenframgåttarbete. Somutförtförvederlag avav

sedvanligarättstillämpningenigodtaskommitvaddockhar somattsom
relativtuppgå tillfall kanenskildai storadedärhänutvecklatsrabatter att

belopp.
personalrabattergjortomständigheterolikaflera attgivitvisDet är som
Lagstiftningensförmåner.skattefriagodtagitsbeloppbetydandetill som

liksomkundrabattmöjligatillhänvisning störstautformning, RSV:svaga
kunskapbristandeenkätundersökningenframgårvilket omav --
utvecklingen.forbetydelsehaftförmodligen störstinnebörd harreglemas

tillämpningennuvarandedenuppfattasdirektivenikonstateras somSom
tillpersonalrabatterskattefriafåskattskyldiga kanvissaeftersomorättvis

rabatter.skattefriaåtnjutaalls kaninteandramedanbeloppbetydande

personalrabattemaskattefriadeintresseallmännasi detligger attDet
substitut förkommer utgöradeomfattning ettfår sådan attinte att

allmäntskattefrihetenförprincipenockså viktigtlön. Det ärkontant att
slopaskulleradikalt atträttvis. Ettuppfattas varagreppsom

svårigheterinnebäradockskulleDetpersonalrabatter.skattefriheten-för
vanligagränsdragningenifinns motgråzondenhanteraatt som

arbetsgivarenhoserhålleranställdedenrabattDenkimdrabatter. som
betraktaskommaalltidskattehänseendei att endå somskulle

villkorutgår på sådanafallmångairabattenförmånskattepliktig atttrots
denskullearbetsgivarenänhos någonutverkadesden annanatt om

detroligtinteDetkundrabatt. ärkommersiell attvanligbetraktas som en
rabattförbeskattasrättvist dedetuppfattaskulleanställda att somensom

självadesynnerhetioch detskattekonsekvenserfåandra kan somutan
eller tjänsten.distribueraellerproduceravarit med varanattom

tydligarei lagtextenskäl förövervägandetalarutredningen attEnligt
skattefria rabat-för knyta deuttryckreglernanuvarandevad deän ger

uppnåmöjligtvillkoraffärsmässiga ärvid attvadtilltema som
personalrabat-förgenerelltriskenDärmed minskar attmarknaden. sett

deförmån. Förobeskattadtillomvandla lönblir sätt attett entema
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anställda skulle förmånen bestå i de skattemässigt ha åtnjutitatt anses
mängdrabatt de faktiskttrots enskild konsument.att agerat Därmedsom
kommer värdet förmånen uppgå tillatt beloppmestav ettsom
motsvarande skatten på den rabatt kundstörsta skulle ha kunnatsom
utverka. Tillämpningsproblemen kommer framför allt gälla fast-att att
ställa marknadsvärdet och nivån på den rabatt skattemässigt kansom
godtas skattefri. Närmast behandlas marknadsvärdet och däreftersom
rabatten.

I 42 § andra stycket KL föreskrivs värdet produkter, elleratt av varor
andra förmåner ingår i lön eller inkomst, beräknas till mark-som annan
nadsvärdet. Av punkten i1 anvisningarna till paragraf framgår attsamma
med marknadsvärdet det pris betalas ochavses ortensom att ettom
sådant pris inte direkt kan skall värdet till det belopptasanges upp som
med hänsyn till rådande förhållanden kan beräknas vid betalning meden
kontanta medel. Bestämmelsen tillämpligär både för arbetsgivare som
har utbud till konsument och sådanaett inte har det. Detsom senare
gäller ofta i tillverknings- och partihandelsleden. Av den
enkätundersökning utredningen företagit framgår partihandeln ochsom att
andra inte har försäljning till konsument vid förmånsvärderingsom en
felaktigt tycks tillämpa sitt marknadspris sina kunder och alltså intemot
det pris tillämpas i detaljistledet eller eljest enskild konsument.som mot
Prisinformationslagen 1991:601 torde haavsevärt ökat tillgängligheten
för information tillämpade priser på den där arbetsgivarenom ort är
verksam. Detta borde framför allt underlätta för sådana arbetsgivare som
inte själva har försäljning till enskild konsument.

Rabatt är nedsättning det ordinarie priseten görsav t.ex.som av
kommersiella eller personalpolitiska skäl. Kommersiella rabatter kan
förekomma i samband medt.ex. introduceras elleratt en vara
marknadsförs kundgrupper. Sådana rabatter oftastmot är tillfälliganya
eftersom den prisnivå de uttryck för inte långsiktigt affärsmässigärger
för företaget. Enbart sådana mängdrabatter arbetsgivare påsom en
affärsmässig grund uthålligt kan sina kunderstörsta bör omfattasge av
skattefönnånen.

Det kan framhållas tillfälligt starkt nedsatta priser iatt vissa fall kan
uttryck för marknadspriset hosett det företaget. Om det prisetvara också

tillämpas de anställda måste arbetsgivarenmot för det inte skallatt-
komma betraktas skattepliktigatt förmån kunna dokumenterasom en -

han även generellt tilllämpatatt detta pris i utbudet sina kunder. Vidmot
kraftig prissänkning i förhållande till vaden ordinarieär mark-som

nadspris torde i regel inte finnas lämna ytterligareutrymme krmd-att
rabatter till de krmdema.största Därmed skulle inte heller finnas något

för skattefri personalrabatt.utrymme
Det bör också framhållas den aktuella skatteförrnånenatt endast kannu

komma i fråga för verkliga rabatter. Det innebär arbetsgivarenatt om
inte alls betalt eller säljer till pristar understiger vadett som som armars
kan godtas skattefri personalrabatt skall beskattning ske försom lönsom
för belopp motsvarande hela skillnadenett mellan marknadspriset och vad
den anställde betalat.



Personalrabatter 1191994:SOU

i densedvanligskallpå rabattenkravetnuvarandeDet att vara
branschen ellerförekommit i företaget,tidigaremeningen rabattatt
villkor framstårsådantslopas. Etttjänsten börellerbeträffande varan

ochmellanorättvisortilloch lederomotiverat t.ex. mognanyasom
branscher.

nivå. Fråganrimligbetydelsentillagtssedvanliga har ävenBegreppet
dentill villkoretskattefriheten knytsbehövs attsådant kravär ett omom

mängdrabatt. Detierhållakund kanvadinte får överstiga största
många falloch kan iprecisionhögrelativtharsistnämnda begreppet en

rabattertillämpadefaktisktarbetsgivaren motdokumenteras genomav
uppställarestriktionanledningändå finnaskankunder. Det att som

uppenbartöverstiga vad ärfårintepersonalrabattemavillkoret somatt
Även normalfallet skalliarbetsgivarei branscherna.sedvanligt enom

hananställdatill sinaförsäljningvidrabattkunna tillämpa somsamma
sedvanligabranschenibör denkundersinai mängdrabatt störstager
möjligt.rimligt ochför vadbegränsning ärrabattnivån utgöra somen

dock inteinnefattarkundtillmängdrabatt ettmed störstaJämförelsen
andra sinaockså tillrabatter änfaktiskt lämnararbetsgivarenpåkrav att

sedvanlig rabattnuvarande begreppetheller detinteanställda. Så har
godtagits iocksåpersonalrabatterskattefriaeftersomtillämpats

någonoftast inte harvilkapartihandelsforetag,ochtillverknings-
ytterligarekonsument. Detta ärenskildregi tilli ettförsäljning egen

förskattefrihetenbegränsning iövergripandeförmotiv att som en
uppenbartfår vadinte ärde utöverföreskrivapersonalrabatter att som
dede rabatter störstabl.a.betyderbranschen. Detsedvanligt i att som

särskiltanställda börtillrabatterfrågaiarbetsgivarna tillämpar varaom
företagnautredningenockså denhänseende ärvägledande. l detta av

ibrukligtför vaduttryckvärdeenkätundersökningen ansessomsomav
avseende tordedettadetaljister. Ihosbranschernavanligastede

förskjutning gällande rätt.någoninnebäraförslag inteutredningens av
många företagtillämpar dockenkätundersökningenframgårSåvitt av

skattefrihet eftersom störstamotiverarpersonalrabatterhögre än som
personalen.tillrabattensedvanligadenligga lägrektmdrabatt änsynes

ellerskattefönnåner endastregler omfattarnuvarandeEnligt varor
företagsnärståendearbetsgivarenelleringår i arbetsgivarenstjänster som

eftersom detvilseledandeordinarie ärutbud. Begreppetordinarie ger
intepartier. Det kantillfälligaförskulle gällainteintryck rabattenattav

på detrimligen siktebestämmelsen denmed attha varit syftet tarutan
tillutbjudsförsta handitjänsterellerfrågaskall somom varorvara

tillräckligt för markerautbud är attpersonalen. Begreppet attandra än
personalen.till andrasäljs äntjänsterochfrågadet är somom varor

säljerutbudet ochingår iinteinköperarbetsgivarenOm somvaror
mellanför skillnadenbeskattasanställda skall dessadevidare tilldem

arbetsgivaren.tillbetaltvad dessamarknadspriset på ochorten
intemängdrabattutverkalyckasarbetsgivarenOm däremot somen -

säljande företaget kunnatdetstorkund hosvad någonstörre änär annan
för detanställdatill devarupartiet vidaredelarerhålla och säljer av-

för-saknas skälmängdrabatterhålla ikund kunnatpris attstörstasom



120 Personalrabatter SOU 1994:98

mánsbeskatta anställda förde skillnaden mellan pris och detortens
rabatterade priset. det fallet säljande företagetsI det fåranställda
mängdrabatt hos köpande företaget föreliggerdet s.k. korsvisa rabatter.
Denna situation behandlas i avsnitt.nästa

6.3 Särskilt korsvisa rabatterom

6.3.1 Gällande rätt

Det skattefria området för sedvanliga rabatter utvidgades fr.0.m. 1992 års
taxering till omfatta också sedvanliga rabatter anställd får vidatt som en
inköp frånoch tjänster arbetsgivaren närstående företag.av vanor
Skattefriheten förutsätter eller tjänsterna ingår i företagetsatt varorna
ordinarie ochutbud har samband med arbetsgivarens verksamhet.näraett
Beträffande personalrabattema inklusive de korsvisa rabattema gäller- -
de allmänna villkor uppställs för personalvårdsförmåner. innebärDetsom

skattefriheten förutsätter rabattema inte direkt förersättningäratt att en
utfört inte utgår i kontanter, de riktar sig tillarbete, hela personalenatt

får åtnjuta förmåner utanföroch den anställde inte arbetsgivarensatt ar-
betsplatser betalning med kupong eller motsvarande betalnings-mot annat
system.

Skattefriheten för korsvisa rabatter har motiverats följande sätt
199091:159prop. 44:s.

Skattereformen har i och för sig inte ändrat förutsättningarna för
beskattningen s.k. korsvisa rabatter. Den nuvarande tillämpningenav

medförreglerna rörande personalrabatter emellertid företagsatt ettav
organisation bli avgörande för huruvidakan rabattförmån ären
skattepliktig för den anställde.eller Detta innebär anställdatt en

tillverkar tillkomponent bil inte kan få skattefrit.ex.som en en en
rabatt vid inköp själva bilen för biltillverkningendet fall ärav
uppdelad i olika företag.

Detta torde i många fall framstå orättvist och svårförklarligtsom
för de anställda. finns därför minDet enligt mening skäl för en
liberalisering tillämpningen rabattförmåner.reglerna Jagav av om
föreslår därför bestämmelse införs innehållatt atten ny av en
rabattförmån anställd erhåller vid köp ellersom en av en vara en
tjänst från företag närstående arbetsgivarens företag skallärett som

skattefri för det fall eller tjänsten har sambandnäraettvara varan
med arbetsgivarens verksamhet. Med närstående företag avses
företag mellan vilka råder intressegemenskap. För näraettatt
samband skall föreligga skall arbetsgivarföretaget ingå ianses en

somfunktion till ellerbidrar den färdiga produkten tjänsten i fråga,
gälla forskningkan det ledning, eller produktiont.ex. av

delkomponenter. börDet inte tillräckligt för näraatt ettvara
samband skall föreligga arbetsgivarföretaget deltagit enbartattanses

finansiering.genom
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vidare följande:49 anfördesspecialmotiveringen s.I

så rabatterkompletterasBestämmelsen sätt ävenatt som
tjänster från arbetsgivareninköp ochanställd erhåller vid varorav

skattefria mån det föreliggerblir i den näranärstående företag ett
arbetsgiva-och tjänsterna ochrabatteradesamband mellan de varorna

verksamhet.rens
samband där olikaföreliggerdär det nära ärEtt exempel ett

slutligen sammanfogas tillföretag tillverkar de komponenter ensom
företag tillverkar komponenternaanställda i deslutlig produkt. De som

slutligamöjlighet köpa denbestämmelsefår alltså enligt denna att
förmånnågon skattepliktigprisprodukten till rabatterat attutan

socialavgifter utgår naturligtvis inte heller denuppkommer. Några
skattefria fönnånen.

mellan vilka råder intresse-företagnärstående företagMed avses
i moder-företagen ingår koncerngemenskap. Därmed att enmenas

huvudsakstår under iföretagenoch dotterföretag eller att en
ledning.gemensam

skatteutskottet bl.a.propositionen uttaladeriksdagsbehandlingenVid av
s.2l 22:följande 199091 :SkU33bet. -

till erinran regeringensfunnit anledningUtskottet har inte mot
samband också börtillfogaförslag vill i sammanhanget näraattmen

näraliggandefråga produkterföreligga det ärnär är somomanses
Exempel härpå kansortiment.dem ingår i arbetsgivarens varasom

slags hushållsapparater ellerbilar eller olikaolika typer av
koncern.skilda företag inomtillverkasSportartiklar sammasom av

propositionen i denna del.tillstyrker utskottetMed det anförda

hemställan rskr. l99091:32l.utskottetsRiksdagen biföll
i sitt slut-tjänsteinkomstbeskattning behandladeUtredningen om

Utredningenfrågan s.k. korsvisa rabatter.betänkande 1993:44SOU om
skattefria korsvisatillåter någon formkonstaterade så längeatt avman

förhands-gränsdragningsproblem. Ettuppstårabatter kommer det att
visade enligtnyligen hade lämnatbesked Skatterättsnärrmdensom

till tolkningsproblem.konstruktionen lettutredningen den nuvarandeatt
kraftendast hade varit ikorsvisa rabatterEftersom bestämmelserna om

hade bildats pånågon praxis intetid ochmycket begränsad ännuen
i praxis bordeemellertid utvecklingenområdet ansåg utredningen att

Medlagstiftningsåtgärder vidtogs.något innanavvaktas ytterligare
statsrådetföredragande prop.hänvisning utredningentill vad sagt angav

förskulle tillsättassärskild utredare överl99394:9O s.78 attatt seen
korsvisa rabatter.reglerna om

tjänsteinkomstbeskattningUtredningenförhandsbeskedDet omsom
avgjortsöverklagat har inte250-251, ännunärrmer, är avmens.

Regeringsrätten.
gällde frågan anställda i tillverkandedetta förhandsbeskedl ettom
säljorganisation, skattefritt skulle kunna köpaföretag saknade egensom

rabatt det företag såldede tillverkade med som varorna.varorna av
fmansieringsföretag ifråga anställda i ingickDessutom ett somvar om
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koncern det tillverkande företaget också skulle kunna köpasamma som
rabatterade skattefritt i det säljande företaget. tillverkandeDetvaror
företaget skulle det säljande företaget för rabatten.ersätta Varken det
tillverkande företaget eller det finansiella företaget ingick i samma
koncern säljande företaget.detsom

Skatterättsnärrmden majoriteten fann reglerna korsvisa rabatteratt om
inte tillämpliga i fall.detta Huvudskälet nämnden inte ansågattvar var

friståendeden återförsäljaren närstående arbetsgivaren.att var
Minoriteten redovisade två olika uppfattningar den detattvarav ena var

förhållandet förvärvet friståendeskedde från säljföretag inteatt ett var
något hinder för tillämpa reglerna korsvisa rabatter. Däremotatt om var,
enligt denna mening, kraven samband mellan den ifrågavarandenära

och arbetsgivarens verksamhet inte uppfyllda. Den andra minori-varan
tetsuppfattningen gick på reglerna korsvisa rabatter till-ut att om var
lämpliga.

Skatterättsnämndens prövning har lett till utgång medsamma samma-
motiveringar vid två ytterligare förhandsbesked gällde anställdasom-
i utbildnings- och försäkringsföretag. fjärde fall gälldeI anställdaett som
i leasingföretag fann majoriteten det förhållandet förvärvetett att att

frånskedde fristånde säljföretag inte något hinder för tillämpaett attvar
reglerna korsvisa rabatter. Däremot enligt denna mening, kravenom var,
på samband mellan den ifrågavarande och arbetsgivarensnära verk-varan
samhet inte uppfyllda. I detta fall ansåg minoriteten reglernaatt om
korsvisa rabatter inte tillämpliga eftersom företagdet såldevar som

fristående från leasingföretaget.varorna var

6.3.2 Probleminventering

Som Utredningen tjänsteinkomstbeskattning uttalade SOU 1993:44om
259 har den nuvarande konstruktionen reglerna korsvisas. av om

rabatter lett till tolkningsproblem. framstårDetta klarareännu mot
bakgrund de ytterligare förhandsbesked Skatterättsnänmdenav som nu
meddelat. Gränsdragningsproblemen gäller både begreppet närstående
företag och begreppet mellannära samband de rabatterade varorna
och tjänsterna arbetsgivarensoch verksamhet. När det närståendegäller
företag har fråga uppkommit hur skall betrakta förhållandetdet attman
anställda tillverkningsföretagi saknar säljorganisation fårett som egen- -
köpa till pris företagrabatterat det säljer Detvaror av som varoma.

företagettillverkande den betalar rabatten.är som
l samband med tidigare utredningar har från handelns sida bl.a. iKF

remissyttrande SOU 1992:57 tagitsöver motiv förattupp samma
utvidgning skattefriheten finns för handels del för tillverk-av som
ningsindustrin. Reglerna korsvisa rabatter skulle såledesom vara
tillämpliga här. Detta på grtmdäven det under år har blivitattav senare
allt vanligare med bolagisering olika verksamhetsdelar.av

Till intäkt tjänst hänförs avlöning, arvode och kostnadsersättningav
förmån i bostad eller utgått för tjänstensamt annatannan pengar, som
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32 detta följer skattskyldig får rabatt hos§ l KL. Av attmom. a om en
någon arbetsgivaren och rabatten utgått på grund tjänsten äränannan av
den skattepliktig, såvida det inte fråga sådan skattefri korsvis rabattär om

nänmts.som ovan
RÅskattepliktig rabattförmån rättsfalletexempel på sådan iEtt ges

ref. förhandsbesked. Förhållandena i rättsfallet i huvudsak1987 81 var
följ Tågkonto förande. hade träffat avtal med SJ s.k. tjänsteresor.SIF om
SIF fick % rabatt på alla tågbiljetter. Biljetter kundehärigenom 50
beställas privatresor. Sökandena i målet,både för tjänsteresor och som

privatresoranställda i önskade få besvarat med utnyttjandeSIF, omvar
förtågkontoavtalet kunde bli föremål beskattning. Avtalet mellan SIFav

treårsperiod och omfattade tjänsteresor inom landetoch SJ gällde för en
betalade för avtalsperioden fastmed tåg betalades SIF. SIFav ensom

SIF tilldelades Tågkontonkostnad till SJ miljoner kronor.1,1om
fulltutvisande vilka färdbiljetter levererades till normalpris.somm.m.

SJ fakturerade levererade biljetter månadsvis och gjorde härvid avdrag
med % fakturans slutsumma. Dåvarande Riksskatteverkets nämnd50 av
för utnyttjandet Tågkonto för köp biljetter tillrättsärenden ansåg att av av
privatpersoner skattepliktigt. Nämnden skäl bl.a. deattangav somvar
anställdas möjlighet utnyttja kontot för privat ändamål hade sin grundatt
i arbetsgivarens avtalsförhållandeanställningen hos SIF och med SJ.

förhandsbesked.Regeringsrätten ändrade inte nämndens

Överväganden6.3.3 förslagoch

Utredningens förslag: särskilda reglerna korsvisa rabatterDe om
slopas. skall de föreslagna allmänna reglerna skattefrihetI stället om
för sedvanliga personalrabatter gälla vid förvärv från arbetsgiva-ett

närstående företag.ren

Skälen förslag: korsvisaför utredningens Bestämmelserna rabatterom
har uttryckligt påtolkats mycket restriktivt. har lagstöd delDe utan en- -
håll omfatta tillverkningsindustrinkommit uppfattas endast och endastatt

färdiga produkten. Personalpersonal deltar i arbetet med den somsom
exkluderats eftersom sådanarbetar med finansiering har verksamhett.ex.

inte samband med tillverkningenhar ha näraettansetts av varan.
många andra tjänster lagts iDetsamma torde gälla typer separataav som

bolag. heller möjligt för tillverkningsföretagDet har inte ansetts ett som-
saknar säljorganisation skattefri personalrabatt denattegen ge om-
förmedlas fristående säljföretag. sådant fristående säljföretagEttettav
har inte falla under begreppet närstående företag detansetts ens om
uteslutande eller så utslutande sålt det tillverkande företagetsgott som
produkter.

Utredningen kan konstatera både utformningen och tillämpningenatt av
bestämmelserna skattefrihet för korsvisa rabatter onödigtär snäva.om
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behandla personal i handelsföretag annorlundafinns inte anledningDet att
gäller möjligheterna fåpersonal i tillverkningsindustrin detnärän att

skattefria personalrabatter.
anledning skillnadinte heller någon rimligfinns göraDet att

självapersonalrabatter de arbetar med till-personal vad gäller om--
finansiering ellermed exempelvisverkningen eller de arbetar ut-om

sälj-organisationTillverkningsföretag saknarbildning. som egen --
förhindrade detillämpning reglernamed nuvarandetycks attvara geav

praktiken kan problemet undvikasskattefria personalrabatter. Ianställda
säljer produkten till de anställda itillverkningsföretagetpå så sätt att

sedvanligden personalrabattföretagsgruppen och därvid tillämpar ärsom
produkterna sker via åter-leveranseni konsumentledet. Att sedan av

till skattefri rabatt.forsäljarledet påverkar inte rätten
korsvisa rabatter inomanledning skilja mellanfinnsDet att en grupp

fall. framgåttkorsvisa i andra Somnärstående företag och rabatterav
den anställde erhållerförmånen i personalrabattbestår att enaven

skulle kunna få.affärsmässiga grunder intehan påmängdrabatt rentsom
behandling jämfört med andranågot förmånligareMotivet för denna

produktionenanställde bidragit tillframför allt däri denkunder ligger att
för skattemässigmotiveller tjänsten. Dettaetc. gynnsamenav varan

företags utbud.fråga rabatter i andrabehandlig föreligger inte i om
inomi direktiven gäller korsvisa rabatterproblemDet tas enuppsom

tillåtafinns starka skäl förUtredningen detföretagsgmpp. attattanser
inom företagsgrupp.skattemässiga behandlingen Detden engynsamma

företag bedriver sinorganisatorisk frågaofta enbartär ettomen
flera juridiska Dessutomverksamhet i form eller personer.enav

denna skillnad och det i synnerhetuppfattar kanske inte personalen som
ofta under koncemnamn.sådan företagsgrupp arbetar ett gemensamten

korsvisa ändras såföreslår bestämmelsen rabatterUtredningen attatt om
anställda hos arbetsgivaren ochskattefriheten omfattar samtliga

företag.arbetsgivaren närstående
närståendemellan företag intefråga korsvisa rabatter ärI somom

någon ändring gällandeföreslår utredningen inte rätt.av
förenklasutredningen föreslår regelsytemetden lösningMed attgenom

företagsgrupp kan slopas.inomkorsvisa rabatterreglerna enom
enhetlig. Förslaget fårtillämpningen enklare ochSamtidigt blir mer

någon skillnadinte kommervidare den konsekvensen det görasattatt
eller mellan olikatillverkningsindustrin och handelnmellan rabatter inom

beroende derasinom koncernkategorier anställda enav
arbetsuppgifter. -

förslagetskattefria utökas något medområdet för rabatter ärAtt
förhålla neutral iskattelagstiftningen bör sigofrånkomligt. Eftersom

företagen väljer enligtorganisationsformer dettaförhållande till de ärsom
förslaget leder tilländå försvarbart dåutredningen även att

minskar.gränsdragningsproblemen
ingår begreppet närstående företag kvarstår oförändrat.I förslaget att

defmieratsNärstående företag har korsvisa rabatter infördesnär som- -
företag mellan vilka råder intressegemenskap. Med intressegemenskap



SOU 1994: Personalrabatter 125

menades företagen ingår i koncern moder- och dotterföretag elleratt en
företagen står under i huvudsak ledning. definitionDennaatt gemensam
begreppet närstående företag sigansluter utredningen till.av





SOU 1994:98 Reseförmåner 127

Reseförmåner7

7.1 Sammanfattning

Genom skattereformen 1990 slopades undantaget från skatteplikt för fria
åt anställda i trafik- och resebyråbranschen. Med hänsyn till deresor

praktiska problemen med beskattning det faktiska resandet har RSVav
under åren 1991 1994 medgett schabloniserad beskattning de SJ-en av
och SAS-anställdas reseförmåner.

Utredningen enligtlämnar uppdraget två alternativa förslag till beskatt-
ning lösning på dessa problem; schablonmodell och individuellsom en en
modell.

Modellerna endast med inskränkande villkor innebäravser resor som
påtaglig olägenhet för den resande. båda fallenI sker värderingenen av

med utgångspunkt från marknadsvärdet på fönetagna förmåns-resorna
resor året före beskattningsåret.

Vid beräkningen marknadsvärdet utgångspunktenärav av en resa
lägsta genomsnittliga marknadsvärde för motsvarande utanresor
inskränkande villkor. värde därefterDetta ned schablonmässigtsätts med
25 %eller 60 beroende på inskränkande villkor. Som exempelarten av
kan för SJ personalfrikort blir nedsättningen %nämnas 25 och föratt :s
SAS s.k. %.standby-resor 60

Schablonmodellen innebär de anställda faktiskt åtnjutit för-att som
månsresor beskattas för belopp hur ofta och hur långt deoavsettsamma

Vid individuell beskattning beaktas dessa skillnader, varförrest. ut-
redningen förordar den metoden.

7.2 Gällande rätt

Före 1988 reseförmåner för anställda i trafik- och resebyråtöretagvar
skattefria under förutsättning inte hade utgått direktatt resan som en
ersättning för kontant lön. För andra anställda dock reseförmånervar
skattepliktiga till marknadsvärdet punkt 3 första stycket anvisningarnaav
till 32 42 §§ KL.samt

Från och med 1988 inskränktes skattefriheten till endastatt avse rese-
förmåner utgick till den anställde och den anställdes make maka ellersom
sambo och barn under 18 år.
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skattepliktfrånslopades undantagetskatterefonnårs1990Genom av-
resebyråbranschen. Somtrañk- ochanställda iresefönnåner förseende

följandestatsrådetföredragandeanfördeundantagetför slopaskäl att
f.:329del1989902110,prop. s.

såinteresebranschenförhållandena ikanmeningEnligt min anses
skatteplikt förfrångenerellt undantagsärpräglade rese-att ett

framhållavidarevillmotiverat. Jagsakligtfallförmåner i dessa är
följande.

principiförmåner i tjänsten, ärmed andrai likhetReseförrnåner
fri sub-förmånen ellerbakgrundMotskattepliktigt slag. att avavav

värde, kanbetydandehafallet kanenskildai detventionerad ettresa
sigskullepå det röragåruppfattningjag inte dela attut omsomen

förprisetförhållandettrivselfönnån. Detpersonalvårdande attnågon
ochsjälvkostnadspris,företagetsibland kananställdeden motsvara

arbetsgivaren,förvärdesaknaflygplan kaniplatsertommaatt t.ex.
Sådanaskatteplikt.fråganmedsambandnågotsig inteihar om

för denvärdethurfråganmedfaktorer har göraatt omsnarare
beräknas.anställde kan

detslopandeförskäl talaövervägandealltså ettJag avanser
förreseförmånerskatteplikt förförundantagetgenerellanuvarande

resebyråföretag.trafrk- elleranställda i
svårigheterfall uppkommaenskildai attdetOtvivelaktigt kan

Såinte. kanskattepliktig ellerreseförmån t.ex.är varaavgöra om en
nödvändigtdetresebranscheniarbetsgivare attfallet enanserom en

Vidverksamheten.lära kännaförvissaföretaranställd att enresor
princi-sedvanligaemellertidfrågor börnyssnämndabedömning av

förfalletsärskilda utgöri detmångälla. denI resaresaenper
någonsigalltså inte röradettjänsten kanfullgörande omansesav

förmån.skattepliktig
marknadsvärdetverkligabör detvärderingenförutgångspunktSom

vidsåsomförvillkorendehärvidGivetvis kan närmaregälla. resan
skallförmånenbelopptill vilketpå fråganinverkastandby-resort.ex.
mångodtas i denendastmarknadsvärdet kanfrånAvvikelsertas upp.

föregående.i detvad berörtsenligtpersonalrabattsigdet rör somom

lösningentillfälligaDen7.3

fakt-beskattning detmedproblemenpraktiskatill deMed hänsyn aven
schabloniseradmedgett1994för åren 1991RSVhariska resandet en
övriga fall harreseförmåner. lSAS-anställdasochde SJ-beskattning av

resande.faktiskaenskildesi denutgångspunktmedskettbeskattning
på följandegår till sätt.beskattningenschabloniseradeDen

SAS

ITA-kortetdet s.k.grundasförrnånsvärdepåförsanställdaDe ett som
SAS-konsortiet fårinomanställdaauthorization. DeID-ticket auto-

utlösas krävsförrnånsbeskattning skallvarje år. FörITA-kortmatiskt att
första biljetten.denoch köperaktiverar kortetanställdeden utatt
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genomsnittligautgångspunkt i SAS-anställdas[TA-kortet värderas med
för inköptadividerar därvid kostnadenresande. Vid beräkningen man

biljetterbiljetter anställda. Kostnaden för inköpta vad demed antalet är
förbetalar till SAS biljetter plusanställda löneavdrag uttagna engenom

Från ochberäknad betalas kontant eller med kreditkort. medpost som
för samtliga inköpta biljetter automatiskt1994 registreras dock kostnaden

fått fram kostnaden för biljettinköpITA-kortet. När man pergenom
med två för få fram genomsnitt-anställd dividerar denna attsummaman

Genomsnittsfamiljen i Sverige bestårlig biljettinköpskostnad per person.
uppgift från i september 1990.1,99 enligt SCB Den genom-av personer

räknas därefter tillsnittliga biljettinköpskostnaden ettperson uppper
Marknadsvärdesberäkningen bygger på statistik vi-marknadsvärde. som

erbjuds marknaden till dereguljära pris normaltdet lägstasar som
destinationer frekventa för innehavare ITA-kort. Detär mest avsom
framräknade bruttovärdet för lTA-kort. Frånmarknadsvärdet utgör ett

%schablonmässigt bestämd standby-effekt 35detta värde avräknas en -
Återstodengenomsnittlig biljettinköpskostnad.marknadsvärdet ochav -

förmånsvärdet och år. Dettadet beskattningsbara ärär ettper vuxen
avgiftavräkning får endast ske för SASnettovärde och ytterligare som

administrationsavgift.för lTA-kortettar ut
år.Schablonvärdet till 2 750 kr och FörFör 1991 bestämdes per vuxen

kr. sänkningen har bero påmotsvarande värde 2 1501994 är uppgetts
flygbranschen till följd ökadhar skett inomde prissänkningar avsom

något förmånsvärde.år beräknas inte Förkonkurrens. För bam under 2
år värderades förmånen under 1991 tillbarn fyllt 2 inte 12som men

kr. Beträffande barn och ungdomar1 375 kr och under 1994 till l 075
tillfyllt är värderades förmånen under 1991 2 165.12 inte 25som men

årförmånen för barn och ungdomar fyllt 12För 1994 värderas som men
fyllt år årinte ungdomar 18 inte 2518 år till 350 kr. För ärsom men

under 1994 610 kr.motsvarande värde 1
täcker samtliga biljettyper ochSchablonvärdet beskattningsvärdet

för företas med ITA-kortet.samtliga destinationer av personerresor, som
för påbörjarSchablonvärdet får ned endast ellersättas personer som

fallåret. Värdet proportioneras i sådant iavslutar sin anställning under
förhållande anställningstiden.till

Biljetthanteringen uppgift från SAS, till följandegår, enligt sätt.
det möjligt biljetter i[TA-kortet plastkort,är gör att ta utett som

året utlöser beskattning. Biljetter kanbiljettuttaget underFörstaautomat.
finns iendast via dessai tas ut automater,stort sett somnumera

visar lämpligSverige. routing tillDanmark, Norge och Automaten ett
resmål. inte fullständigt, eftersom routing saknas till vissaSystemet är
destinationer. medför flera biljetter delsträckor till vissDetta att en

från uppfattardestination behöva Automaten dettakan automaten.tas ut
identifiera vilken destinationskilda eftersom den inte kansom resor som

resmål.är
ID-biljettpris förDet pris den anställde betalar beräknas varje uttagen

biljett. in i ID-biljettsystemetBiljettpriset läggs manuellt två gångerca
år. Direkt anknytning till den dagliga prisutvecklingen på marknadenper

5- 14-0844
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saknas. Det pris läggs in varierar. För destinationer flygerSASsom som
till läggs SAS ID-pris in. prisDetta zon-indelat, schablo-är men
niseringen bygger det ska %spegla 10 priset i turistklass M-att ca av
class. För andra destinationer frånhämtas priset de databaserstora som
finns för biljettering flygbiljetter, exempelvis Amadeus, Sabre,av
Galileo, System m.fl.One ID-priset varierar med hänsyn till vilket bolag

förväntas flyga sträckan. Priset bestäms då de bilaterala ellersom av
multilaterala interlineavtal, finns med bolaget i fråga. Som regelsom
baseras priset på ordinarie pris i business class C-class med avdrag för
90 %, 80 % %.eller 75 För vissa bolag kan minimipriser förekomma,

inte får underskridas marknadspriset lägre pris.även ettsom om ger
Bolagen har därutöver olika inskränkningar, exempelvis permanenta
embargon, otillåtna destinationer, tidsembargon otillåtnat.ex. säsong,
flygplanstyper m.m.

Från det automatiserade biljettuttaget väljer betalningresenären om
skall ske med löneavdrag eller med betalkort kreditkort. Beskattningen

fr.o.m. januari 1994 enbart det första biljettuttaget.l Löneav-styrs av
drag efter månader varvid avräkning sker värdet åter-görs ett motpar av
länmade biljetter. Någon matchning biljett biljett sker inte, eftersomper

återlämnad biljett kan delvis utnyttjad någon kupongemaen vara av
eller löneavräknad tidigare. enbart krediteringDet beloppär en av som
sker. denna matchning går förNettot sedan vidare löneavdrag, 2av ca
3 månader efter ID-biljettEn normalt giltig för resande iär 3uttaget.
månader. Inlösen kan dock ske outnyttjad biljett till femuppsenare av
år, varvid generella flygbolagsregler följs.

SJ

möjlighet frikortfribiljetterAnställda i SJ har olika föratt ta ut typer av
inrikes utrikes Schablonbeskattning sker det gällernärresp. resor.
kestrafiken för s.k. privatresekort och det gäller utrikes förnär resor
internationella fribiljetter internationella rabattkort.samt

För andra frikortfribiljetter, tillhandahålls anställda m.fl.typer av som
förrnånsvärdet individuellt för efterberäknas varje gällande mark-resa

nadspris med tillägg i förekommande fall för priset exempelvis sitt-
eller sovplats tillhandahållen service.eller annan

Privatresekort tilldelas alla anställda och pensionärer med make och
barn under 18 år. jämställs med makeSambor sammanlevnaden påom

kyrkobokföringsadress pågått i minst månader.12 Internationellsamma
fribiljett tillhandahålls endast anställda. Internationellt rabattkort tilldelas
anställda och familjemedlemmar, dock inte sambor.

Privatresekort cirka 100 000 stycken. Kortet innehavaren tillär rättger
fria i 2:a eller klass inom landet. Inskränkningar1:a i det friaresor

finns förbjudnaresandet vad gäller vissa tågvagnar, länstrafikbolagens
linjer tåg vissa tider.och under Privatresekort värderas med utgångspunkt
i svenska folkets genomsnittliga resande. Vid beräkningen multiplicerat

medelreslängden på tåg för betalande resande med antaletman
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järnvägsresor i genomsnitt möjlig betalande resande. Därvid tarper man
vid beräkningen hänsyn till visst antal förmodas skeatt ett resor
svart avgång och visst antal på röd avgång. Privatresekortett resor
i klass åsätts %1:a 75 högre värde motsvarande kort i klass.2:aänett
Medelreslängden beräknas det totala antalet persontrafik-attgenom
kilometer år divideras med det totala antalet sålda i persontrafikper resor
på tåg genomsnittunder år. Antalet järnvägsresor i möjlig beta-ett per
lande totala såldaresande beräknas det antalet iattgenom resor person-
trafik tåg år medpå under divideras antalet i Sverigeett personer som
kan tänkas ha möjlighet med tåg. Barn under 12 år och åldringaratt resa

95 år undantagna.över är
bestämdes schablonvärdet för privatresekortFör 1991 inrikes-

till klass och700 kr i 2:a 1 200 kr i 1:a klass. För barn föddaresor -
åren förmånen %1973 -1979 värderades till 50 vuxenvärdet. förResaav
bam födda 1980 och medförde inte den anställde beskattadesattsenare
för denna förmån. 1994 motsvarande värden 800 iFör kr 2:a klassär
och 400 kr i klass. barn födda åren1 1:a För 1975 1981 värderas
förmånen % förtill 50 vuxenvärdet. Resa barn födda 1982 ochav senare
medför inte den anställde beskattas.att

europeiska fribiljettsföreningen administrerarDen FIP utbytet av
internationella fribiljetter. tilldelasDe anställda 1 kupong land och årper
med för och Schweiz fleraundantag Ungern har järnvägsföretag.som
Varje kupong har 4 datumrutor där varje berättigar till obegränsatruta
resande i dygn. Varje kupong kan således brukas till2 maximalt 8 dygns
resande. schablonmässiga förmånsvärdet förDet det antal kuponger som
behövs för kunna besöka antal länder fyraveckorssemesterunderatt ett en
skall genomsnittspriset för interrailkort. Med beräknatmotsvara ett ett
medelpris för interrailkort på 925 kr 1989 års priser1 antas en- -
motsvarande med fribiljetter kunna genomföras med 8 kuponger.resa
schablonvärdet blir då för 1991 för i 2:a klass 240 kr kupongresa per
och för i 1:a klass 400 kr. Motsvarande värden 1994 250 krärresa resp.
500 kr. i och Schweiz, förFör Ungern sig har flera järn-resor som var
jämvägsförvaltningar med sin FIP-kupong, får schablonvärdet gällavar
för kupong land antalet kuponger. Det 2 000 -3äroavsett uttagnaen per
000 de anställda utnyttjar denna reseförmån.typav som av

Internationellt rabattkort till anställda och familjemedlemmar ävenges
FIP. Rabattkortet berättigar till inköp färdbiljett för utrikesut av av resa

till 50 % rabatt. Schablonvärdet för det internationella rabattkortet för
1991 400 kr och för 1994 500 kr. 000Det 2 3 000 anställdaär ärvar

utnyttjar denna resefönnån.typsom av
Schablonvärdet får ned endast för påbörjar ellersättas personer som

avslutar sin anställning under året. Värdet proportioneras i sådant fall i
förhållande till anställnjngstiden.

Från förmånsvärdena schablonvärdena får avräkning ske för avgift på
50 kr SJ för frikort och internationellt rabattkort.tar utsom
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Utländsk7.4 rätt

Danmark

Enligt uppgift från Skatteministeriet i Danmark har den skattemässiga
behandlingen personalförmåner med verkan från och med inkomståretav
1994 genomgått generell förändring. fråga skärpning,Det ären om en
eftersom värderingen de enskilda förmånema huvudregel skallav nu som
följa för de tilldelade förmånema.marknadsvärdet Den anställde

förbeskattas med huvudregeln utgångspunkt det värde, för-som som
månen får köpa på friakosta vederbörande den marknaden.attantas

principen för utifrånHärigenom lämnas den tidigare gällande värdering
förmånens fördel förvärde för den enskilde anställde, till objektiven

Ändringenvärdering personalförmånens vanliga omsättningsvärde. harav
eftertillkommit på grund allmän skattemässig värderingsträvan enav en

personalfönnäner med kostnaden förnärmare överensstämmerav som
förmånen på den fria marknaden för beskat-den anställde själv köpaatt

tade medel.
förekommer avvikelse från huvudregeln skattemässigDet vär-en om

marknadspriset beträffande vissa i lagen särskilt undantagnadering till
former personalförmåner. Vidare finns generellt undantag vadför ett
angår inköp och tjänster hos arbetsgivaren, vilkade anställdas av varor

till försäljning led i sin verksamhet. Dessadenne erbjuder ettsom varor
och tjänster den anställde till självkostnadspriset, dvs.kan köpes av
marknadspris avdrag vinst, skattemässiga konsekvenser.med utanav

trafikbranschen blirAnställda arbetar inom och i skattemässigtsom rese-
behandlade enligt dessa regler. Friaavseende liksom alla andra resor

till självkostnadspriset detta ibeskattas att mottagarensgenom
skattepliktiga inkomst. Rabattresor till faktiskt underpris i förhållande till
självkostnadspriset, i den skattepliktiga inkomsten med beloppupptas ett

det faktiska självkostnadspriset.motsvarande
självkostnadspriset, ligger till grundBeträffande beräkningen somav

personalförmåner i formför den skattemässiga taxeringen ärresor,av av
uppgift för de lokala skattemyndigheterna lösa. Det skalldetta atten

skyldigden enskilde skattebetalaren naturligtvis dekla-ärnoteras att att
reglemas funktion iVid kommande årsredovisningen kommerdenrera.

Beträffande indrivning och kontroll kanpraktiken övervakas.att noga
skyldiga tilldelningarbetsgivare intenämnas är att rapporteraatt om av

personalförmåner.denna form av

Norge

uppgift från Skattedirektoratet i Norge beskattas inte anställda iEnligt
trañkföretag och likande för gratis eller till nedsatt prisresor resor som
företagits med företagets transportmedel. gällerDetta anställdat.ex.egna
vid Norges Statsbaner och privata eller allmännyttiga företag be-som
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flygtrafik. Finansdepar-driver buss-, båt- eller Det pågår dock arbete i
på möjligheten beskatta dessa förmåner.för närmare atttementet att se

utredningsuppdraget7.5 Problemen och

Skatteplikten för anställdas fria inom trafik- och resebyråbranschenresor
har kritiserats företrädare för branschen bl.a. har hävdat attsomav

skattefria de föreåter bör bli sättresorna samma som var
skattereformen. hand borde begränsat antal kunnaI andra ett resor

alternativt fribelopp, vilket skulleundantas från beskattning ett motsvara
Branschen har vidare hävdat detsedvanlig skattefri personalrabatt. att

enkla från såväl värderings-under alla förhållanden behövs regler ärsom
hanteringssynpunkt.som

före års skattereformför återgång till vad gällde 1990Som skäl en som
Reseförmånema grundas på myckethar branschen bl.a. anfört följande.

regler etablerades vidlång sedvänja och följer de internationella som
reseförmåner tillhandahålls inte på markna-branschens begynnelse. Dessa

existerarden förmånema kringgärdade olika villkor, vilka inteärutan av
för kunder. Värdering kan där-de produkter tillhandahålls ordinariesom
för inte efter prissättning sker för fullvärdiga produkter. Denske den som

medfört värderingsproblemen ochvariationen förmåner har attstora av
fått onaturligt proportioner.den adminstrativa hanteringen stora

marknadsvärdet förProblemet gäller i utsträckning bestämmastor att
prisfloran, rabattmöjligheter ochdessa förmåner med hänsyn till den rika

anställda inom resebranschennyttjandevillkor. Till detta kommer deatt
har möjlighet utnyttja olika reseproducenters produkter. Villkoren äratt

restriktioner. Vanligamycket varierande slag, innebär alltidav men
får företasvillkor antalet begränsat, enbart underär äratt att resanresor

tid avgångar, får företas i månviss eller endast på vissa endastatt resa
platstillgång förenad med studievillkor. deleller Enärattav resan av

villkoren så utformade det först efter genomförandet gårär att resanav
gällerfå kännedom de olägenheter uppkommit. Dettaatt om m.m. som

särskilt för för standby-villkor gäller, vilket vanligtvilka s.k. ärresor
inom flygbranschen.

änsteinkomstbeskattning behandlade dessa frågor i tvåUtredningen om
Syftet medbetänkanden SOU 1992:57 och SOU 1993:44. översynen var

administrativtåstadkomma enklare och lättillämpade regler såatt attmer
minimerades för såväl enskildkrångel och olikforrnig regeltillämpning

SOUarbetsgivare. sitt slutbetänkande 1993:44, 239Isom s.
konstaterade fanns någonutredningen det inte skäl attatt genom
uttrycklig hänföra reseförmåner till petsonalvårdsförmånerbestämmelse
eller på från skatteplikt.grund helt undanta dem Utredningenannan
anförde det ifrågavarande området lämpade sig dåligt för allmänatt en
schablon. ansåg detDäremot utredningen gällde den enskildanäratt

borde det finnas för schablon. ansågs dockDetstörre utrymmeresan en
olämpligt införa några generella regler det gällde inkomst-näratt
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taxeringen. När det gällde underlaget för preliminärbestämma skattatt
och arbetsgivaravgifter föreslog utredningen schablonregel fören
standby-resor. Värdet på sådana skulle det billigaste prisetmotsvararesor
på marknaden efter avdrag med 25 %. Vidare föreslog utredningen att
det skulle införas möjlighet vid beräkningen underlaget föratten av
arbetsgivaravgifter jämka reseförmånvärdet beräknats enligtav en som
schablonregeln, detta värde avvek med 10 % från marknads-änom mer
värdet.

Vid remissbehandlingen framfördes kritik i princip slagav samma som
tidigare framförtshade gällande regler. Med beaktande kritikenmot av
föreslog regeringen skattefrihet för valfridels år och anställd,en resa per
dels ytterligare lindrad schablonvärderingsregel vid bestämmandeten av
underlag för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter 199394:90.prop.
Regeringen förutskickade också särskild utredare skulle tillkallasatt en
för reglerna på Skatteutskottet bet. 199394: SkUIOöveratt nytt.se
begärde dock riksdagen skulle avslå propositionen det gälldenäratt
schablonvärderingen skattefriaoch den och uttalade bl.a. attresan en ny
lagstiftning utformasborde i enlighet med det provisorium gälldesom
och tekniska lösningen förstaden i hand borde regeringen.prövasatt av
Utskottet ansåg schablonreglerna kunde tillämpas i påavvaktanatt ett

förslag från regeringen. Riksdagen beslutade i enlighet mednytt ut-
skottets begäran rskr. 199394:104.

utredningens ingår framI uppdrag lägga två alternativa förslag näratt
det gäller värderingen resefönnånerskattepliktiga till anställda inomav

och trafikbranschen. Det förslaget skall grundas mark-rese- ena
nadsvärdet faktiskt företagna Därvid skall de praktiska svårig-av resor.
heterna med sådan lösning undersökas och belysas.närmare Det andraen
förslaget skall i princip utgå från den provisoriska schablonvärdering som
RSV godtagit från 1991 framåt.och Utredningen skall ställningäven ta
till hur förslagnade värderingsreglerna ställer sig förhållandei till regeln
i punkt 3 anvisningarna till förmån32 § KL skall åt-attav om en vara
njuten för leda till beskattning.att

7.6 Förslag till åtgärder

Utredningen redovisar följandei det de två alternativa förslagen. Utred-
ningen beskattning bygger på värdering de indi-attanser en som en av
viduella bör genomföras. Det skälet för detta denärtyngsta attresorna
individuella tillmodellen skillnad schablonmetoden rättvismot ger en
beskattning mellan de anställda utnyttjar reseförrnånen. Dennasom
modell mindre skattetekniskt komplicerad schablonmodellen.är även än
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7.6.1 Schablonmässig beskattning

Utredningens förslag: Förmån fria och delvis fria medav resor -
inskränkande villkor innebär påtagliga olägenhetersom som an--
ställda i och trafikbranschen åtnjuter beskattas enligt schablon.rese-

Värdet samtliga omfattas schablonmetoden mins-av resor som av-
kas med vad sammanlagt betalats för och återståendesom resorna
belopp fördelas på de resande.

Vid inskränkande villkor innebär påtaglig olägenhet försom en- -
den %resande skall värderas till genomsnittligt75 ettresorna av-
lägsta marknadspris för motsvarande bokningsbara in-utanresor
skränkande villkor.

Vid flygresor med standby-villkor skall motsvarande ivärde stäl--
let %.40vara

Om den anställde innehar förmånsberättigad anställning kortare-
tid halvt år skall förmånsvärdetän ned med hälften.sättasett

Skälen för utredningens förslag: förslag SchablonmässigDet be-om
skattning utredningen lägga framhar i uppdrag skall i principattsom
grundas den provisoriska schablonvärderingen gällt från 1991.som
Detta den utgängpunkten för det förslag utredningen läggerär somena
fram. Den andra utgångspunkten schablonberäkningen bör hamnaär att
så verkligt genomsnittligt möjligt.värdenära En tredjeett ut-som
gångspunkt schablonregel generellbör tillämpligär och påatt en vara
olika reseförmåner i olika reseföretag.typer av

utgår frånBeräkningen utnyttjade förmånermarknadsvärdet av

De tillämpade byggerprovisoriska schablonmetodema på två inu grun-
den olika beräkningssätt. SAS:s schablon bygger uppräkning tillpå en
marknadspris det biljettpris de betalar till SAS föranställdaav som
sina biljetter. Totalsumman slås sedan på anställda inom SAS.antaletut
SJ:s schablon för inrikes bygger på medelreslängden och antaletresor

på år förmed tåg genomsnittssvensken. till schab-Skäletett attresor
lonerna uppbyggda på olika tillhandahåller frikort därär SJsätt är att ett
ingen registrering eller betalning kortet medan SAS-utnyttjasgörs när
anställda alltid erlägger betalning för köpta biljetter.

Förmånsvärdet bör bestämmas till belopp detett motsvararsom genom-
snittliga marknadsvärdet. rättviseskälAv bör metod tillämpas församma
anställda inom järnvägen och flyget. Det kan åstadkommas attgenom
marknadsvärdet samtliga förmånsresor fördelas i företagetdeav an-
ställda faktiskt utnyttjat förmånen.som

För SAS del sådantkan genomsnittligt förmånsvärde framett tas t.ex.
det pris de anställda betalar till SAS uppräknat tillattgenom ettsom -
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fördelas de anställda löstmarknadsprisgenomsnittligt lägsta utsom-
in tillstatistikuppgifter för år 1993 SASITA-kort. deMed gettsom

övrigt den tidigaremed tillämpning iutredningen skulle detta av-
ungefär 2 800 kr högreleda tillanvända schablonmetoden ett-

schablonvärdet för 1994,år jämfört medförmånsvärde ochpersonper
förändrade reduktionenBeaktas denenligt tillämpade regler. avnu

utredningen före-inskränkande villkorgrundmarknadsvärdet somav
modellen% iden provisoriska% i stället för 35slår avdrag på 60ett-

bli omkring 2 500 kr, dvs.beskattningsbara förmånsvärdetskulle det-
år jämfört med 1994.och300 kr högre personper

uppgifter de anställdastillgång tillför närvarande inteSJ har om
genomfört 1993enkätundersökning SJ underfaktiska resande. En som

anställda dettade SJbland sina anställda visar göratt :s som reserav
lägger in dennagenomsnittssvensken. Omdubbelt så ofta mansom

leder detta till det be-schablonmetodenuppgift i den föreslagna att
ungefär 300 kr högreskulle bliskattningsbara förmånsvärdet per person

föreslårför 1994. Utredningen dockmed schablonvärdetoch år jämfört
villkor. skullemarknadspriset för inskränkande Detavdrag med %25 av

nivå förungefär den gällerförmånsvärdet ligger kvarinnebära att som
beräkningar eftersom de fram-dock mycket1994. Detta är somgrova -

schablonmodellenkätundersökning. l dengått till del bygger påstor en-
inte någon skillnad 2:a ochutredningen föreslår kommer görasattsom

givetvis också förmånsvärdena ipåverkarklassresenärer. Detta1:a
uppdelats på dessa klasser.förhållande till tidigare schabloner som
ändras så de grundasnuvarande schablonmetodema börDe sätt att

faktiska resande. Vidare bör marknads-på uppgifter de anställdas enom
emellertid devarje företagen ske. Detta krävervärdering attav resa

förmånerna kan registrera varje företagenföretag tillhandahåller resasom
reseföretagen har SAS ochuppgift destinationsorten. Av deoch storaom

införa registrering detekniskt möjligtSJ det är attuppgett att en av
anställdas resor.

omfattning och värderingsreglerSchablonmodellens

sådana fria eller delvis friaSchablonbeskattning bör förbehållas resor som
får endast under viss tid eller på vissavillkorade de företasär attav

också villkoreni mån platstillgång. krävsavgångar eller endast Det attav
Övrigaför anställde. sådanainnebär påtaglig olägenhet den resoren -

behandlas vid beskattning enligtsaknar nämnda inskränkningarsom -
varje värderas till marknadsvärdet.vanliga regler, dvs. resa

omfattas nuvarande schablonreglema gäller,För de deresor som av
inskränkningar. kan, det gällerolika Detnämnts, närtypersom av som

finnas inskränkningar i fria resandet i fråga vissa förbjudnaSJ, det om
tågvagnar, länstrafrkbolagens linjer och tåg vissaexempelvis under tider.

sådanaDessa inskränkningar får innebära påtagliga olägen-typer ansesav
heter schablonregeln blir tillämplig. När det handlar mindreatt om
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inskränkningar i det fria resandet, exempelvis några enstaka förbjudna
avgångar skall beskattas enligt vanliga regler.resan

Som framgått skall samtliga med begränsande villkor medförresor som
påtagliga olägenheter för den anställde omfattas schablonen. Dettaav
innebär företag kan komma tillhandahålla båda slagen.att ett att resor av
Ett exempel på detta SJ. internationellaDe fribiljettema innehållerär
olika grader inskränkande villkor beroende i vilket landärav som av
fribiljettema Fribiljettergäller. avseende i land kan därför kommaettresa

värderas individuellt till marknadsvärdet medan andra kanatt resor
komma omfattas schablonen.att av

utgångpunkt förEn utredningen har varit förmånsvärdet skallatt mot-
det genomsnittliga marknadsvärdet faktiskt företagna Desvara av resor.

subventionerade erbjuds de anställda fullvärdigainteärresor som pro-
dukter eftersom de innehåller inskränkande villkor. Problemen vid be-
skattningen fria har framför allt gällt svårigheterna bestämmaattav resor
marknadsvärdet på produkt inte finns på marknaden. Den endaen som
framkomliga torde utgå från priset påvägen motsvarandeattvara resor

inskränkande villkor ingår i marknadsutbudet. Detta värde fårutansom
sedan reduceras med belopp kan uppskattas den värde-ett motsvarasom
reduktion de inskränkande villkoren medför. sådanEn värderingsom
förutsätter reseföretagen har uppgift företagna och derasatt om resor
marknadsvärde. Både SAS och SJ har, enligt uppgift, möjlighet skapaatt

för få fram uppgifterde behövs för bestämmasystem att att ettsom
faktiskt marknadsvärde de företagits. Hur det skall tillresor som
redovisas i avsnittet individuell beskattning.närmare om

Resor inskränkandemed villkor bör värderas till %75 ettav genom-
snittligt lägsta marknadspris för motsvarande bokningsbara utanresor
inskränkande villkor. Med uttrycket inskränkande villkorutan avses
sådana inskränkningar innebär påtagliga olägenheter och harsom som
behandlats i föregående stycke. värderingsregelDenna skulle exempelvis
komma omfatta de SJ-anställdas privatresekort. schablonmodellenIatt
bör för övrigt ingen skillnad mellan 2:a och klassresor.göras 1:a Denna
skillnad beaktas det samlade marknadsvärdet beräknas.när Däremot är
skillnaden i värdet mellan 1:a och 2:a klassresor i interegel destörre än
skillnader kan uppkomma mellan den litet eller densom som reser som

mycket. Inte i något fallen bör denna skillnad beaktas. Vid denreser av
individuella beskattningen föreslås beaktas dock såväl skillnaden isom
antalet företagits i eller klass.1:a 2:a En ned-resor som om resorna
sättning marknadsvärdet %med 25 utredningen täcker in alla deav anser
olika inskränkande villkor förekommer för de anställdastyper av som

förutom standby-effekt flygresor.för dennaFör inskrän-typresor av
kande villkor skall i stället tillämpas nedsättning mark-störreen av
nadsvärdet.

När det gäller värdering standby-effekt det liksom för andraärav en
inskränkande villkor svårt beräkna hur olägenhet inskränkningenatt stor
medför. Det kan det ungdomsbiljettpris svenskt standby-prisnoteras att

SAS tillämpar ligger %60 under marknadspris. Utredningen harsom
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199394:90, 68,regeringen i översynvidare tagit fasta på att omprop s.
reduktion för standby-effektföreslagittjänsteinkomstbeskattningen enav

för fri år.skulle beskattas% anställda intemed 50 och deatt peren resa
uttryck för10199394:SkU 10,skatteutskottet bet.Vidare har attgetts.

provisoriskaenlighet med deutformas ilagstiftning bordeen ny
reduktion medutredningenschablonmodellema. Sammantaget att enanser

flygresa förenad medOmstandby-effekt väl avvägd. är% för60 är en
endast får företas underinnebärinskränkningar att resansom

finns osålda platser kvar och detavgångdet vidförutsättning att resans
inte kunnat genomföraspåtaglig riskpå grund härav förelegat att resanen

stället hastandby-effekt skall ienligt planerna s.k. ettresan anses--
marknadspris förgenomsnittligt lägsta%motsvarande 40värde ettav

värderingsregel skulleDennabokningsbaramotsvarande resor.
ITA-kort.omfatta SAS-anställdasexempelvis komma att

marknadsvärdet de anställdasskall det totalatidigareSom nämnts av
utnyttjat förmånen. Innandet antalfördelas enpersoner somresor

anställda sammanlagt betalatavräknas vad deuppdelning sker skallsådan
före beskattningsåret. Denåretför undertill arbetsgivaren resor

sittfår alltså inteersättning förskattskyldige utger resornasom
förmånsvärdetställetförmånsvärde nedsatt. Iindividuella sätts ner

varieraefter skatt kommerkostnadernakollektiv nivå. innebärDet attatt
faktiskttill hur mycket deför anställda i förhållandede rest.

anställdes familjDen

dennes make eller samboomfattar schblonreglernaden anställdeFörutom
därmed den kretsår. begränsningoch barn under 18 Den görssom av

bakgnmd dåskallfår schablonbeskattas ävenmot att,ses avsom
skall värderas till marknads-reseförmånernalagförslaget bygger på att

fallet finnas visst mervärde.i det enskilda kanvärdet, det ändå ett--
gratis eller till starktoch ungdomarvanligt barnDet är att reser

vänleringssystem detpå schablon uppbyggtrabatterade priser. ärI ett
fullt beakta de variationer iindividuell nivåinte möjligt på utatt

lämpligtmarknaden. dockförekommer Detprissättningen är attsom
och förmånvärdet lägreprisvariationeri viss mån beakta dessa sättsatt

Vidbör ske på följandeför Detför bam och ungdomar sätt.än vuxna.
företagnamarknadsvärdet förberäkningen det sammanlagda resorav

till barn och ungdomar, dvs. dessainte rabatter lämnasbeaktas de som
samlade resevärdetde företagits Detvärderas vuxna.om avresor som

förgenomsnittliga förmånsvärdet därmed högt. Menblir liksom det
genomsnittliga förmånsvärdethälften det vanligaendastatt avgenom

år börtill beskattning för barn och ungdomar under 18behöver tas upp
överbeskattning behöva uppkomma.totalt inte någonsett
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Nedsättning jämkningoch förmånsvärdetav

När det gäller bilförmån skall förmånsvärdet denned skatt-sättas om
skyldige åtnjutit förmånen under endast del med tolftedelåreten av en
för varje hel kalendermånad han inte åtnjutit fönnånen. För det fallsom

bilförrnån åtnjutits under endast månad möjlighetfinns dock tillatt en en
jämkning uppåt, exempelvis bilförrnånen endastutnyttjats underom en
semestermånad. Vad gäller reseförmåner det utredningensenligtär upp-
fattning och framgår stycke olämpligt införanästa attsom av en- -
järnkningsmöjlighet. Genom endast tillåta förnedsättning de fallatt an-
ställningen börjar eller slutar under året dåoch med halva förmånsvärdet
bör det inte uppstå alltför orättvisor någon under kortstora attgenom en
tidsperiod i mycket utsträckning utnyttjar reseförmånen.stor

Huvudsyftet med schablonmodellen den skall enkel till-är att attvara
lämpa. den månI tillåter skattskyldiga få sitt förmånsvärdeattman
jämkat på grund deras nyttjande avviker från det nyttjandeattav som
schablonen bygger på omintetgör de förenklingsvinster villman man
uppnå. det fall inte företagitFör den anställde har någon skallresa
beskattning inte ske. Har han mottagit frikort eller biljetter talar detta
dock för förmånen.mycket starkt han också utnyttjat Det ställs såledesatt
mycket krav den anställde vill visa förmånen intestora attsom
utnyttjats, vidare 7.6.2.avsnittse

Fömtânsvârdering arbetsgivaravgiftervid beräkning av
och preliminär skatt

Utredningens förslag: Arbetsgivaren skall innehålla preliminärskatt
förmånen.på Avdrag får inte för vad den skattskyldigegöras själv

för förmånen. Vid beräkning arbetsgivaravgifter bestämsutgett av
värdet på vid inkomstbeskattningen.sättsamma som

Skälen för utredningens förslag: skall betalaDen skattskyldige
preliminär A-skatt med belopp, vilket möjligt kanså nära antassom

den slutliga skatten. Den preliminära betalas normaltA-skattenmotsvara
skatteavdrag 3 § kontant1 UBL. Vid utbetalninggenom mom. av er-

sättning för arbete skall den betalar skatteavdragersättningen görautsom
för betalning preliminära A-skatt 39 UBL.§ 1mottagarensav mom.

Åtnjuter skattskyldig vid sidan andra förmånerkontant inkomsten av
skall preliminär A-skatt beräknas förmånemasefter sammanlagda värde.
Har den skattskyldige ersättning för förrnånsvärdetförmån skallutgett en

nedsättas med ersättningens belopp 8 § första stycket UBL.
Enligt utredningens förslag skall värdet vissa reseförmåner beräknasav

efter schablonmodell på framgår punkt anvisningarnasätt 7 tillsom av av
42 § KL. schablonmodellenI ingår bl.a. från framräknat mark-att ett
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för-utnyttjatantaletpå detnadsvärde fördela beloppet personer som
vadfördelas skall avräknasmarknadsvärdetmånen. Innan samman-som

beskattningsåret. Vadföreåretarbetsgivaren förbetalts tilllagt resorna
får därför inte nedsättaersättning förskattskyldigeden utger resornasom

fönnånsvärde.hans
för-betalas för aktuellaskatt börpreliminärUtredningen att nuanser

föreslåsförmåner.skattepliktiga Detför övrigamåner på sätt somsamma
och punkt 7hänvisning till 42 § KLinförs§ UBLdärför det i 8att en

Eftersom den ersättningparagraf.till nämndaanvisningarna utgessomav
förmånsvärdepåverka hansinte skallskattskyldigeför denresorna av

nedsättning införsregelnallmännafrån denföreslås undantagatt ett om
reseförmåner.för dennastycket UBLi 8 § första typ av

arbetsgivaravgiftema vadärför beräkningUnderlag summan avav
ellerilön ersätt-året hararbetsgivaren under utgett pengar annansom

dock inteanledning tjänsten,medellerför utfört arbetening avarmars
i 3eller, i fallförmånerskattepliktigaandrapension, eller som avses

utfört arbete 2 kap.ersättning förstycket AFL,2 § andrakap. annan
socialavgifter, SAL.1981:691första stycket i lagen3 § om

arbetsgivaravgifterberäkningenskall vidskattepliktiga förmåner tasav
fjärde styckenamed 8 § förstai enlighetbestämstill värdeett somupp -

socialavgifter från arbets-uppbörd1984:668§ i lagenUBL 5 avom
värderas påreseförmåner kommerinnebärgivare, USAL. Detta attatt

ibör gällapreliminär skatt. Detta ävenförvid avdragsättsamma som
enligt schablon.värderasreseförrnån skallfråga somom

Författningsförslag

individuella be-denföreslår utredningeninledningsvisSom attangavs
Eftersom uppdragetlagförslag.grund förläggs tillskattningsmodellen

förslag tillhärförslag skall lämnas,alternativainnebär tvåatt ges
schablomnässig beskattningsmodell.författningstext för en

kommunalskattelagen 1928:370stycket42 § tredje

särskildareseförmåner värderas enligtvissaBilförmån, kostfönnån och
anvisningarna.grunder iangessom
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Anvisningar
till 42 §

anställd ifördelvis friaellerfriaförmånVärdet rese-resoravav
18 åroch barn undersambomake ellerdennestrajikbranschen ocheller

resorna endastfår företasstyckena,femteandraberäknas enligt om
platstillgångmånendast iavgångar ellervissapåviss tid ellerunder av

olägenhet.påtagliginnebärdettaoch en
totalavärdet detutgångspunkt imedberäknasFörmånsvärdet av

arbetsgivarenstycketförstaisådanaantalet somavsesresor som
skall därvidbeskattningsåret. Resornaåret föreundertillhandahållit

marknadspris förgenomsnittligt lägstatillvärderas 75 ettprocent av
Därvidvillkor.inskränkandebokningsbaramotsvarande utanresor

år.under 18ungdomarochtill baminte rabatterbeaktas
under förut-får företasden endastvillkorgälltförHar attsomresan

påoch harosålda platser kvarfinnsavgångviddetsättning att resans
genomförasinte kanförpåtaglig riskförelegatgrund härav att resanen

haställetiflygresa,i frågaskall, ettenligt planerna ansesresanom
marknadsprisgenomsnittligt lägstamotsvarande 40värde ettprocent av

Därvidinskränkande villkor.bokningsbaramotsvarandeför utanresor
under 18 år.ungdomarochtill barnbeaktas inte rabatter

betalats tillsammanlagtvadavräknasvärdetFrån somresornaav
återståendevarefterbeskattningsåret,föreåretförarbetsgivaren resorna

utnyttjatantalgenomsnittligadetfördelas påbelopp personer som
ochförmånen för bamfördelningen skalltid. Vidunderförmånen samma

övrigatill 50bestämmasunder 18 årungdomar procent personersav
förmånsvärde.

sålundaskall detförersättningskattskyldigeOm den utger resorna
ned.fömzånsvärdet inteberäknade sättas

tidanställning kortarefömtånsberättigadinneharskattskyldigedenOm
ned med hälften.förmånsvärdetår skall sättashalvtän ett
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7.6.2 Individuell beskattning

Utredningens förslag: Förmån fri och delvis fri skall tasav resa
till genomsnittliga marknadsvärdet för motsvarande åretupp en resa

före beskattningsåret. Om anställda i eller trafikbranschenrese-
erhåller med inskränkande villkor innebär påtagligresor som en
olägenhet för den skattskyldige skall värderas till 75 %resorna av

genomsnittligt lägsta marknadspris året före beskattningsåret förett
motsvarande bokningsbara inskränkande villkor.utanresor

Vid flygresor med s.k. standby-villkor skall motsvarande värde-
i stället 40 %.vara

föreslåsDe reglerna träda i kraft den januari 1995lnya men-
tillämpas första gången vid 1997 års taxering. Under beskattnings-
året 1995 bör de nuvarande tillfälliga schablonmodellema tillämpas
med oförändrade schablonbelopp.

Skälen for utredningens förslag: I det följande förslagpresenteras ett
utgår från schablonmodellen, överförts till individuell nivå.som men
individuellaDen modellen skiljer sig från schablomnodellen enbart

därigenom reseföretaget inte bara behöver hålla reda på vilkaatt resor
faktiskt företagits ocksåutansom av vem.

Den schablonmodell redovisats föregåendei avsnitt rättvissom ger en
beskattning kollektivet det deärattav som grupp genom personer som
utnyttjar förmånen beskattas för den. Schablonmetoden ocksåärsom
rättvis övriga skattskyldiga eftersom den bygger på marknads-gentemot
värdet samtliga företagna i kollektivet. Däremot modellen inteärav resor
rättvis inom De anställda utnyttjar förmånen mycket ochgruppen. som
de utnyttjar den litet beskattas i princip för belopp.som samma

Även i modell för individuell beskattning har utredningen funnit deten
nödvändigt i vissa avseenden använda schabloner. gällerDettaatt
värderingen företas anställda i och trafikbranschenav resor som av rese-
roch förknippade med olika inskränkandeär villkor.typersom av

När det gäller värderingen olika inskränkande villkor innebär ut-av
redningens förslag till individuell beskattning de olikaatt typerna av
inskränkningar behandlats i avsnittet schablonbeskattning beaktassom om

beskattningen på individuellsker nivå.sätt närsamma
Både SAS och SJ har till utredningen det tekniskt möjligtäruppgett att

införa individuell beskattning. Detta kräver dock hel delatt en en
omställningar bokningssystemen vilka dock kan klaraav m.m., vara
fr.o.m. den l januari 1996.

SJ har fr.o.m. 1994 tagit i bruk kommersiellt biljettboknings-ett nytt
PETRA. Möjlighet finns koppla personalbiljettsystemet tillsystem att

fr.o.m.detta 1996. Vid värdering den enskilda har SJ påpekatav resan
de skillnader det gäller rabatter finnsnär i dag. Rabatterstora som som
varierar mellan lO och %.75 Den rabatter tillprocentsatsensenare avser
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inbetalar kundens.k. CSN-rabatter. vissa dessastuderanden, I fall enav
garantisurmna och får därefter rabatt allt resande.

biljetter. Föri registrera återlämnadeSAS kan dag uttagna samt
resmålet. Enligt vadidentifiera det faktiskanärvarande går det inte att

frånhartekniskt möjligt Detutredningen erfarit dock detta lösa.är att
marknadmarknadsprisema på den avregleradeSAS framhållits att som

finnsinte någotvarierar från till dag och detflyget befinner sig i dag att
marknadspriserna vid givenflygbolag total bildhar över ensom en

tidpunkt.

på marknadsvärderingframtidaUtredningens ensyn

intemarknadspriset för SJ behöver detfastställaNär det gäller att :s resor
identifieraochöverblicka marknadenbli några problem med attatt res-

marknadspris förhitta lägstahandlarmålet. Problemen motsvaran-attom
sådana inskränk-villinskränkande villkor. Det sägade utanutanresor

gäller i utbudet till allmän-de inskränkningarningar går utöver somsom
sådana rabatter återspeglaruppfattningheten. Utredningens är att som-

exempelvis arbetsgivarenågonfåvad kanresenär utan att annan, enen
finansiering liggadeltagit med skall kunnahareller organisation,en -

marknadsvärdesberäkningen. Exempel på detta kantill grund för vara
anställdeden företar sinavgång, dvs.familjerabatter och röd om resa

biljettför hans tillmarknadsvärdet bestämmaspå röd avgång skall
% detta pris.75 av

Även marknadspriset för SASfastställa gällergällerdetnär att resor
rabatterhar byggersådananaturligtvis atttyperatt somresor, somav
tillkan läggas för bedöm-nin-inte grundfinansieratnågon resorna,annan

kanmarknadspris. Annars allmäntlägsta sägasvad är rentgen av som
marknadsprislägsta får läggas bok-beräkningentill grund föratt av

inskränkande villk9r,innehålla inte sådanakanningsbara mensomresor
Exempelinnehåller villkor olägenheter.innebär påtagligasom som

marknads-kan läggas till grund för beräkning lägstaresor som en av
värdet till s.k. apexpriser.är resor

komplikation,SAS del finnsFör tidigare ytterligarenämnts ensom
realistisktnämligen intedet i dag och inte heller 1996 är att troatt - -
varje resekombi-det går förbestämma lägsta marknadsprisatt att ett

erfarit, värderanation. gårDäremot det, enligt vad utredningen har att
någon formmedefter angiven destinationsort, i kombination avresorna

tillfälliga priser,värderingsmodellerdessa bör ingåIzonsystem.
sådana priserexempelvis kampanjpriser. bör iolika Det stället somvara

finnsregelmässiget marknaden.mera
föreslår utred-På gäller schablonmodellendetsätt närsamma som

före beskatt-ningen det genomsnittliga lägsta marknadspriset åretatt
ningsåret detläggs till grund för beräkningen. beroendeDetta att tar

eftersläpningviss tid schablomnodeller och därför viss ärupprättaatt att
ofrånkomlig.
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Eftersom SAS kan registrera biljetter och återlärrmade biljetteruttagna
utredningen beskattningen bör till biljettuttaget.knytas I ochattanser

med biljetten utlämnas till den anställde får förutsättasdet han ävenatt att
åtnjuter förmånen. det fallFör den anställde âterlämnar använda
biljetter får avräkning för detta ske vid áterlämnandet på vanligt sätt.

SAS och SJ har förklarat de behöver omställningstid fram till denatt en
januaril 1996 för införa individuellmed beskattning. Manatt ett system

har förklarat det skulle fördel för företagenäven denatt storvara en om
tillfälliga schablonmodellen i sådant fall kimde finnas kvar underett
1995. Utredningen rimligtdet med omställningstid tillärattanser en
1996. Utredningen föreslår därför individuell beskattning införsatt
from. beskattningsåret 1996 förordar den tillfälliga schablonen,samt att
med de belopp gäller för 1994, skall gälla för beskattningsåretävensom
1995.

Nedsättning och jämkning förmånsvänietav

Vad den självanställde betalar till arbetsgivaren för få reseförmånatt en
skall ned förmånens värde med motsvarande belopp. gällersätta Detta
exempelvis det biljettpris den anställde betalar till arbetsgivaren liksom
olika administrativa avgifter. bestämmelseEn nedsättningattom av
formånsvärdet får ske har därför införts i punkten anvisningarna4 tillav
42 § KL.

Den schablonmässiga behandlingen olika olägenheter kanav som upp-
komma med anledning inskränkande villkor för kan natur-av en resa
ligtvis innebära olägenhetema ibland och ibland mindreär större änatt
den nedsättning marknadsvärdet schablonen medför. Att tillåtaav som
jämkning i sådana fall skulle enligt vår mening medföra eftersträvadeatt
förenklingsvinster helt omintetgörs. Därför bör jämkning inte tillåtas.

Förmånsvärderingen vid beräkning arbetsgivaravgifterav
och preliminär skatt

Utredningens förslag: Arbetsgivaren skall innehålla preliminärskatt
förmånen med avdrag för vad den skattskyldige själv Vidutgett.

beräkning arbetsgivaravgifter bestäms värdet på sätt.av samma

Skälen för utredningens förslag: Som redan behandlats i avsnittet om
schablonmässig beskattning skall, skattskyldig vid sidannär kontanten av
inkomst åtnjuter andra förmåner, preliminär A-skatt efterberäknas för-
månernas sammanlagda värde. den skattskyldigeHar förersättningutgett

fönnån skall förmänsvärdet ned med ersättningenssättas belopp 8 §en
första stycket UBL.



Reseförmåner 145SOU 1994:98

skall värdetindividuell beskattningtillförslagEnligt utredningens av
schablonberäkning, vilketefteri vissa fall bestämmasreseförmåner anges

till 42 § KL.anvisningarnai punkt 7 av
förbetalaspreliminär skatt bör ävenutredningenEftersom attanser

skattepliktiga för-övrigaförpådenna förmån sätttyp samma somav -
hänvisning till punkt 7införsi § UBLföreslås det 8måner att aven-

§ första stycket UBLtillämpning 8Medanvisningarna till 42 § KL. av
förersättningskattskyldigedennedskall fönnånsvärdet sättas utgettom

anställdedenExempel dettareseförmån. är näri fonnförmånen av
biljettkostnaden.betalar delen av

beskattning föreslår utredningenschablonmässigi avsnittetLiksom om
föringå i underlagetreseförmånema skallde aktuellavärdetatt av

arbetsgivaravgifter.
arbetsgivaravgifterberäkningenvidskattepliktiga förmånerEftersom av

första fjärdemed 8 §i enlighetbestämstill värdetas ett somupp -
reseförmånernaaktuelladetta deinnebär§ USALstyckena UBL 5 att

preliminär skatt.förvid avdragvärderas påkommer sättatt somsamma

reseförmånbeskattningTidpunkten för7.6.3 av

ifår åtnjuten förstreseförmånbedömning: EnUtredningens anses
frikort eller biljetterMottagandeföretas.samband med att avresan

åt-reseförrnånenpresumtion förstarkmycketinnebär dock atten
njutits.

har fått i uppdragbedömning: UtredningenutredningensSkälen för
för reseförmånervärderingsreglernaförslagnaställning till hur deatt ta

skall åtnjutenförmåntill regelnställer sig i förhållande att en varaom
för till beskattning.ledaatt

skalltill 32 § KLstycket anvisningarnaEnligt punkt 3 första somav
fria skatter,fri ochexempelvis värdet kostintäkt samtupptas resorav

anställdes räkningför denarbetsgivaren betalatförsäkringar 0.d. som
åtnjutit.eller den anställde annarssom

använda begreppettidigareskattereformen kom detsamband medI
tillhandahållits.förmånerändras tillåtnjutna förmåner att som

tjänsteinkomstbeskattning SOU 1993:44utredningenPå förslag omav
naturaförmån skallbeskattningändrades kriteriet för263-275 att av ens.

199394:90, 81-82, bet.åtnjutitinträda från tillhandahållits till prop. s.
1993942104, 1993:1515.199394:SkU10, rskr. SFS

varittorde huvudprincipen hakonstaterade enligt praxisUtredningen att
beskattning ochfaktiska utnyttjandet utlöserden det detäratt an-som

förde 274:s.

exempel förmån frienkelt belysandeEtt ganska är par-avmen
tillhandahåller parkeringsplatserkeringsplats. arbetsgivaren,Om
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uppkommer frågan förutsättningar föreligger beskattanär att en
anställd för förmånen. Till börja med kan förmånen rikta sig tillatt
hela personalen, vilket kanske i praktiken innebär de kommeratt som
tidigt på får plats på parkeringen medan de kommermorgonen som

får söka parkeringsplats avgiftspliktig. Iär ettsenare en annan som
sådant fall i enlighettorde med huvudprincipen det detäratt-
faktiska utnyttjandet utlöser beskattning förmånsbeskattningsom -
kunna ske bara de dagar den skattskyldige faktiskt har parkerat på
arbetsgivarens parkering. medför givetvisDetta kontrollproblemstora
för arbetsgivaren, har för underlaget för preli-ett attsom ansvar
minärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter blir korrektuttag av men

förhållandedetta kan inte påverka skattskyldigheten.
Ett fall då arbetstagare har bestämd parkeringsplatsärannat en en

för såledesreserverad del där ingen berättigadär attegen annan
parkera. Uppkommer skattepliktig förmån i det ögonblick hanen som

den erbjudna parkeringsplatsen eller först han faktisktnäraccepterar
utnyttjer den Något bestämt den frågan inte attsvar synes ge.

Värde bilförmån har ibland påståtts påföraskunna skattskyldigav
enbart till följd dispositionsrätten. Särskilt gäller det fåmans-av
företagare. finns dock inte något rättsfall från RegeringsrättenDet

visar så skulle fallet. hellerInte RSV enbartatt attsom vara anser
tillhandahållandet eller möjligheten använda bil utlöser beskatt-att
ning. i fallAven detta torde det alltså krävas ytterligareett moment
för skatteplikt skall inträda. Det kan den skattskyldigeatt attvara
faktiskt bilen.använt

slutsatsDen utredningen drog detta, och också kom till ut-som av som
itryck propositionen, alltså i frågadet förmåner inte finnsattvar om en

klar, för alla fall tidpunkt för skattepliktens inträdande. Igemensam
vissa fall torde beskattning böra ske förrnånens adressat på någotnär sätt
får inflytande eller bestämmanderätten förrnånens användning elleröver
utnyttjande i falloch andra först vid det faktiska utnyttjandet eller
användandet förmånen.av

Vid bestämmande skattepliktens inträdande för reseförmåner skallav
utgångspunkt för värderingen, i likhet med vad gäller beträf-som som

fande andra förmåner, det verkliga marknadsvärdet gälla. Värderingen
sker normalt med utgångspunkt i den enskildes faktiska resande. RSV har
utfärdat följande rekommendationer RSV Dt 1993:24:

Resans värde bör bestämmas med ledning marknadsvärdet,av
vilket i regel kan prisdet utgivaren betalat förmotsvaraanses resan
med tillägg för förekommande mervärdeskatt. Mottagarens ekono-
miska situation påverkar inte marknadsvärdet. Jfr avsnitt 4.2.

förekommerDet tjänsteresor, tilldelasgöratt mottagare, ettsom
tjänstekort användas såväl i tjänsten för privat bruk. I principatt som
skall beskattning ske för värdet de privata faktisktav resor som
företagits. Lämnas ingen redogörelse för det faktiska nyttjandet bör
förmånen värderas till kostnaden för årskort inga inskränk-ett om
ningar i det privata nyttjandet föreligger. Används tjänstekortet inte
till någon del för privat bruk och har avtal träffats mellan utgivaren
och tjänstekortet endast får användas för imottagaren att resor
tjänsten får någon förmån inte föreligga. På tjänstekortet böranses
framgå detta endast får användas för tjänstebruk.att
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årenprovisoriska schablonmodellen 1991-Vid tillämpningen denav
förmånsbeskattningen knutits till det1994 har för de SAS-anställdas del

första den anställde gjort underbiljettutaget ITA-kort somgenom- -
året.

beskattningen de anställda till-de inom SJ har skettFör anställda när
handhållits exempelvis privatresekortet.

den enskildes faktiskauppfattningen detUtredningen delar äratt
skall förför den enskilde beskattasresande avgörandeär rese-omsom

privatresekort eller biljetter innebärförmånen ej. Mottagandeteller attav
frikorten eller biljetternasförmånstagaren bestämmanderättenfår över

presumtion för reseför-användning. innebär mycket starkDetta atten
således mycket på denfaktiskt utnyttjats. ställs kravmånen Det stora

visa förmånen inte utnyttjats.anställde han vill attom
således mottagandet frikort eller den förstaschablonmodellenI är av

biljetten för reseförmånen också utnyttjats och be-presumtion atten
schablonvärdet skall ske.skattning till det bestämda

beskattning medför varje biljettuttagdet gäller individuellNär en
företagits och beskattning således skallpresumtion för attatt att resan

ske.
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betydelse0.d.Arbetsredskap8 av

yrkesutövninganställdesdenför

Sammanfattning8.1

för-vissauppdrag övervägaiutredningenhar attRegeringen omgett
begränsatförmånbehövs närbeskattningsreglemaändringar avenav

yrkesutövningförmånstagarensförbetydelseoväsentligintevärde har en
Utredningenfullgörande.för tjänstensnödvändigdenutan att somanses

förmånerskattepliktigagränsdragningentill hurförslag motskall lämna
fall skallsådanti göras.

skallanställdtidningsprenumerationarbetsgivarenBetalar t.ex. enen
bedömstidningeninteske,förmånsbeskattningreglerdagensenligt om

arbetsredskap.nödvändigtettsom
iarbetsredskap harskall utgöratidning även ettpåKravet att t.ex. en

denbidrar tillendasttidningsprenumerationen attOmhögt.praxis satts
förmånsbeskattning ske. Dettaorienterad skallsig allmäntanställde håller

situationeri vissaförmånsbeskattning skerföljdtillemellertid fåtthar att
och denarbetsgivarenföromotiveradframstårbeskattningendär an-som

föranleddtidningsprenumeration är attexempel närställde. Ett är aven
inomsig ä jourhållabehöveryrkesutövning ettsinanställde förden

tidningsprenumerationerförutomdetharområde. Regeringen ansett att -
arbetsgivar-fråndär detvärdebegränsatförmånerfinnas andrakan av-

förmånensig närtillgodogöranställdedenbehovsynpunkt finns attett av
yrkesutövning.för hansbetydelseharden

tillhandahållerarbetsgivarenarbetsredskapföreslårUtredningen att som
väsentligutrustningen äranställdedenskattefria förbliskall avom

anställde.för denvärdebegränsatarbetetbetydelse för men av

Gällande8.2 rätt

Lagregler8.2.1 m.m.

tjänsttill intäkthänförsKLstycketförsta§Enligt 32 1 av-avmom.
förmån ikostnadsersättningochlöning, arvode samt pengar,annan

för tjänsten.utgårbostad eller annat som
från be-undantagnapersonalvårdsförmåners.k.Enligt 3 ärmom.e

värdemindreförmånerpersonalvårdsförmånerMedskattning. avavses
enklareutfört arbeteförersättningdirektinte utanär avserensom

liknande elleri arbetet ellerskapa trivseltillvilka syftaråtgärder att
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utgår grund sedvänja inom det yrke eller den verksamhet detav som
fråga Somär personalvårdsförmån undantas dock bl.a. förmånerom. som

inte riktar sig till hela personalen.
Enligt 33 § 1 första och andra stycket fårKL från intäktmom. av

tjänst avdrag för bl.a. kostnadergöras för facklitteratur, instrument och
dylikt, varit nödvändiga för fullgörande tjänsten. Avdrag fårsom av

endast tillgöras den del sådana kostnader överstiger 0001 kronor 33 §
2 KL.mom.

Enligt RSV:s handledning för beskattning inkomst och förmögenhetav
vid 1994 års taxering Del I bör325 bestämmelserna normalt kunnas.
tillämpas enligt följande. Avdrag medges för hela anskaffningskostnaden
för verktyg kostnaden inte överstiger 000ett 2 kronor. Omom
arbetsredskapets varaktighet högstär år får anskaffningskostnadentre
dras på gång kostnadenäven överstiger 2 000 kronor. I andraav en om
fall medges avdrag för den årliga förslitningen. årligaDet avdraget
beräknas på grundval bl.a. anskaffningspris, beräknad livslängd,av samt

förvärv eller överlåtelse skett under beskattningsåret hur delom stor- -
beskattningsåret innehavet omfattat.av som

Det inteär ovanligt dator eller utrustning kan användasatt en annan
både privat och i tjänsten. sådantI fall skall förslitningsavdraget beräknas
på den del anskaffningskostnaden kan belöpa tjänste-av som anses
användningen. Om den anställde hyr inventariet e.d. bör, enligt RSV,
hyreskostnaden på motsvarande fördelassätt mellan vad belöper påsom
privat användning på tjänsteanvändning. Detsamma torde gälla förresp.
kostnader avseende reparation och underhåll.

frågaI sådana mindre kostnader högst 2 000 kronor för vilkaom om
omedelbart avdrag medges torde normalt inte någon fördelning göras
mellan privat användning och nyttjandet i tjänsten.

Utger arbetsgivaren kontant ersättning till anställd behandlas inteen
ersättningen lön såvitt gäller preliminär skatt och arbetsgivaravgiftersom
i den mån den täcka kostnader i tjänsten. framgårDettaatt be-avser av
stämmelser i UPL och SAL.

I 10 § fjärde stycket UPL föreskrivs följande:

Beträffande skattepliktig ersättning för kostnader ärannan som
förenade med tjänsten beräknas preliminär A-skatt endast det ärom
uppenbart ersättningen kostnader inteatt avdragsgillaäravser som
vid inkomsttaxering eller den överstigermottagarens avdragsgillt
belopp. sådantI fall beräknas skatten på hela ersättningen respektive
den del överstiger det avdragsgilla beloppet.som

I 2 kap. 3 § första stycket sista meningen SAL föreskrivs med lönatt
på vilken arbetsgivaravgifter skall betalas likställs kostnads-även
ersättning inte enligt lO § UPL undantas vid beräkning preliminärsom av
skatt.

Vid inkomstaxeringen redovisas kostnadsersättning kontant lönen som
och avdrag yrkas för den utgift kostnadsersättningen I frågasom avser.

arbetsredskap arbetsgivaren tillhandahåller anställdom sker ingensom en
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nödvändigtarbetsredskapet varitinkornsttaxeringenredovisning vid om
för tjänsten.

inkomstslagetavdragsgilla ikostnaderfinnas ärkanDet även som
förexempel kostnadertjänsten. Ettkostnader i ärtjänst inte ärmen som

vid dubbel bosättningkostnadertill och från arbetet. Ett ärannatresor
tillersättning denarbetsgivaren betalartillfälligt arbete. Omeller en

bostad, skallförsådana kostnader,täckaanställde för t.ex. er-att
arbetsgivar-ochpreliminär A-skattgrund försättningen ligga till uttag av

falletgäller i detkontrolluppgift. Motsvarandeiavgifter samt tas upp
vid dubbel bosätt-anställde fri bostadtillhandahåller denarbetsgivaren

medges avdragbostadsförmånsvändeanställdeDå påförs denning. men
Handledning förtjänst se RSV:sunder inkomstbeloppmed avsamma
års taxering Delvid 1994förmögenhetinkomst ochbeskattning m.m.av

arbetsgivar-föringå i underlagetskall dockFönnånsvärdetl 302.s.
kontrolluppgiften.iavgifter och tas upp

detnuvarande regelsystemet närdet198788:52 drogsI uppprop.
Föredragande statsrådetpersonalvårdsförrnåner.gäller beskattning av

framstodfortfarandenaturaförmånervissaanförde bl.a. att som
önskanmotiverade endastandra tycktesgodtagbara, medan attav envara
bestämdaavgifter. Enligt hansochskatterminimera storleken av

antaletutveckling eftersomhejda dennanödvändigtuppfattning det attvar
samtidigtöka ytterligareskulle kommafallsådana förmåner i attannat

kundeskattskyldigaoch antaletvärderingsproblemen ökade somsom
special-självdeklarationen minskade. Iförenkladeanvända den

förmånen skallförvillkoruttalades bl.a.motiveringen s. 70 attatt ett
intepersonalvården ochled i utgörskattefri den ärär ettattvara

framgå detomständigheterna klart ärersättning för lön. skallDet attav
sig till helaFörmånen skall riktapersonalvårdsförmån.fråga om en

skattepliktig, denförmånen blirbl.a.personalen. innebärDet att om
litenpraktiken sig tilli begränsarsådant denutformas på sätt attett en

tjänstemännen.anställda de högret.ex.grupp
förutsättningarna för för-års skattereform skärptesGenom 1990 att

personalvård. Somhänföras till skattefriskallmåner kunna numera
sig enklareskattefrihet detdet förframgår lagtexten krävs röratt omav
också siktekravekonomiskt värde. Dessaåtgärder mindre tarav

ellersedvänja inom yrketutgå grundsådana förmåner kan avsom
198990:l10 318.verksamheten prop.

frågeställ-tagit den aktuella199394:90Regeringen har i upp nuprop.
förmån begränsatanledning undantadet kan finnasningen att avenom

tidningsprenumerationexempelvisförmånsbeskattning, närvärde från en
områdeanställde håller sig â jour inomdendet finns behov ettattett av

praxisyrkesutövning det ihansmed anknytning till utan att anses vara
arbetsredskap.ett

1993:24 uttalat friarekommendationer RSV DtRSV har i att
förmånskattepliktigtidningar tidskrifter normalt böroch anses som en

tidskriften sänds till bostadsadress.tidningen ellernär mottagarens
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8.2.2 Rättspraxis

Förmånsbeskattning arbetsredskap arbetsgivareav som
tillhandahållit arbetstagare

Tidningar och tidskrifter

RÅI 1992 ref. fann7 Regeringsrätten skattekonsult påatt en som
arbetsgivarens bekostnad fått tidningen Dagens Industri till sin bostad
därmed hade erhållit skattepliktig förmån. Regeringsrätten konstate-en
rade det låg i arbetsgivarens intresse skattekonsulten läsaatt att attgenom
Dagens Industri informeradhöll sig vad hände inom näringslivet.om som
Dagens Industri ansågs dock inte nödvändig facklitteratur i detta fallvara
eftersom tidningen inte i första hand riktar sig till skattekonsulter iutan
fråga sina artiklar industri-, börs- och ekonomifrågor harom om en mer
allmän uppläggning i viss utsträckning jämförbar med vissa större
morgontidningars.

två fallI andra från tid har det fråga skatte-ansettssenare vara om
pliktig förmån den anställde fått tidningennär till sin bostad.

RÅrättsfalletI 1988 548 ändrade sålunda inte Regeringsrättennot ett
förhandsbesked där Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden funnit att

tidningsprenumeration inte medförde förmånsbeskattning. Nämndenen
hade motivering anfört med hänsyn till den anställdes befattningattsom
och tidningens karaktär fick det arbetsgivarintresse hanett attanses vara
läste tidningen. Den anställde i det fallet personalansvarig Volvovar
Personvagnar AB och det oeftergivligt krav hanett attuppgavs vara var
välinformerad inom lång rad områden handel, ekonomi, juridiken som
och personalfrågor. I arbetet ingick bl.a. sammanställa materialatt om
för företaget viktiga skeenden föredra dessa för företags-samt att
ledningen och övrig personal. Tidningen, inte hade utgivits,ännusom
skulle komma fem dagar i veckan. skulleDen tryckas på eftermid-ut
dagen och distribueras hem till läsarens bostad kväll. Innehålletsamma
skulle komma korta nyhetstelegram,utgöras dagens börsnoteringaratt av

dagligen återkommande specialartiklar ingående skulle behandlasamt som
aktuella händelser angående näringsliv, börs, politik och ekonomi.
Tidningen skulle inte ha karaktären allmän nyhetstidning. skulleDenav

exklusiv både vad beträffar innehåll och distribution, vilket skullevara
den riktade sig tillgöra väl avgränsad målgrupp.att en

förhandsbeskedetI RSVFB 1986:2 fannDt Riksskatteverkets nämnd
för rättsärenden det inte förelåg skattepliktig förmånatt nären en
inspektor hos skogsägareförening fick tidningen LAND till sin bostad.en
Motiveringen inspektoren på grund sina arbetsuppgifter hadeattvar av
behov del den information lämnades i tidningen LANDatt taav av som

dåoch främst dess lantbruksdel arbetsgivaren hade intressesamt att ett
detta. En betydande del prenumerationsavgiften ansågs hänförligav av

till lantbruksdelen.

TV- och stereoappamter

RÅ1 1977 Aa fann155 Regeringsrätten kvalitetschef i företagatt etten
i hemelektronikbranschen fått förmånen fritt disponera färg-attsom en
TV och stereoanläggning hade fått skattepliktig förmån. Aven en
utredningen i målet framgick det endast sådana anställda, vilkaatt var
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funk-arbetsgivarenmotprestation lämnade apparatemasrapporter omsom
och stereoanlägg-kostnadsfritt fick begagna TV-tion i hemmet, som

tillhandahållafann arbetsgivarenningar. Regeringsrätten attatt genom
för tjänsterkvalitetschefen ersättning dekostnadapparaterna utan gav

frågasin arbetsgivare. alltsågjorde Dethan rapportör omvarsom som
naturaförmån.med lön jämförbaren

för arbetsredskapArbetstagares avdragsrätt
han själv bekostatsom

och tidskrifterTidningar

avdrag förrättfall där den anställde yrkatfinns flertal äldreDet ett
och tidningsprenumera-innefattande tidningarnödvändig facklitteratur

litteraturen haft så allmänmedgettstioner. Avdrag har inte när en
varit alltförinkomster avdragetsambandet med dekaraktär avsettatt som

litteraturkostnader berottforinte heller medgettsAvdrag harsvagt. som
Ävenförkovra sig inom yrket.haft intressepå den skattskyldige attatt av

grund sitthaft ökade litteraturkostnaderexempelvis lärarenär aven
praxis varit restriktiv.undervisningens kvalitet harintresse förbättraatt

RÅ ref.Se vidare 1976 2.

Datorer

RÅ Bådaavdrag för inköp dator.ref. 89 och vägradesI 1990 I av
hade begränsade möjligheterfallen i datakunskap. Lärarnagällde lärare

de ansåg inköpen heltarbeta vid skolan ochoch träna attatt var
i mål dessutom data-föranledda tjäustebehovet. Läraren lnr. varav

Regeringsrätten vägrade avdrag med motiveringansvarig skolan. att
nödvändig för tjänstens fullgörande.anskaffningen inte kunde anses

ansåg Regeringsrätten dessutom denneBeträffande i mål lläraren attnr
planering haft god möjlighet med be-rimligt mått hademed attett av

datoransvarigfullgöra sina uppgifterskolans datorergagnande somav
och lärare i datorkunskap.

RÅ språkforskare hadeutgången den En1991 ref. 55 blevI motsatta.
huvudsakligen i hennes forskning ianskaffat för användasdator atten

forskningen bedrevs påutredningen framgickengelska språket. Av ettatt
ofrånkomlig. fanns inte någonsådant datorutrustning Detsätt att var

fullgöramed rimligt mått planeringmöjlighet för henne att ettens av
uppgifterna datorutrustning fanns påmed begagnande den somav

bakgrund ansåguniversitet det aktuella beskattningsåret. Mot dennaunder
skattskyldige berättigad till avdrag för helaRegeringsrätten den

form årliga förslitningsavdrag.anskaffningskostnaden för datorn i av
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Överväganden förslag8.3 och

utgångspunkterAllmännal

förändringarutredningsuppdraget ingår vissa be-I övervägaatt om av
skattningsreglema förmån begränsat värde har intebehövs när en av en

yrkesutövningoväsentlig betydelse för förmånstagarens kunnautan att
nödvändig för tjänstens fullgörande. utredningsuppdragetlanses som

ingår på gränsdragningen skatteplik-förslag huräven motatt presentera
tiga förmåner i sådana fall skall göras.

De skattemässiga frågeställningarna arbetsredskap och annatom som
behövs eller till för arbetet och utförs i den anställdes bostadär nytta som

fall. informationsteknologiskakommer aktualiseras i allt fler Denatt ut-
vecklingen på förändra arbetslivet. Från det arbetsplatsenär väg attatt

från bostaden har datatekniken, faxen, utveckladvarit stationär och skild
flexibilitet i fråga arbetets förläggning i tidtelefoni givit ökadetc. om

och rum.
Utredningen inhämtat följande uppgifter från företrädare förhar

Årför utvecklingen. 1993 såldes idatorbranchen, vilka belysandeär
Sverige 420 000 persondatorer 140 000 köptes hushållen. Iavvarav ca

36 % fallen betalade arbetsgivaren utrustningen. Så mångaca av som
200 000-300 000 förväntas 1995 arbeta i hemmet medpersoner
datorstöd.

arbetsutrustningArbetet i hemmet kräver dock i regel olika slagatt av
finns tillgänglig i hemmet. framgår redovisningen gällandeSom rättav av
inträder olika beskattningseffekter beroende utrustningen varitom
nödvändig för utförande inte. den varit nödvändig förarbetets eller Har
intäktemas förvärvande förmånsbeskattas inte den anställde och inte hel-
ler utgår arbetsgivaravgifter.

denOm anställde själv finansierar förvärvet har han till avdrag förrätt
kostnaden utrustningen varit nödvändig för intäktemas förvärvande.om
Vid denna prövning beaktas särskilt krävtarbetet utrustningenattom

RÅfunnits i den anställdes bostad. 1990 ref. 89I I vägrades lärare ien
datorkunskap avdrag för kostnaden för dator med bl.a. motiveringenen

han med rimligt mått planering haft god möjlighet med be-att ett attav
gagnade skolans datorer fullgöra sina arbetsuppgifter datoran-av som
svarig och lärare i Frågandatorkunskap. avdragsrätt eller harom
givetvis särskild betydelse utrustningen sådant slag, telefonär t.ex.om av
eller dagstidning, normalt inte kan undvara i sitt dagliga liv. Isom man

sådant fall innebär skattefrihet arbetsgivaren betalarett en resp.
avdragsrätt den anställde betalar privata levnadskostnader kanatt
komma betalas med obeskattade medel.att

kommerDet sällan i fråga beskatta anställd för förmånenatt atten
nyttja arbetsgivarens utrustningar i form datorer, tidningar, tv-av
radioapparater utrustningen finns i arbetsgivarens lokaler.när Enetc.
skattepliktig förmån föreligger givetvis däremot alltid förmånen in-när
dividualiseras och faktiskt åtnjutits anställd ringernärt.ex.som en
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privata telefonsamtal på arbetsgivarens bekostnad, utnyttjar brevpapper,
frimärken för privata ändamål och därmed direkt får privatetc. en
levnadskostnad ersatt.

När arbetsgivarens utrustning finns i den anställdes hem torde kraven
öka på visa utrustningenden anställde verkligen nödvändig föräratt att
intäkternas förvärvande. Utredningen har dragit slutsatsen de rättsfallav

finns beviskraven högre ställda den skattskyldige självär närattsom
betalar utrustningen och yrkar avdrag för denna kostnad i det fallän
arbetsgivaren finansierar utrustningen. En rimlig utgångspunkt är att
arbetsgivaren inte beredd dra sig onödiga driftskostnader. Om-är att

tyder arbetsgivarens återhållsamhet betala arbetsredskap ivänt att etc.
normalfallet inte varit nödvändig.på kostnaden För den anställde inne-att
bär finansieraomotiverad avdragsrätt han kan privat levnads-atten en
kostnad med obeskattade medel.

beskrivnaDet den bakgrunden utredningen i det följan-är mot somnu
de frågan idet uttrycks direktiven vissa förändringarprövar om som- -

förmånbeskattningsreglerna behövs begränsat värde harnärav en av en
inte oväsentlig betydelse för fönnånstagarens yrkesutövning utan att
kunna för tjänstens fullgörande.nödvändiganses

given utgångspunkt måste privata levnadskostnaderEn skallattvara
finansieras med beskattade medel. Den nuvarande huvudregeln att-
endast kostnader varit nödvändiga för intäkternas förvärvande ärsom
avdragsgilla bör ligga fast. utredningenDäremot huvudregelnattanser-
bör kunna justeras i den mån den motverkar andra önskvärda
förändringar i arbetslivet på sikt kan ha positiv betydelse försom en
utvecklingen arbetslivet både socialt och ekonomiskt. Den nuvarandeav
lagstiftningen försvårar utveckling där den moderna tekniken kanen
underlätta för de yrkesverksamma i ökad utsträckning förlägga arbetetatt
i tid och på det deras behov.sättrum som passar

Utvidgningen det skattefria området bör begränsas till de fall därav
den framstår särskilt motiverad. Enligt utredningens uppfattning börsom
regeln endast de fall då arbetsgivaren för kostnaden och denavse svarar
förmån uppkommer har begränsat värde för den anställdeettsom men
samtidigt förväsentlig betydelse arbetets utförande.är av

föreslagna ordningen i förDen leder och sig till olikforrnighet ien
beskattningen, eftersom avdragsrätt falli motsvarande inte tillerkännsen
den anställde han själv för kostnaden. Som tidigare framhållitsnär svarar

presumtionen normalt betydligt starkare för förär kostnadsett att etten
arbetsredskap väsentlig betydelse för arbetet i falldetäretc. av
arbetsgivaren för den den anställde självnär betalar. Vidänsvarar
angivna förhållanden dåoch det fråga utvidgning det skatte-är om en av
fria området utredningen olikformig behandling de bådaattanser en av
fallen försvarbar.är

I avsnitt redovisar utredningennästa den tekniska utformningen av
förslaget och hur skattefriheten skallnärmare avgränsas.
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utformningtekniska8.3.2 Förslagets

skattefri den begrän-förmånUtredningens förslag: En ärär avom
förväsentlig betydelseharvärde för den anställdesat men en

arbetsuppgifter.anställdesutförandet denav

föregående avsnittUtredningen har iutredningens förslag:Skälen för
skattefriheten bör be-utvidgningenföreslagnamotiverat varför den av

Någonarbetsgivaren.förmånerendasttillgränsas utgesatt avsomavse
föreslås alltså inte.tjänstunder inkomstutvidgad avdragsrätt av

arbetsgivarenpå falletheller sikte detBestämmelsen inte utgeratttar
de fallbegränsats tillanställde. Den harkostnadsersättning till denen

utrustningen eller tjänsten.den aktuellasjälv direkt betalararbetsgivaren
vid den tidpunktarbetsgivaren redanmotiverasbegränsningDenna attav

för sig den för-bör ha klartför arbetsredskapetkostnadenhan har om
förväsentlig betydelse denharkostnadenmån mot an-ensom svarar

avgiftshänseendeellerdärför inte i skatte-arbetsuppgifter ochställdes
lön.behandlas kontantskall som

arbetsgivaren tillhanda-arbetsredskapovanligtinteDet är att ett som
förvärvandenödvändigt för intäktemashåller den anställde och ärsom

levnadskostnadema för deninbesparing iockså kan innebäratill del enen
och ofrån-mindre värdesådan förmån närmastanställde. Om är enaven

utrustningenanställde har tillgång tillutflöde denkornligt att synesav
Bestämmelsen kommerskattefrihet föreligga.gällande praxisredan enligt

omfatta detta fall.att
förmåner begränsatskattefrihet endastEnligt utredningen bör avse av

tillformånsvärdet inte får uppgåDäri liggervärde för den anställde. att
beloppsgränsslå fast någon absolutinte lämpligtbelopp. Det ärstörre att

utsträckning förmånen in-fall får in i vilkeni varje enskilt vägasutan
anställdes levnadskostnader.inbesparing dennebär verklig aven

arbetsgivarenstillämplig i det falli och för sigBestämmelsen kan vara
för dator eftersom enbartbetydande,anskaffningskostnad är t.ex. ensom
får begränsatdatorn många gångertill nyttjandeträtten anses vara avav

Även förvärvar dator förarbetsgivarenvärde för den anställde. ettenom
värde fördatorn begränsatbelopp kan nyttjandetbetydande vara avav

anställde.den
anställde denne givet-datorn övergår på den skallOm äganderätten till

förfogatill datorn denvis beskattas. anställde kanDen ägare översom
sig dess värde.och omedelbart tillgodogöra

inbesparing i de normala levnads-förmånen innebär direktOm en
förmåner uppgår till mycket små värden moti-kostnadema kan även som

beskattning löneförmån.vera som
RÅ ref. Regeringsrättendet tidigare redovisade rättsfallet 1992 7 komI

på arbetsgivarens bekostnad fåttfram till skattekonsult tid-att somen
erhållit skattepliktig förmån.ningen Dagens Industri till sin bostad en

Regeringsrätten konstaterade det låg i arbetsgivarens intresseatt att
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skattekonsulten Industri höll sig informeradläsa Dagensatt omgenom
Industri ansågsvad hände inom näringslivet. Dagens dock intesom vara

facklitteratur i detta fall eftersom tidningen inte i första handnödvändig
riktar uppläggningsig till skattekonsulter har allmän iutan meren som
viss jämförbar med de morgontidningamas.utsträckning är större

Om den utredningen föreslagna regeln tillämpas detta fall skulleav
tidningen skattefri förmån, under förutsättning denbedömas attsom en
anställde själv betalade prenumeration påredan en annanen

eftersommorgontidning. Värdet tidningen i absoluta tal begränsatärav
den årliga prenumerationsavgiften för Dagens Industri uppgår till 7501
kr. Förmånen begränsat värde for den anställde, eftersom hanär även av

tidningsprenumeration. Industri får förredan har Dagens även, t.ex.en
uppfylla villkoret på väsentligskattekonsult, att varaen anses av

betydelse arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.för den anställdes
Kostnader för tidningar och tidskrifter nyhets- och allmänpolitiskav

karaktär politiker, ledande företrädare för näringslivet in-torde for och
gällande kunna bedömas arbets-tresseorganisationer redan enligt rätt som

vid beskattningen. Därmedredskap och avdragsgilla är även mot-envara
för första tidningen skattefrisvarande förmån med undantag den --

arbetsgivaren tecknar och betalar prenumerationen. Detsamma gällerom
telefonabonnemang. föreslagna bestämmelsen kommerDent.ex. att

utvidga kan erhålla dagstidningar förmånsbeskattningkretsen utansom
till bl.a. jomalister och andra samhällskommentatorer dagligen harsom

följa samhällsdebatten.att .arbetsgivarenVidare innebär bestämmelsen lämnar dataut-att utom en
rustning till anställd behöver den i sitt arbete skall den anställdeen som
inte beskattas skulle kunna ha utfört arbetsuppgifternahanäven om

RÅförut ref.arbetsplatsen jfr beskrivna 1990 89 I i vilket fall den
anställde dock inte skulle kommit i bättre situation denen genom
föreslagna eftersom själv förbestämmelsen, han svarade kostnaden.

Förslaget undantag från beskattning gäller inte arbetsgivarennärom
kontant utgiftden anställde för arbetsredskap o.d.ersätter en som avser
Det bör fördet i 3 § 3 SIL regleras ersättning skernämnas näratt mom.

arbetsrum i bostaden.t.ex.

Medlemsavgifter

En närliggande fråga den skattemässiga behandlingen av medlemsav-är
gifter. anvisningarna till framgårAv punkt 1 20 § KL avdrag inteattav
medges för avgifter föreningartill och andra sammanslutningar i vilka
den skattskyldige medlem. Regeln innebära medlemsavgifterär attanses
inte avdragsgilla, medlemskapet har föranlettsär den skatt-oavsett om av

RÅskyldiges förvärvsverksamhet eller inte 1944 ref. 52.
Avdragsförbudet för medlemsavgifter omfattar avgifter till olikaäven

bransch- och yrkesföreningar, det kan fråga medlemskaptrots att vara om
väsentlig betydelse för denär skattskyldiges arbete.som av
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Sá åren 1991 1992 sågs bestämmelserna medlems-ochsent som om
avgifter arbetsgivar- arbetstagarorganisationer Från och medtill och över.

års taxering skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffad1993 är
samtidigt avdragsrätt för avgift tillarbetsgivaressom
arbetsgivarorganisation till den del den inte konflikt-borttogs avser
ändamål.

medlemsavgifterFrågan avdragsförbudet avseende har dessutomom
finnsflertal tillfällen. redogörelse dessa arbetenvid En överutretts ett

promemoria Avdragsrätt för medlemsavgifter tilli Finansdepartementets
arbetsgivarorganisationer, 1992-02-13.

Avdragsförbudet inte omfattas utredningsdirektiven. Somsynes av
medlemsavgiftema också fått särskild reglering i KL.har Ut-nämnts en

finns in fråga.redningen därför det inte skäl dennaatt attanser
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9 Budgeteffekter

Icke offentligt finansierad hälso- sjukvårdoch

Införs avdragsrätt för privatñnansierad sjukvård minskar skatteunderlaget
jämfört med gällande regler. Antalet företagstecknade privata sjukvårds-
försäkringar kan uppskattas till 60-70 000 35-40 000 devarav ca avser

omfattande sjukvårdsförsäkringama medan resterande del demer avser
enklare försäkringarna. Arbetsgivarens kostnader för direktbetald sjuk-
vård, dvs. kostnader inte täcks försäkringar, torde utgöra ettsom av
relativt litet belopp. Premiekostnaden för försäkring varieraren som
tidigare med den försäkradesnämnts ålder. Vid genomsnittlig premieen

7 500 kronor för de omfattande försäkringarna och 8001 kronorom mer
för de enklare skulle avdragsrätten innebära minskade skatteinkomster om
knappt 90 miljoner kr. föreslagnaDen avdragsrätten skall vid utnyttjandet

försäkringen kompletteras förmänsbeskattningmed motsvarandeav en en
patientvårdavgift för den försäkrade. Skatteintäkterna förmånsbe-av en
skattning beroende delsär antalet försäkrade, dels antalet sjukbesök.av

sjukbesökOm antalet i genomsnitt uppskattas till två år och försäkradper
innebär detta inkomstförstärkning för det offentliga 10 miljoneren om ca
kr. Det totala skattebortfallet på grund den föreslagna avdragsrättenav
kan således uppskattas till 80 miljoner kr år.per

Utredningen bedömer avdragsrätt för privat sjukvård inte påatt ett
nämnvärt kommer öka antalet företagstecknade försäkringar.att
Avdragsrätten reducerar visserligen företagens kostnad, kostnadenmen
för försäkringen måste ändå det minskadevägas produktionsbortfallmot
den kan medföra.

Den föreslagna föravdragsrätten privata sjukvårdsförsäkringar balan-
åtminstone delvis merintäkt för det offentliga. Denna merin-seras av en

täkt har sin grund i den merproduktion samhället drar nyttasom av
den försäkrade bättre planering nödvändiga ingreppattgenom genom av

orsakar företaget mindre produktionsbortfall jämfört medett denom an-
ställde varit hänvisad till den offentliga sjukvården och inte kunnat
påverka tidpunkten för behandlingen.

företagsñnansieradEn sjukvård innebär också avlastning lands-en av
tingens kostnader för sjukvård. Om exempelvis 60 % försäkringspre-av
mierna sikt ersättning till sjukvårdspersonal,utgör innebär detta
besparingar för landstingen 200 miljoner kr år.om ca per
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läkemedelsjukvård ochkostnader förErsättning för

betalar till denarbetsgivareersättningföreslårUtredningen att som
läkemedelpatientavgift ochsjukbesökkostnader föranställde för dennes

tidigareersättningarinkomst. Dessa ärskattepliktigskall utgöra som
fria läkemedelsjukvård ochFritill anställningen.koppladenämnts av-

från LOlönepolitiskEnligtförhandlingar.ofta i lokalatalas rapporten
förmånfinns dennavillkoren,socialaKartläggning de1990, typ avav

försäkringskassomas.anställdas ochstatligtriksavtal, demed i tvåendast
till 90 miljo-medicin uppskattasläkarvård ochför frikostnaderStatens

heltidsarbeten. Ompå 320 000beräknatBeloppetkronor år. är caner per
% de anställdatill 90uppskattasmöjlighetutnyttjar dennade avsom

kronor.anställd 312kostnadinnebär detta per omen
låtit SCBjobbet har LOfacket ochfrån LO RösterI rapport omen

urval på 25 000utifrånförmåneranställdasundersökning ettgöra omen
tillgång till% de hadesvarade 45intervjuadesamtligaAv attpersoner.

hel-på det totala antaletapplicerasprocentandelläkarvård. Om dennafri
förmånsvärdetoch sättsmiljonerdeltidssysselsatta, 3,5eller personer,

beskattninganställda skullestatligtför debelopptill avensomsamma
275arbetskraftskostnad innebäraoförändradförmåner meddessa en

offentliga intäkter.i ökademiljoner kronor
sjukförsäkringen utred-inomförändringarinnebär deSammantaget som

200 miljoner kronor.budgetförstärkningningen förslår omen
vaccina-vaccinationer. FörföravdragsrättUtredningen föreslår även

förmånsbeskattning ske.skall ingentjänstentioner betingade av
budgetförsvagningmedför mindreförslageteffektendirektaDen enav

förstärkning de offentligamedförabör förslagetsammantaget avenmen
utgifter påminskadeskatteintäkter ochökadebådefinanserna genom

sjukfrånvaro.grund lägreav

Företagshälsovård

för företags-för kostnaderavdragsrättföreslår fortsattUtredningen
1992:103företagshälsovårdsutredning SOUårshälsovård. Enligt 1992

tillföretagshälsovårdkostnader fördirektaarbetsgivarnas65 beräknass.
för företags-kostnadernaUtvecklingenkronor.2,7 miljarder avca

uppskatta.svårslopadesefter statsbidraget ärhälsovården det attatt
tjänster vårdcent-motsvarandeerbjuderMånga hälsocentralema somav

företagshälsovårdförriksorganisationen ärliknande. Enligtraler och
tillgångde anställda harhälftenkostnadsfri för cirkahälsovården somav
förmånförslag kommer dennautredningensföretagshälsovård. Enligttill

medför ingårinkomstförstärkning förslagetbli skattepliktig. Denatt som
övrigtföregående avsnitt. Iredovisade iberäkningar finnsi de som

utvidgad avdragsrätt, varför ingetnågonutredningens förslag inteinnebär
skattebortfall uppstår.
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Rehabilitering

Den utredningen förslagna gränsdragningen för vad be-ärav attsom
trakta rehabilitering innebäratorde marginell utvidgningsom en av
avdragsrätten. Då det saknas statistik kostnader för rehabiliteringöver är
det svårt direktauppskatta det skattebortfallet.att

Även den utvidgade avdragsrätten på kort sikt leder till direktom ett
ökat skattebortfall skall detta ställas dels minskade kostnader förmot
rehabilitering, i frånvaro arbetsgivarnas insatser ändå skullesom av
uppkomma rehabilitering inom den offentliga vårdapparaten fastgenom
i skede, dels minskade kostnader för sjukpenning ochett motsenare
förtidspension.

Personalrabatter

Inom området personalrabatter föreslår utredningen utvidgning deen av
korsvisa rabattema så dessa kan tillämpasäven mellan närståendeatt
företag. Enligt den enkät utredningen genomfört förekomsten kors-är av
visa rabatter inte speciellt utbredd. Den utvidgning sker tordesom nu
medföra ganska marginella kostnadsökningar, de korsvisa rabat-även om

blir vanliga följd förslaget. övrigtI föreslår intetema mer som en av
utredningen några förändringar gällande lagstiftning, för-gentemot utan
slaget innebär klarläggande gällande regler vadett årsnarare av om som

tillåten rabatt och vad betraktaår skattepliktig förmån.atten som som en
Förslaget medför således inga inkomstförstärkningar utan snarare en
uppstramning bestämmelserna avseende vissa rabatter.av

Arbetsredskap

Förslaget innebär förmån skattefri den begränsatär värdeäratt en om av
för den anställde har väsentlig betydelse för utförandet hansmen en av
arbetsuppgifter. kanDet gälla tidningsprenumeration, möjligheten atten
bruka arbetsgivarens dator eller arbetsgivarens tillhandahållande av annan
utrustning. Vad gäller tidningar sker enligt gällande lagstiftning ingen
fönnånsbeskattning då den anställde får tidningen på arbetsplatsen, utan
endast i de fall han får tidningen till sin bostad. En slopad
förmånsbeskattning detta slag torde endast innebära marginellav en
inkomstförsvagning för det offentliga.

6- 14-0844
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resefönnånerVissa

individuell förmånsbe-utredningenföreslårSJ-anställdaSAS- ochFör en
schablonbeskattning.ändradaltemativförslagskattning och ensom
SAS-anställda vilketförförmânsvärdehöjtSchablonmetoden innebär ett

kronor.3 miljonerinkomstförstärkning knapptmedför omen
förförmânsvärdeschablonmetod medövergång frånEn sammaen

inte innebäraskall i principfönnânsberäkningindividuellsamtliga till en
mel-omfördelning skatternaendastförändringarnågra större utan aven

fönnånen.utnyttjarlan de som



SOU 1994:98 163

10 Författningskommentarer

1928:37010.1 Kommunalskattelagen

20 §

till anvisningarna avseende vilka utgifter påI paragrafen hänvisas
sjukvårdsområdet arbetsgivaren inte får avdrag för. Dessagörasom
avdragsbegränsningar slopas.

32 § I mom.

framgår ersättning utgått i form liv-Av bestämmelsen änatt som annan
sjuk- eller olycksfallsförsäkring i samband medgrundränta tagenav

tjänst tjänst. dock för ersättninghänförs till intäkt Undantag görsav som
följd förmånersjukvårds- och läkarkostnader. Som attavser en av

sjukvårdsområdet föreslås bli beskattade undantaget bort.tas

32§3bmom.

Nuvarande innehåller undantagen från förmånsbeskattningbestämmelse
på sjukvårdsområdet. gäller fri hälso- och sjukvård, företags-Undantag
hälsovård, fria läkemedel eller ersättning för läkemedelskostnader.

Förmån fri tandvård i 2 kap. 3 § AFL skall däremot tasavsesav som
förintäkt. har dock gjorts anställda inteUndantag ärupp som som

försäkrade för behandling nödvändig för submarinenligt AFL, ärsom
eller flygande för behandling vid utlandstjänstgöring.personal samt

Förmån fri hälso- sjukvård fria läkemedel eller ersättningoch samtav
för läkemedelskostnader föreslås bli skattepliktig. Undantag for sådan
förmån har alltså tagits bort från bestämmelsen. Förmån fri före-av
tagshälsovård fortsättningsvis frånskall undantas beskattning.även
Detsamma vissa behandlings- rehabiliteringsåtgärdergäller och som
kommenteras nedan.
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Fri tandvård föreslås bli fönnånsbeskattad för anställd inteäven en som
försäkrad förenligt föreslås gälla behandling harär AF L. Detsamma som

utförts i samband med utlandstjänstgöring.
Undantaget från förmånsbeskattning för viss tandbehandling avseende

submarin och flygande personal behålls.
första i gäller företagshälsovård.Det undantaget bestämmelsen Med

företagshälsovård i huvudsak förebyggande åtgärder. avsnitt 5.2Avavses
framgår Arbetarskyddsstyrelsen tagit fram preliminär definition påatt en
begreppet företagshälsovård. Definitionen viktig eftersom detär är
nödvändigt skilja företagshälsovård från allmänna hälso- ochkunnaatt
sjukvårdstjänster föreslås bli förmånsbeskattade. Arbetarskydds-som

kommer föreskrifter avseende företagshälsovård.styrelsen att utge
Eftersom inte finns någon lagstiftning vad inomdet som anger som ryms
företagshälsovården nämnda föreskrifter vägledande.bör vara

sådan arbetslivsinriktad rehabiliteringDet andra undantaget gäller som
arbetsgivaren skyldig för enligt 22 kap. AFL. Arbetsgivarensär att svara

för arbetsanpassning rehabilitering beskrivs i Arbetarskydds-ochansvar
styrelsens föreskrifter allmänna råd AFS 1994: och i Riksförsäk-1samt
ringsverkets Allmänna råd 1991:12.

tredje förebyggande behandling.Det undantaget gäller Här avses en
syftar förebygga sjukdom eller nedsättningbehandling till attatt avsom

arbetsförmågan anställd. åtgärder häruppstår hos De ären som avses av
slag bestämmelsen i 3 kap. b § AFL sikte på. Av denna7 tarsamma som

bestämmelse framgår sjukpenning enligt 7 § denäven näratt utges
försäkrade genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabili-en
tering syftar till förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstidatt attsom
eller förebygga nedsättning arbetsför-helt eller delvis eller hävaatt av
mågan.

För förebyggande behandling inte skall fönnånsbeskattas krävsatt en
vidare behovet behandling och tillstyrkt läkare medäratt utrettav av en
specialistkompetens företagshälsovårdi eller läkare med för skadanav en
eller sjukdomen relevant specialistkompetens. Villkoret behovetatt av
behandlingen påhar läkare ställer krav dokumentationutretts av en m.m.

fjärde undantaget gäller rehabilitering i vid mening. kanDet Det vara
fråga både arbetslivsinriktad, medicinsk och social rehabilitering. Förom

förmån sådan rehabilitering inte skall beskattas skall vissa förut-att av
förutsättningensättningar uppfyllda. första rehabilite-Den är attvara

ringen syftar till återge anställd drabbats sjukdom elleratt en som av
skada sin arbetsförmåga och förutsättningar försörja sig självatt genom
förvärvsarbete. andra förutsättningenDen med vadär gemensam som
föreskrivs förebyggande behandling, nämligen behovet rehabili-attom av
teringen tillstyrkt läkareoch med specialistkompetens iär utrett av en
företaghälsovård föreller läkare med skadan eller sjukdomen rele-av en

specialistkompetens.vant
Ytterligare undantag gäller vaccinationer. frågaDet vaccina-ärett om

tioner betingas tjänsten. gäller vid utlandstjänstgöringDet t.ex.som av
eller för yrkesgrupper för särskilda risker.utsätts Det kan ocksåsom

fråga vaccinera personalen influensa.att motvara om
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sista undantaget gäller tandbehandling erforderlig förDet sub-ärsom
marin flygande personal. Bestämmelsen sikteeller på sådan behand-tar
ling uppfylla förkrävs för säkerhetsvillkoren dessa yrkesgrupper.attsom

32§3cmom.

innehåller föreslagnaBestämmelsen den regeln undantag från för-om
månsbeskattning för arbetsredskap arbetsgivaren tillhandahåller. Densom
kommenteras i avsnitt 8.närmare

En form arbetsredskap arbetskläder och uniformer. Förmånärav av
fria arbetskläder och fri uniform undantas enligt 32 § 3 KL frånc mom.
beskattning vissa förutsättningar. föreslagna bestämmelsenunder Den om

därför iarbetsredskap har placerats nämnda lagrum, men som en
huvudregel. Bestämmelsen arbetskläder och uniformer behållitsharom
och variant på arbetsredskap. Orsaken till särregleringenutgör atten om
arbetskläder uniformer bör behållas förmånenoch inte alltid kanär att

värde för den anställde.begränsatsägas vara av

f32 § 3 mom.

Skattefria personalrabatter har fått utformning. Skälen härför haren ny
utförligt i den allmänna motiveringen i avsnittangetts

42 §

förmånerHuvudregeln skall värderas till marknadsvärdet. Vissaär att
sjukvårds- reseförmåneroch värderas emellertid enligt särskilda grunder

i punkt 6 7 anvisningarna.som anges resp. av

Anvisningar

till 20 §

punkt 1

anvisningspunktenl finns de nuvarande avdragsbegränsningama för
hälso- och sjukvård 20 hänvisar till.§som

Som följd arbetsgivares föravdrag utgifter på sjukvårds-atten av en
området skall bedömas enligt generella för företagsbeskattningenregler

avdragsbegränsningama bort.tas
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till 22 §

punkt 1

sjukvårdsför-åtnjutsvårdsikteBestämmelsen tar genom ensom
sjukvårdsför-förmedges avdragnäringsverksamhetaktivsäkring. Vid

försäkringentill 23 § KL. Näranvisningarnapunkt 23säkring tasav
intäkt. tillämpasHärvårdenvärdeti anspråk skall tas sammaupp somav

förutsättningarnainnebäranställda. Detförvärderingsregler att omsom
värderas vårdutnytt-uppfyllda§till 42 KL äranvisningarnai punkt 6 av

patientavgiften.motsvarandetill beloppjandet ett

till 23 §

punkt 23

sjukvårdsotnrådet tillpååtgärdernariktasnäringsidkareenskildFör en
avdragförbudetgenerellatill detMed hänsynpersonligen.näringsidkaren
uttrycklig regelföreslåsstycketandra KL20 §levnadskostnaderför en

avdrag med-framgårbestämmelsenomfattning. Avavdragsrättens attom
förutsättningsjukvårdsområdet. Enutgifter påför olika gemensamges

aktiv närings-frågadetsjukvårdsområdetpå är ärför avdragsrätt att om
verksamhet.

tandbehand-rehabilitering ochbehandling,förebyggandegällerdetNär
anställd skattefrivård förfri sådan ärförmånavdragling medges avom

submarin ochsikte påTandbehandlingen§ 3 b KL.enligt 32 tarmom.
flygande personal.

sjukvårdsförsäkring. VadochföretagshälsovårdförAvdrag medges
till 32 § 3 bframgår kommentarenföretagshälsovårdmed avsom avses
sjukvårdsför-friförmånbeskattas inteanställdFörKL. avenmom.

vården. Mot-åtnjutandetförmånen vidbeskattassäkring. ställetI av
avdragsgillförsäkringennäringsidkare där ärförsvarande gäller menen

enligt punkt 1intäktskallvårdendär åtnjutandet tas avupp somav
§ KL.anvisningarna till 22

del värdetavdragsgilla till densjukvårdochUtgifter för hälso- är av
med-anställd. Bestämmelsenförintäktvård inte skallsådan tas upp som

ickefinansierad vård. Föroffentligtförinte medgesför avdragatt
överstigerbeloppavdrag för detvård medgesoffentligt finansierad som

finansierad vård punktoffentligtmotsvarandevårdavgift förpatient- eller
till 42 § KL.anvisningarna6 av

betingas verksamheten.vaccinationförAvdrag medges som av
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till 32 §

punkt 3

fri sjukvårdsförsäkring inteframgår förmånbestämmelsen ärAv att av
förutsättning den anställde verksam hosskattepliktig under äratt

åtnjutandetoväsentlig omfattning. I stället beskattasarbetsgivaren i icke
jämknings-sker enligt 42 § KL och punkterna 4vården. Värderingenav

paragraf.anvisningarna till nämndaregeln och 6 av
arbetsgivaren i icke oväsentligverksam hosNär det gäller begreppet

definitionen aktiv näringsverksamhetomfattning ansluter tilldet somav
dessa framgår följandei förarbetena till kap. 3 § AFL. Avfinns 11

198990:llO 646.prop. s.
den skattskyldige iaktiv näringsverksamhetEn verksamhet utgör om

falletomfattning i verksamheten. I detinte oväsentlig arbetat motsatta
näringsverksamhet. aktivitet innebärpassiv Kravetverksamhetenutgör

skall ha syssloma i verksam-i normalfallet den skattskyldige ägnatatt
pååtgår för vanlig anställningminst tredjedel den tidheten som enen av

någonvägledande för bestämmaheltid. uttalande börDetta att omvara
omfattning.i icke oväsentligverksam hos arbetsgivarenår

näringsverksamhet finns det olika jämk-frågan aktivNär det gäller om
sidan anställ-på skattskyldiga vidningsmöjligheter siktetar som avsom

i huvudsak baseras denningen driver näringsverksamhet egna ar-som
jämkningsmöjligheter kan naturligtvis inte tillämpasbetsinsatsen. Dessa

någon verksampå anställningsförhållanden där skall avgöra ärman om
omfattning.i icke oväsentlig

till 42 §

punkt 4

förmåner på sjukvårdsområdet be-bestämmelsen framgår värdetAv att av
till får jämkas uppåträknade enligt punkt 6 anvisningarna 42 § KLav

synnerliga skål.eller nedåt det finnsom

punkt 6

på vård inte offentligt finansierad.Bestämmelsen sikte sådan ärtar som
arbetsgivaren bekostar eller tillhandahåller påkan vårdDet vara som

olika sjukvårdsförsäkring. kan ocksåteckna Detsätt, Lex. attgenom en
arbetsgivaren anlitad företagshälsovård kostnad förutanvara en av som

anställde tillhandahåller hålso- och sjukvårdstjänster. Arbetsgivarenden
kan också bekosta vården för den anställde betala direkt tillattgenom

privatsjukhus.t.ex. ett
Förmån sådan vård skall värderas till den patient- vårdavgiftellerav

hade tagits för motsvarande behandling inom offentligtdenutsom
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finansierade vården. för vanligt läkarbesök på vårdcentralOm det ett en
i landsting patientavgift på 120 kronor förmånenvisst ärett uttas aven

offentligt finansieradebesök inom den icke hälso- ochmotsvarandeett
sjukvården det läkarbesöket kanske kostade120 kronor, trots att
1 000 kronor.

patientavgiftenFörutsättningen för förmånen skall värderas till är attatt
behandlingen inom den offentligtden anställde hade haft tillrätt

anställde lika kunnat utnyttja denfinansierade vården. Hade den gärna av
för-för viss behandling skall alltsåsamhället subventionerade vården en

patientavgiften. den anställde inte hade tillmånen till Omvärderas rätt
i stället värderas till mark-subventionerade vården skall förmånenden

nadsvärdet.
uppfylld för vården skallYtterligare förutsättning måste attvaraen

skall verksam hosvärderas till patientavgiften. anställdeDen vara
i oväsentlig omfattning jfr punkt 3 anvisningarnaarbetsgivaren icke av

till 32 § KL.

punkt 7

framräknade marknadsvärdet skall ligga till grund för beräkningDet som
marknads-förmånsvärdet skall baseras på det genomsnittligt lägstaav

priset för bokningsbara inskränkande villkor åretmotsvarande utanresor
före beskattningsåret.

möjlighetmodell för marknadsvärdesberäkning SAS harDen attsom
flygdestinationertillämpa bygger på lägsta marknadspris på olika

eventuellt i kombination med där världen delas in i olikaett system
för inomGenomsnittspris bör bestämmas dels varjereszoner. resor zon,

bör marknadsvärdes-dels för mellan olika Det räcka med attzoner.resor
gång året. Arbetet med sådanamodellen upprättas upprättaatten om

omfattande och tidskrävande varförmarknadsvärdesmodeller tämligenär
arbetsgivaravgifterberäkning preliminär A-skatt och böruttag avav

från året före beskattningsåret.grundas uppgifter härrör Avsom
till också förpraktiska skäl bör marknadsvärde läggas grunddetta

inkomstbeskattningen.
utredningengenomsnittliga marknadsvärdet beräknasNär det attanser

finns något hindrar detta värde byggs detdet inte att genom-som
snittliga värdet inom hel företagsgrupp. förutsätter dock detDetta atten

närstående företag ingår i företagsgruppen, exempelvis företagär som
inom koncern. Detta med vad utred-synsätt överensstämmersamma

korsvisaningen uttalat i avsnittet 6.3 s.k. rabatter.om

Ikraftträdande

Huvuddelen förslagen föreslås tillämpas första gången vid 1996 årsattav
taxering. Med hänsyn till nuvarande bestämmelser sjukvåndsom-att
rådet innebär avdragsbegränsningar för föreskrivsarbetsgivaren äldreatt
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utgifter belöper tid förebestämmelser skall tillämpas för som
avdragsbegräns-ikraftträdandet. äldre bestämmelser medDet betyder att

föreutgifter belöper på tid den januariningar skall tillämpas på lsom
1995.

individuell beskattning reseförmånerdet gäller förslagetNär om av
skall bestämmelserna tillämpas förstapunkt anvisningarna till 42 §7 av

trafrkföretagenmed till ochgången vid 1997 års taxering hänsyn att rese-
administrativa rutiner.behöver tid ändra sinaatt

1953:27210.2 Uppbördslagen

8 §

preliminär A-skatt skall beräknas efterframgårAv bestämmelsen att
ersättning förinkomstfönnånemas värde. Om den skattskyldige har utgett

ned med ersättningens belopp.förmån skall förmånsvärdet sättasen
vissa sjukvårds- och reseförmånerförslaget framgår värdetAv att av

sjukvårdsförmå-särskilda gnmder. det gällerskall värderas enligt När
offentligtfri och sjukvård inteskall värdet hälso- ärnerna somav

vårdavgiftfinansierad till motsvarande patient- eller inom denvärderas
sådan värdering krävs vissaoffentligt finansierade vården. För atten

förutsättningar anvisningarna till 42 § uppfyllda.i punkt 6 KL ärav
fria eller delvis fria inom ochNär det gäller vissa resor rese-

trañkbranschen skall värderas enligt särskilda grunderresorna som
beskrivs i anvisningarna till 42 § KL. Det frågapunkt 7 är rese-av om
förmåner olika inskränkande villkor.med

förts in hänvisningar till de särskilda värderingsgnmderI 8 § har som
reseförmåner.gäller för vissa sjukvårds- och

självdeklaration10.3 1990:325 ochLagen om
kontrolluppgifter

3kap.

54a§

i förmån fri sjukvårdsförsäkringDen paragrafen har sin grund attnya av
inte beskattas. beskattas åtnjutandet den vård försäk-Däremot av som

arbetsgivarenringen tillhandahåller eller bekostar. För skall kunnaatt
fullgöra preliminärskattsin skyldighet innehålla måste han haatt m.m.
tillgång uppgifter försäkringsföretaget.till från Bestämmelsen innehåller
därför särskild upplysningsskyldighet för försäkringsforetaget atten
lämna arbetsgivaren de uppgifter behövs för arbetsgivaren skallattsom
kunna beakta friutnyttjad förmån hälso- och sjukvård vid beräkningenav

skatteavdragav m.m.

7- 14-0844
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Redovisning studiebesökav m.m.

inom sjukvårdsområdet

Sophiahemmet

Sophiahemmet i Stockholm landets ochär äldsta privatsjukhus.största
Verksamheten inriktad på planerad sjukvård och det förekommerär inte
någon akutsjukvård. Sophiahemmet har omkring 300 anställda.personer

De läkare verksamma sjukhuset förutomär röntgenläkama ärsom
inte anställda Sophiahemmet företagare. De hyr lokaler ochutanav egna
viss utrustning köper kringservice. finnsDet omkring 60 sådanasamt
hyresgäster. Sammanlagt hundratal läkare verksammaär på Sophia-ett
hemmet.

Sophiahemmet for vårdavdelningarna, röntgenavdelningama ochsvarar
operationssalarna. också SophiahemmetsDet personalär arbetar påsom
dessa enheter.

Sophiahemmet för driften den sjukvårdande verksamheten påsvarar av
Sophiahemmet. Bolaget fyra intressenter, denägs aktie-störsteav varav

Stiftelsen ocksåägaren Sophiahemmet. Stiftelsenär Det är Sophiahemmet
fastigheten inrymt.äger i vilken sjukhuset ärsom

Sophiahemmet vårdplatser.har i februari 1994 78 Antalet vårddygn per
år ligger på 14 000 000. Dygnskostnaden varierarl5 mellan 2 210-
kronor för 4-bäddsrum och 3 kronor150 för l-bäddsrum. Antalet utförda
operationer årunder 1993 4 230.var -

Företagshälsovård ingår del i Sophiahemmets verksamhet ochsom en
omfattar omkring 30 000 anställda vid 800 medelstora900 och små-
företag inom Stockholmsområdet.

Skandiarnottagningen hyresgästär hos Sophiahemmet. Patienterna där
försäkradeär hos Försäkringsbolaget Skandia. vid Skandia-Läkarna

mottagningen köper Sophiahemmet.resurser av
Inom privat specialistläkarvård betalar patienten avgift tillsamma som

specialist inom den offentliga sjukvården, eftersom läkarna i allmänhet
omfattas det offentliga ersättningssystemet.av

Det alltsåär i huvudsak den slutna vården egentligi mening ärsom
privat. När patient behöver genomgå operation bokar läkarenen en ope-
rationssalen på Sophiahemmet. Operationssalar, vårdavdelningar, röntgen-
avdelningar bemannad kringpersonalmed tillhandahålls däremot- -

nämnts Sophiahemmet. Det patienten har betala fördelas påsom attav



1994:98SOUBilaga172 1

denoch arvode tillSophiahemmetvårdavgifter tilloperationsavgifter och
opererande läkaren.

inträdes-SophiahemmetdebiteraroperationssalarutnyttjandeVid enav
timme.4 800 kronoravgift på 600 kronor1 samt per

mellan 000varierande 4fasta priser,gällervissa operationerFör ca
och 12 000 kronor.kronor

paketprisSophiahemmetdebiterarlättvårdmed s.k.I samband ett
ingreppfråga200 kronor. Detoperationssalsavgift på 2 ärvård- och om

under kort narkos.20 minuterpå högst 15 -
kronor för130 000kan kostapå thoraxenhetenoperationerStörre en

hjärtkirurgi.för komplicerad000 kronorklaffoperation och 145
framgårfram for år 1993tagitSophiahemmetstatistikAv att avsom

finansierade viafinansierade, 15privat20utförda operationer100 är
finansieradede privatlandstingsfinansierade. Avoch 65försäkringsbolag
fakturerats.företagovanligt detrelativtdet äroperationerna är att som
genomförsoperationerprivataflertalet dedärförSlutsatsen är att somav

privatpersoner.betalasförsäkringarviainte bekostasoch avsom
med Stockholmslicensavtalaugusti 1992sedanSophiahemmet har ett

sjukvårdbehöver slutenstockholmareinnebärläns landsting att somsom
gynekologi ellerkirurgi,ortopediskallmänkirurgi,inom områden som

landstingetvarvidSophiahemmet,få den påurinvägskirurgi kan svarar
kostnaderna.för

vårdavdelning-och tillför operationeringa köerfinns detNormalt sett
köer hosdock förekommavården kan detövrigt. deni Inom öppnaarna

vissa läkare.
skiljer vårdenframför alltSophiahemmetledningen förVad enligtsom

för-och dettillgänglighetgradenvårdenoffentligadär från den är av
tordeVidarespecialistkompetens.läkare harsamtligahållandet perso-att

vården.den offentligainomSophiahemmet ännaltätheten högrevara
omvårdnaden.påockså mycketMan satsar

medsjukhusetshar detSophiahemmetframhöllsDet storaatt resurser
de anställda harfördelar där över-det lilla sjukhusetsmodern teknik men

varandra.och kännerverksamhetenblick över
besök.vid varje Detträffa läkarefårfördel patientenEn är att samma

patient-handochutför operationenockså den läkaren tarär omsomsom
operationen.eftersåväl före somen

patient-såscheman har lagtsutbildning ochVårdpersonalen har hög att
vården.kontinuitet iskall fåerna

SjukhemmetCarlanderska

privatsjukhuscentrala Göteborgi ärCarlanderska Sjukhemmet ett som
Verksam-huvudman.med Göteborgs kommunstiftelsedrivs somav en

Sophiahemmet.förebildenår 1927 ochbörjadeheten var
företagare. Sammanlagtanställda ochbestår bådePersonalen egnaav

alla med specialistkompetens.verksamma,sextiotal läkareär ett
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På Carlanderska Sjukhemmet upprätthålls basspecialiteter på ettsom
länssjukhus. Därutöver finns vissa specialinriktningar. Tre hyres-stora

bedriver verksamhet pågäster sjukhemmet: Scandinavian Heart Center,
Brånemark Osseointegration Center och Fertilitetscentrum. Hjärtkirurgin

tillär övervägande del offentligt finansierad. BrånemarksmetodenMed
implantat bl.a. leder och tandproteser, offentligt ñnansi-görs 50 % ärav

erad arbetsskadeförsäkringen. Fertilitetscentrum arbetar bl.a.t.ex. genom
s.k.med provrörsbefruktningar.

I avdelning, Carlanderdialysen,öppnar ettsommar en ny som genom
samarbetsavtal kommer arbeta för de olika sjukhusen i Göteborg.att

Sjukhemmet sammanlagt omkring 60 000 läkarbesök året.tar emot om
Antalet operationer, krävde sluten vård, uppgick år 1993 till 251. Påsom
Sjukhemmet finns 21 vårdplatser.

Den vården vid Sjukhemmet iöppna utsträckning offentligtär stor
finansierad eftersom till försäkringskassan.läkarna anslutnaär

Vissa enheter bedriver verksamhet inte offentligt finansierad.ärsom
Det gäller den vården, Fertilitetscentrumslutna och plastikkirurgin. På
vårdavdelningarna %omkring 40 vården offentligt finansieradär av
eftersom Göteborgs köper s.k. eftervårdsplatser.kommun Till skillnad

Sophiahemmet alltså del operationema icke offentligtärmot storen av
finansierade.

Det ovanligt Sjukhemmet fakturerar företagär för behandlingatt ett av
anställd, det sig endast handfull behandlingar året.rören enom om

På företagshälsovårdCarlanderska Sjukhemmet bedrivs också genom
Göteboigshälsan med anslutna företag med närmare 16 000 anställda.
Vidare bedrivs hälsovård Medicar, inriktadär på individuellasomgenom
hälsoundersökningar 000 året. Till Medicar5 företagca 430ärom an-
slutna anställda.med omkring 15 000sammanlagt

försäkringsbolagenSjukhemmet med dearbetar Skandia, Tryggtre
läkarbesökHansa SPP och Totalt sker omkring 000Wasa. 1 åretom som

finansieras sjukvårdsforsälcringar.genom
sjukvårdsförsäkringarEtt finansieringsaltemativ än ärannat ettgenom

helårsabonnemang stiftelsen God kan teck-Hälsa. Abonnemangetgenom
både privatpersoner anställda.och företag för Abonne-derasnas av
täcker kostnaderna för Carlanderska Sjukhemmetsluten vårdmanget

eller på privatsjukhus det Till abonnemangetlämpligare.ett ärannat om
knutet rådgivningscentralär dit kan ringa. Som exempel kanen man

helårsabonnemangetnämnas för ålderförsäkrade med till 40att en upp
år kostar l 500 kronor och mellan 40 och 49 000 kronor.år 2

Kostnaderna för den privata vården något hoslägre Sophia-är än
hemmet. fördelarDe sjukhusledningen framhåller med den privatasom
vården jämfört med offentligaden likartade vad framfördesär med som
på Sophiahemmet omvårdnaden, kvaliteten, kontinuiteten.
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SkandiaFörsäkringsbolaget

sjukvårdsförsäkringar år 1985. DetSkandia påbörjade lanseringen av
Skandia gick in med försäkringar på sjuk-ursprungliga skälet till att

det fanns behovvårdsområdet näringslivet uttalat ett attatt attvar
kraftigt frånförsäkra Antalet försäkringar har ökatanställda i utlandet.

efterfrågan minskat något.tiden har dock1985. Under denstarten senaste
till privataSkandia mottagningar i landet knutnahar ärrunt om somegna

vända sig direkt tillläkarvårdscentraler sjukhus. försäkrade kanoch Den
till Skandia byggtför vård. AnledningenSkandiamottagning att uppen

form tjänst.försäkringsersättningen utgår imottagningar är att av enegna
sjukvårdsområ-följ försäkringar inom hälso- ochdag har Skandia andeI

det:

omfattande 000 20 000 anställda,Sjukvårdsförsäkring 18 --
omfattande 000 anställda,Vårdgarantiförsäkring 2-

omfattande 500 anställda,Rehabiliteringsförsäkring-
anställda,Krisförsäkring omfattande 900 000-

företag.sjukvårdsområdet tecknas enbartSamtliga försäkringar på av
försäkringar. Skandia fram-inte teckna dessaPrivatpersoner kan således

avbrot-försäkringarna betraktahåller detta beror äratt attatt som
tillsammans medtsförsäkringar för företagen. har möjlighetFöretaget att

operationanställde bäst kan planera inden anställde bestämma dennär en
produktionen störs.utan att

företag tillUngefär försäkrade anställda i små medhälften de är enav
Mångatill fyra anställda. dessa hant-två anställda eller högst ärtre av

försäkrade till delenverkare. andra hälften deDen utgörs största avav
kvinnor bland försäkringstagamanyckelpersoner i företag. Andelenstörre

23är procent.
Även försäkringför anställdes familjemedlemmar kan tecknas.den

dåförekommer sällan. Skandia upplyser denDetta dock mycket attom
motsvarande familjemedlemmensskall för förmånanställde beskattas en

premie.
vårdgarantiförsäk-några kollektiva sjukvärds- ellerSkandia tecknar inte

kanriskbedömning skall endastringar. På grund den görassomav
ifråga.individuella försäkringar komma

800 kronor till 45 årsPremierna för sjukvårdsförsäkringen 4är upp
vårdgarantiförsäkringen 700 kronor.ålder. Motsvarande premie för 1är

och då sjukvårds-premien 12 000 13 000 kronorDen högsta är enavser-
försäkring för 70-åring.en

fördelen med sjukvårdSkandia framhåller den derasstörstaatt genom
planeras försäkrade självförsäkringar förutom den kan denär att att--

får välja exempelvis skall utföra operation. Skandiaden läkare som en
förhjälper därvid till med råd lämplig läkare den behandling ärom som

aktuell.
Skandia företagshälsovård i regi hälftendelägarebedriver egen som-

i företagshälsovårdsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lin--
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köping. Totalt cirka 40 000är anställda till dessa företags-anslutna
hälsocentraler.

Det går inte teckna försäkring hos Skandia för företagshälsovård.att
Ett mindre antal de anställda anslutna till Skandias företags-ärav som
hälsocentraler dock försäkrade hosär Skandia sjukvårds- ellergenom
vårdgarantiförsäkringar.

Då den försäkrade behöver vård försäkringarenligt dessasom ges
hjälper företagshälsovårdens läkare till med de läkarkontakteratt ta osv.

behövs. Genom denna samverkan skall den försäkrade känna hansom att
heltär omhändertagen och det inte finns något glapp det gällernäratt

hans hälso- och sjukvård. För tillgodose detta behovatt ettav
heltäckande hälso- och sjukvårdsprogram har Skandia slutit avtaläven
med trettiotalet företagshälsovårdscentraler uti i landet.

Gentemot den försäkrade skall således det Skandia harprogram som
för företagshälsovård och försäkringar för hälso- och sjukvård vara sam-
manhängande. När det gäller den finansiella delen det sig däremotrör om
två helt skilda Företagen sluter avtal direkt med företagsh-system. en
älsovårdscentral och erlägger betalning enligt avtalet för företagshälsovår-
den. När det gäller hälso- och sjukvård, där sjukvårds- och vårdgaranti-
försäkringarna träder in, betalar företagen erlägga premier tillattgenom
Skandia.

Försäkringsbolaget SPPTrygg-Hansa

Grunden för sjukvårdsförsäkringarTrygg-Hansa SPP:s lades på 1980-
talet då det fanns offentligaköer inom den sjukvården. Till skillnad rnot
Skandia har inte SPP några läkarmottagningar.Trygg-Hansa egna

Trygg-Hansa SPP tecknar följande försäkringar inom hälso- och sjuk-
vårdsområdet:

sjukvårdsförsäkring omfattande cirka vilka %5 000 90avpersoner,-
försäkrats arbetsgivarenav
Privat sjukvårdsförsäkring omfattande cirka 000 vilkal personer, av-

mindre antal försäkrats arbetsgivarenett av
Kollektiva sjukvårdsförsäkringar omfattande cirka 5005 anställda-
Rehabiliteringsförsäkring omfattande cirka 2 anställda500-
Krisförsäkring kan tecknas eller inbyggd i andraseparat typer av- -
försäkringar

Den sjukvårdsfärsäkring Trygg-Hansa tillhandahållerSPP innebärsom
den försäkrade dygnet kan vända sig till Sjukvårdsförsäkringensatt nmt

upplysningscentral. Där Specialistutbildad sjuksköterskasvarar en som
råd ocheller ordnar tid hos specialistläkare. Vården kan sedanger en

komma inom såväl den offentliga vården den privata.att Medges som
sjukvårdsförsäkringen vänder sig Trygg-Hansa framförSPP allt till före-

nyckelpersoner. Flertalet försäkradetagens anställda i mindre företag.är
Inga kollektiva försäkringsavtal kan tecknas det gäller dennär här sortens
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kro-9 000500 kronormellan 4varierarFörsäkringspremienförsäkring. -
självrisk.ingenförsäkringen harochnor

själv ordnarförsäkradedeninnebärsjukvárdsförsäkringPrivat att
hankan000 kronorkostnad 5intillochsjukvårdenmedkontakt aven

skallbeloppöverstigande dettavårdkostnaderVidvårdgivare.väljasjälv
försäkradedenhand skallförstaIkontaktas.SPPTrygg-Hansaalltid

förersättningensammanlagdaDenoffentliga vården.till denvända sig
privataMed denbasbelopp.högstskadefallvarje är tre

tillframföralltSPPsig Trygg-Hansavändersjukvårdsförsäkringen
gällerdettecknasförsäkringsavtal kan närkollektivaprivatpersoner. Inga

ochkronorungefär 500lFörsäkrings-premien ärförsäkring.denna
försäkringsår.O0 kronorpåsjälvrisk lförsäkringen har peren

företagmedhittills tecknatssjukvårdsförsäkringar harKøllektiva som
skräddar-harförsäkringaranställda. Dessa500sammanlagt 5omfattar
självriskellermedtecknasönskemål. kanDekundernas utanutifrånsytts

hälsodeklarationNågonanställde.patientavgift för denmed elleroch utan
försäkringsavtalinnaninteförsäkringen görsomfattasför dem avsom

ersättningensammanlagdadenavtalen hartecknadehittillstecknas. I de
fem basbelopp.ochmellantillskadefall begränsatsför varje tre

tecknarföretagenförsäkringardeframhållerSPPTrygg-Hansa att som
betraktasjukvårdskostnader ärochhälso-anställdas attför de som

försäkringensvårtdetoch ärrörelsenkostnader i att som enatt se
anställda.förmån för de

WASAFörsäkringsbolaget

Privat-WASAsjukvårdsförsäkringWASA harFörsäkringsbolaget en -
tecknaskanFörsäkringen500cirka 8omfattandevård avpersoner.-

Normal ochtvå varianter,finns iochprivatpersonerföretag och
tecknaskandengällerExklusiv även attPrivatvårdExklusiv. För att

Viakostnad.makemakasambomedförsäkradför extragälla utan
medhjälprådgivning ochförsäkradedenfårsjukvårdsupplysningen

privata läkar-olikahosVårdenspecialistläkare.tidsbokning hos ges
sjukvårdsförsäkringamaMedlandet.isjukhusoch runt omgrupper

Varjenyckelpersoner.företagensallt tillframförsig WASAvänder
försäkrings-kollektivaindividuellt. Ingahälsotillstånd bedömsförsäkrads

basbeloppet och%4Normalför ärPremientecknas.kanavtal av
frånålderförsäkringstagarensmedvarierarExklusivpremien för

självrisk.har ingenFörsäkringarnabasbeloppet.%2512 av-
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Länsförsäkringar

kan teckna.sjukvårdsförsäkring företagLänsförsäkringar har somen
försäkringen. Dencirka 500 företag anslutna tillSammanlagt är

för rådgivningförsäkrade sig till Länsförsäkringars Läkargruppvänder
specialister ochocheller tid hos specialist. Vården hos privatagesen

försäkringen. Medtillkliniker hela landet knutnaöver ärsom
och deIänsförsäkringar till småföretagareförsäkringen vänder sig

tecknas inteförsäkringdessa vill försäkra. Dennanyckelpersoner som
hälsotillstånd bedömsvarje försäkradskollektiv försäkring utansom

8 000 kr ochFörsäkringspremien varierar mellan 3 500 krindividuellt. -
försäkringen ingen självrisk.har

FöretagshälsovårdFöreningen Svensk

bildades år 1985 ochFöretagshälsovård FSF ärFöreningen Svensk en
i Sverige. Medlemmarföretagshälsovårdsenheterbranschförening för är

Samtliga medlemmar bedriverföretagshälsovårdsenheter.alla typer enav
föreskrevs i den tidigare statsbi-vadenlighet medverksamhet i som

uppgick medlemmarjanuari 1994 antaletdragsförordningen. denPer 1
omkring 600 de före-driva totalt 700beräknastill 329. Medlemmarna av

förutomFSF har sitt centralai landet.tagshälsovårdsenheter finnssom
Örebro ordförandeorganisation med i respektivekansli i regional enen

län.
ochbranscheninom sköter kontakterverksamhetsfrägorFSF hanterar

arbetsmarknadenssåsomföretagshälsovårdens intressenter,med parter,
organisationer.myndigheter och

kvalitetssäkringmed före-Arbetsmiljöfondens arbeteiFSF deltar av
definition företagshälsovård,FSF:s5.2.2.tagshälsovården avsnittse av

kriteriernai förgrund kvalitets-föreningen kan utgöra en ensom anser
säkring, verksamhetär en som

uppgifter,huvudsakligen arbetar med sådana förebyggande som avser-
arbets-utformandet upprätthållandet hälsosamoch säker ochenav

psykisk hälsa,miljö, bidravilken kommer till optimal fysisk ochatt
människors olikaverkar för anpassning arbetsförhållandena tillen av-
medverkar tillförutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende attsamt

individ,utvecklastödja både organisation, ochgrupp
snabbtrehabilitering målsättningenbedriver yrkesinriktad med att-

kunna återföra individ i arbete,en
ledningsfunktion så denorganiserad sammanhållandemedär atten-

kontinuerligt tvärvetenskapligt sambandkan helhetssynge en
mellan arbetsmiljö och hälsa,
arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet,-
bygger sin med från analyserade behov hosverksamhet utgångspunkt-
respektive kimd,
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utgår från och befrämjar efterlevnaden gällande lagar och avtalav-
inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering,

följer utveckling sker inom områdenamedverkar i och den som-
arbetsmiljö rehabilitering.och

för kvalitetssäkring innebär effektivFSF sådantatt ett systern enanser
styrning, vilket tilloch målmedveten ledning, samordning och bidrar att

kvaliteten på arbetsmiljöarbetet, rehabiliteringen och hälsoarbetet hela
tiden uppfyller marknadens och samhällets uttalade eller förväntade krav.
Vidare kvaliteten uppnåsbidrar det till kunden vet att ettatt

med säkerhet kan lita påkostnadsmässigt optimalt ochsätt att man
innebärkvaliteten på den levererade tjänsten. Slutligen kvalitetssäkringen

utifrånproblemidentifrering och lösning sker helhetssyn, däratt en
hänsyn till fysiska, psykiska och sociala faktorer.tas

FSF föreslår kvalitetssäkring kan i Sverige befintligagörasatt en av
certifieringsorgan. Kvalitetssäkringen skall för alla. Föröppen attvara

skall vidare krävas ansluterbli auktoriserad och medlem i FSF att man
sig till etiska branschregler. FSF räknar med arbetetattgemensamma

etiska regler och certifiering kommermed kvalitetssäkring, att vara
genomföra med auktorisationslutfört i sådan tid kanatt ett systemman

år 1996 eller 1997.
företagshälsovården i de flesta fall inom fyraFSF arbetar deattuppger

områdena arbetsmiljö, arbetslivsinriktad rehabilitering, friskvård och
hälso- och sjukvård. Kämverksamheten de två förstnämnda områdena.är

Efterfrågan på hälso- och sjukvård inom företagshälsovården i högär
grad beroende lokala förutsättningar. det finns väl fungerandeDärav en
primärvård intresset litet för hälso- och sjukvård inom företagshälso-är
vården. På landsbygden kan det ibland långt till läkarenärmastevara
vilket ökar efterfrågan på sådana tjänster inom företagshälsovården.

FHC Stockholm AB

företagshälsovård inriktat i enlighetEn ha sin verksamhet medsom synes
tids lagstiftning arbetsmiljö- rehabiliteringsområdetpå och FHCärsenare

ingår iStockholm AB, Kooperativa Förbundet. Tonvikten ligger påsom
förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsfrågor. Sjukvårds-
inslaget synnerligen begränsat. Med omkring anställda51 FHCär svarar
Stockholm för företagshälsovården för fyrtiotal företag medAB ett
sammanlagt cirka 25 000 anställda. Flertalet anställda stationerade iär
Stockholm. Göteborg och Malmö finns sammanlagt åttaI personer an-
ställda på enheterna. anslutna företagen finnsDe inte enbart i
Stockholmsområdet. Vid behov besöker personal företaget, men
huvuddelen konsultverksamheten kan skötas telefon. Kompetensenav per
ligger på medicin, teknikergonomi och beteendevetenskap med l3
vardera.

Utvecklingen i företaget har gått från bedriva allmänläkarmot-att en
tagning till bli i huvudsak arbetsgivarens rådgivare i arbetsmiljöfrågor.att
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ocksåDet utvecklingär inomresultatet förändringarna denären som av
offentliga sjukvården tillgänglighetendär ökat under denmarkant senaste
tioårsperioden. Behovet arbetsgivaren eller sättatt ett annatav
tillhandahåller sjukvård har därför lagstiftningenminskat. harVidare
arbetsmiljöområdet och arbetsgivarens för arbetsanpassning ochansvar
rehabilitering blivit tydligt. När statsbidraget till företagshälsovården
upphörde kunde inte inkomstbortfallet kompenseras något Dettasätt.

den minskade sjukvårdsverksamhetem har radikalt minskat kostna-samt
derna för företagshälsovården från ungefär till500 2 000 kr 500 krl -

anställd år.ochper
På 1960- och 1970-talen gällde arbetsmiljöfrågorna ofta konkreta

problem kemikalier och buller. Numera ofta inriktatarbetet påärsom
frågor kring ledarskap och organisation.

FHC %medverkar i omkring 20 de rehabiliteringsutredningarav som
på företagen.de anslutna Det innebärgörs utredningarnaatt merparten av

de anslutna företagen själva.görs av
FHC tolkar arbetsgivarens för rehabilitering till detattansvar avser

sådana åtgärder kan arbetsplatsen. Rehabiliteringsåtgårdergörassom
utanför arbetsplatsen, på rygginstitut eller behandlingshem fört.ex.
missbrukare, har arbetsgivaren inte för. Sådana behandlingar be-ansvar
kostas ofta försäkringskassan ellerhelt eller delvis Arbetsmiljöfonden.av
I vissa situationer bedömer FHC Stockholm AB det föreliggeratt ett
intresse hos arbetsgivaren bekosta rehabiliteringsåtgärder utanföratt
företaget.

FHC bedriver inte någon sjukvård kan erbjuda sådana tjänster.men
Det sker då utanför företagshälsovården.

finnsDet några mindre företag intresserade sjukvårdstjänsterärsom av
eftersom de praktiskt medanställda tycker det är sådan förmån.att en
Det också företagen frånär vanesak hos de berörda den tiden då före-en
tagshälsovården inriktad sjukvård.i huvudsak var

erbjuderDet basprogram Stockholm ABFHC sina kundersom
innehåller arbetsanpassning och rehabilitering.alltid frågor kring Vidare
ingår istöd arbetet med arbetsgivaransvaret arbetsmiljönför intern-
kontrollen. Slutligen bedriver företaget s.k. arbetsmiljöservice inne-som
fattar arbetsmiljömätningar och nyanställningsundersökningar.t.ex.

Bygghälsan AB

Bygghälsan har varit byggbranschens företagshälsovård under tiden av
25 år. l dag Bygghälsan för företag andraär öppen inom närings-även

Bygghälsan har omkring 325 anställda påverksammaärgrenar. ettsom
trettiotal orter.

Bygghälsan tillhandahåller sina tjänster dels delsabonnemang,som som
tilläggstjänster. Tjänsterna anpassade till såväl kollektivanställdaär som
arbetsledare och övriga tjänstemän. Man kan exempelvis abonnera på ett
standardpaket bastjänster, bl.a. består telefonrådgivning, akutav som av
krishjälp, medverkan vid olika utredningar och hälsovårdsser-en en
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skehälsoprofrler. Komplettering kanhälsoundersökningar ellervice med
sjukgymnastik. Detsjukvård ocholika tilläggstjänstermed t.ex.som

sjukvårdsbesök erläggsVidstandardabonnemang.finns alternativatre
patientavgift varje besök.vid

uttala sigomöjligt i praktikeni dagslägetdetBygghälsan är attattanser
Bygghälsanföretagshälsovård.innefattas i begreppetvad ansersomom

arbetsrelateradindivid- ochbådeverksamhetföretagshälsovårdens äratt
Rehabilite-medicinsk teknisksåväloch kräver kompetens natur.somav

Även i många andrakontakter.medicinskainte skering kan utan sam-
utredningar för sitt arbete.medicinskagenomgåmåste anställdamanhang

åter-vid omplaeeringar,kontrollerhälsokontroller,påExempel detta är
dykaresåsom flygare,anställdaför vissakontrollerkommande typer av

funktionsbedömningar.och olika typer avosv.
företagshälsovården upphörttillstatsbidragförordningenGenom att om

omfatta fallit bort.företagshälsovård skallvaddefinitionenhar även av
upphörtförordningen statsbidragkonsekvensytterligareEn att omav

eftersomföretagshälsovårdens nackdelsnedvridits tillkonkurrensenär att
vilket husläkareallmänna,stöd från detfår någotdenna inte längre t.ex.

såväl hus-vanligt läkaredetHälsan ABfår. Enligt Bygg är att somnu
offentligasinaspecialister erbjuderoch FK-anslutnadistriksläkare av

företagshälsovård.benämningentjänster undermedel kostnadstäckta

Svenska Re

medicinsk ochändamål bedrivahar tillSvenska föreningRe är attsomen
mellan arbets-i avtalenligt grundernayrkesinriktad rehabilitering

veder-inte finns enligt allmäntsådana avtalmarknadens ellerparter om
föreningens dotter-drivsRehabiliteringsverksamhetenprinciper.tagna av

vinstsyfte. Medlem-någothar inteSvenska Verksamhetenbolag Re AB.
Sandvik,Cardo, Korsnäs,Atlas Copco,föreningen bl.a. Astra,i ärmar

organisation-Vidare ingåroch Volvo.Skandia. Trygg-Hansa SPPSCA,
föreningens och bolagetsLäkarförbund. lSverigesSAF, SIF ochema

för LO- och PTK-ingårstyrelse även representantergemensamma
förbunden.

rehabiliteringsanläggning iår tillbaka driver Svenska ReSedan 20 en
kapacitet förAnläggningen harCanaria, Spanien.Agustin, GranSan

för allaRehabiliteringsanläggningenpatienter år. är öppencirka 600 per
behandlingensyftet medoch där ärmed lämplig diagnospatienter att

behandlings-rekommenderadeåtergå Deni arbetet.patienten skall kunna
individuellt förläggsRehabiliteringsprogramveckor.tiden är tre upp

för fortsattanläggningen, delsför behandlingenvarje patient dels
efterträning hemkomsten.

från Försäkringskassan regel-ibland med stödArbetsgivaren svarar--
boende. Behandlingbehandlingskostnaden för ochmässigt för samt resa
från företagsläkarenläkarremiss normaltpå Svenska förutsätterRe en -

fall i rehabiliteringsplaningår i förekommande denoch behandlingen-
för patienten.utarbetassom
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belastningsskador led-,företrädesvisdiagnoser aktuellaDe är ärsom
sjukdomar,reumatiskaryggbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar,nack- och

spärmingstillstånd.stresstillstånd och muskuläraBechterews sjukdom,
inte gjorts.harvetenskaplig utvärdering verksamheten ännuNågon av
efter hem-månaderuppgifter från patienterna. FyraDäremot inhämtas

mycket bättredem% behandlingen gjortkomsten omkring 30 attuppger
blivit50 % sig ha bättre.ytterligare omkringoch anser
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Enkätundersökningar avseende rabatter

företagtillämpas inom olikavilka rabatterFör få bild överatt somen
genomföra enkätundersökningar tillutredningen låtitbranscher haroch

genomförtstill handeln harindustriföretag. Enkätenhandeln och till vissa
skickats till 200utredningsinstitut HUI ochHandelnsAB ut caav
detalj- och partihandel.finns bådeföretag. utvalda företagenBland de
utvalda företagen gjortsuppdelning deInom respektive har avgrupp

sällanköpshandel.utifrån dagligvaruhandel och
företagtillämpasstatistik de rabatterfå vissFör överävenatt som av

Sveriges Industriförbundsina anställda hardirektförsäljning tillharsom
flertalet branscher harföretag. medgenomfört enkät till 43 För atten

inom varje bransch.fåtal företag valtsendast utett

detaljhandelnRabatter inom

till företag, 85 tilldetaljhandeln har enkäten gått 160Inom ut varav
ingår 10 stormarknadervaruhus, 75dagligvaruhandeln, bland vilka samt

har15-20 % de tillfrågade företagentill sällanköpshandeln. Omkring av
harmed drygt 25 000 anställdainte på enkäten. 132 företagsvarat

besvarat enkäten.
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företagAntal och antal anställda fördelat på företagens storlek med
påavseende omsättning och antalet anställda finns redovisade i tabell

Rubriken okänt i tabellerna innebär företagen inte lämnat någonatt
uppgift.

Tabell la Antalet företag inom detaljhandeln.

Sektor Omsättning Antal anställda
Mkr

Okänt 1-10 11-25 26-250 251- Totalt

Daglig Okänt 1 1 2- - -0-15 21 1 22- - -16-40 10 7 17- - -40- 5 14 9 28- -Totalt 311 14 14 9 69

Sällan Okänt 3 1 4- - -0-15 12 41 53- - -16-40 5 1 6- - -Totalt 15 46 2 63- -
Totalt 16 77 16 14 9 132

lhbell lb Antalet anställda inom detaljhandeln.

Sektor Omsättning Antal anställda
Mkr

Okänt l-10 11-25 26-250 251- Totalt

Daglig Okänt 0 15 15- - -0-15 78 11 89- - -16-40 80 97 177- - -40- 106 906 24 218 25 230- -Totalt 0 158 229 906 24 218 25 511

Sällan Okänt 0 14 14- - -0-15 0 107 107- - -16-40 31 14 45- - -Totalt 0 138 28 166- -
Ibtalt 0 296 257 906 24 218 25 677

Huvuddelen antalet anställda finns inom nio företag inom daglig-av
varuhandeln och förmodligen stormarknader ellerutgörs varuhus. An-av
talet anställda överlag färre inomär sällanköpshandeln. Både inom
daglig- och sällanköpshandeln företag med färre 11 anställda deär än

vanliga.mest
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% försäljning80 hareller knappt101 företagframgårtabell 2Av att
enmansföre-företagenresterandeHuvuddelen de äranställda.till sina av

efterdelsföretag fördelatredovisas antaletanställda. 1 tabellentag utan
kunden kandenrabattefter den störstarabatter, delsde anställdas som

tillämparföretagdet endastdagligvaruhandeln ärerhålla. Inom ett som
använderövriga företaganställda medanförsäljning tillvidinköpspriset

uppgift från HUIEnligteventuell rabatt.medförsäljningspriset till kund
tillbruttovinstmarginal 1992genomsnittligadagligvaruhandelnsuppgick

försäljningspriset.% på5frekventa rabatten är21 %. Den mest
företag denför samtligaöverstiger ianställdatill deRabatten stort sett

företagsiffrorkursivakrmdendenlämnas tillrabatt största angersom
till kund.rabatten störstadär personalrabatten är somsamma

och störstarabatterefter de anställdasfördeladeföretag2 AntaletTabell
kundrabatt

försäljningsprisikundrabattSektor Största procent av

31-35 Totalt21-25 26-3016-206-10 11-150 1-5Pris Rabatt

Daglig
1lInköp. 0 ---- ---
22Förs. 0 - -- --- - 30116 131-5 -- -- - 23266-10 15 - - -- - 1111-15 - -- -- --16-20 -- -- -- --- l21-25 1 - -- -- --

581335 19Totalt -- --
Sällan

-101 11Inköp. -- --- - 122 3 160 ----
33Förs. 1-5 -- - --- - 446-10 -- - --- - 2211-15 - -- --- - 103 15 116-20 - - -- 51l21-25 3 ----- 311126-30 - ---- I 131-35 - -- ---- 136-40 1 -- -- ---40-45 - --- -- --- l146-50 - --- ---

433 129 522 1Totalt -
1013 15 320 1257Totalt -

inköpspriset.%pristillägg 10innebär-10 i rabattkolumnen ett om

inköpsprisfler tillämparantalet företagsällanköpshandelnInom är som
försäljningspris rabatternatillVid köp ärtill anställda.vid försäljning

Även inom sällanköpshan-dagligvaruhandeln.jämfört medöverlag högre
jämförttill anställdarabatt deföretag högremajoritetendeln tillämpar en

tillrabatttvå företag lämnar störstaEndasttill kund.med största samma
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kund till sina anställda. Den vanligaste rabatten 20 på för-är procentsom
säljningspriset. Den genomsnittliga bruttovinstmarginalen för sällanköps-
handeln uppgick enligt HUI år 1992 till 31-39 %.

Tabell 3 med tabell 2 förutomöverensstämmer redovisningenatt avser
antalet anställda i stället för antalet företag. Knappt 22 000 anställda
erhåller någon form rabatt vid köp. Inom dagligvaruhandeln erhållerav
majoriteten %84 anställda högst %5 rabatt på försäljningspriset.

Tabell 3 Antalet fördeladeanställda efter de anställdas rabatter och största
ktmdrabatt.

Sektor Störstakundrabatt i försäljningsprisprocent av
Pris Rabatt 0 l-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Totalt

Daglig
Inköp. O 1 1- - - - - - -
Förs. 0 91 91- - - - - - -l-S 554 17625 3 18182- - - - -6-10 691 323 3602 3 374- - - - -11-15 2 2- - - - - - -16-20 - - - - - - - - -21-25 5 5- - - - - - -

Totalt 343 19 9481 363 1 21 655- - - -
Sällan

-101Inköp. 3 3- - - - - - -0 16 6 7 2 31- - - -
Förs. 1-5 23 23- - - - - - -6-10 12 12- - - - - - -11-15 11 11- - - - - - -16-20 14 5 7 5 31- - - -21-25 5 2 5 12- - - - -26-30 4 6 4 14- - - - -31-35 14 14- - - - - - -36-40 1 1- - - - - - -40-45 - - - - - - - - -46-50 1 1- - - - - - -

Totalt 71 5 31 14 8 10 14 153-
Totalt 1 414 19 953 394 14 9 10 14 21 808-

i-10 rabattkolumnen innebär pristillägg %10 inköpspriset.påett om

Även för sällanköpshandeln detsammaär mönstret i tabell dvssom
rabatten till de anställda betydligtär tillatt större ktmd. Omän största

bortser från försäljning till inköpspris ligger rabattema för de flestaman
i intervallen %1-5 respektive 16-20 %.
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differentierade rabattertillämparsju företagvisar endastTabell 4 att
tydligtfinns ingetfåsåEftersom antalet företaganställda. ärtill sina pass

differentierade rabatter.berörda400 anställdaTotalt drygtärmönster. av

differentierade rabatter.tillämpar4 Antalet företagTabell som

AnställdaFöretagSektor
Differentierad rabattDifferentierad rabattPris Rabatt

Nej TotaltJaNej TotaltJa

Daglig
1 1110Inköp. --

91802 1l1lFörs. O
179 18 1823 1830291l-5

3 3742 97023 404226-10 1
221l1-151 --16-20 -- ---- 551121-25 --

237 21 65558 418 213 55Totalt

Sällan
-101 3311Inköp. -- 3112 31120 --

232333Förs. 1-5 -- 124 1246-10 -- 112 2 91111-15
3110 5 26916-20 1
122 1054121-25
14143326-30 -- 14141131-35 -- 11 136-40 1 --4145 -- ---- l1 1146-50 --

10 15343 143394Totalt

428 21 808101 21 380947Totalt

%10 inköpspriset.pristillägginnebäri-10 rabattkolumnen ett om
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I sju företag inom dagligvaruhandeln och i tio företag inom sällan-
köpshandeln får de anställda följd anställningen rabattersom av som- -
lämnas företag.andra Drygt 150 anställda har tillgång till dessaav
rabatter. Inom sällanköpshandeln rabatterna vanligast bland företagär

tillämpar inköpspriset vid försäljning till anställda.som

Tabell 5 Antalet företag har korsvisa rabatter.som

Sektor Företag Anställda

Pris Rabatt Korsvis Korsvisrabatt rabatt

Okänt Ja Nej Totalt Okänt Ja Nej Totalt

Daglig
Inköp. 0 1 1 1 1- - - -
För-s. 0 2 2 91 91- - - -1-5 1 4 25 30 5 22 18 155 18 182

6-10 2 21 23 116 2583 3 374- -11-15 11 2 2- - - -16-20 - - - - - - - -21-25 1 l 5 5- - - -
Totalt 1 7 50 58 5 139 21 21511 655

Sällan
-101Inköp. 1 1 3 3- - - -0 7 5 12 18 13 31- -

Föis. 1-5 3 3 23 23- - - -6-10 4 4 12 12- - - -11-15 2 2 11 11- - - -16-20 2 8 10 7 24 31- -21-25 5 5 12 12- - - -26-30 3 3 14 14- - - -31-35 1 1 14 14- - - -36-40 1 1 1 1- - - -41-45 - - - - - - - -46-50 1 1 l 1- - - -
Totalt 10 33 43 26 127 153- -

Totalt 83l 17 101 5 165 21 638 21 808

i-10 rabattkolumnen innebär pristillägg 10 % inköpspriset.ett om
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anställda.tilllämnasrabattervarförtillmotivetredovisarTabell 6
förmånochreklamvärdevikänslan,svarsalternativenBland var

frekventa.också desvarsalternativ är mestDessablanketten.påförtryckt
företagendvskontrollaspekten, trorattmotiv kan nämnasBland övriga

produkt-ochtill rabatter,tillgångpersonalen harsvinnetminskasig om
kärmedom.

erhålleranställdaantalochlämnarföretagAntal som6Ihbell som
motiv.efterfördeladepersonalrabatt

AnställdaFöretagMotiv
för rabatt

TotaltSällanDagligTotaltDaglig Sällan

8778032lOkänt
709730067718513Vikänsla

5522Reklam -- 19350 l14338 11325Eönnån
6422llOvrigt

8178809532Vi-reklam
371324835Vi-fönnán
2222l1Vi-kontmll -- 6756232lReklam-förmån

551lFörmån-kontroll -- 1 511115006 151Förmån-övrigt
9259 1010 916936Vi-neklam-förmån

2211Vi-reklam-kontroll -- 22l1Vi-tönnân-kontmll -- 2525llVi-fönnån-övrigt -- 44llReklam-förmån-övrigt -- 33l1Vi-reklam-fönnán-övrigt --
80821153655211014358Totalt



190 Bilaga 2 SOU 1994:98

Rabatter inom partihandeln

Inom pattihandeln har enkäten skickats till 40 företag, hälftenut varav
till dagligvaruhandeln och hälften till sällanköpshandeln. Antalet företag
och anställda inom partihandeln framgår tabell Totalt har 34 företagav

knapptmed 8 000 anställda besvarat enkäten. Dagligvaruhandeln har de
flesta antalet anställda. Antalet företag inte på enkäten uppgårsvaratsom
till %11 inom dagligvaruhandeln och till %20 inom sällanvaruhandeln.

Tabell 7a Antalet företag inom partihandeln.

Sektor Omsättning Antal anställda

Okänt 1-25 26-50 51- Totalt

Daglig 0-50 3 3- - -51-200 1 2 3- -200- 1 9 10- -
Totalt 3 2 11 16-

Sällan 0-50 61 l 8-51-200 3 3 6- -200- 1 3 4- -
Totalt 1 9 5 3 18

Totalt 1 12 7 14 34

Tabell 7b Antalet anställda inom partihandeln.

Sektor Omsättning Antal anställda

Okänt 1-25 26-50 51- Totalt-
Daglig 0-50 36 36- - -51-200 40 124 164- -200- 50 6 427 6 477- -

Totalt 36 90 6 551 6 677-
Sällan 0-50 38 37 75- -51-200 50 104 154- -200- 50 935 985- -

Totalt 88 191 935 2141-
Totalt 0 124 281 4867 7 891
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till de anställda. Inomförsäljningde flesta företag harTabell 8 visar att
sällanköpshandeln detinomfyra företag och ärdagligvaruhandeln detär

anställda.försäljning till sinaföretag inte harett som

tillämparpartihandelnTabell 8a Antalet företag inom som
anställdaförsäljning till de

anställdaFörsäljning AntalSektor
51- Totalt1-25 26-50Okänttill anställda

10 122FörsäljningDaglig -- 41försäljning 3 --
162 113Totalt -

1lSällan Okänt - -- 3 168 5Försälning - 1försälning l - --
1839 51Totalt

3412 7 141lbtalt

erhållerpartihandelnanställda inom8b AntaletTabell som
personalrabatt

anställdaAntalFörsäljningSektor
26-50 Totalt1-25 51-Okäntlill anställd

90 5016 411 6FörsäljningDaglig - - 17636 140försäljning - -
9036 6 551 6 677Totalt -

Sällan Okänt - -- - -83 191 209935 lFörsälning - 5 5försälning -- -
19188 935 l 214Totalt -

78917 486124 281Totalt -
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Tabell 9 visar vilket pris tillämpas vid försäljning till anställdasom
vilken rabatt de erhåller. flestaDe företagen tillämpar försäljnings-samt

priset eller rabatterat försäljningspris vid försäljning till anställda. Femett
företag tillämpar inköpspriset vid försäljning.

Ihbell 9a företagAntalet inom partihandeln med rabatter

Sektor Pris Rabatt Antal anställda

1-25 26-50 51- Totalt

Daglig Okänt 0 l 2 3-0Inköp. 1 1 2-0Förs. 3 3- -20 2 2- -Annat 0 2 2- -
Totalt 2 10 12-

Sällan Inköp. 0 21 3--10Förs. 1 1- -0 3 1 l 5
lO 1 2 1 4
30 1 l- -33 1 l- -Annat 0 1 l- -

Totalt 8 5 3 16

Totalt 8 7 13 28

-10 i rabattkolumnen innebär %pristillägg 10 på inköpspriset.ett om

Tabell 9b Antalet anställda inom partihandeln med rabatter

Sektor Pris Rabatt Antal anställda

1-25 26-50 51- Totalt

Daglig Okänt 0 50 900 2 9502-Inköp. 0 40 72 112-Förs. 0 565 565l l- -20 552 5521 l- -Armat 0 322 322- -
Ibtalt 90 6 411 6 501-

Sällan Inköp. 0 17 79 96-Förs. -10 16 16- -0 28 37 650 715
l0 7 75 200 282
30 6 6- -33 85 85- -0Annat 9 9- -

Totalt 83 191 935 2091

Totalt 83 281 7 346 7 710

i-10 rabattkolumnen innebär pristillägg 10 % på inköpspriset.ett om
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% anställdadeoch 40företagen%2510 visarTabell somatt avav -
andralämnastill rabattertillgångharanställningenföljd avsomav -
inomvanligaungefär likarabattemaföretagantalet ärUttryckt iföretag.

anställda med rabatt ärandelensällanköpshandeln medanochdagligvaru-
differentieradtillämparföretagendaglivaruhandeln. Ingethögre inom av

anställda.försäljning tillvidprissättning

differentierade ellertillämparföretag10 AntaletIhbell som
korsvisa rabatter.

Korsvisa rabatterRabattPrisSektor
AntalAntal
anställdaföretag

5010OkäntDaglig
0Inköp. -- 340120Förs.

5001l20
0Annat --

89024Totalt

4620Sällan Inköp.
-10Förs. -- 17l0

200110
6l30

33 --0Annat --
2695Totalt

3 1599Totalt
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tabellI 11 redovisas företagens motiv för försäljning till sina anställda.
u här företagenAven ledda kryssfrágor,är förmánsaspekten denärav men
vanligaste anledningen till rabatter.

Tabell ll Antalet företag fördelade efter motivet för
rabatten och företagets storlek

Sektor Motiv för Antal företag Antal anställda
rabatt

1-25 26-50 51 1-25 26-50 51-

Daglig Okänd 1 2 000- - - -Fömián 5 3 927- - - -Vi-förmán 1 100- - - -Eömiån-övrigt 1 50- - - -Ovrigt 1 222- - - -Vi-reklam-förmán 1 40- - - -Vi-reklam-kontroll 1 72- - - -Vi-reklam-fönnán-övrigt l 90- - - -
Totalt 2 10 90 6 411- -

Sällan Okänt 1 l 6 50- -Vikänsla 1 1 17 650- -[förmån 2 2 12 72- -Ovrigt l 16- - - -Vi-reklam 1 9- - - -Vi-fömiån 1 200- - - -Reklam-förmån 1 1 6 40- -Fömián-övrigt 1 29- - - -Vi-neklam-förmán 1 l 17 85- -
Totalt 8 5 3 83 191 935

Totalt 8 7 13 83 281 3467
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inom industriföretagRabatter

betydligt färre inomutvalda industri- och tjänsteföretag änAntalet är
iredovisade nedanståendeförfrågningar finnshandeln. Antalet och svar

tabell.

Sektor Antal Antal
utskick svar

Allmän
Bageri
Bryggeri
Byggnad
Kemi
Kvarn
Livsmedel
Möbel
Skog
Snickeri
Sågverk
Teko
Verkstad
Trähus

Summa 8å

%.stycken eller 23 bortfallenuppgick till tio TrotsAntalet bortfall ger
fingervisning vilka rabatter tillämpas vidändå undersökningen om somen

besvaratförsäljning anställda. företag enkäten har totalttill De som ca
110 000 anställda.

till företagetsförsäljning anställda.Tjugofyra företag har Inom
bryggeri sker ingenskog och försäljning tillföretagsgruppema byggnad,

möjlighet tillhar inköp direkt frånanställda. anställdaAntalet som
fall skervissa25 000. I enbart försäljningföretaget uppgår till knappt av

produktsortiment.sekunda utgåendeeller
försäljningspris till grossistdetaljist inkl.Tolv företag tillämpar

Grossistl-pris.mervärdesskatt medan företagtolv tillämpar något annat
och allmängrup-detaljistpris tillämpas möbel-inom kvarn-, livsmedel-,

priset till grossist-pris kan både lägre och högreAnnat änvarapen.
de flesta falldetaljist. I rabatt nämnda pris.ges

företagföretag får andrafjorton de rabatterI anställda lämnas avsom
byggnad,följd anställningen. vanligastDetta inomär gruppernasom av

livsmedel, möbler och verkstad.
koncernen. Antaletföretag har försäljning inomArton till anställda

anställda berörs uppgår till 50 000.som
anställningsfönnånflesta företagen tillämpar rabatterDe somsom anger

främsta motiv för försäljning.
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anställningenoch medspeciella varurabatter andrapelvis fonni av L.
bl.a.beskattning, medtillicke uppgivasföljande favörer, som

någonsvårigheten tillnärmelsevis exaktatttill görahänsyn upp-
växlar allteftervilket den omfatt-juvärde,skattning derasav

x ikanutnyttjas: spörsmåletförmånen Ej hellervilkenning, i om
lå sido.beskattning lämnaslivsnodelsrabatternas

.;.,rfrågan låterfinansdepartementets promemoria väcktaiDen
V svarligen lösastill forhallandenmed hänsyn angivna pasig nur

stället upprullasettföreliggande utredning. Igrundval av nu
oåkallar frånmärksamhet statens ochroblemkomolexhelt som uo-PP 2 J.A

sida.§Därtill att ettskattemyndigheternas kommer,enkannerligen
socialvardskommittên framlagda för-nyligendetgenomförande avav

OJV 00110 kommer att begränsa. . .torisksjukförsäkringslaget allmanHom en
sjukvårdsförmåner till heltfrågan eventuell skattefrihet förom

i dag kanblygsammare proportioner än den sä-väsentligtandra och
hava.gas

på utredning,resultatet fortsattaavvaktan denI somav
åtnöjasfåofrånkomlig, medlärer fördensk.lltorde bliva man nu
statskontoretåtgärder provisorisk natur, varvid deallenast avav

lösning.kunna erbjuda tänkbarförslagenalternativaanvisade en
handläggning ut-ärendetsProtokollsutdrag, utvisande vid

1944.25 novemberStockholm densärskilda meningar, bifogas.talade
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