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Till statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

Genom beslut den 30 juni 1994 bemyndigade regeringen statsrådet Bo
Lundgren tillkalla särskildatt utredare med uppdrag göraen att en

bestämmelsernaöversyn kapitalförluster och organisationskost-av om
nader m.m.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 16 augusti 1994av
kammarrättslagmarmen Peter Wennerholm särskild utredare.som

Som förordnades den lexperter september 1994 kammarrättsasses-
Lars Bergendal, chefjuristen Jan-Mikael Bexhed, departements-som

sekreteraren Ellen Bramness Arvidsson, direktören Gunnar Johansson,
kammarrättsassessom Lena Lagercrantz, professorn Peter Melz,
kammarrättsassessom Christina Otto t.o.m. den 11 januari 1995 och
avdelningsdirektören Håkan Söderberg.

Till sekreterare förordnades den 16 augusti 1994 kammarrätts-
Raymond Grankvist.assessom

Utredningen har antagit Kapitalförlustutredningen.namnet
Jag fâr härmed överlämna betänkandet Kapitalförluster och

organisationskostnader vid beskattningen SOU 1995:137. Uppdraget
därmedär slutfört.

Stockholm i december 1995

Peter Wennerholm

Raymond Grankvist
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Utredningsuppdraget berör tvâ grundläggande principer för inkomstbe-
skattningen: dels principen avdrag inte förmedges utgifter föratt
förvärv, utvidgning eller förbättring förvärvskälla, dels avdrags-av en
förbudet för kapitalförluster.

Vad gäller principen avdrag inte medges för utgifter för förvärv,att
utvidgning eller förbättring förvärvskälla skall utredningen taav en
ställning till den förändring förvärvskällebegreppet harom av som
skett under år, bl.a. i samband med 1990 års skattereforrn,senare
påverkar frågan avdragsrätt vid förvärv förvärvskälla.etc.om av en
Principens relevans skall också belysas utifrån den samhällsutveckling

har skett sedan reglerna infördes.som
När det gäller kapitalförlustbegreppet består uppdraget i utredaatt

nuvarande bestämmelser kan ändras och avdragsrätten utvidgas.om
Utredningsuppdraget särskilt sikte avdragsrätten för förluster itar
näringsverksamhet kontanta medel på grund brott. För denna typav av

förluster bör teknisk lösning till utvidgning avdragsrättenav en en av
vilket ställningstagande utredningen kommer frampresenteras oavsett

till.
Utredningsuppdraget vidare avdragsrätten för s.k. organisa-avser

tionskostnader. Avdragsrätten härför hänger med principensamman
avdrag inte medges för utgifter för förvärv förvärvskälla.att etc. av en

Enligt direktiven bör förutsättningarna för avdrag för olika typer av
organisationskostnader bli likformiga vad fallet ochän ärmer som nu

till dagens förutsättningar driva näringsverksamhet.attanpassas
Uppdraget omfattar slutligen också avdragsrätten för lantmäterikost-

Ävennader. denna kostnader har samband med principentyp attav
avdrag inte medges för utgifter för förvärv förvärvskälla.etc. av en
Uppdraget består i i vilken utsträckningöverväga lantmäterikost-att
nader bör avdragsgilla driftkostnad.vara som en

ll



Sammanfattning 1995:137SOU

för förvärv,utgifterförmedgesinteavdragPrincipen att
inkomstkällaförbättringutvidgning eller enav

förvärvutgifter förförmedges etc.avdrag intePrincipen av enatt
avdragsbe-allmännauttryck i dentillkommaförvärvskälla anses

vidbestämmelsen sägsstycket KL. I attförstai 20 §stämmelsen
allaskallförvärvskällasärskildfråninkomstenberäkningen om-av

ochförvärvandeintäkternasförbeskattningsâretunderkostnader
ellerintäkter isamtligafrånavräknasbibehållande pengarspengar

beskatt-underförvärvskällaniinflutitharbruttointäktvärde som
princip.dennaförändringnågonföreslår inteJagningsåret. av

i be-förvärvskällauttrycketemellertidmening börminEnligt
sammanhanget.användas iskatteberäkningsenhet intesärskildtydelsen

användsinkomstkälladettamarkerasbetänkandet att tennenI genom
diskuteras.innebördprincipensförvärvskälla närförställeti termen

vilkenenligtkällteorin,s.k.grund i denhistoriskasinharPrincipen
förbättring,elleranskaffninginkomstkällasförfår avdraginte enman

detinnebäruttrycktFörenklatbibehållande.källansfördäremotmen
verksamhetiinvesteringföravdragomedelbartfårinte enatt man

vid-frågadet inte ärinkomst, attskattepliktig omomgenererarsom
investering.gjordtidigaremakthålla en

förvärvskällebegreppettillknutenprincipen inte ärföljdEn attav
förändringdenskatteberäkningsenhet ärsärskild att avbetydelseni

direktinteårendeskettharförvärvskälleindelningen senastesom
betydelse.principenspåverkar

principensedanharsamhällsutveckling ägtdenhellerInte rumsom
grundläggandeföreslå någonskälmeningminenligt attinfördes utgör

näringsverksamhetallberäknasNumeraprincipen.förändring av
värde-förmedgesavdragvarvidgrunder,bokföringsmässigaenligt

be-löpandevid denavdragpraktikenimedgesHärigenomminskning.
förbättringellerutvidgningförvärv,förutgifterför enavskattningen

iförbrukastillgångenförvärvadedenmåndeniinkomstkälla,
utgifterföravdragomedelbartmedgegenerelltAttverksamheten. t.ex.
förbätt-inkomstkällamedförinvesteringar attmedsambandi ensom

periodiseringsprinciper.allmännastridaskulleutvidgas motellerras

Kapitalförlustbegreppet

kapitalför-förfårinte görasavdragKLstycketandra§ att120 anges
kapitalför-Begreppetföreskrivs.särskiltmånvidarei änluster som
tillanvisningarnastycketförsta5 sammapunktidefinieraslust av

12
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lagrum. Enligt definitionen räknas till kapitalförlust förlust intesom
har samband med någon förvärvskälla förlust visserligen harsamt som
sådant samband kaninte normal för förvärvskällan imen anses
fråga.

Enligt såledeslagtexten gäller huvudregel avdrag inteattsom
förmedges onormala förluster. Detta emellertid missvisande vadär

beträffar avdragsrätten i inkomstslaget näringsverksamhet. Enligt
anvisningspunktens andra stycke skall vissa förluster,a-e i ochsom
för sig måste betecknas ononnala, inte kapitalförluster.som anses som
För inkomstslaget näringsverksamhet medför dessa inskränkningar att
huvudregeln enligt första stycket avdrag inte medges föratt-

förlusteronormala i praktiken undantagsregel med högstär en-
begränsad betydelse.

föreslår kapitalförlustbegreppet helt bort lagtexten.Jag Iatt tas ur
stället föreslår jag det i punkt anvisningarna till 23 §l KLatt av
införs bestämmelse föreskriver till kostnad i näringsverk-atten som

hänförs förluster harsamhet uppkommit i verksamheten. En visssom
inskränkning avdragsrätten dock det i bestämmelsengörs attav genom

avdrag för förlust inte skall medges särskilda skälsägs att moten om
föreligger. Sådana särskilda skäl kan bl.a. föreliggaavdragsrätt om

förlusten har grund i brottslig handling näringsidkaren ellersin av
någon närstående. kan bli fallet näringsidkarendenne Detsamma om
påstår han kontanta medel tillhör verksamheten. Dennatappatatt som
inskränkning syftar dock inte till någon ändring gällande rätt.av

stöld eller rånNär det gäller förluster kontanta medelav genom
föreslås avdragsrätten begränsas till de fall den skattskyldige kanatt
visa förlustens storlek och karaktär. Att beviskravet bör så högtsättas

beror på det inte går bortse ifrån regelvisar att att att somsom en
brott kan miss-medger avdrag för förlust kontanta medelav genom

medgesbrukas. Avdragsrätten begränsas också avdrag inteattgenom
belopp vad sedvanligt innehavmed större än motsvarar ett avsom

funnitsverksamheten, det inte särskilda skälkontanter i om av
i det aktuella fallet förvara belopp i verksam-anledning störreettatt

hetens lokaler.
verksamhet riskerarflesta företag och företagare i sinFör de som

förluster kontanta medel på grund stöld eller rån torde detav av
fallet denframstå naturligt försäkra sig häremot. För detatt attsom

erhållit försäkringsersättning för förlust kontantaskattskyldige har av
föreslås regel innebär detmedel brott att presumerasen somgenom

verksamheten. Avdragfråga avdragsgill förlust idet åratt om en
ochersättningenmedges i dessa fall med beloppett motsvararsom

nyssnärrmdaskattskyldige har fått erlägga, dvs.den självrisk densom
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skall givet-gäller inte. Utfallande försäkringsersättningbegränsningar
skattskyldiges verksamhet.skattepliktig intäkt i denvis tas upp som

kapitalförlustbegreppethar förslaget avskaffaframgåttSom attovan
förlorat sin betydelse vadi hargrund i begreppetsin stort settatt

inkomstsla-näringsverksamhet. När det gällerbeträffar inkomstslaget
normalitetskra-annorlunda. I praxis harsituationen någottjänst ärget

har alltsåvid tolkningen 33 § KL. Härbetydelse ocksåhaft ut-vet av
inskränkning be-någon motsvarandeinte medförtvecklingen av

avskaffaskapitalförlustbegreppetbetydelse. Till följd attgreppets av
in bestämmelsedet i 33 § KLföreslås därför l tasatt sommom. en

kan normalaför kostnaderavdrag medgesföreskriver att som anses
verksamheten.för

några effekter.medför förslaget intekapitalinkomstslagetFör

Organisationskostnader

skatteförfatt-förekommer inte iorganisationskostnaderBegreppet
bestämd innebörd.heller någonhar inteoch begreppetningarna

bolags-sidan utgifter förmellan åskiljerCivilrättsligt enaman
ochförvaltningaktiekapitalet och för bolagetsför ökningbildning, av

utvecklings-forsknings- ochför teknisk hjälp,utgifterå andra sidan
Endastoch liknande.marknadsundersökningarprovdrift,arbete,

organisationskostnader.utgifter brukar betecknassistnämnda som
den distinktion.motsvarandeintedoktrinenskatterättsliga görsInom

organisationskost-brukar betecknasnämnda utgifterSamtliga somnu
Även hänförs inteflyttningskostnader,kostnader,andranader. t.ex.

distinktionorganisationskostnader. görsDentillsällan somgruppen
organisationskostnader.avdragsgillaavdragsgilla ickemellanär resp.

någonorganisationskostnader inte hartill begreppetMed hänsyn att
utgifterskatterättenenhetlig innebörd inombestämd och utan avavser

någonföreslåinte grundmeningfinns det enligt minkaraktärolika att
kankostnader. Detför dessaavdragsrättenregleringgenerell av

brukarcivilrättsligtutgifterdensärskilt noteras att somgrupp av
hjälp,för tekniskutgifterorganisationskostnadertillhänföras -

vidavdragsgillagällandeenligtmarknadsundersökningar rätt äretc. -
beskattningen.löpandeden

regleringsärskilddockföreslår jagpunkterPå avett enpar
för kringkost-föreslås avdragsrättenförstadetFöravdragsrätten. att

konsultkostnaderexempelvissåsomfusionsamband medinader en
omfattaravdragsgilla. Förslagetskallför prospektkostnaderoch vara
associa-motsvarande1385 och1975:aktiebolagslagenenligtfusioner
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tionsrättslig lagstiftning. I vad mån denna kostnadertyp ärav
avdragsgilla enligt gällande inte helt klart.rätt är

Vidare föreslås aktiebolags kostnader för ökning aktiekapi-att ett av
talet föroch förvaltning bolagets kapital skall avdragsgillaav vara
enligt generell bestämmelse. Med aktiebolag bankaktie-ävenen avses
bolag och försäkringsaktiebolag. Det kan sigröra konsult-t.ex.om
kostnader, kostnader i samband med bolagsstämmor och vinstut-
delning. Enligt gällande dennarätt är kostnader till viss deltyp av
avdragsgilla med stöd lagen 1970:599 avdrag vid inkomsttax-av om
eringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Denna lag blir till följd den generella bestämmelsen överflödig. Jagav
föreslår därför den upphävs.att

En motsvarande generell reglering avdragsrätten föreslås ocksåav
beträffande ekonomisk förenings kostnader för ökning förening-en av

medlems- förlagsinsatseroch för förvaltning insatserna.samtens av

Lantmäterikostnader

Lantmäterikostnader uppkommer bl.a. vid åtgärder enligt fastighets-
bildningslagen 1970:988. Lagen skiljer på åtgärderna fastighets-
bildning och fastighetsbestämning. Enligt 2 kap. §1 FBL sker
fastighetsbildning fastighetsreglering den ombildninggenom om avser

fastigheter och avstyckning, klyvning eller sammanläggningav genom
den nybildning fastighet. En allmän beskrivningom avser av en av

institutet fastighetsbestånuiing ñmis i kap.1 § andra1 stycket FBL.
I bestämmelsen frågor beskaffenhetensägs gällande fastig-att om av
hetsindelning frågor rörande beståndet eller omfångetsamt av
ledningsrätt eller vissa servitut kan fastighetsbe-avgöras genom
stänming.

Enligt rättspraxis kostnader i samband fastighetsbildningår med inte
avdragsgilla vid den löpande beskattningen de får läggas tillutan
anskaffningskostnaden för fastigheten. De således avdragsgillaär först
vid eventuell avyttring fastigheten. Däremot har omedelbarten av
avdrag medgetts för kostnader i samband med åtgärder är attsom
beteckna fastighetsbestämning.som

Enligt min mening nuvarande behandlingär lantmäterikostnaderav
enligheti med skattesystemet i övrigt. Att omedelbart avdrag inte

medges för utgifter i samband med fastighetsbildning förklaras attav
det fråga utgifter antingenär kan betraktas utgifter förom som som
anskaffning fastigheten eller medför bestående värdehöjningav en av
fastigheten. Skäl utifrån principiell synpunkt medge omedelbartatt
avdrag för dessa utgifter föreligger inte.
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oftautifrån detinte heller skälmening fimis detEnligt min att
skogs-inom jord- ochstrukturrationaliseringaråberopade behovet av

uppenbart detlantmäterikostnader. Det ävensärbehandla ärbruket att
kan förekommaskogsbruketjord- ochverksamheterandrainom än

rationaliseringsskäl.markförvärvfastighets- och av
således inte.föreslåsgällandeförändringNågon rättav

finansieringFörslagens

tilluppskattasförslagentill följdfinansieringsbehovetsamladeDet av
mkr.40ca

1992 årstilllämnatstilläggsdirektivbakgrund deMot somav
ekonomiskadenlättnad iutredaföretagsskatteutredning att enom

står den130dir. 1995:vinsteraktiebolagensdubbelbeskattningen av
föränd-införsannolikhetmed allbolagsbeskattningensvenska stora

förslagenföljduppkommerkostnaderDeringar. avensomsom
ifrågasättadärförkansmå. Manperspektivsådantframstår i ett som

åtgärd.specifikförslagenfinansieralämpligheten att genom enav
finansierings-emellertiddirektiv krävsutredningens ettEnligt att

förslag anges.
begränsning ifinansierasförslagenföreslårJag att genom en

det beloppreducerarepresentation. Genomför attavdragsrätten som
% basbe-0,05representationstillfälle medvarjevidfår dras avav

uppkommerförsäkringallmän1962:381enligt lagenloppet enom
år.med 60 mkroffentliga finansernadeförstärkning perav
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F örfattningsförslag

Förslag1 till lag ändring i kommunalskattelagenom
1928:370

Härigenom föreskrivs i fråga kommunalskattelagen 1928:370om
dels punkt 5 anvisningarna till 20 § skallatt upphöra gälla,av att
dels 20 33 § l och punkt 1 anvisningarnaatt till 23 §mom. av

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§20
Vid beräkningen inkomsten från särskild förvärvskälla skall allaav
omkostnader under beskattningsâret för intäkternas förvärvande och
bibehållande avräknas från samtliga intäkter i ellerpengar pengars
värde bruttointäkt har influtit i förvärvskällan under beskatt-som
ningsåret.

Avdrag får inte för:göras Avdrag får inte för:göras
den skattskyldiges levnads- den skattskyldiges levnads-

kostnader och därtill hänförliga kostnader och därtill hänförliga
utgifter, så vad skattskyldig utgifter, så vad skattskyldigsom som

gåva eller perio-utgett gåva eller perio-utgettsom som som som
diskt understöd eller därmed diskt understöd eller därmed
jämförlig periodisk utbetalning jämförlig periodisk utbetalning
till i sitt hushåll; till i sitt hushåll;person person

kostnader i samband med kostnader i samband med
plockning vilt växande bär plockning vilt växande bärav av
och eller kottar till den och eller kottar till densvampar svampar
del kostnaderna inte överstiger del kostnaderna inte överstiger
de intäkter skattefriaär de intäkter skattefriaärsom som
enligt 19 enligt 19

värdet arbete, i den värdet arbete, i denav som av som
skattskyldi förvärvsverksam- skattskyldiges förvärvsverksam-ges
het utförts den skattskyldige het utförts den skattskyldigeav av

1 Senaste lydelse 1995:651.
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ellermakenandresjälv ellerellermakenandreeller avsjälv av
skattskyldiges barndenbarnskattskyldiges somden som
16 år;fylltår;16fyllt

skattskyldigesdenskattskyldiges räntapå denränta
inedlagtsharkapitalinedlagtsharkapital eget someget som

förvärvsverksamhet;hansförvärvsverksamhet;hans
skatter;svenska allmännaskatter;allmännasvenska

skuld;påkapitalavbetalningskuld;kapitalavbetalning
studie-kap. 1 §enligt 8studie- räntakap. 1 §enligt 8ränta

52, 521973:349,stödslagen521973:349, 52, astödslagen a
1941:416§§ lagenoch 551941:416§§ lagen om55och om

32 §gåvoskatt,ocharvsskatt§32gåvoskatt,ocharvsskatt
uppbördslagen49 § 4ochuppbördslagen§49 4och mom.mom.

lagen12 §kap.1953:272, 5lagen§kap. 121953:272, 5
ochpunktskatter1984:151ochpunktskatter1984:151 omom
och13prisregleringsavgifter,ochprisregleringsavgifter, 13

1984:668lagen141984:668lagen om§§14 om
frånsocialavgifteruppbördfrånsocialavgifteruppbörd avav

tullagen§30arbetsgivare,tullagen§30arbetsgivare,
fordonsskat-60 §1987:1065,fordonsskat-60 §1987:1065,

16 kap.och1988:327telagen16 kap.och1988:327telagen
mervärdesskattela-13 §§och12mervärdesskattela-13 §§och12

kvarskatte-1994:200kvarskatte- samt1994:200 samt gengen
be-dröjsmålsavgiftavgift ochdröjsmålsavgift be-avgift och

uppbördslagen;räknad enligtuppbördslagen;räknad enligt
böter;

1972:435lagenenligtavgift1972:435enligt lagenavgift
överlastavgift;överlastavgift; omom

plan-kap.10avgift enligtplan-kap.enligt 10avgift
1987:10;bygglagenoch1987: 10;bygglagenoch

7 §kap.10avgift enligt§10 kap. 7enligtavgift
1989:529;utlänningslagen1989:529;utlänningslagen

§58 kap.avgift enligt§5enligt 8 kap.avgift ar-ar-
1977:1160:betsmiljölagen160;1977:betsmiljölagen 1

arbetstids-§enligt 26avgiftarbetstids-26 §avgift enligt
1982:673;lagen1982:673,lagen

grundasskadestånd,pågrundasskadestånd, somsom
medbe-1976:580lagenmedbe-1976:580lagen omom

ellerarbetslivetstämmande iellerarbetslivetstämmande i
förhållan-gällerlagförhållan-gällerlag somannansomannan

ocharbetsgivaremellandetocharbetsgivaremellandet
skadeståndetarbetstagare, närskadeståndetarbetstagare, när
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ekonomiskän ska-annat ekonomiskän ska-avser annatavser
da; da;

företagsbot enligt 36 kap. företagsbot enligt 36 kap.
brottsbalken; brottsbalken;

straffavgift enligt 8 kap. 7 § straffavgift enligt 8 kap. 7 §
tredje stycket rättegångsbalken; tredje stycket rättegångsbalken;

belopp för vilket arbetsgivare belopp för vilket arbetsgivare
betalningsskyldig enligtär 75 § betalningsskyldigär enligt 75 §

uppbördslagen 1953:272 eller uppbördslagen 1953:272 eller
för vilket betalningsskyldighet för vilket betalningsskyldighet
föreligger grund under- föreligger på grund under-av av
låtenhet avdrag enligtgöra låtenhetatt avdrag enligtgöraatt
lagen 1982:1006 avdrags- lagen 1982:1006 avdrags-om om
och uppgiftsskyldighet beträf- och uppgiftsskyldighet beträf-
fande vissa uppdragsersättning- fande vissa uppdragsersättning-
ar; ar;

avgift enligt lagen 1976:206 avgift enligt lagen 1976:206
felparkeringsavgift; felparkeringsavgift;om om

kontrollavgift enligt lagen kontrollavgift enligt lagen
1984:318 kontrollavgift 1984:318 kontrollavgiftom om
vid olovlig parkering; vid olovlig parkering;

överförbrukningsavgift enligt överförbrukningsavgift enligt
ransoneringslagen 1978:268; ransoneringslagen 1978:268;

vattenföroreningsavgift enligt vattenföroreningsavgift enligt
lagen 1980:424 åtgärder lagen 1980:424 åtgärderom om

vattenförorening från far- vattenföroreningmot från far-mot
tyg; tyg;

avgift enligt 3 § lagen avgift enligt 3 § lagen
1975:85 med bemyndigande 1975:85 med bemyndigande

meddela föreskrifter in- meddela föreskrifteratt in-attom om
eller utförsel eller utförselav varor; av varor;

lagringsavgift enligt lagen lagringsavgift enligt lagen
1984: 1049 beredskapslag- 1984:1049 beredskapslag-om om
ring olja och kol eller lagen ring olja och kol eller lagenav av
1985:635 försörjningsbe- 1985:635 försörjningsbe-om om
redskap på naturgasområdet; redskap naturgasområdet;

avgift enligt 18 § lagen avgift enligt 18 § lagen
l902:71 1, innefattande 1902:7l innefattande1,s. s.
vissa bestämmelser elektris- vissa bestämmelser elektris-om om
ka anläggningar; ka anläggningar;

kapitalförlust i vidarem.m.
mån särskilt föreskrivs;än som
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§kap. 510avgift enligt§510 kap.enligtavgift
påskatt1994:1776lagenpâskatt1994:1776 omlagen om

energi;energi;
enligt mervär-ingående skattenligt mervär-ingående skatt

för1994:200desskattelagenför1994:200desskattelagen
avdragtilldet finns rättvilkenavdragtillfinnsdet rättvilken

åter-tilleller8 kap. rättenligttill åter-eller8 kap. rättenligt
nämndakap.enligt 10betalningnämnda10 kap.enligtbetalning

lag;lag;
och16 §kap.enligt 11avgiftoch16 §kap.enligt 11avgift

aktiebolagslagen6 §kap.13aktiebolagslagen6 §13 kap. aa
1975:1385.1975:1385.

§33
får från2följerbegränsningmom denMed mom.avsom

vilkautgifter, ärsamtliga attföravdrag ansegörastjänstintäkt av
förintesåvitttjänsten,fullgörande sammaförkostnader avsom

32 § 3 äripå sagt,anslag, sättsärskiltanvisats mom.kostnader som,
intäkt.såsomskall tas upp

härmedenlighetifårAvdraghärmedenlighetfår iAvdrag
kankostnaderförske ansesblandför, somske annat:

verksamheten,förnormala
bland annat:

skattskyldi-denavgifterskattskyldi-denavgifter somsom
tjänstenmedsambandimed tjänstensambandi gege

efterlevan-ellerförerlagtefterlevan-ellerförerlagt egenegen
annorledes änpensioneringdesannorledes änpensioneringdes

försäkring;försäkring; genomgenom
förkostnadellerhyraförkostnadellerhyra annanannan
förarbetslokal,ellerför tjänste-arbetslokal,ellertjänste-

haftskattskyldigeden attvilkenhaftskattskyldigeden attvilken
utgift;vidkännassjälvutgift;vidkännassjälv

arbetsbiträde,förkostnadarbetsbiträde,förkostnad
skattskyldige använtdenskattskyldige använtden somsom

ochutförandeför tjänstsochutförande somtjänstsför som
avlönat;självhanavlönat;självhan

denvilkaförmedel,åförlustdenvilkaförmedel,äförlust
grundvaritskattskyldigegrund avvaritskattskyldige av

redovisningsskyldig;tjänstsinredovisningsskyldig;tjänstsin

2 1994:1990.lydelseSenaste
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ökad levnadskostnad vid ökad levnadskostnad vidresa resa
i tjänsten den vanliga i tjänsten den vanligautom utom
verksamhetsorten varit verksamhetsorten varitsom som
förenad med övernattning; förenad med övernattning;

färdkostnad vid i tjäns- färdkostnad vid i tjäns-resa resa
ten; ten;

kostnad för facklitteratur, in- kostnad för facklitteratur, in-
och dylikt, varit och dylikt.strument strumentsom

nödigt för tjänstens jâzllgörande.
fråga inkomstgivande självständigt bedriven verksamhetI om en

skall hänföras till näringsverksamhet gäller följande. Avdragsom
får för utgifter kostnader för intäktensgöras är attsom anse som
förvärvande de betalats under beskattningsâret. Avdrag får ocksåom

för sådana de betalats något fem årske kostnader under deom av som
föregått beskattningsåret i den mån de överstiger respektivenärmast

års intäkter. Avdrag får inte ske med beloppstörre än motsvararsom
beskattningsårets intäkt verksamheten. Underskott verksamhetav av en
får inte dras överskott i verksamhet.mot en annanav

på skuld den skattskyldige ådragit sig för sin utbildningRänta som
eller i och för tjänsten hänförs till inkomst kapital enligtannars av

inkomstskatt.lagen 1947:576 statligom

Anvisningar
till §23

1.3 näringsverksamhet består bl.a. kostnader förKostnaderna i en av
anskaffande reparation, underhållpersonal, ochsamtav varor

anläggningstillgångar. Till kostnad i näringsverk-värdeminskning av
samhet hänförs på lån för anskaffande inventarieräven räntor av m.

näringsfastighet och sådan andel i ekonomisk förening som avsesm.,
statlig inkomstskatt innehaveti 2 § 8 lagen 1947:576mom. om om

sådan verksamhet.andelen betingas avav
fråga handelsbolag räknas lån kostnad i närings-I räntor somom

detta inte följer första stycket. Utgifter iverksamheten även när ettav
handelsbolag för lottsedlar eller för andra liknande insatserinköp av
i lotteri inte kostnad i verksamheten.anses som

kostnadTill i näringsverksam-
förlusterhet hänförs vidare som

har uppkommit i verksamheten
följer punktinte 33annatom av

eller särskilda skäl avdrags-mot

3 Senaste lydelse 1990:650.
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föreligger. För förlusträtt att en
kontanta medel pá grundav av

brott skall ha uppkommitanses
deni verksamheten krävs att

förlustensskattskyldige visar
storlek, förlusten uppkommitatt

handlingbrottslig samtgenom
den tillgångar verk-iatt avser

samheten. Har förlusten kon-av
medel uppkommittanta genom

stöld eller rån medges inte
avdrag med beloppstörre än
vad sedvan-motsvarar ettsom
ligt innehav kontanter iav
verksamheten såvida särskilda

föreligger. denskäl inte Om
försäk-skattskyldige har erhållit

för förlustringsersättning av
brottkontanta medel genom

andramedges hinderutan av
och tredje meningen avdrag med

belopp ersätt-ett motsvararsom
självriskningen och den som

har utgått.

juli 1996 och tillämpas första gångenlag träder i kraft den lDenna
års taxering.vid 1998
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till2 Förslag lag ändring i statliglagen 1947:576om om
inkomstskatt

föreskrivs frågaHärigenom i lagen 1947:576 statligom om
inkomstskatt

dels skall följande2 § 4 ha lydelse,att mom.
dels det i lagen skall införas 2 § 16att ett nytt moment, mom., av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
m0m.3 Bestämmelserna i andra-åttonde styckena nedan gäller4 i

fråga fusioner enligtom
kap. aktiebolagslagen14 22 § 1975:1385,
kap. och 8 lagen2. 12 3 1987:667 ekonomiskaom

föreningar,
kap.11 och 18 §§ bankaktiebolagslagen 1987:618,1

4. 7 kap. 2 och 8 §§ sparbankslagen 1987:619,
föreningsbankslagen10 kap. 2 och 9 §§ 1987:620,5.

kap. och 18 försäkringsrörelselagen 1982:713.15 1a
fordringar och liknande tillgångar hos det ÖvertagandeHar lager,

företaget tagits till högre värde det värde i beskattningsav-än somupp
seende gäller för det överlåtande företaget, skall det Övertagande

mellanskillnaden intäkt.företaget ta upp som
byggnad, markanläggning, maskin eller inventarium,Har annat

hyresrätt eller tillgång goodwills övertagits skallpatenträtt, naturav
beräkning värdeminskningsavdrag och vad återstårvid av av som

anskaffningsvärdeoavskrivet tillgångens överlåtandeav anses som om
och Övertagande företag utgjort skattskyldig.en

inventarier eller andra tillgångar får skrivas enligtHar som av
reglerna för räkenskapsenlig avskrivning övertagits och har dessa

följertillgångar i räkenskaperna tagits till högre värde vadän somupp
tredje stycket, har det Övertagande företaget efterrätt ävenattav

fusionen tillämpa räkenskapsenlig avskrivning. Som förutsättning
beskattningsårgäller mellanskillnaden intäkt under detatt tas upp som

då fusionen genomförs eller med tredjedel för nämnda beskattnings-en
två följande åren.år och och de närmastvart ett av

3 1994:1859.Senaste lydelse
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anskaffningsvärde ochbeträffande skogensövertagits skallskogHar
Övertagandeöverlåtande ochingångsvärdegällande anses som om

skattskyldig.företag utgjort en
utgifter övertagits och har detför framtidabetalningsansvaretHar
för utgifterna skall beloppföretaget medgetts avdragöverlåtande ett

Övertagandeintäkt hos detavdraget tasmotsvarar upp somsom
medför Övertagande företagetAvdragsrätten detföretaget. prövas

beskatt-vid utgångenförhållanden gällerutgångspunkt i de avsom
ningsâret.

realisationsvinst ellerskattepliktigskall inte leda till någonFusionen
företagen.för något de deltaganderealisationsförlustavdragsgill av

skall vid bedömandetövertagits vid fusionentillgångarAvyttras som
avdragsgill reali-realisationsvinst ellerskattepliktigfrågan omav

Övertagandeöverlåtande ochuppkommitsationsförlust anses som om
också dågällerskattskyldig. Vadföretag utgjort ettsagtsnuen

övertagitsförsäkringsbeståndförsäkringsföretags hela ett annatav
försäkringsföretag.

för underskotttill avdragföretaget harÖvertagandeDet rättsamma
haftskulle hadet överlåtande företageti 14 omsomavses mom.som

enligtfåmansföretagmoderbolagetinte Omfusionen ägt ettvarrum.
1928:370kommunalskattelagentill 32 §anvisningarnapunkt 14 av

sådanteller dotterbolagetbeskattningsåretvid utgången ettvarav
beskattningsåret krävsföregåendeingången detföretag vid närmastav

itiondelar aktiernaniomoderbolaget ägdedock änatt avmer
Vid fusion mellansistnämnda tidpunkten.vid dendotterbolaget

båda föreningarnaföreningar krävsekonomiska är attatt anse som
kooperativa enligt 8 mom.

gällermeningarnaförsta och andrai sjunde stycketBestämmelserna
egendom elleryrkesmässigt överlåterickedå juridiskockså personen

såvidajuridisk§§ tilli 25-31rättighet personen annansom avses
ochmoderföretagföretagenmed förlust ochöverlåtelsen sker är

Vidareledning.huvudsakeller står under idotterföretag gemensam
värdeminskningsavdragbestämmelsernaavsedda falligäller omnu

styckena.tredje och femteim.m.
gälleroch andra meningarnastycket förstaBestämmelserna i sjunde

iaktiestycketi niondevadvidare utöver omangessom --
ellerföreningekonomiskandel i handelsbolag,elleraktiebolag

företag inomtill svensktöverlåtsjuridiskutländsk ett sammaperson
aktiebolag,i koncernenmoderföretagetsåvida ärkoncern ett en

skadeförsäkrings-ömsesidigtsparbank ellerekonomisk förening, etten
led iandelen innehasaktien ellerden överlåtnaföretag och ettsom

företag, kanutländsktöverlåtelsen tillverksamhet. Skerkoncernens ett
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regeringen eller myndighet regeringen bestämmer medge befrielsesom
från beskattning för vinst.

Avdrag förmedges kostnader
i samband med fusion, till
exempel för rådgivning, pro-
spekt och annonsering. Detta
gäller sådan fusion isom avses
första stycket punkt 2-6 samt
fusion enligt 14 kap. 1 § aktie-
bolagslagen 1975:1385.

I samband med sådan fusion i första stycket skallsom avses
uttagsbeskattning enligt punkt fjärde1 stycket anvisningarna tillav
22 § kommunalskattelagen inte ske.

Har tillgång delats till företag frikallat frånärut etten som
skattskyldighet för utdelningen enligt 7 § 8 tillämpas be-mom.
stämmelserna i andra, tredje femteoch styckena sjunde stycketsamt
första och andra meningarna det utdelande företaget inte uttags-om
beskattats enligt punkt fjärde1 stycket anvisningarna till §22av
kommunalskattelagen.

16 Ett aktiebolagmom.
medges avdrag för kostnader i
samband med ökning aktie-av
kapitalet för förvaltningoch av
bolagets kapital, till förexempel
rådgivning, prospekt, annonse-
ring och vinstutdelning. Det-

gäller ekonomisksamma en
förenings kostnader i samband
med ökning föreningensav
medlems- och förlagsinsatser

för förvaltning insat-samt av
serna.

Denna lag träder i kraft den juli 1996 och tillämpas1 första gången
vid 1998 års taxering.
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1970:599upphävande lagentill lag3 Förslag avom
tillinkomsttaxeringen avgifterförvidavdragom

AktiebolagVPCVärdepapperscentralen

vid inkomst-1970:599 avdragföreskrivs lagenHärigenom att om
VPC AktiebolagVärdepapperscentralenavgifter tillförtaxeringen

tillämpasår 1997. Lagenutgångenvidgällaskall upphöra att av
års taxeringar.och tidigarevid 1997alltjämt
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1 Inledning

1 Utredningsuppdraget

Enligt direktiven för utredningsarbetet dir. 1994:64, återfinnssom
i sin helhet i bilaga berör utredningsuppdraget i huvudsak två
grundläggande principer inom inkomstbeskattningen.

Den principen avdragär inte medges för utgifter förattena
förvärvskällans förvärvande, utvidgning eller förbättring. Enligt
direktiven skall utredningen bl.a. ställning till den förändringta om av
förvärvskällebegreppet har deägt åren påverkarsenastesom rum
frågan avdragsrätt vid förvärv förvärvskälla. Principensetc.om av en
relevans skall också belysas utifrån den samhällsutveckling harsom
skett sedan kommunalskattelagens tillkomst. I direktiven framhålls
bl.a. samhället i dag annorlunda och anpassningstakten tillatt ut attser
förändringar hög. Villkoren för näringsverksamhetär väsentligtär
annorlunda jämförda med de förhållanden rådde reglernanärsom
infördes.

Den andra grundläggande principen avdrag inte medges förär att
kapitalförluster vid den löpande beskattningen. Enligt direktiven
framstår avdragsförbudet för kapitalförluster många gånger som
orättvist och svårförklarligt. Det gäller särskilt i fråga förlusterom av
kontanta medel i näringsverksamhet. Syftet med uppdraget i denna del

utreda nuvarandeär bestämmelser lämpligen kan ändras ochatt om
avdragsrätten utvidgas. Oavsett vilket ställningstagande utredningen
kommer fram till bör enligt direktiven teknisk lösning tillen en
utvidgning avdragsrätten presenteras.av

Utredningsuppdraget vidare avdragsrätten för s.k. organisa-avser
tionskostnader. Avdragsrätten härför hänger med principensamman

avdrag inte medges för utgifter för förvärv förvärvskälla.att etc. av en
Många de utgifter brukar hänföras till organisations-av som gruppen
kostnader kan falla in under det området för-störreanses som avser

förvärvskälla.värv I utredningsuppdraget ingår lämnaetc. attav en
förslag till de regelförändringar kan behövas för be-attsom anpassa
stämmelserna till dagens förutsättningar driva näringsverksamhet.att
Enligt direktiven bör också förutsättningarna för föravdrag olika typer

organisationskostnader bli likfonniga vad fallet.än ärav mer som nu
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lantmäteri-förockså avdragsrättenslutligeninnefattarUppdraget
Även principenmedsambandkostnader hardemiakostnader. typ av

förvärvskälla.förvärvutgifter förförmedgesavdrag inte etc. enatt av
lantmäterikost-utsträckningvilkenibestår iUppdraget övervägaatt

frågaviktigdriftkostnad. En äravdragsgillabörnader omsom envara
strukturrationalisering.led iåtgärderna ärdet bör krävas ettatt en

omfattabörutvidgad avdragsrâtttillställningbörVidare tas om en
skogsbruk.ochjord-näringsverksamhet änäven annan
framläggsde förslagdirektiven bör sammantagnaEnligt varasom

nâgraInnebärsektorn.offentligaför denneutralakostnadsmässigt
finansierings-ocksåutredarenskallinkomsterminskadeförslag ange

förslag.

Utredningsarbetet1

och sekreterarenså jagbedrivitshuvudsakhar iUtredningsarbetet att
iingårfrågorolikaställningstagande i detillförslagutarbetat som

förförslagdessaframsuccessivt lagtoch experterna.uppdraget
synpunkterdetillmed hänsyndärefter bearbetatsharFörslagen som

framförts.har
mellanenighetuppnåmålsättningenbedrivits medharArbetet att

ochmig experterna.
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Principen2 förbud föravdragmotom

utgifter för förvärv, utvidgning eller

förbättring inkomstkällaav en

Inledningl

Grundläggande bestämmelser vad avdragsgilla kost-utgörom som
inkomstskatteberäkningen finns i 20 § paragrafensnader vid KL. I

första följande. Vid beräkningen inkomsten frånstycke sägs av
förvärvskälla skall alla omkostnader under beskattningsâret försärskild

bibehållande från samtligaintäkternas förvärvande och avräknas
influtiti eller värde bruttointäkt har iintäkter pengar pengars som

beskattningsâret.förvärvskällan under
för löpandebestämmelsen följer avgörande den avdragsrättenAv att

fråga utgift för intäkternas förvärvande ochdetär äratt enom
emellertid också uttryck förbibehållande. Bestämmelsen anses ge

föreligger för för förvärvskäl-principen avdragsrätt inte kostnaderatt
för kostnader för utvidgning ellerlans förvärvande och inte heller

befintliga förvärvskällan. Enligt direktiven skallförbättring denav
detta avdragsförbud fortfarande harutredningen belysa i vad mån

relevans.
princip lades fast hardirektiven sedan nämndaI sägs storaatt nu

pekas på evigförändringar skett i skattelagstiftningen. Bland attannat
skillnaderna i be-realisationsvinstbeskattning har införts och att

näringsverksam-och andra inkomster iskattning realisationsvinsterav
också förbudet avdragi har minskat. Dethet övrigt sägsäven motatt

eller utvidgning förvärvskällanför kostnader för förvärv genomav
frågasin betydelse, bl.a. ilagstiftning har förlorat mycket avsenare

utgifter för forsk-byggnader och inventarierbehandlingen samtavom
nings- och utvecklingsarbete.

knuten till begreppetmarkera denna princip inteFör äratt att
skatteberäkningsenhet kommerförvärvskälla i betydelsen särskild ter-

principen diskuteras, dettainkomstkälla användas näratt se ommen
särskilt avsnitt 2.3.
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2.2 Allmän bakgrund

teorierna 1928Något grundläggande bakom2.2.1 deom
års kommunalskattelag

inkomstskattelagstift-svenskaframhållas den modernaDet brukar att
års bevillningsförordning,den fram 1861ningen växte genomsom-

förmögenhetsskatt och slutligeninkomst- och1910 års förordning om
kring källteorin och detkommunalskattelag byggdes1928 års upp-

betydelse hadeinkomstbegreppet. Grundläggandenationalekonomiska
skall betala skatt iskattefönnågeprincipen, dvs.också att envar

förarbetena till KL 1927: 102till sin förmåga. seförhållande Av prop.
framhöllårs skatteberedning183 framgår 1924 attatt mans.

tämligen goddärför dennainkomstenbeskattar utgöraatt anses en
vederbörandes skatteförmåga.påmätare

inkomstkällorinkomster varaktigaEnligt källteorin skall endast ur
föreligger skattepliktig inkomstbestämma detbeskattas. För att enom

föreligger stabilteori först fastställa detmåste enligt denna att enman
avkastningkonstatera så fallet allinkomstkälla. Kan är äratt somman

däremot inteskattepliktig inkomst. Om dethärledas från källankan
vidvaraktig inkomstkälla,föreligga någonkan t.ex.somanses

frågadet enligt teorin inteavyttringar egendom,tillfälliga är omav
kapitalvinst eller, vid förlust, ickeicke skattepliktiginkomst utan om

avdragsgill kapitalförlust.
skatteplik-kapitalvinster i princip intekällteorin såledesEnligt anses

inkomstbe-nationalekonomiskautesluter detPâ motsvarandetiga. sätt
eftersom dessa intekapitalvinster inkomsten,medborgarnasgreppet ur

nationalekonomiskakonsumtionsförmåga. Enligt detnationensökar
nationalinkoms-vad ingår iinkomstbegreppet inkomstutgörs av som

framställningverksamhet,nettoinkomsten produktivdvs.ten, avav
ränteinkomsterkapitalavkastning, utdelning ochtjänster,ochvaror

Kapitalförvärv vilka kapitalvinsterränteutgifter. av utgörminus en
innebärnationalinkomstenbidra till ökningintetyp utanavanses

tillfrånöverflyttning nationalförrnögenhetendast person enenen av
annan

enligtinkomst hade utbildatsenlighet med denI syn som
gjordes i 1928det nationalekonomiska inkomstbegreppetkällteorin och
kapitalförvärvprincipiell distinktion mellanårs kommunalskattelag en
motsättningenlagen uppbyggdoch inkomst. kanDet sägas att var

1 femte upplagan, 26.Lodin m.fl., Inkomstskatt, s.
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mellan inkomst och kapitalförvärv. Denna motsättning korn till uttryck
också åtskillnadeni mellan avdragsgilla driftförluster och icke
avdragsgilla kapitalförluster.

Enligt 1928 års kommunalskattelag i dess ursprungliga lydelse
omfattade beskattningen inkomster från fem varaktiga inkomstkällor
inkomstslag: inkomst jordbruksfastighet, fastighet, rörelse,av annan
tjänst och kapital.

fannsDärutöver sjätte inkomstslag, tillfällig förvärvsverksamhet.ett
inkomstslagDetta innebar avvikelse från källteorin, eftersom deten

ligger i sakens tillfälliga inkomster inte härrör från någonnatur att
varaktig inkomstkälla. inkomstslagetI beskattades bl.a. vissa realisa-
tionsvinster. dessa vinster skulleAtt beskattas beskattningtrots att-

kapitalförvärv stred huvudprincipen motiverades medmot attav --
kapitalvinster borde betraktas inkomst det förelåg ettsom om
spekulationssyfte. Eftersom det svårt fastställa förelegatdetnärattvar

spekulationssyfte presumerades sådant syfte egendomenett ett om
förvärvats och sålts inom fem år lös egendom eller tio åroneröst
fast egendom.

2.2.2 Begreppet förvärvskälla

Begreppet förvärvskälla används vanligen i betydelsen vissnumera
avgränsad verksamhet särskiljas vid taxeringen. Så har det inteatt
alltid varit.

lagtext användesI begreppet förvärvskälla första gången år 1928 i
tidigareKL. I skattesammanhang användes vanligen uttrycket

inkomstkälla för beteckna särskild skatteberäkningsenhet.att en
språkbruket dock inte enhetligt. I sin kommentar till års1910var
skattelagstiftning använde således Wolcker begreppet inkomstkällavon

i vissa sammanhang underordnat begrepp och uttaladeett attsom
skatteberäkningen fick ske för flera inkomstkällor degemensamt om

affärhänföra till ochattvar en samma
gångenFörsta uttrycket förvärvskälla användes i offentligt tryck

såvitt bekant, i det s.k. Eiserman Wolckerska förslaget tillvar, von-
kommunalskattelag vilket presenterades år 1917. Också Regerings-

började använda uttrycket förvärvskällarätten redan innan KL började
tillämpas

2 Se Bexhed, Förvärvskällebegreppet, 23.s.
3 Se Bexhed, Förvärvskällebegreppet, 24.s.
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enhetligt.språkbruket varitKL harefter tillkomstenhellerInte av
användsförvärvskällauttrycketiblanddetförekommerSålunda att

på inkomstbenämninginkomstslag. Sommed begreppetsynonymt
särskildofta beteckningenanvänds dåför sigskall beräknassom

lydelsei dessstycket KL§ första18förvärvskälla se t.o.m.t.ex.
ocksåförekommerDetförsta stycket KL.§taxering och 20års1991

beteckna in-föranvänds i lagtextförvärvskälla attbegreppetatt
§35 1huvud severksamhetkomstskattepliktig över t.ex.taget mom.

taxering.års1991lydelsei dess1 KL t.o.m.
för-begreppetgåttutvecklingenkan attAllmänt sägas motatt

skatteberäkningsenhet ochsärskildbetecknakommitvärvskälla att en
inkomstslagbetecknaföranvändningkommit tillbegreppandra attatt

huvudverksamhetskattepliktig över taget.och
Även tillkomstenhetlig vid KL:snågorlundaterrninologin varom

förvärvskällainnebörden begreppetförändrademed årendenhar av
be-medförakommiti KLalla ändringarmed attkombination atti

Dettabetydelser i lagtext.olikai fleraförekommergreppet numera
årensmed dei sambandlagstiftarenha förbisetts senasteavsynes

förvärvskälleindel-Dåskattelagstiftningen.ändringar iomfattande
år sedanför någraslopadesväsentligti alltenligt 18 § KLningen

mängdförvärvskälla iändrades begreppetellerutmönstrades en --
härförnågra skälförekom,där detalla lagrumiinte utan attmen -

förknippadelagstiftarendärförskedde dettaUppenbarligen attangavs.
förvärvskällor. Detolikamellankvittningfråganmedbegreppet om

fleraanvänds iberäkningsenhetersärskildaemellertid märkaär att att
mellan olikagäller kvittningdetskattesammanhangandra än när

förvärvskällor lett tillharförvärvskällebegreppetFörändringen av
rättstillärnpningenfall försvårari vissabegreppsförvirring, vilkenen

224.199394:50jfr s.prop.
BeskattningpromemorianikansammanhangetI nämnas att av

Ändringar bolagsbeskattningen Dsinäringsverksamhet,enskild m.m.
avskaffas iskulleförvärvskällaföreslogs begreppet1993:28 att

ibytasenligt förslagetskulleskatteförfattningarna. Begreppet motut
remissvarverksamhet. I sittandra fallberäkningsenhet och ifallvissa

behållas förförvärvskälla skulleemellertid RSVförordade att termen
skatteförfattningarna.iantal ingreppundvika göra stortatt ettatt

199394:50 224.ståndpunkt prop.anslöt sig till RSV:sRegeringen s.

4 inkomstbeskattxiingen, 270Legalitetsprincipen vidHultqvist,Jfr s.
5 88 ff.Förvärvskällebegreppet,Se Bexhed, s.
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2.2.3 Inkomstslagens indelning i förvärvskällor

Reglerna före 1990 års skattereform

Före 1990 års skattereform indelades skattepliktig inkomst i olikasex
inkomstslag: tjänst, jordbruksfastighet, rörelse, fastighet,annan
tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Inkomstslagen indelades i sin

i olika förvärvskällor. Enligt 17 § andratur stycket KL skulle
inkomsten varje särskild förvärvskälla beräknas för sig jfrav
föregående avsnitt.

I 18 § fannsKL bestämmelsernärmare uppdelningen olikaom
särskilda förvärvskällor. Reglerna innebar i huvudsak följande.
Beträffande inkomstslagen jordbruksfastighet och fastighetannan
bildade varje fastighet, del fastighet eller komplex fastigheterav av

kunde förvaltningsenhetutgöra förvärvskälla. I frågasom anses en en
inkomstslaget rörelse utgjorde varje förvärvsverksamhetom som

kunde självständig rörelse förvärvskälla. Vad gälleranses som en en
dessa inkomstslag kunde det således finnastre obegränsat antalett
förvärvskällor. I inkomstslaget tjänst gjordes ingen uppdelning på
olika förvärvskällor, all inkomst hänfördes till förvärvs-utan samma
källa. Inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet indelades i två olika

v förvärvskällor; för försäljning egendom och lotterivinster ochen av en
Ävenför all övrig inkomst tillfällig förvärvsverksamhet. inkomst-av

slaget kapital indelades i två förvärvskällor. Alla kapitalinkomster,
bortsett från fastighet eller rörelse i utlandet, utgjorde förvärvskäl-en
la. Kapitalinkomster från fastighet eller rörelse i utlandet bildade
följaktligen förvärvskälla.en egen

Gällande rätt

Genom skatterefonnen år 1990 reducerades antalet inkomstslag från
till Enligt 17 § KL finns vid dentre. kommunalasex numera

beskattningen endast två inkomstslag: inkomst näringsverksamhetav
och inkomst tjänst. Det tredje inkomstslaget, inkomst kapital, ärav av
endast föremål för statlig beskattning.

Också reglerna inkomstslagens indelning i olika förvärvskällorom
har genomgått väsentliga förändringar. Uppdelningen olika
förvärvskällor begränsades redan 1990 års skattereform ochgenom
uppdelningen har därefter ytterligare begränsats. Från och med
inkornståret 1994 gäller följande regler.

För juridiska dödsbon huvudgörs över ingenutompersoner taget
uppdelning på olika förvärvskällor. All inkomst hänförs till ochen
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näringsverksam-inkomstslagetbeskattas iförvärvskälla, somsamma
SIL.sjätte stycketfemte och§ lhet; 2 mom.

kapitalochtjänstinkomstslageninnehållerfysiskaFör personer
alltså tillhänförsinkomst tjänstAllförvärvskälla.sinendast enavvar

kapitalinkomster. Däremotgäller föroch detsammaförvärvskällaenda
indelasfalli någranäringsverksamhetinkomstKLenligt 18 §skall av

ochfysiskaförbetydelseharReglernaförvärvskällor.olikai personer
dödsbon.

fysiskbedrivsnäringsverksamhetallHuvudregeln är av enatt som
ochtillhänförshandelsbolagellerdödsbo sammaett enettperson,

näringsverksamhetsjälvständigfördockUndantagförvärvskälla. görs
förvärvskälla.särskildtillhänförsalltidi utlandet ensom

näringsverk-driverfysiskinnebärBestämmelserna att personom en
tvâföreliggerfirmaenskilddels ihandelsbolag,dels isamhet ett en

varjeÄr bildarhandelsbolagolikai fleradelägarehanförvärvskällor.
handelsbolagdäremotOmförvärvskälla. etthandelsbolag separaten
näringsverk-inkomsthänförshandelsbolagiandel aväger ett annaten

förvärvskälla.ochtillbolagenbedrivssamhet sammaenavsom

20 § förstaibestämmelsenInnebörden2.3 av
KLstycket

allmännadenhävdasdetbrukarinledningsvis attharSom sagts
föruttryckstycket KLförsta20 §avdragsbestämmelsen i ger

för-förvärvskällansförföreliggerinteavdragsrättprincipen att
förbättringellerutvidgningförkostnaderförhellerinteochvärvande

förvärvskällan.befintligadenav
kommunalskatte-sedansakligtändratsinte harbestämmelsen,I som

särskildfråninkomstenberäkningenvidtillkomst, sägslagens att av
förbeskattningsâretunderomkostnaderallaskallförvärvskälla

samtligafrånavräknasbibehållandeochförvärvandeintäkternas
influtit iharbruttointäktvärdeelleriintäkter sompengarspengar

beskattningsåret.underförvärvskällan
nödvändigtdetinnebördbestämmelsens ärklargöraFör närmareatt

ianvändsdetförvärvskälla närbegreppetinnebördenfastställaatt av
tidigareförvärvskälla harBegreppetstycket KL.§ första20 som

detåren. Närbetydelseri olikaanvändaskommit genomnämnts att
sedan kommu-detdock klartdetKLstycketförsta är att20 §gäller

skatteberäk-särskildbetydelsenihartillkomst använtsnalskattelagens
ningsenhet.
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Mot den bakgrunden kan det vid första anblick framståen som
egendomligt bestämmelsen skulleatt uttryck för principen attge
avdrag inte medges för kostnader för förvärv förvärvskälla.etc. av en
Det ligger i sakens beräkningsenhetens storleknatur att växlar varje
inkomstår, alltefter hur verksamheten utvecklas. Också utifrån allmänt
språkbruk framstår det egendomligt tala kostnader förattsom attom
förvärva eller förbättra beräkningsenhet.en

För förstå bestämmelsensrätt ochatt principens innebörd måste
enligt min mening hålla i minnet den betydelse källteorin hademan

vid utformningen kommunalskattelagen. I inkomstskattesakkunnigasav
förslag till förordning inkomst- och förmögenhetsskatt SOUom
1923:69 10 talades i förslaget till nuvarande 20 § första stycket KLs.

utgifterna och omkostnaderna för intäkternas förvärvande ochom
förvärvskällornas bevarande och bibehållande. Det högst troligtär

i uttrycket förvärvskällornasatt bevarande och bibehållandeman
använde begreppet förvärvskälla i betydelsen inkomstkälla, varmed
avsägs verksamhet inkomst. I källteoretisk meningen som genererar

korrekt.°dettasynes mer
Läser bestämmelsen avdrag medges för kostnader förattman som

intäkternas förvärvande och för inkomstkällans bibehållande är
bestämmelsen förståelig utifrån källteorin. Enligt denna teori medges
inte avdrag för kostnader för källans anskaffning eller förbättring.
Däremot medges avdrag för kostnader för källans bibehållande.
Avdrag medges således dels för de kostnader har direktsom an-
knytning till intäkternas förvärvande, inköpskostnader för såldat.ex.

dels för kostnader för inkomstkällans bevarande,varor, t.ex. repara-
tion byggnad.av en

Hur under förarbetena till kommunalskattelagen betraktademan
kostnader för förvärva eller förkovra inkomstkällaatt kan belysasen
med följande uttalande kommunalskattekommitténs betänkandeur
Den kommunala beskattningen SOU 1924:53 411. Uttalandets.
gjordes i specialmotiveringen till bestämmelserna avdrag frånom
intäkt jordbruksfastighet.av

Då avdrag icke medgives för anskaffningskostnaden för byggnad,en
lika litet för till- eller ombyggnad densamma dylikasom av -
kostnader kapitalplaceringarutgöra måste ägaren berättigad att,anses-
i den mån byggnaden nedgår i värde, åtnjuta avdrag för värdeminsk-
ningen eller med andra 0rd för amortering det i byggnaden nedlagdaav
kapitalet. Om exempelvis uppför fabriksbyggnad, påen person en som

6 Jfr avsnitt 2.2.2 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen,samt s.
204 och 265.
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förbrukad, börårefter 25slitning måstestarkgrund antagas varaav
giva såtidnämndaskall underdriften storberäknat,havahan att

denTill den delbyggnadskostnaden.täckerden ävenavkastning, att
denkostnad utgördennaamorteringavkastningenårliga motsvarar av

kapitaluttag,blottförintäktnågon ägaren ettverket icke utani själva
iresultatSammabeskattas.inkomstbör såsomgivetvis ickesom

avkastningenheladock,beskattningshänseende emås upptagetmanom
kapitaluttag,dyliktfördärifrånavdragmedgiverintäkt,såsom men

värdeminskning.byggnadensibestående

källteorinmedi enlighetsåledesansågKommunalskattekommittén -
byggnad inteförbättringellerför förvärvkostnaden varenavatt-

kapitalinvestering. För ettfrågadeteftersomavdragsgill, enomvar
inteprincipiskulle avdragförbättringsådanellerförvärvsådant en

förbrukningenförmedgesavdragskulleDäremotmedges. av
kapitalinvesteringen.

förjaghar attvad attbakgrund sagtsMot manansernusomav
tankarutifrån destycket KLförsta20 §ibestämmelsenförståkunna

uttryckdenKL börutfommingen sägagrund för atttilllåg geravsom
kostnaderföravdragomedelbartförbudföreliggerför det motettatt

inkomstkälla enutvidgningellerförbättringförvärv,för enav
ocksåkan sägasinkomster. Det attverksamhet avgenererarsom

förinvesteringskostnaderkapitalplaceringarföljerbestämmelsen att
avdragsgilla.direktprincip inteiintäkter ärframtidaförvärv av

finansiella investe-flertaletgällerdettydligprincip närDenna är
Principen haraktier.för köpintemedgesAvdragringar. t.ex. av

grundutbildningskostnader segällerdetgenomslagfått närvidare
reglerockså deprincipentydligt utslagEtt omavsnitt.nästa varav

kontantprincipenenligtjordbruksfastighetinkomstberäkning avav
avdraginnebartaxering. Dessaårs1979 atttillämpasfick t.o.m.som

inventarier. Förellerdjuranskaffningenförstaför denfick skeinte av
såldaförersättningtillinventarierellerdjuranskaffningutgift för av

däremotmedgavsersättningsanskafffningsådanautrangeradeeller
underbetalts kontantbelopphela detmedgångavdrag somen

bibehållaförkostnadfrågadå attbeskattningsâret. Det enomvar
inkomstkällan.

medi taktdockinkomstkälla kanför förvärvUtgifter etc. enav
driftkostnadersåsomavdragsgillablitillgångenförbrukningen av

föravdragskett kanså inteOmvärdeminskningsavdrag. an-genom
egendomensförvärvadevid denfrågaiskaffningskostnaden komma

avyttring.
praxisenligtkanvärdeminskningsavdrag attgäller noterasVad

inventariumdåför tidmedgesavskrivning även ettskattemässig
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befunnit sig i näringsidkares i bruk på någotägo utan atten vara
RÅangivet 1994 ref.se 78. Detta innebär avdragnärmare sätt att

kan komma medges tillgången inte fysiskt förbrukas.ävenatt om
Motsvarande blir fallet den skattemässiga avskrivningen är störreom

den faktiska värdeminskning följer utnyttjandetän till-som av av
gången.

bakgrundMot vad har i detta avsnitt kommer i detsagtsav som
följande inkomstkälla användas i stället förtermen att termen
förvärvskälla principen avdrag inte medges för förvärvnär att etc. av
förvärvskälla diskuteras. Härigenom markeras för-det inte äratt
värvskälla i betydelsen särskild skatteberäkningsenhet som avses.

2.4 principensNärmare betydelseom

2.4.1 Inkomstslaget tjänst

När det gäller inkomstslaget tjänst kan den skattskyldige bara ha en
förvärvskälla i betydelsen skatteberäkningsenhet. Däremot kan han
ha flera inkomstkällor. Ett tydligt exempel på detta är en person som
har två olika anställningar. har förvärvskälla,Han i den meningen

i 20 § första stycket två inkomstkällor,KL, i be-som avses men
tydelsen verksamheter inkomster.som genererar

brukar hävdas följdDet principen avdrag inte medgesatt atten av
för förvärv inkomstkälla avdrag inte medges föräretc. attav en
grundutbildningskostnader.7 Kostnader för skol- och högskolestudier
eller utbildning kan sikte på anställning eller tjänstsägas taarman som

således i princip inte avdragsgilla. Däremot fortbildningskost-är anses
nader, kostnader fördvs. bibehålla redan förvärvade kunskaper,att
avdragsgilla. sistnämnda kostnader inte betrakta kostnaderär att som
för förvärv inkomstkälla härför därföroch avdragsrätt äretc. av en en
förenlig med källteorin enligt källteorin medges avdrag för kostnader
för inkomstkällas bibehållande. Om anställd har genomgåtten en en
utbildning för kunna bibehålla sin tjänst såledeskostnadenäratt

RÅavdragsgill. Till exempel medgavs i 1947 Fi 863 barnmorskaen
föravdrag genomgående repetitionskurs, förnödvändigav en som var

hon skulle bibehålla kompetensen.att
heller förInte andra kostnader erhållande anställning ärav en

RÅavdragsgilla. I 1966 Fi 219 vägrades sålunda för kostnaderavdrag

7 Se RSV:s Handledning för beskattning inkomst vidoch förmögenhett.ex. av m.m.
1995 års taxering, 334.Del s.
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exempel på avdrag intesöka anställning. Ettför attannatatt en ny
flyttninginkomstkälla kostnader för imedges för förvärv är attav en

inte avdragsgilla.byte anställning i allmänhetsamband med ärav
RÅ79 utomlands bosatt skattskyl-framgår bl.a. 1:71, därDetta enav

för kostnader förvägrades avdragtagit anställning i Sverigedig som
i samband med han tillträtt ochhemlandet och Sverigemellan attresor

RÅ ref. Endast denockså 1955 20.anställningen selämnat om
flytta i tjänstenanställningsvillkor varit skyldigenligt sinaanställde att

detdet sammanhanget kanmedges. I härkan avdrag attnoteras
i punktinförts fjärde stycke 4års taxering harfr.o.m. 1995 ett nytt av

förregeln till avdragtill 33 § KL. Denanvisningarna rättnya ger
framträdandetillträdande ellerför inom Sverige vidkostnader avresor

fordratAvdragsrätten hars.k. inställelseresor.eller uppdrag,tjänst
förprincipen kostnadereftersom den stridersärskilt lagstöd, attmot

199394:90jfravdragsgillainkomstkälla inteförvärv är prop.av en
46 f..s.

finnsbör ställa sig detenligt min meningfråga ärDen omman
utvidgning ochutgifter för förvärv,absolut avdragsförbud förnågot

kangäller inkomstslaget tjänstinkomstkälla. Vadförbättring av en
kanOm kostnadockså uttryckas följandefrågan sägassätt. en

eller förbättringförvärv, utvidgningkostnad förutgöra av enen
avdragsgillkostnaden likväl kanutesluter dettainkomstkälla att vara

dvs.förvärvande och bibehållande,kostnad för intäkternas ensom en
Vilketmed andra 0rd.tjänsten Ellerkostnad för fullgörande av

förkostnadoch avgörande: detförhållande det primära ärär att en
förkostnadinkomstkälla eller detförvärv ärattetc. enav en

fullgörande tjänstenav
dennedlagda innanutbildningskostnadergällerVad ärsom

framstår avdragsför-inkomstkällanågon skattepliktigskattskyldige har
skatteplik-finnsnedlagda innan detsjälvklart. Kostnaderbudet ensom

kan detavdragsgilla. Iden meningeni princip aldrigtig verksamhet är
avdragsförbudabsolutföreligga allmänt ochsåledes motsägas ett

dockinkomstkälla. Det börför förvärvkostnader attnoterasav en
näringsverksamhet.inkomstslagetgäller fullt fördetta inte ut

näringsverksamhet kanuppbyggnadsskedeUtgiftema under ett enav
verksamhetentillgångsvärde och dras närnormalt etttas avupp som

avsnitt.Sehar nästastartat.
grundutbildningkostnader föruppkommer därefter hurFråga som

inkomstslagetinkomstkälla iskattskyldige harnedlagda dennärär en
kostnader föravdragsförbud förfinnsbetraktas Om dettjänst ett

sådanainkomstkälla bordeutvidgningförvärv, förbättring eller av en
avdragsgilla.kostnader aldrig vara
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Rättspraxis enligt min mening vid handen det inte finnsattger
något sådant absolut avdragsförbud. Tvärtom finns det flera rättsfall
från Regeringsrätten där avdrag har medgetts utbildningenatttrots
varit ägnad medföra högre kompetens för den skattskyldige dvs.att
haft karaktär grundutbildning. Nedan några påexempel detta.av ges

RÅ 1967 ref. hadeI 52 I yrkeslärare genomgått kursen en
anordnad Överstyrelsen för yrkesutbildning erhållitoch ersättningav
från Överstyrelsen under utbildningen. Regeringsrätten medgav avdrag
för utbildningskostnaderna följandemed motivering. Enär särskild
ersättning utgått för genomgång ifrågavarande kurs och deltagandetav
i kursen, med hänsyn till sålunda och i övrigt omständigheter,upplysta

fullgörandejämställa med tjänst, skall ersättningen beskattasär att av
såsom intäkt tjänst och avdrag medgivas för därmed förenadeav
merkostnader, ändå genomgången kursen ägnad medföraäratt attav
högre kompetens.

RÅ ref.I 1967 52 III sjuksköterska tjänstledig med bibehåll-var en
löneförmåner under tiden hon genomgick lärarlinjen vid Statensna

institut för högre utbildning sjuksköterskor i Göteborg. Regerings-av
för merkostnadermedgav avdrag i samband med kursen ändårätten

genomgången ägnadkursen medföra högre kompetens.äratt attav
RÅaktuellt exempel 1994 ref. på grundEtt Enär person som av

arbetsskada genomgick rehabilitering och utbildade sig till idrottskon-
sulent uppbar sjukpenning hade kunnat honom han intevägrassom om
hade underkastat sig rehabiliteringen. Regeringsrätten uttalade: Vid
sådant förhållande och då sjukpenningen skattepliktig intäktutgör är
genomgången rehabiliteringen jämställa med fullgörandeatt avav
tjänst. K därför berättigad till avdrag för kostnader i sambandJan är
med rehabiliteringen.

RÅaktuelltYtterligare exempel 1994 55. En lärareärett not.
genomgick under tjänstledighet utbildning till talpedagog och erhöll
under utbildningen särskilt utbildningsarvode enligt förordningen
UHÄ-FS 1979:118 förmåner vid genomgång utbildning påom av
speciallärarlinje. Regeringsrätten farm merkostnader föranleddaatt av
utbildningen avdragsgilla med följande motivering. Arvodetvar

skattepliktig intäkt och genomgången utbildningen i fråga ärutgör av
den ägnad medföra högre kompetensäroavsett att att att-- -

jämställa med fullgörande tjänst.av
rättsfall blir avdragSlutsatsen dessa enligt min mening attav

för grundutbildningskostnader, kostnader innebärmedges dvs. attsom
kaninkomstkällan förbättras, i den mån kostnaderna för utbildningen

Är frågakostnader för fullgörande tjänsten. det om ensom avses
inkomstkällan samtidigtsådan kostnad spelar det ingen roll att

utbildningskostnaden kanförbättras. primära såledesDet är sesom
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tjänsten eller och dettakostnad för fullgörande är enavsom en
för grundutbildningskostnader måste denbevisfrága. För få avdragatt

för fullgörandefråga kostnadskattskyldige styrka det äratt avom en
framgår rättsfallen sker detta i praktikentjänsten. Såvitt attgenomav

motsvarandeutgått oavkortad lön ellerunder utbildningstidendet
från någon arbetsgivarenersättningen utgåttersättning när änannan

utgått med stödrättsfall fråga ersättningdet i samtligaär som avom
författning.8 utgått det såledesHar sådan ersättning utgör en presum-

kostnader för fullgörande tjänsten. Fördet frågation för äratt avom
presumtiondock tilläggas någon sådanmissförstånd börundvika attatt

uppställas beträffande fåmansföretagförbehållslöst torde kunnainte
tvåpartsförhållande mellan arbets-något reelltdär ofta inte finnsdet

givare och anställd.
har lönenhuvud inte utgått ellerersättningHar däremot över taget
RÅ 1967medges inte avdragunder utbildningen sereducerats t.ex.

anförts beror dettaenlighet med vadref. 52 och IV. I som ovan
utbildningskostnadenmening intedock enligt min att ses som en

påförbättring inkomstkällanavdragsgill kostnad föricke attutanav
det kostnadförmått styrka ärskattskyldige inteden äratt somen

föringen kostnadfullgörande, dvs. detför tjänstensnödvändig är
bibehållande.förvärvande ochintäkternas

tala ovanståenderättsfall kanEtt emot resonemangsom synas -
utbildningskostnad kanavgörande för avdragsrättendvs. äratt om en

frågadetfullgörande tjänsten, intekostnad för äromavenses som
RÅ84 Regerings-1:13.grundutbildningskostnader eller ärom -

påanställd revisorfallvägrade i dettarätten somperson som varen
Kommerskollegi-kostnad för ansökan hosrevisionsbyrå avdrag fören

första gången.detta erhöllsrevisorgodkännande näret somom
revisor hargodkännandetföljande. GenomMotiveringen somvar

kompetensförvärvat formellinom sitt yrke ärKristina H somen
ägde.hon dessförinnandenstörre än

Regeringsrättenvisserligen tolkasMotiveringen kan ansettattsom
revisorsgodkännandetskattskyldigedeni och medatt att genom
inkomstkällan, skulledvs. förbättratförvärvat högre kompetens,en

sådan tolkningavdrag för kostnaden. Enuteslutet medgedet attvara
rättsfall därutgången i ovannämndaemellertid ihop medgår inte

anställdeutbildningen inneburit denavdrag har medgetts atttrots att
rättsfallet intebör ocksåförvärvat högre kompetens. Det attnoterasen

framgårreferatet inteutbildningskostnader och detatt avavser
hos arbetstagarenföranletts intressehuruvida kostnaden attegetettav

8 Sjökvist, 1995, 175.Se Skattenytt s.
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förvärva den aktuella kompetensen eller arbetsgivaren detatt ansettav
nödvändigt hon förvärvade kompetensen.att

Man kan fråga sig vad resultatet hade blivit arbetsgivaren hadeom
stått för ansökningskostnaden. Om det avgörande för avdragsrätten är
huruvida kostnaden medfört kompetensen blivit högre eller bordeatt
utgången ha blivit den anställda förmånbeskattats för beloppatt ett
motsvarande ansökningsavgiften. Enligt min mening det emellertidär
inte uteslutet utgången hade blivit dvs. den skattskyl-att atten annan
dige inte hade förmånsbeskattats. I enlighet med nämndaovan
rättsfall där avdrag har medgetts för merkostnader i samband med
utbildning utbildningen medfört högre kompetens för dentrots att en
skattskyldige det möjligt komma framär till det nödvändigäratt att en
kostnad för fullgörande tjänsten, eftersom arbetsgivaren stått förav
kostnaden och denna har direkt samband med den anställdesett
arbetsuppgifter. lederDetta då till förmånsbeskattningen inte skallatt
ske.

Mot bakrund vad har jagsagts attav som nu anser man av
RÅ84rättsfallet 1:13 inte kan dra den slutsatsen det föreliggeratt ett

absolut förbud avdrag för kostnader medför den enskildemot attsom
förvärvar högre kompetens, dvs. förbättrar inkomstkällan.en

Slutligen kan i betänkandetnämnas Personalavveckling,att ut-
bildning och beskattning SOU 1995:94, nyligen har lämnatssom av
Utredningen beskattning förmåner i samband med uppsägningom av
och utbildning, föreslås bl.a. det införs bestämmelse i 32 §att en ny
KL föreskriver förmån utbildning väsentligatt ärsom av som av
betydelse för arbetsgivarens verksamhet inte skall intäkt.tas upp som
Detta medför går ifrån gränsdragningen mellan fortbildningatt man
och grundutbildning. Utredningen föreslår inte några ändrade avdrags-
regler för den enskildes kostnader i samband med utbildning under
pågående anställning.

2.4.2 Inkomstslaget näringsverksamhet

Genom värdeminskningsavdrag i regel medges för utgifter föratt
förvärv anläggningstillsgångar har det principiella avdragsförbudetav

avdrag för kostnader för förvärv inkomstkälla imot etc. av en
praktiken begränsad betydelse. Vid förvärv näringsverksamhetav en
medges sålunda föravdrag förvärvade inventarier årligagenom
värdeminskningsavdrag. På motsvarande kan utgifter för förvärvsätt

anläggningstillgångar innan skattepliktig verksamhet harav en
påbörjats bli avdragsgilla vid verksamhetensatt start tasgenom upp

tillgång.som en
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varjesakensidet liggerockså attkan naturAllmänt sägas att
ursprungligadendettaexpanderar görföretag attgenomsom

förvärvas.inkomstkällaellerförkovrasinkomstkällan att en nygenom
något hindersig inteoch fördock i mot attförhållande utgörDetta

exempelNågraexpansionen.medsambandutgifter iförmedge avdrag
harvadkan belysa sagts.som nu

maskinerytterligareförvärvaexpanderarföretagOm attett genom
regelavdragsgill ihärförutgifteninventarierandraeller är genom

föreliggeravdragsrättvärdeminskningsavdrag. Denna atttrotsårliga
utvidgasinkomstkällanursprungligadeninnebärocksåförvärvet att

eller förbättras.
näringsfastigheter.avskrivningförreglernaexempelEtt ärannat

skallbyggnadochbåde markbestårfastighetFörvärvas avsomen
byggnadenmarkenfördelasnormaltanskaffningsutgiften resp.

6punktfastighetstaxeringenvidfastställtsvärdenutifrån de avsom
anskaffningsutgiftendeldenFörtill 23 § KL.anvisningarna somav

värde-årligaformavdrag imedgesbyggnadenbelöpakan avanses
kanförvärvsådanamedgesAvdragminskningsavdrag. atttrots

inkomstkälla.förvärvtillhänföras etc. av en
förmedgesinteavdragprincipendockfall kommer attI ett par

anskaff-deldenuttryck. Förinkomstkälla tillförvärv avetc. av en
medgesmarkenpåbelöpernäringsfastighetförningskostnaden somen

hamarkenföljer ettvärdeminskningsavdrag. Detta attinte ansesav
Är detverksamheten.iförbrukasdärför intevärde ochbestående
avdrag.medgesförbrukasmarkkostnadfrågadäremot somenom

markanläggningar.följaktligenmedgesAvskrivning
inteavdraggenomslagprincipens ärexempel attEtt annat

förvärvutgifter förförbeskattningenlöpandevid denmedges av
för aktierAnskaffningsutgiften etc.i bolag.andelarandraaktier eller

kostnadsföras isålunda intekananläggningstillgångarutgörsom
Kommunal-värdeminskningsavdrag.näringsverksamheten genom

värdeminskningsavdragsådanareglerinnehåller ingaskattelagen om
därförmedgesAvdragpraxis.imedgivitshellerinteharoch avdrag
Medavyttring.aktiensvidförlustberäkningenellerförst vid vinst-

harföretagdetSIL§ 2enligt 24jämställs attavyttring sommom.
Attlikvidation.iellerkonkurs trättiförsattsharaktien etc.utgett

med desammanhängervärdeminskningförmedgesavdrag inte
vidrealisationsvinstbeskattningenförgällerbestämmelser som
intevinst skersådanberäkningVidaktierförsäljning avm.m.av

avdragOmvärdeminskningsavdrag.återvunnabeskattningnågon av
dettaskulleberäknadendastvärdeminskning ärförmedgavs som

Del198081:68 Askattelättnad sedefinitivleda tillkunna prop.en
rimligmedsvårtmycketdetockså är attbetydelseAv är200. atts.
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grad säkerhet värdera aktier inte marknadsnoteras se SOUav som
1989:34 253 och värdeminskning förekommer den sällanatt ärs. om
definitiv.

Som framgått vad finns det i praktiken inte någotsagtsav som ovan
generellt avdragsförbud för kostnader för förvärv, utvidgning eller
förbättring inkomstkälla. Det avgörande i ställetär det ärav en om
fråga kostnad för intäkternas förvärvande eller bibehållande.om en

inkornstslagetFör näringsverksamhet kan det också uttryckas på så sätt
det centrala det kostnadär i verksamheten ellerär inte. Kanatt om en
viss utgift betraktas driftkostnad medges avdrag ävenen som en om

utgiften samtidigt kan kostnad för förvärv,sägas utvidgningvara en
eller förbättring inkomstkälla.av en

Det bör i detta sammanhang slutligen framhållas den svenskaatt
skattelagstiftningen också bygger den principen till beskattningatt
för viss tidsperiod beskattningsåret periodentasen upp- -
löpande intäkter efter avdrag för på tidsperiod belöpandesamma
omkostnader. Varje beskattningsår skall således i princip belastas
endast med sina kostnader. Denna princip medför kostnadenattegna
för anskaffning sådana tillgångar i verksamhet vilka kanav en
användas under följd år inte får dras med gång. An-en av av en
skaffningskostnaden med andra 0rd inte förkostnadutgöraanses en
det år under vilket tillgången anskaffats, hänförlig till ochutan anses
fördelas på samtliga de år tillgången beräknas i bruk isom vara
företaget. I redovisningssammanhang brukar tala matchnings-man om
principen, dvs. kostnaderna skall redovisas samtidigt med deatt
intäkter de har skapat. Enligt min mening ligger det till handsnärmare

förklara det förhållandet omedelbart avdrag inte medges föratt att
anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar med hänvisning till
denna princip hänvisa till det föreliggerän grundläggandeatt att ett
förbud omedelbart föravdrag kostnader för förvärv, utvidgningmot
eller förbättring inkomstkälla. Teoretiskt kan dock givetvissettav en
båda principerna åberopas för förklara varför omedelbart avdragatt
inte förmedges anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar.

2.4.3 Inkomstslaget kapital

Inkomstslaget kapital föremålendast för statlig beskattning.är Genom
hänvisning i 2 § 1 SIL dock den allmänna avdragsbe-ärmom.
stämmelsen i första20 § stycket KL tillämplig vid taxeringen till
statlig inkomstskatt i den mån inte följer reglerna i SIL. Dettaannat av
innebär principen avdrag inte medges för kostnader för förvärvatt att
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förstai 20 §till uttryckkommainkomstkälla,etc. som ansesenav
kapital.inkomstvid beräkningockså gällerstycket KL, avav

ñmis vidarekapitalinkomstslagetavdrag iGrundläggande regler om
fåravdraghuvudregel gällerSomstycket SIL.första3 § 2 atti mom.

innebärförvärvande. Detför intäkternasomkostnader attförgöras
ochi aktiervid investeringarförbättringskostnaderochanskaffnings-

efterrealisationsvinstberäkningenvidförstfår avräknasfastigheter etc.
med vissarealisationsförlusterockså förmedgesAvdragavyttringen.

inskränkningar.
ränteutgifter avdrags-gällerhuvudregeln ärfrånundantagSom att

tillhänförligaintedebeskattningen ärlöpande ävengilla vid den om
iförvärvande.för intäkternasomkostnader

för förvärvkostnaderavdragsförbud förabsolut etc.Något av en
Vidkapital.inkomstslagetheller iinteföreliggerinkomstkälla

avyttradeför denfår avdragrealisationsvinst görasberäkning av
Anskaffningskostnaden utgöranskaffningskostnad.egendomens

ocksåden kanförvärvande,intäkternaskostnad föruppenbart menen
inkomstkållan.förvärvkostnad förutgörasägas aven

Sammanfattning2.4.4

principenavsnitt harföregåendeiredovisningen attframgåttSom av
iinkomstkällaförvärvförmedgesavdrag inte etc. numeraav en

tjänstinkomstslagetbetydelse. Förbegränsadpraktiken anses
ochutbildningskostnadergällerdetbetydelseha närprincipen

flyttningskostnader.
genomslagfulltfår dennäringsverksamhetinkomstslagetVad gäller

förverksamhetanläggningstillgångar isådanaförvärvvidendast enav
finan-mark ochvärdeminskningsavdragreglerdet saknasvilka om

bolag.andelar isåsomtillgångarsiella
inteKLförsta stycket§ordalydelsen i 20framhållasbörDet att

förvärv,kostnader förföravdragsförbudabsolutnågotinnehåller
absolutsådantNågotinkomstkälla.förbättringellerutvidgning enav

Bestämmelsenupprätthållits i praktiken.hellerinteavdragsförbud har
utgift kan utgörasägassåläsasstället sättmåste i att enom en

denbibehållandeförvärvande och ärför intäkternaskostnad
gälleroch detavgörande ävendettaavdragsgill. Det ärär omsom

utvidgningförvärv,kostnad församtidigt kan utgörautgiften sägas en
innehåller20 § KLEftersominkomstkälla.förbättringeller enav

kostnader,avdragsgillavad utgörbestämmelserallmänna somom
förtydligandeninnehållerbestämmelserinkornstslagensde olikamedan

detKL, kani 20 §grundbestämmelsernafrånavvikelseroch även
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också uttryckas på följande Vad gäller inkomstslaget näringsverk-sätt.
samhet utesluts inte avdragsrätt redan den grunden utgift kanatt en

kostnad för förvärv inkomstkällan detetc. utanses som en av
Påavgörande den kan kostnad i verksamheten.är om ses som en

detmotsvarande avdragsrätten i inkomstslaget tjänstsätt avgörs av om
fråga kostnader för fullgörande tjänsten ellerär om av

överväganden2.5

direktiven till utredningen de förändringar skettI harsägs att avsom
årenförvärvskälleindelningen de motiverar översynsenaste en av

förvärvskällebegreppet. pekas dels på efter 1990frågorna kring Det att
hänförs aktiebolag ellerårs skattereform skilda verksamheter i

till ochekonomiska föreningar mil. till inkomstslag ochett sammaen
beskatt-dels 1993 års reformeringförvärvskälla, att avgenom

för fysisk skildaenskilda näringsidkareningen även en personav
Ut-regel förvärvskälla jfr avsnitt 2.2.3.verksamheter utgörsom en

direktiven ställning till i vad mån dessaredningen skall enligt ta
påverka frågan avdragsrätt vidförändringar påverkat eller bör om

förvärv förvärvskälla.etc. av en
inte medges för förvärv,framgått principen avdragSom är attovan

meningutvidgning förvärvskälla enligt minförbättring eller av
betydelsentill begreppet förvärvskälla ihistoriskt inte knutensett

skatteberäkningsenhet. har markerat dettasärskild Jag attgenom
förvärvskällainkomstkälla i stället föranvända närtermentermen

principen har diskuterats.
till förvärvskällebegrep-faktum principen inte knutenAv det äratt

skatteberäkningsenhet följer enligt minbetydelsen särskildipet
förvärvskälleindelning har skett deförändringmening denatt somav

direkt bör påverkadirekt påverkar och inte helleråren intesenaste
innebörd.principens närmare

fåri källteorin enligt vilken intePrincipen har sin grund man
anskaffning förbättring, däremotinkomstkällas elleravdrag för menen

innebär det intebibehållande. Förenklat uttrycktför källans att man
verksamhetför utgifter för investering ifår omedelbart avdrag somen
vidmakthållafrågainkomst, det inte är att enom omgenererar

gjord investering.tidigare
skapaSyftet särskilda förvärvskälleindelningen har varitmed den att

kostnader hörformell för sortering de intäkter och somram aven
ochformella indelning intäkterförändring dennaihop. En avav

hjälpmedel vidteknisktkostnader, har karaktärennärmast ettavsom
påverkainte direktskattepliktiga inkomsten, kanberäkning denav
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avdragsgilla eller på vilketutgiftergrunderna för vilka sättärsom
värdeminsknings-kostnadsföras omedelbart,utgifter fårdessa genom

vid tillgångenseller förlustberäkningeneller vid vinst-avdrag
hur det skall drasavdragsgillt ochavyttring. Vadeventuella ärsom

teknisk beräkningsenhethurgivetvis inte primärt ärbestäms enavav
förvärvskälle-framhållasocksåsammanhang börutfonnad. I detta att

inkomst-betydelse för vadnågon direktinte har ärindelningen som
skall inkomstbeskattasinkomstAvgörande för ärskattepliktigt. om en

inkomstslaghänföras till någotkanfråga inkomstdet äratt somom en
iuttryckliga regleringenskattefri enligt denhelleroch inte ärsom

KL.19 §
förvärvskälleindelningen haändradedock denIndirekt synes

fall kan ha blivittill avdrag i vissamedfört möjligheterna större.att
ellernäringsverksamhet juridiskföljd all denDetta är att ensomaven

förvärvskälla enligthänförs till ochfysisk bedriver sammaenperson
Enligtundantag, avsnitt 2.2.3.regler med vissa mindregällande se

varje förvärvsverksamhetbestämmelser utgjorde i principtidigare som
förvärvskälla. Om rörelsesjälvständig rörelseatt enenvar anse som

arbetskraft ansågs ienskildeshuvudsakligen med denbedrevs egen
tillverksamheternaförvärvskälla föreligga. Varallmänhet artenen

ansågs i regelegentligt inre sammanhangoch någothelt olika utan
till 18 §punkt 3 anvisningarnaförvärvskällor föreligga seskilda av

före 1992 års taxering.i dess lydelseKL
skattepliktigdet föreliggerUtgifter nedlagda innanär ensom

fåavdragsgilla. går därför intei princip inte Detverksamhet är att
uppbyggnadsskedetläggs ned underavdrag för kostnader av ensom

tillgångs-utgifternaNormalt kan dockverksamhet. tas ettsomupp
därmedoch detnäringsverksamheten harvärde och dras när startatav

skattepliktig verksamhet.föreligger en
möjligttill 23 § KLpunkt 26 anvisningarnaVidare det enligtär av

förenäringsverksamhetenför utgifter ii efterhand få avdragatt
år dåfår utgifter under detpåbörjande. Avdragetverksamhetens avse

föregående året, underpåbörjades och detverksamheten närmast
förelegatomedelbart avdrag skulle haförutsättning tillrättatt om

också avsnitt 9.3.3.då hade varit i gång severksamheten redan
till någonexperimentkostnader inte lederUtvecklings- och attsom

möjligatill stånd däremot inteskattepliktig verksamhet kommer är att
något tillgångsvärde.eftersom de inte skapatdra av,

skattepliktig verksamhetbedriver vissde fall skattskyldig redanI en
rörelse iförvärvskälleindelningen i inkomstslagetkunde den tidigare

9 18 SOU 1989:34 250.Jfr Bexhed, Förvärvskällebegreppet, ochs. s.
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princip medföra nedlagda utvecklings- och experimentkostnaderatt
inte ansågs hänförliga till den bedrivna verksamheten de iutan att
stället ansågs syfta till få i gång verksamhet till sin karaktäratt en som

så artskild från den bedrivna den skulle utgöraattvar en egen
förvärvskälla den kom till stånd. Detta medförde utgifterna inteattom
kunde dras i den bedrivna verksamheten. Först det planeradeav om
projektet ledde fram till skattepliktig verksamhet och därmeden en
särskild förvärvskälla kunde de bli avdragsgilla. Om utvecklings- och

framexperimentkostnaderna däremot inte ledde till någon skattepliktig
verksamhet blev de aldrig avdragsgilla. fannsDet då ingen särskild

RÅförvärvskälla dra dem Från kanpraxis 1960 ref.nämnasatt av
36, där skeppsmäklare hade förvärvat tillverkarätten atten en
gasturbin. Efter under beskattningsåret ha tillverkat provturbinatt en
för 137 442 kr fann han projektet inte lönade sig. Avdrag nekadesatt
med motiveringen skeppsmäklaren inte hade bedrivit någon rörelse,att
eftersom någon tillverkning inte hade kommit till stånd.

gällande bestämmelser,Nu där huvudregeln all näringsverk-är att
samhet skattskyldig bedriver hänförs till förvärvskälla,som en samma

i viss mån ha medfört möjligheterna till avdrag för dennaatt typsynes
kostnader har utökats, eftersom det inte på motsvarandeav numera
kan bli aktuellt hänföra utvecklings- och experimentkostnadersätt att

till förvärvskälla.en ny
Jag har konstaterat den förändring förvärvskålleindel-attovan av

ningen skett bl.a. 1990 års skattereform inte direktsom genom
påverkar principen avdrag inte medges för förvärvatt etc. av en
inkomstkälla, den indirekt medförtha möjligheternaatt attmen synes
till avdrag i viss mån har ökat. Enligt direktiven bör förvärvskällefrå-

emellertid belysas anförsplan. Härvidäven ett annat attgan
förvärvskällebegreppet gammalt och grundläggande inom inkomst-är
beskattningen och det speglar samhälle genomgår lång-att ett som

förändringar. framhållsDet samhället idag annorlundaattsamma ser
och anpassningstakten till förändringar hög, inte minst i deärut att

mindre och medelstora företagen. Vidare anförs villkoren äratt
väsentligen annorlunda i dag reglerna infördes. I många fallän när
ställs krav på snabba anpassningar. fråga därförEn enligtärstora
direktiven i vad mån avdragsförbudet för kostnader för bl.a. utvidg-
ning eller förbättring förvärvskälla fortfarande har relevans ochav en
vilka förändringar kan erforderliga.som anses

Beträffande denna fråga kan följande avsnitt 2.3 harIsägas.
konstaterats principen uttryck för det föreligger förbudatt att ettger

omedelbart föravdrag kostnader för förvärv, förbättring ellermot
utvidgning inkomstkälla. Fullt genomslag får denna princip baraav en

medgervid inkomstberäkning enligt kontantprincipen, intesom
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tydligt exempelslitage. Ettgrundvärdeminskningsavdrag t.ex.av
inkomstberäkningde reglergenomslagprincipens fullapå avomvar

taxering.1979 årstillämpasfickjordbruksfastighet t.0.m.somav
nyanskaffningföravdrag medgavsingetinnebarBestämmelserna att

avdrag medgavsomedelbartdäremotinventarier medandjur ochav
ersättningsanskaffning.för

bokföringsmässigaenligtnäringsverksamhetberäknas allNumera
värdeminskning.förmedgesvarvid avdrag§ KL,grunder 24

beskattningenlöpandeavdrag vid denpraktikenmedges iHärigenom
inkomstkälla.förvärvhänförliga tillför kostnader är etc. av ensom

bolagandelar itillgångar såsomfinansiellaförvärvEndast vid ettav
ochnäringsverksamhetenanläggningstillgångar iblirandelarnaom

löpandevid dengenomslagprincipen fulltmark fårförvärvvid av
beskattningen.

inäringsverksamhetinkomstslagetdet iförhållandetDet att
utvidgningför förvärv,för utgifteravdragsrättföreliggerpraktiken

förvärvade till-i mån deninkomstkälla, denförbättringeller av en
anledningsaknasmedför deti verksamheten,förbrukas attgången att

grundläggandeföreslå någonsamhällsutvecklingentillmed hänvisning
avdragomedelbartgenerellt medgeprincipen. Attförändring t.ex.av

ellerinkomstkälla förbättrasinnebärinvesteringarför att ensom
skulle stridafråga. Detkomma igivetvis inte motutvidgas kan

matchningsprincipenden s.k.periodiseringsprinciper såsomallmänna
avsnitt 2.4.2.jfr ovan

mellandrasskalldiskuteraskan gränsendäremot ärVad varsom
anskaffningskost-tillhänförasskallutgiftersidan sådanaå somena

deföremål förblioch därmedanläggningstillgångför vissnaden en
sådanaandra sidanhärför och ågälleravdragsbestämmelser som

med förvärvetsambanddirektsådanthainte kanutgifter ettansessom
dennaExempeldirekt.får drasvarför detillgången, typ avavav

lantmäteri-aktieförvärv ochsamband medkonsultkostnader ifrågor är
9.4.7 ochi avsnittbehandlas bl.a.frågor kommerkostnader. Dessa att

10.5.
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3 Kapitalförluster bakgrund-

3.1 Inledning

I direktiven sägs nuvarande bestämmelser i princip innebäratt ett
avdragsförbud för kapitalförluster och avdragsförbudet mångaatt
gånger framstår orättvist och oförklarligt. Detta gäller enligtsom
direktiven särskilt i fråga förluster pä grund brott. Enligtom av
direktiven skall utredaren analysera förutsättningarna för och belysa
konsekvenserna utvidgning avdragsrätten hänsynävenav en samt taav
till lämpligheten sådan åtgärd. Oavsett vilket ställningstagandeav en
utredaren kommer fram till bör teknisk lösning till utvidgningen en

avdragsrätten presenteras.av

3.2 Definition begreppet kapitalförlusterav

I 20 § KL, innehåller grundläggande bestämmelser vadsom om som
avdragsgilla kostnaderutgör vid inkomstskatteberäkningen, ianges

andra stycket avdrag inte får för kapitalförluster,göras i vidareatt
mån särskilt föreskrivs.än Begreppet kapitalförlust definierassom
i punkt första5 stycket anvisningarna till lagrum. Enligtav samma
definitionen räknas till kapitalförlust förlust inte har sambandsom
med någon förvärvskälla förlust visserligen har sådantsamt som
samband inte kan förnormal förvärvskällan i fråga.men anses
Enligt anvisningspunktens andra stycke a-e skall vissa förluster,

i föroch sig måste betecknas onormala, ändå intesom som anses som
kapitalförluster se vidare avsnitt 3.4.2.

3.3 Historik

Nu gällande bestämmelser kapitalförluster har, förutom vissaom
mindre ändringar i samband med 1990 års skatterefonn, haft samma
utformning sedan 1984 års taxering.

Begreppet kapitalförlust dock äldre datum.är I 198081:68av prop.
Del B 194-198 finns historisk redogörelse för begreppets. en som
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1800-talet. Nedan görstill slutetsig tillbakasträcker merenav
historia.begreppetsgenomgångkortfattad av

lämnade årinkornstskattesakkunniga1918 årsbetänkandeI det som
kommunalskattelagen,tillförarbetenaled i1923, vilket ettvar

för-drabbar självaförlust,kapitalförlustomtalades somensom
utredningensEnligt120.1923:69sådan SOUsåsomvärvskällan s.

kapitalförluster.förinte medgesavdragskulleförfattningsförslag
uppkommithadeförvärvsverksamheti attFörlust engenomsomen

vilkenuteblivet ochverksamhetenibort inflytanormaltintäkt som
skulle enligtförvärvsverksamhetenled iingick såsomsåledes ett

kapitalförlust.såsomförslaget inte enanses
§ ochinfördes i 20kommunalskattelag1928 årstillkomstenVid av

kapitalförlust.bestämmelsertill 29 § KLanvisningarnapunkt 8 omav
avdraggäller i dag,vadlikhet mediföreskrevs, att20 § KLI som

kapitalförlust. Itillhänföraförlust,förfick ske ärinte attsom
ställdestill 29 § KLanvisningarna10punktsedermerapunkt 8 av
Endastdriftförlust.till begreppetkapitalförlust ibegreppet motsats

uteblivan-defmieradesDriftförlustgill.avdragsdriftförlusten somvar
innebarrörelsen. Dettaiinflytanormalt bortintäkt,det somenav

det ibeskaffenhetsådanuteblivande skulle attintäktensatt vara av
eventuelltmedräknasfråga kanförvärvsverksamhet, är,den varom

alltså ingårförlustenför vinst,ställetuppkommande förlust i attsamt
räknades inteTill driftförlustförvärvsverksamheten.led isåsom ett

normaltvadsidanlidit vidkan havaskattskyldigförlust, somavsom
regel ickesåledes iförvärvsverksamheten,led isåsomingår genomett

brandförstöringprisfall å ellerborgensförbindelse eller genomgenom
stadigva-tillanvändastillgångar,sådanaolyckshändelseeller somav

dylik,föranledesförlust,rörelsen. Denbruk irande enavsom
kapitalför-såsomskada,uppkommen ärrörelsenoberoende att anseav

vadrörelseiförlustervisserligen barabehandladePunkt 8lust. men
tillanvisningarnaenligtskullekapitalförlusterföreskrevsdär omsom

förvärvskällor.andraförgälla20 § KL även
förvärvsverksamhetuppkommit ihadeförlustenfalldeI en

nonnalitetpåkravprinciplagstiftning i1928 årssåledes ettuppställde
normaltKundeför förlusten.föreliggaskulleavdragsrättför manatt

avdragsgill.dennaverksamhetenivissförlustmedräkna art varav

1 SkattetidningSvenskWelinder,ocksåinnebördtidigareAngående begreppets se
inkomstbeskattningOmSandström,307-330101-122 och av1965, samt avs.

470 ff.tredje upplagan,rörelse, s.
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Bestämmelsen i punkt 10 anvisningarna till 29 § KLav om
kapitalförlust kom ändras vid tvâ tillfällen innan helt regleratt nya om
kapitalförlust infördes fr.0.m. 1984 års taxering.

År 1951 infördes i punkt 3 anvisningarna till 29 § bestäm-KLav
melser innebar intäkt vid avyttring inventarier iatt rörelsesom av
alltid i sin helhet skulle intäktutgöra rörelse. Samtidigt ändradesav
bestämmelsen i punkt 10 anvisningarna till 29 § KL föreskrevav som

till kapitalförlust skulle hänföras förlust prisfallatt på ellergenom
förstöring brand eller olyckshändelse sådana tillgångar,genom av

användas till stadigvarande bruk i rörelsen. Orden sådana till-som
Ändringengångar byttes fastighet. hade också sambandut mot

med det år 1938 hade införts regler för avskrivningatt pånya
inventarier bl.a. innebar avskrivningsplanen under vissaattsom
förutsättningar kunde frångâs. Dessa regler stred den då gällandemot
lydelsen punkt 10 anvisningarna till 29 § KL.av av

Den andra ändringen 1928 ârs regler kapitalförlust gjordesav om
âr 1965. Då infördes andra stycke i punkt 10 anvisningarna tillett av
29 § KL. Enligt detta stycke medgavs avdrag för ackordsförlust om-
det kunde ackordet hade sin grund i intressegemenskapantas att
mellan borgenär och gäldenär endast koncernbidrag hadeom-
kunnat lämnas mellan företagen. Skälet till regeln vinstattvar genom
ackord i praxis inte skattepliktig inkomst.utgöraansetts

År 1981 beslutades genomgripande förändringar kapital-om mer av
Ãndringarnaförlustbegreppets reglering ikommunalskattelagen. trädde

krafti vid 1984 års taxering prop. 198081:68, SkU 25 och 47, rskr.
234, SFS 1981:295. I 20 § andra stycket KL och punkt 5 anvis-av
ningarna till lagrum samlades då bestämmelserna kapital-samma om
förluster. Bestämmelserna iöverensstämmer med de i dagstort sett
gällande. 1981 ârs ändringar innebar dels kodiñering gällandeen av

dels ytterligarerätt, inskränkning kapitalförlustbegreppet fören av
näringsidkare.

Genom lagstiftningen upphävdes bl.a. bestämmelserna i punkt 10 av
anvisningarna till 29 § KL. Därigenom bortföll den definition av
driftförlustbegreppet farms i punkt 10. I gällande KL återfinnssom nu
inte driftförlust.termen

I nästföljande avsnitt redogörs för 1981 ârs bestämmelser.närmare
Redan här kan dock i 20 §nämnas andra stycket KL komatt att anges

avdrag inte får för förlust,göras hänföra till kapitalför-att är attsom
lust, i vidare mån får skeän enligt 36 §. Bestämmelsensom
infördes förtydligande vad redan gällde uttryckligtett utansom av som
lagstöd. förarbetenal prop. 198081:68 Del A 136 uttalas atts.
bestämmelsen i 20 § avdrag inte får ske för kapitalförlust äratt
missvisande. Kapitalförluster beaktas nämligen i utsträckning vidstor
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specialmotiveringeniVidarerealisationsvinst. sägsberäkning av
följande.196 bl.a.s.

jordbruks-inkomstslagenÄr i någotavdragsgillförlust inte aven
avdragsåledeskankapitalellertjänströrelse,fastighet,fastighet, annan

tillfälliginkomstenberäkningvidrealisationsförlust avmedges avsom
förlusteravdragsgillainteinkomstslagi övrigaAllaförvärvsverksanihet.

förvärvsverksanihet.tillfälliginkomstslagetidrasinteemellertidfår av
exempelvis0.d.aktier äregendomlös änavyttringvidFörlust annanav

andraochbåtarbilar,särskiltgälleravdragsgill. Dettainteregeli
egendomsådanskettharvärdeminskningbruksföremål. Den avsom

kanlevnadskostnad. Däremot t.ex.tillhänförlignämligenanses
drasvärdepapperoch motfastigheteravyttringvid avförluster av

realisationsvinster.

Gällande rätt3.4

Inledning3.4. l

inte fåravdragstycket KLandrai 20 § attSom närrmts angesovan
föreskrivs.särskiltmånvidarei änkapitalförlusterförgöras som

1990 årsmedsambandbestämmelsen ificklydelsenuvarandeSin
förfårinteavdrag görasföreskrevsTidigareskattereforrn. att

Bestämmel-36 §.enligtfår skemåni vidarekapitalförlust än som
realisationsför-förreglernaeftersomlagtekniska skäl,ändrades avsen

198990:11Osammanhang prop.i olikareglerasluster numera
intekapitalförlust ärinnebärBestämmelsen648. att somens.

kanverksamhetiinkomstberäkningenlöpandeavdragsgill vid den en
realisationsvinstbeskattningen.vidavdragsgillvara

stycketförstapunkt 5definieras ikapitalförlustBegreppet av
kapitalförlusttillräknasdefinitionenEnligtKL.till 20 §anvisningarna

förlustförvärvskällanågonmedsamband samtharinteförlust som
normal förinte kansambandsådantvisserligen har ansesmensom

1981före åruttrycktesnormalitetskravfråga. Dettaförvärvskällan i
skattskyldig kanförlusträknadeskapitalförlusttillså sätt somatt

i för-ledsåsomingårnormaltvad ettvid sidanlidithava somav
Del A19808l:68specialmotiveringen prop.värvsverksamheten. I

departementschefen bl.a.anfördebestämmelsentill den198 nyas.
följande.

framgårgällandemed rätt,saki överensstämmerdefinitionen,Av som
förvärvskälla,någonsamband medi t.ex.inte stårförlustatt som
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skador på personliga tillhörigheter och infriande privat borgens-av en
kapitalförlust. kapitalförlust hänförs ocksåförbindelse, Tillutgör en

i den aktuella förvärvskällan normalt inteförlust sådan art attav man
Måste å andra sidanräkna med förluster detta slag.behöver manav

med förluster viss i verksamheten dessanormalt räkna ärartav
förlustexempel på avdragsgilla förluster kanavdragsgilla. Som nämnas

lagertill-kunder, prisfall och försämringpå grund insolvens hos avav
fortlöpande värdeminskning inventarier ochgångar och den som

exempel på avdragsgilla förlusterbyggnader underkastade. Andra ärär
felväxling skadeståndkassörs förlust på grund och ärav som enen

normal följd den bedrivna verksamheten.av

Inskränkningama i kapitalförlustbegreppet3.4.2

till skallEnligt punkt andra stycket a-e anvisningarna 20 § KL5 av
för betecknas onormala, ändåvissa förluster, i och sig kan somsom

kapitalförluster. Nedan redogörs för dessa inskränk-inte anses som
ningar.

framhållas inskränkningarna gäller endast inkornstslagetDet bör att
RÅnäringsverksamhet jfr 1988 ref. 95.

ellerTill kapitalförlust räknas brand, olyckshändelseinte annangenom
handling uppkommen skada, förstörelse eller förlust, i denbrottslig

skulle influtit den skadade eller förlorademån köpeskilling hasom om
hade sålts hade intäkt förvärvskällanegendomen i stället utgjort i

[andra stycket a]

förlustBestämmelsen innebär eller skada på egendom avdrags-äratt
gill i viss verksamhet försäljning egendomen skulle haen om en av
beskattats i verksamhet. När bestämmelsen infördes dentogsamma
sikte på inventarier och lagertillgångar l98081:68 Del Ase prop.

Avyttringar tillgångar redovisades inkornstslaget198. dessa is. av
byggnader och markan-rörelse. Däremot redovisades avyttringar av

tillfällig förvärvsverksamhet.läggningar i inkornstslaget Det innebar
förluster hånförliga till dessa tillgångar inte omfattades be-att av

juridiska dödsbon gällerstämmelsen. För utom attpersoner numera
näringsverksamhet ochall inkomst redovisas i inkornstslaget och i en

förvärvskälla. Detta bör innebära bestämmelsen efter 1990attsamma
års skattereform, dess ordalydelse har ändrats, också omfattarutan att
byggnader och markanläggningar juridiskaägssom av personer.
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enskilda näringsid-gällerskett vadförändring har inteMotsvarande
kare.

fall denbestämmelsen, i deinnebärbeträffar inventarierVad
enligt huvud-avskrivningräkenskapsenligskattskyldige tillämpar
grund dennedavskrivningsunderlaget inte sättsregeln, att av
förlusten. Omellerinträffat skadanvärdeminskning har genomsom

skattskyldige väljereller deninventarier förloras utrangeraatt enom
någonhuvudregeln intetillämpningfinns vidskadad tillgång av
tillkan dockHänsynutrangeringsavdrag.till särskiltmöjlighet tas en

kompletteringsregeln. Dens.k.dentillämpningutrangering avgenom
beräkning inventa-vidinte beaktasskall dåutrangerade tillgången av

verkligadetockså söka visaskattskyldige kanvärde. Denriernas att
under-utrangeringenföljdinventariebestândet tillpå helavärdet av

avskriv-grundoch pâ dennabokförda värdet göradetstiger extraen
fårbeskattningsâr avdragunderanskaffatstillgångenning. Har samma

f.198198081:68 Del Aanskaffningsvärdet prop.förgöras s.
automatisktlagertillgångar sker avdrageteller förlustenskadanRör

utgående lagret.detvid värderingen av
lagertillgångarochinventarierförlustBestämmelsen att genomav

viss in-immebärkapitalförlustbehandlasskallbrott inte ensom
föregälldemed vadjämförtkapitalförlustbegreppetskränkning somav

199.198081268 Del Aändringårs se1981 s.prop.

olyckshändelsebrand ellerräknas intekapitalförlustTill annangenom
markan-ellerbyggnadförstörelsepå ellerskadauppkommen avav

b][andra stycketläggning

byggnadföravskrivningsunderlagetbestämmelsenInnebörden är attav
markanläggningaroch förnäringsverksamhetianvändssom

olyckshän-brand ellerhar skadatsnäringsfastighet, annangenomsom
inträffatharvärdeminskningdenpâ grundneddelse, inte sätts somav

taktierhålls såledesVärdeminskningsavdragskadan. sammagenom
Bestämmelseninträffat.inte hadeskadanomfattningoch som om

infördesdenkapitalförlustbegreppet närinskränkninginnebar aven
199.198081:68 Del Alagstiftning seårs1981 s.prop.genom

bestämmelsenfrånskillnadbestämmelsen tillbörDet noteras att -
lagertillgångarinventarier ochpåsiktestycket ai andra tarsom -

brottsligförstörelseellerskadauttryckligen omfattarinte genom
uppkommitskadortorde innebära t.ex.handling. Det att genomsom

kapitalför-gillaavdragsickebedömaskan kommaskadegörelse att som
tillförarbetenaverksamheten. Inormala förde inteluster ärom

undantagetvarförtillanledningeningetbestämmelsen sägs om
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inskränkts till olyckshändelser. Vad beträffar skador byggnader och
markanläggningar ingår i verksamhet bedrivssom en som av en
juridisk gäller dock, framhållits de ocksåattperson som ovan, numera
omfattas bestämmelsen i andra stycket a.av

Bestämmelsen i andra stycket b innebär inte gränsdragningenatt
mellan reparationskostnader utgifter föroch till- eller ombyggnadny-,
ändras. Om skada på byggnad haft sådan omfattning arbetenatten en
för avhjälpa skadan har karaktär fårombyggnad, utgifterna föratt av
arbetena inte dras direkt, de får i stället tillföras avskrivnings-utanav

blir utgifter förunderlaget. Däremot bota mindre skador direktatt
avdragsgilla, åtgärderna i tekniskt hänseende reparations-utgörom
arbete. Det skall därvid fråga sådana reparationer denvara om som
skattskyldige allaunder omständigheter måste räkna med vid någotatt
tillfälle behöva utföra 198081:68prop. Del A 127.s.

byggnad totalförstörtsHar medges i stället utrangeringsavdragen
punkt sista anvisningarna6 stycket till 23 § KL. Utrangeringsav-av

beträffande markanläggningardrag medges inte 198081:68prop.
Del 128.A s.

Skadeförluster på privatbostadsfastigheter kapitalförlus-anses som
och förlusten beaktas indirekt vid realisationsbeskattningen vidter, en

eventuell framtida försäljning.
Försäkringsersättning för skada byggnad näringsfastighet och

för markanläggning normalt skattepliktig redan skadeåret. Eftersomär
sådan beskattning kan upphov till likviditetsproblem för denen ge

skattskyldige utgifterna för avhjälpa skadan inte omedelbartärattom
avdragsgilla, finns möjlighet avsättning till s.k.göraatten en
ersättningsfond; lag 1990:663 ersättningsfonder.se om

kapitalförlust förlust fallTill räknas inte i i punkt 33som avses av
till § [andraanvisningarna 23 stycket c]

Bestämmelsen förluster på fordringar, aktier och liknadeavser
tillgångar innehas på grund näringsverksamhet. Till och medsom av
1991 års hade bestämmelsen lydelse klart dettataxering en som angav

.förlust på lånefordringar, eller liknande tillgångar,aktier, andelar
. .

deninnehavet betingas näringsverksamhet bedrivsom av som av
skattskyldige eller med hänsyn till äganderättsförhållandenannan, som

organisatoriska förhållanden stå den skattskyldigeeller kan anses
Av lagtekniska skäl ändrades bestämmelsen i samband mednära.

års skattereforrn 199091:54 283 och 300.1990 prop. s.
punktbestämmelsen i stället hänvisning till 33I görs avnu en

realisationsförlustanvisningarna till § vari23 KL, ärsägs att en
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motsvarande realisationsvinstavdragsgill i näringsverksamhet, om en
näringsverksamhet.skulle ha utgjort intäkt av

årsförarbetena till bestämmelsen i dess lydelse 1991I t.o.m.
Del 200 uttalades bl.a. följande.taxering 198081:68 Aprop. s.

aktier, eller liknandeavdrag för förluster avseende andelarF.n. torde
beräknad.inte medges för värdeminskning endast Förtillgångar ärsom

förlusten definitiv. sammanhängertorde krävas Dettaavdragsrätt äratt
för realisationsvinstbeskattningen vidmed bestämmelser gällerde som

sådan vinst sker nämligenförsäljning aktier m.m.Vid beräkning avav
värdeminskningsavdrag. Om avdragnågon beskattning återvunnainte av

beräknad skulle detta kunnamedgavs för värdeminskning endastärsom
omotiverad skattelättnad. Atttill definitiv och i sakleda en --

aktiernaallmänhet konstateras först sedan harförlusten definitiv kan iär
företag, aktieinnehavet ieller det trättattavyttrats avser,somgenom

vidare det skalli konkurs. avdragsrätt krävslikvidation eller gått För att
i frågaförlust. har särskild betydelsefråga verklig Detta omvara om en

iomständigheten sådant bolag harorganisationsaktier. Den trättettatt
för avdragsgill förlustinte tillräckligt bevislikvidation såledesutgör att

bokföringsmässiga förlusten kan dåföreligger. Den attmotsvaras av en
överförts till moderbo-hyresrätt, vederlag hardold utant.ex.reserv, en

uppkommit.verklig förlust inte hasådant fall någonlaget. I anses
uppfyllda för avdrag skallf.n. måsteförutsättningarDe attsom vara

tillgångarandelar eller liknandeför förluster avseende aktier,medges
också i fortsättningen. Samma krav börmin mening gällabör enligt

avseende lånefordringar.medges för förlusterför avdrag skallställas att
betydelse.tillmätas någonorsaken till förlusten intebörDäremot

innebördbestämmelsen fått ändradmening harEnligt min genomen
skattereform.1990 års

dess lydelseinnebar bestämmelsen iaktiebolag och aktierVad gäller
organisationsaktier näringsbe-skattereformen förluster s.k.före att

stället förinkomstslaget rörelse ikunde dras itingade aktier attav
förvärvsverk-tillfälligrealisationsförlust i inkomstslagetdras av som

RÅ vinst påmöjligtjfr 1986 ref. 52. Dettasamhet trots att envar
inkomstslagetrealisationsvinst iskulle beskattassådana aktier som

ocksårättsfall framgårnämndaförvärvsverksamhet. Avtillfällig att
för förlustenmellan yrka avdragskattskyldige kunde väljaden att som

realisationsförlust.rörelseförlust eller som
vinster ochhänförs aktiebolags allareglergällandeEnligt ettnu

Vid beräkningnäringsverksamhet.till inkomstslagetförluster på aktier
realisationsvinstregler-realisationsförlust skallrealisationsvinst ellerav

första och åttonde§inkomstslaget kapital tillämpas; 2 lnai mom.se
§anvisningarna till 24 KLtionde stycketpunkt 1stycket SIL, samtav
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198990:11O 545. Detta innebära regeln i punkt 5attprop. s. synes
andra stycket c anvisningarna till 20 § KL saknar självständigav
betydelse vid aktiebolags förlust på aktier. Förlusten skall alltidett
hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet och beräknas enligt
reglerna i inkomstslaget kapital om det inte fråga omsättnings-är om
aktier. Någon valmöjlighet finns inte.

Det kan också hävdas reglerna i 20 § KL kapitalförlustatt överom
huvud inte tillämpliga vid bedömningenär avdragsrätten förtaget av
aktieförluster. Detta skulle följa enligt 2 § l SIL skallattav mom.
20 § KL inte tillämpas det finns särskilda bestämmelser i SIL.om
Sådana särskilda förregler aktier och andra värdepapper finns i 2 §

SIL14 mom.
fysiskaFör näringsidkare gäller avyttringär attpersoner som av

aktier alltid hänförs till inkomstslaget kapital. Tidigare det dock,synes
i enlighet med vad rörande aktiebolag, ha varitävensagtssom ovan
möjligt för fysiska med stöd dåvarande lydelseattpersoner av av
punkt 5 andra stycket c anvisningarna till 20 § draKL förlusterav av
på organisationsaktier näringsbetingade aktier inkomstslageti rörelse.
Detta knappast möjligt längre.är punktI 33 anvisningarna till 23 §av
KL detsom hänvisas till i punkt andra5 stycket c anvisningarnaav
till 20 § KL avdrag medges för förlustsägs vid icke yrkesmässigatt
avyttring realisationsförlust tillgång eller förpliktelse i frågaav om
vilken, realisationsvinst i stället hade uppkommit, vinsten skulleom
ha utgjort intäkt näringsverksamhet. Eftersom vinst aktierav en
för fysisk alltid skall beskattas i inkomstslaget kapital detären person
svårt bedömning förlustgöra på aktier aldrig fåränatt atten annan en

Ävendras i inkomstslaget näringsverksamhet. för dessa fallav synes
således betydelseden behandlade regeln i 20 § saknaKLnu

Vad har gälla också förluster på lånefordringarsagtssom nu synes
har tillkommit led i långivarens verksamhet, vilka tidigareettsom som

uttryckligen reglerades i andra stycket c. Numera hänförs för
aktiebolag förluster på sådana fordringar alltid till inkomstslaget
näringsverksamhet medan motsvarande förluster för enskilda närings-
idkare torde hänföras till inkomstslaget kapital. medförDetta att
regeln i andra stycket c saknar självständig betydelse.

börDet framhållas har knyta bestämmelsen iatt attman genom
andra stycket till realisationsbestärrunelsernac också har knutit
bestämmelsen till begreppet avyttring realisationsprincipen innebär

beskattning sker först avyttring har skett.att när Detta inte falletvar

2 Jfr Johansson, Svensk Skattetidning 1993, 278.s.
3 Jfr Lodin mfl., Inkomstskatt, femte upplagan, 285.s.
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dockpraktiken krävdesbestämmelsen. Ilydelsentidigareenligt den av
198081:68prop.verklig. förarbetenadefintiv och Iförlustenatt var

i allmänhet konstate-definitiv kanförlustenatt200 ärDel A sägs
företag,detellerharsedan aktiernaförst attavyttrats somgenomras

RÅkonkurs. Igått ilikvidation elleriaktieinnehavet trättavser,
vidställningbolagetsmed hänsyn tillsålunda,ansågs701983 Aa

vid bolagetsuppkommit redanhadefinitiv förlustkonkursbeslutet, en
konkurs.försättande i

betydelse försärskilda reglerfinnsSIL§ 2I 24 avnumeramom.
års1990Genomoch likvidation.konkursförlust vidföravdrag

stycket§ 2 förstabestämmelse i 24infördesskattereform mom.en
bolagavyttrade dete.d. skulle näraktierinnebarSIL att ansessom
regelkonkurs. Dennaupplöstesställt instrumentethade ut genomsom

försterhållaskunde närför förlustavdraginneburithatorde att
1995 årsfr.o.m.ändratshar dockBestämmelsenavslutats.konkursen

instrumentfinansielltavyttringföreskrivstaxering. Numera ettatt av
hargivit instrumentethardet företagredanföreligga när utsomanses

svensktföretagetförutsättning ärunderi konkurs ettförsatts att
Bestämmelsensförening.ekonomisksvenskelleraktiebolag en
med vadhärvidlagalltså överenslydelseaktuella stämmer som

praxis.gällde enligttidigare
taxering1995 årsFrån och medlikvidationer.gällerDetsamma

företagdetföreliggainstrumentfinansielltavyttring ett omavanses
likvidation.iträderinstrumentetgett utsom

helt klartdet intetilläggas ärlånefordringar kanVad gäller att om
29 §Ifinansiella instrument.betecknasfordringar kansådana som

ochfordringaravyttringvidrealisationsvinstreglerasSILl avmom.
finans-begreppetdefinitionNågoninstrument.finansiellaandra av

lagendefinition ifinnsi SIL. Däremotfinns inteiella instrument en
förstadessIinstrument.finansiellamedhandel1991:980 om

ochfondpapperfinansiella instrumentmedparagraf sägs att avses
värdepappers-handel påavsedd förförpliktelseellerrättighetannan

definitionentill denhänsynOmmarknaden. tar synes numan
fordringarbestämmelsenunderfalla inintelånefordringaraktuella om

vidaredock hafinansiella instrument29 § SIL. Begreppeti enanses
och SOU199091:NU37 5bet.seskatteförfattningarnaibetydelse s.

193.1991:81 s.

4 vidförmögenhetinkomst ochbeskattningHandledning förRSV:s m.m.Jfr även av
441.taxering, Del1995 års s.
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Till kapitalförlust räknas inte förlust på borgensförbindelse, dennaom
betingas näringsverksamhet bedrivs den skattskyldige ellerav som av

med hänsyn till äganderättsförhállanden eller organisato-annan, som
riska förhållanden kan stå den skattskyldige [andra stycketnäraanses
4]

För avdragsrätt skall föreligga krävs borgensförbindelsen haratt att
samband med näringsverksamheten. Föreligger inte detta samband
betraktas förlusten pâ borgensåtagandet i stället kapitalförlust ellersom
levnadskostnad. 198081:68I Del B 204 finns redo-prop. s. en
görelse för äldre praxis. Bestämmelsen kodiñering dennaär en av
praxis.

Till kapitalförlust räknas utgifter förinte projektering byggnaderav
och markanläggning, avsedda för stadigvarande bruk i näringsverk-
samhet, byggnads- eller anläggningsarbetetäven inte genomförsom
[andra stycket e]

Bestämmelsen innebär utgifter för projektering anläggningaratt av
behandlas avdragsgill förlust anläggningen inte har utförts,närsom en
under förutsättning projekteringen byggnad eller markanlägg-att avser
ning, stadigvarande skall användas i näringsverksamheten.som
Projekteringsutgifter kan hänföras till uppförd anläggningsom en
räknas in i avskrivningsunderlaget för anläggningen.

förarbetenaI prop. 198081:68 Del A 201 det intesägs äratts.
möjligt i lagtexten hur utgifter för projektering e.d. skallatt ange
behandlas i olika situationer. uttalas dockDet i de fall utgifternaatt
har nedlagts på undersöka alternativa lösningar de utgifter kanatt som
hänföras direkt till uppförd anläggning bör in avskriv-räknas ien
ningsunderlaget för denna anläggning. Utgifter för förkastade

fåralternativ dras direkt.av
Bestämmelsen torde innebära inskränkning kapitalförlustbe-en av

jämfört med den praxis gällde före 1981 års lagstiftninggreppet som
198081:68prop. Del A 201.s.
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betydelsekapitalförlustbegreppetsNärmare3.5 om

näringsverksamhetInkomstslaget3.5.1

inskränktkraftigtkapitalförlustbegreppetframgåttSom är genomovan
till 20 § KL.anvisningarnaandra stycketpunkt 5bestämmelserna i av

förlusterflertaletinskränkningardessa ärGenom somnumera
förlusten äravdragsgillanäringsverksamhetiuppkommer oavsett om

redovisatstidigare harvadinte. Utövernormal eller synessom
kontantavid förlustbetydelsedärför främst haavdragsförbudet av

vidoch böterskadeståndavsnitt,ibehandlas samtmedel som nästa
ackord.grundförlust av

förstaavdragsgilla. Ioch inteavdragsgillabådeSkadestånd kan vara
form livräntautgår iskadeståndmellanskiljafårhand avsomman

livräntai formutgår ärSkadeståndskadestånd.och andra avsom
det205. NärDel B198081:68avdragsgilla prop.vanligtvis s.

medi enlighetavdragsrätten,övrigt bestämsskadestånd igäller
haskadeståndet kandet utgivna etthuvudprincipen, ansesomav

Skadeståndellerverksamhetenbedrivnasamband med dennormalt
intenäringsverksamhetenpåräkneliga i ärnormaltinte årsom

RÅ avdrag förintejuristmedgavsFi 10201964avdragsgilla. I en
hanför vilkensoliditetsupplysningvårdslösanledningskadestånd i av

frihetsstraff.villkorligttilldömts
normaltha någotintenäringsidkaredrabbarBöter ansesensom

avdrags-därför inteochverksamhetenbedrivna ärmed densamband
gilla.

följerhar lämnatborgenärackordgrundpåförlustOckså somav
verksamhetenmedsambandnormaltharförlusterhuvudregeln att som

fallavdragsgill i desåledesAckordsförlustavdragsgilla. ärär
kundfordringar gällerDettahänför sig till att motsva-trotsförlusten

skattepliktig.intepraxisenligtgäldenärenvinst hosrande anses

tjänstInkomstslaget3 .25
.

kapitalförlustbegreppetsavsnitt konstateratföregåendeihar attJag
grundpåbegränsatnäringsverksamhet ärinkomstslagetförbetydelse

§till 20anvisningarnastycketandrai punkt 5inskränkningarna avav
inkomstslagetsikteintevisserligeninskränkningarKL. Dessa tar

5 1995vidförmögenhetinkomst ochbeskattningHandledning förRSV:sJfr m.m.av
1333.780 ochtaxering, Delårs s.
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tjänst. Men utanför näringsverksamhetäven har avdragsförbudet för
kapitalförluster begränsad självständig betydelse. Detta hänger bl.a.

med förluster utanför näringsverksamhet inte sällan kanattsamman
hänföras till icke avdragsgilla levnadskostnader inte har sambandsom
med någon skattepliktig verksamhet. Exempel detta stöldär av

tillhörigheterpersonliga och förlust borgensförbindelse ingåttssom
samband med någon verksamhet.utan

förlusterNär det gäller har samband med anställning finnssom en
fördet det fallet den anställde redovisningsskyldig särskildäratt en

reglering i 33 § 1 andra stycket KL. bestämmelsenI föreskrivsmom.
fåravdrag för förlust å medel, för vilka den skattskyldigegörasatt

varit på grund sin tjänst redovisningsskyldig. Vidare isägsav
punkt anvisningarna till2 lagrum till dennaatt typav samma av
förlust räknas exempelvis bankkassörs ersättningsskyldighet för
felräkning och redogörares återbetalningsskyldighet för felaktigt
utbetalda avlöningsbelopp . I anvisningspunkten också avdragsägs att
inte medges ersättnings- eller återbetalningsskyldigheten beror påom

avbrottslig handling den redovisningsansvarige. I praxis har avdrag
bl.a. medgivits kontorschef i speditionsfirrna för brist vissaien en

RÅkontanta medel hafthan utbetala till fartygsbefälshavare m.fl.att
RÅ1934 Fi 258 och bokhållare för felräkning i tjänsten 1945 Fien

RÅ551. Vidare medgavs i 1962 ref. 42 anställd avdrag för hanatten
tvingats arbetsgivaren för stöld för vilka denersätta av pengar
anställde redovisningsskyldig.var

I rättspraxis har avdrag medgivits också för förlust andra iav
tjänsten omhänderhavda tillgångar kontanta medel. Avdrag harän
bl.a. medgivits ölutkörare ålagts ersättningsskyldighet fören som

RÅvärdet sönderslagna flaskor 1934 Fi 804 skobutiks-samtav en
föreståndare och lagerföreståndare för förersättning brist ien

RÅ RÅvarulagret 1938 Fi 178 1938 Fi 427.resp.
med särskildaI och den regleringen saknar kapitalförlustbestämmel-

betydelse för sådana förluster i inkomstslaget tjänst ärsen som
hänförliga till redovisningsmedel. förlusterFör andra hartyper somav
samband med anställning kan dock avdragsförbudet för kapitalför-en
luster få betydelse, dvs. avdragsrätten bestäms huruvida förlustenav
kan normal för verksamheten eller ej. I praxis har kapitalför-anses
lustbestämmelsen bl.a. haft betydelse vid bedömningen förlusterav

hänförliga till egendom används i tjänsten. Några exempelärsom som
kan belysa detta.

RÅI 1969 ref. 4 medgavs för kostnader föravdrag reparation
personbil i tjänsten och skadats underanväntsm.m. av en som en

tjänsteresa. Regeringsrättens majoritet konstaterade skadan inteatt
förorsakatshade vårdslöshet och fann härtill demed hänsyn attav
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denfick sådanahändelsenföranlettskostnader somanses varaavsom
ochi förvärvsverksamhethade räkna med sinskattskyldige normalt att

regeringsrådTvåled i verksamheten.således ingick såsomvilka ett -
betraktakostnadernaoch ansågskiljaktiga attatt somvarvar
beräkningskulle medges vidavdrag intevarförkapitalförlust, av

tjänst.inkomst av
RÅ för reparationför kostnadmedgavs avdrag1973 ref. 46Också i

Regerings-färd i tjänsten.inträffat underkollisionbil efter somav
för körning isin bilskattskyldigedenkonstaterade använträtten att

föranlettolyckshändelsen inteochbetydande omfattningitjänsten att
defarm RegeringsrättenhärtillMed hänsynför någon.åtal att

förorsakatolyckshändelsenreparationför bilenskostnader attvarsom
medmedgavsför bilen och avdragdriftkostnadnormalenanse som

påbelöpakundereparationskostnademadelden ansessomav
RÅRÅ 1973 ref. 46ref. och i1969 4Både ii tjänsten.körningen

vilkabilkostnaderna,i de totalareparationskostnadeninräknades
körning.och privatpå tjänstekörninguppdelades

RÅRÅ skatt-46 hade den1973 ref.eller i1969 ref. 4Varken i
varitOm såförlusten.vårdslöshet orsakatstraffbarskyldige genom

RÅ fråganref.1960 17medgetts. Ihatorde avdrag intefallet var
demonstrationsbilvållat skadabilförsäljarehuruvida somensomen

kostnad förföravdragskulle medgesarbetsgivaretillhörde hans
Bilförsäljarentjänst.taxering inkomstvidreparation skadan avavav

avdragfarmRegeringsrättentrafik.vårdslöshet idömts förhade att
skattskyldige hadekostnader dendeeftersomskulle medges,inte som

sådanaunderuppkommittrafikolyckansamband medsig iådragit
skaderiskervissabeaktandemedomständigheter de även attatt av-

liggafickdemonstrationskörningmedförenadenaturligt är anses-
bilförsäljare.verksamhetnormalvid sidan somav

bilreparationskostnaderföravdragrättsfall avseendeDessa av som
1991 årsföreutformningavdragsreglernasanvänds i tjänsten avser

medmedgavsavdragi principinnebargällande reglertaxering. Då att
bilkostnadernade faktiskadelsvarade denbelopp mot somett avsom

enligtmedges avdragNumeraanvändning i tjänsten.på bilensbelöpte
tillanvisningarnamil punkt 3kördkr för varjemed 13schablon c av

bilen,förkostnadertäcka allaAvdragsschablonen33 § KL. attavser
tordeintereparationskostnaderavdrag förytterligarevarför t.ex.

saknarkapitalförlustbestämmelsenmedförmedges. Detta att numera
omfattasbilarsig tillhänförkostnaderförbetydelse avsomsom

dock intepersonbilar tordefordonAndraavdragsschablonen. än
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schablonen.°omfattas När det gäller reparationskostnader förav
andra fordon används i tjänsten, lastbilar, kan kapitalförlust-t.ex.som
bestämmelsen därför fortfarande få betydelse. Detsamma gäller annan
egendom används i tjänst, musikinstrument jfroch verktygt.ex.som

RÅ78 1:20 avseende kostnad för reparation flygel.t.ex. av en
I nyssnämnda rättsfall det fråga avdragsrätt för kostnader förvar om

reparation egendom används i tjänsten. När det gäller totalför-av som
lust egendom i tjänsten, brand eller stöld,använts t.exav som genom
har avdrag vid beräkning inkomst tjänst inte medgetts oavsettav av

RÅden skattskyldige varit vårdslös eller ej. I 1977 ref. 17om
medgavs sålunda inte musiker avdrag för förlust musikinstru-en av

hade blivit förstörda brand. Avdrag yrkades medment ettsom genom
belopp motsvarande instrumentens oavskrivna restvärde. Regerings-

konstaterade avyttring för stadigvarande brukrätten iatt en av
inkomstslaget tjänst avsedda inventarier inte utgjorde intäkt tjänst.av
Med hänsyn härtill fann Regeringsrätten förlust brand elleratt genom
olyckshändelse sådana tillgångar inte kunde hänförlig tillav anses
driftförlust fick betraktas inte avdragsgill kapitalförlust.utan som en

kanDet anmärkas det inte fråga förlustatt var om en som-
uppkommit vid avyttring egendom.av

RÅEtt exempel på avdrag inte medges vid totalförlust ärannat att
1970 ref. 67 där det bl.a. fråga förlust uppkommitvar om en som

bil totalförstörts vid trafikolycka. Ornständighetemaattgenom en en
följande. En läkare, anställd vid Läkartjänst AB,var som var

redovisade realisationsvinst vid försäljning läkarinventarieren av men
kvittade vinsten förlust uppkommit försäljningvid tvåmot en som av
bilar. Läkaren åberopade han under beskattningsåret med förlustatt
sålt dels Opel Rekord, dels vid trafikolycka totalhavereraden en en
Citroen. bilarna hadeBägge i tjänsten. Förlusten hade beräk-använts

utifrån skillnaden mellan försäljningspris och bilarnas oavskrivnanats
restvärde. Regeringsrätten medgav inte yrkat avdrag anfördeoch
följande.

Opelbilen har enligt Vzs uppgift anskaffats huvudsakligen föregen
privatbruk. den månI V vid avyttring denna bil vidkänts förlustav

värdeminskning,normal denna förlust hänförautöver tillär att
levnadskostnader, och avdrag kan medges för realisationsförlust.
Förlusten på den 1958 inköpta bilen märket Citroen har uppkommitav

totalhaveri. Den omständigheten efter bilvraket dennaattgenom
lämnats dellikvid för bil medföramärke, kan intesom en avny samma

6RSV:s Handledning för beskattning inkomst och förmögenhet vid 1995 årsav m.m.
taxering, Del 310.s.
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enligtrealisationsförlust. Ehuru bilenförlusten såsomdrarätt att av
färd tilltjänsteutövning och underhuvudsakligen iuppgift V använtsav

totalförlust bilenkandär tjänstenfrån olika lokaler utövats,och aven
förvärvsverksamheten. Avdrag kanled iingå normalticke ettanses som

kapitalförlusttjänst.från V:s intäkter Denheller medgesdärför inte av
avdragsgill.något hänseendeicke ilidit såledesV ärsom

RÅ avdrag1962 Fi 1360 därriktningiavgörande ärEtt annat samma
vidför förlustinkomst tjänstvid beräkningmedgavsinte avav
förAvdrag yrkadesi tjänsten.bilförsäljning använtssomenav

försäljningspris.värde och dessoavskrivnamellan bilensskillnaden
tjänstmedges i inkomstslagetintetill avdragFörklaringen att vare

vid för-tjänsten elleranvänds iegendomtotalförlustsig vid somav
i denfrämst kunna sökasegendomsådansäljning att even-synesav

sådan egendomförsäljningvidkan uppkommavinsttuella en avsom
förbli förmåli stället kantjänstskattepliktig intäktinte utgör utanav

RÅ ref.1977nämndajfr särskiltrealisationsvinstbeskattning ovan
ursprungligenvadockså medjämförelsekanHärvid göras17. somen

inkomstsla-dåvarandeinventarier iförlustermotsvarandegällde vid av
bedömdes dessatillkomstkommunalskattelagensrörelse. Vid somget

inventarier-avyttringeftersomkapitalförluster,avdragsgillaicke aven
jfr avsnitt 3.3.intäkt rörelseutgjordeinte avna

enligt fastborgensförbindelse medgesgrundgäller förlustVad av
tjänstinkomstberäkning ävenvidinte avdragpraxis omavav

RÅ 1965 Fi 26samband med tjänsten. Ihaförlusten kan sägas ett var
tillikaaktiebolag ochiverkställande direktörvicedet fråga ettom en

konkursbolagetstid förenågoni bolagetstyrelseledamot som
lånförtecknat borgenstyrelseledamötermed övrigatillsammans ett

överin-ändradesintebeslutPrövningsnämnden,bolaget. avvars
skattskyldigedenlåneförbindelse,denuttalade attstanserna, som
såsom intesin tjänst,grundingåttuppgivit sig ha att enansevarav

kapitalförlust.avdragsgill
RÅ arbetstagareförlustansågs1976 ref. 70Också i som enen

för-arbetsgivarensförborgensâtagandegrundåsamkats ettav
kapitalförlust.avdragsgillintehänförlig tillpliktelser

RÅ ref. 95 där1988bekräftats ihar vidarepraxisDenna en
för förlustyrkade avdragfåmansbolaganställd idelägare och ett

majoritetRegeringsrättensbolaget.borgensâtagande förgrund ettav
följande.uttalade bl.a.

kapitalförlusttillinteanvisningspunkt räknas5stycket iEnligt andra
utgifter. Medellerförlusterskador,uppräknadeundervissa a e-

och till vadstyckeföreskrifterna i dettainnehållet itillhänsyn som
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förekom under förarbetena vid deras tillkomst får dessa bestämmelser
endast den bedriver näringsverksamhet jfranses avse som prop.

198081:68 137 och 201. Därtill kommer utformningens. att av
bestämmelserna i 33 § kommunalskattelagen avdrag från intäktom av
tjänst inte stöd för sådan förlust den i målet aktuellaattger en som
skulle kunna i den förvärvskällanutgöra avdragsgill kostnad. Rolanden
S därför inteär berättigad till avdrag för förlusten med anledning av
borgensförbindelsen. Den omständigheten han och övriga borgens-att

samtligamän äger aktier i bolaget och arbetar i detta föranleder inte
någon bedömning.annan

Två regeringsråd skiljaktiga och ansåg det förelåg sådantattvar ett
samband mellan den skattskyldiges tjänsteintäkter från bolaget under
beskattningsåret och hans förlust på grund borgensförbindelsernaav

förlusten avdragsgill under inkomstatt tjänst. Det kanvar noterasav
minoriteten ansåg bestämmelserna iatt punkt 5 andraatt stycket dav
anvisningarna till 20 § KL följde förlusten borgensförbindel-av att

inte kapitalförlust. Detta förhållandeatt leddeserna var anse som en
dock enligt minoriteten inte vidare till den skattskyldige hadeutan att

till avdrag för förlusten.rätt
Också det gäller skadeståndnär uppkommer i samband medsom en

anställning avdragsrättenavgörs kapitalförlustbestämrnelsen, dvs.av
fråga blir huruvida orsaken till skadeståndet kan normal föranses
verksamheten eller Några särskilda regler skadestånd finnsom
således inte. Jag bortser här ifrån nämnda bestämmelse i 33 §ovan
l andra stycket KL i och för sig kan regelmom. som ses som en om
skadestånd.

RÅI 1942 Fi 290 vägrades sångare avdrag för skadestånden
grund kontraktsbrott vid beräkning uppskattad inkomstav av av
inkomst tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet. l målet hade frånav
skattemyndighetens sida anförts kontraktsbrotten hade sin grund iatt
omständigheter uppkommit sångarens förvållande,som egetgenom
varför dessa utgifter inte kunde betraktas normal omkostnadsom en
i hans verksamhet. Rättsfallet kan tolkas så har avtalsbrott gjortsatt ett

personliga skäl och utgår skadestånd till följdrent avtalsbrottetav av
förlusten ha uppkommit oberoende verksamheten. Avdraganses av

medges därför inte jfr 198081:68 Del B 207. Tilläggas kanprop. s.
det tillrätten avdrag bedömsatt restriktivare i in-synes som om

komstslaget tjänst i inkomstslagetän näringsverksamhet. Vid be-
räkning inkomst näringsverksamhet medges i allmänhet avdragav av
för skadestånd i anledning kontraktsbrott.av
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kapitalInkomstslaget3.5.3

kapitalförlustbestärmnelsen ikapital saknarinkomstslagetgällerVad
föravdragsförbudeteftersombetydelse,självständigpraktiken

Vidrealisationsvinstbeskattningen.vidinte gällerkapitalförluster
mellanåtskillnadnågonintesåledesrealisationsvinst görsberäkning av

vidgälleravdragsförbudet inteförluster. Attonormalaochnormala
hänföravadfrånbortsett ärrealisationsvinstbeskattningen attsom-

§uttryck i 20tillindirektkommerlevnadskostnaderpersonligatill -
kapitalför-förfårinteavdrag görasdär detKLandra stycket sägs att

avsnittjfrföreskrivssärskiltmånvidarei änluster ovansom
3.4.1.
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4 Särskilt förlust kontanta medelom av

i näringsverksamhet

4.1 Gällande rätt

Förlust kontanta medel i näringsverksamhet behandlas olika beroen-av
de på hur förlusten har uppkommit. I enlighet med huvudprincipen får
avdrag för förlust kontanta medel förlustengöras kan betraktasav om

något normalt för verksamheten. Om förlusten orsakatssom av
felväxling torde således avdrag medges. Har kontanta medel däremot
förlorats extraordinär händelse, brand ellergenom t.ex.en genom

näringsidkare tillhöratt verksamheten,tappatgenom en pengar som
föreligger inte avdragsrätt jfr 198081:68 Del B 208 f..prop. s.

Förlust kontanta medel brottsligt förfarande torde normaltav genom
ha bedömts driftförlust brottet begåtts anställdsom om av en som

RÅsin tjänst haft medel under sin förvaltning. I 1935 ref.genom 14
medgavs sålunda bolag avdrag för förlust grund förskingringett av

RÅbolagets kontorschef. I fall, 1940 Fi 690, fickav ett annat ett
elektricitetsverk avdrag för förlust, uppkommen förskingringgenom

RÅtvâ verkets tjänstemän. I ytterligare fall, 1944 ref. 64,av av ett
fick advokat dra förlust uppkommit förskingringen av en som genom

advokat, han anlitat ombud.av en annan som som
Däremot har stöld förövats anställd inte redovis-ärsom av en som

RÅningsansvarig betraktas kapitalförlust. I 1941 Fi 347 vägradessom
avdrag för förlust springflicka tillgripit kontanterattgenom en ur

RÅkassalâdan och i 1957 Fi 1765 fick detaljhandelsbolag inteett
avdrag för förlust uppkommit hos bolaget anställtatten ettsom genom
handelsbiträde stulit 7001 kr, förvarats i kuvert hyllaettsom en
i bolagets kontor.

Likaså har stöld förövats utomstående, dvs. icke anställd,som av en
RÅbetraktats kapitalförlust. I 1963 Fi 1406 och 1407 ficksom ett

restaurangföretag inte avdrag för förlust stöld dagskassagenom av
från utanför stående bankbil, invändningrestaurangenen trots att
tillgreppet endast kunnat ske försummelse från anställtgenom

RÅbankbuds sida. I fall, 1964 Fi 1469, tillgreps 22 937 krett annat
bolags kassa, i vilken kassören enligt instruktionett inte hadeur rätt

förvaraöver 2 000 kr.att Bolagetän vägradesnatten avdrag medmer
RÅ79Även20 937 kr. i 1:94 ansågs bolags förlust stöldett genom av

kontanter kapitalförlust.vara
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förlusterföravdragbankerhar vägratspraxis äventidigareEnligt
RÅ79förhandsbesked,rån.eller Istöldmedel ettkontanta genomav

vid sjurånstöld ellerförår 1977underbank utsattshade1:69 en
tillhördevärdehandlingarochhadeDärvidtillfällen. sompengar

förnämnd rättsären-Riksskatteverketsförstörts.tillgripits ellerbanken
utgjordevärdehandlingaravsågförlustendeldenansågden att somav

kapitalförlust.utgjordeavsågdeldenmedandriftförlust pengarsom
inteliditbankenförlusterdeemellertidfarm attRegeringsrätten som

förvärvsverksamhetbankensled iingånormaltkunde ettsomanses
utländskaellersvenskatillsighänförtförlusterna pengaroavsett om

RÅ84 1:27.ibekräftadespraxisDennavärdehandlingar.tilleller
lagstiftningårsÄldre 1981efterharbankerrörande ompraxis

RÅ ref. 148,1986förhandsbesked,Iändrats.kapitalförluster ett
rättsärendennämnd för attRiksskatteverketsfannSE-Bankenavseende

värdehandlingar samtförlusterdeföravdragtillhadebanken rätt av
stöld,rån,uppkommerutländskaochsvenska genomsompengarav

ändrade inteRegeringsrättenliknande.ochbankboxsprängning
förhandsbeskedet.

utländskaochvärdehandlingarframgårmotiveringnämndens attAv
dessaförlustvarförbankrörelse,ilageransågs avsompengar

ibestämmelsernaföljdtillhandlingbrottsligtillgångar avgenom
skulleinte§ KLtill 20anvisningarnastycket aandra5punkt av

kapitalförlust.räknas som
intesvenskauppfattningnämndensenligtkunde pengarDäremot

avdrags-förförutsättningvarförbankrörelse,ilagerutgöra enanses
normalitetskravdettillgångarsådana somattförlustförrätt varav

anvisningarnastycketförstapunkt 5regeln iallmännadenföljer avav
uppfyllt.KL20 §till är

ochrånantaletframgickärendeti attutredningbankensAv
dvs.till 75uppgått1974-1983periodenunderbankenrånförsök mot

serviceboxsprängningarantaletochårsjucirkagenomsnitti per
elvacirkagenomsnittidvs.till 891976-1983 perperiodenunder

år.
följandenämndenuttaladeutredningenförredogjorthaEfter att

normalitetskravet.beträffande

dennagrundpåuppkommerförlusterde avsåledesFrågan är somom
1981föreuttryckteskravDettanormalitetskravet.uppfyllerbrottslighet
lidithavaskattskyldig kanräknades förlustkapitalförlusttillså somatt

förvärvsverksam-led iingår såsomnormalt ettvadsidanvid somav
iförlusterdetpå sättetregel tillämpats attdennapraxis harheten. I

behandlatsrånellerstöld sombankrörelse genommmpengarav
RÅ Genom1:27.1984och1:691979rättsfallenblsekapitalförlust a
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års lagstiftning har normalitetskravet fått den ändrade utformning1981
lagstiftningenI förarbetena till gjordes det allmännaangettssom ovan.

uttalandet den definitionen i sak med gällandeöverensstämmeratt nya
198081:68 198. Andra uttalanden tyder dockrätt prop atts

normalitetskravet bör innebörd ansluter till allmäntnärmareges en som
språkbruk. frågan företagens förluster svenskaNär t ex om av pengar

stöld d berördes, anfördes avdragsrätt skall föreliggaattgenom e om
risken för sådana något behöver räknabrott är normalt medsom man
i verksamheten 199. Nämnden finner sig böra fasta påprop tas
detta.

Nämnden konstaterade med förlusterstöd utredningen attav av
rån, stöld påtaglig åter-svenska ochärpengar genom m.m. en

verksamheterkommande risk i det slag bankerna bedriver ochsomav
någotfann förlusterna normalt behöver räkna medatt var som man

i verksamheten och därför avdragsgilla driftförluster.som
skiljaktigaTvå ledamöter och ansåg förluster grundattvar av

rån inte uppfyllde nonnalitetskravet och det med anledningattm.m.
1981 års lagstiftning inte fanns skäl från dengöraatt avstegav

bedömning tidigare gjorts i praxis. Regeringsrätten ändradesom som
inte förhandsbeskedet.nämnts ovan

RÅRegeringsrätten har därefter i fall, 1994 ref. tagit27,ett
ställning till förlust kontanta medel på grund inbrott iom av av
butikslokal hänföra till driftförlust eller till icke avdragsgillär att
kapitalförlust. Målet gällde stöld kontanter 580 000 kr treav om
dagskassor livsmedelsbutik.vid inbrott i Omständigheternaen var
följande. förvaradesDagskassorna i särskilt larmat iett utrymme

butikslokal.bolagets Att dagskassorna förvarades i butiken hängde
med det helg, då hämtning kontanter inte kundeattsamman var av

ske. Under vardagar hämtades dagskassorna varje dag posten.av
Bolagets försäkringsersättning på inbrottetgrund kom begränsasattav
till sammanlagt basbelopp. Anledningen till detta kontanter-ett attvar

försäkringsbolaget,enligt inte hade förvarats på sättettna, som
föreskrevs försäkringsvillkoren.i

Regeringsrätten fann, i likhet med underinstanserna, förlustenatt
icke avdragsgill kapitalförlust. sin motivering konstateradeIvar en

Regeringsrätten, efter ha redogjort för punkt anvisningarna till5att av
20 § KL, avdrag kan medges för förlust kontanter i svenskatt av

ivaluta samband med rån, inbrott, stöld o.d. endast förlusten kanom
för förvärvskällannormal i fråga. Regeringsrätten fortsatte:anses

Regeringsrätten har funnit så fallet beträffande förlustervara av
kontanter uppkommit rån, stöld, bankboxsprängning o.d. isom genom
banksektorn RA 1986 ref. 148. målet butikslokalerI är ävenutrett att
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ochomfattningobetydligi inteslagför brott nämntär utsatta enav nu
1987-1991.under årenskettökning brottenvissävenatt aven

dennafrekvensenhandenemellertid vidUtredningen att avger
gällavad visatsnivåväsentligt lägre änbrottslighet ligger som

butikslokaler förut-irisken för brottkanbanker. Vidarebeträffande
ocksåbörgeografiskt läge. Detbransch ochberoendesättas avvara

vadgrad äri långt högre änbutikslokaleritillgreppbeaktas somatt
Motkontanter.tillgångaromfatta andra änbanker kanfallet för antas

brottsligabutikervisatmålet intehärav kan ibakgrund att genomanses
däravomfattningmedel i sådankontantafrånhändshandlingar atten

förvärvskällan.förnormalagenerellt kanförlusteruppkomna anses
förekommit i måleti övrigtsagda och dettill detMed hänsyn som

medelkontantaden förlustinte visatRegeringsrättenfinner att somav
hänförabutikslokalinbrottet i bolagets ärsamband meduppkommit i att

överklagandedriftförlust. Bolagetsavdragsgillinkomsttaxeringenvidtill
därför avslås.skall

förstapunkt 5normalitetskravet isålundafannRegeringsrätten att
uppfyllt. Utredningenintetill 20 § KLanvisningarnastycket varav

såbutiksråninteenligt Regeringsrättenvisadei målet etc.att var
verksamheten.förnormaladevanliga att var

till rättsläget4.2 Kommentar

RÅ blivitnormalitetskravetmåste bliref. 1481986Slutsatsen attav
skulle halagstiftning. Att dettaårsefter 1981något mindre strängt
utläsadock svårtsidalagstiftarensfrån ärskett medvetet att ur
definitio-uttalades denuttryckligendäreftersomförarbetena, att nya

gällande rätt.medi saknormalitetskravet överensstämmernen av
198081:68iformuleringardeockså konstateraskanDet att prop.

förtill intäkträttsärenden tagitförnämndRiksskatteverkets attsom
språkbruktill allmäntnormalitetskravetlagstiftaren närmaattavsett

sedå gällandebeskrivningen rättbeträffandeförekommer även av
uppkommit iHar förlust137:1980812168 Del A ent.ex. s.prop.

normalitetpåprincip kravsåledes iuppställsförvärvsverksamhet ett
normaltKanför förlusten.föreliggaskallför avdragsrättatt man

avdragsgilldennaverksamheteniförlust viss ärräkna med artav
RÅ 148 och det1986 ref.mellanjämförelsekanTilläggas nyssatt en

minskadvid handenbutiksrånröranderefererade fallet att enger
framtiden intenonnalitetskravet ileda tillbankrån kanfrekvens attav

såledesbankernaOmuppfyllt för banksektorn.kanlängre anses
rån,få antaletlyckassäkerhetsrutinerförbättradet.ex. nergenom
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detta kunna leda till sådana förluster inte längre kommeratt attsynes
hänföras till driftförluster till icke avdragsgilla kapitalförluster.utan

Vad gäller distinktionen i praxis mellan å sidan stöld harena som
förövats anställd inte har kontanta medel under sin förvaltningav som
och å andra sidan förskingring den svår helt förklara medattsynes
hänvisning till normalitetskravet. Det finns knappast grund för att
påstå förskingring så vanligt förekommandeär det någotäratt attpass

näringsidkare normalt behöver räkna med i verksamhetensom en
såmedan inte skulle fallet beträffande stölder begåsvara som av

anställda. Detsamma torde gälla skillnaden i bedömningen stöldav
förövats utomstående förskingring.och Detta i så fallärsom av en

effektoönskad det nuvarande kapitalförlustbegreppet.av
I doktrinen har anförts det förhållandet avdrag medges föratt att

förlust förskingring inte för förlust stöld integenom men genom
behöver förklaras med förskingring något företag harär störreatt ett
anledning räkna med. Man kan också stöld någotsäga äratt att envar
kan råka för, medan förskingring förlust i självaärut mera en
verksamheten Helt detta dock inte enligt Welinder dåstämmer även
privatmedel kan förskingras och de vanliga bankrânen förutgör en
banken speciell förlustrisk.

kritik4.3 Framförd rättslägetmot

äldre doktrin har,I framförts kritik avdragantytts mot attsom ovan,
förmedges förskingring inte för stöld från personalens sida.men

Enligt Welinder distinktionen mellan stöld och förskingringär
svârbegriplig. avgörandeDen bör enligt honom dras mellangränsen
förluster i yrkesmässig förvärvsverksamhet och övriga.en

I äldre doktrin har också framförts uppfattningen den naturligaatt
slutpunkten för utvecklingen kapitalförlustbegreppet allaär attav
förluster i förvärvsverksamhet blir avdragsgilla. Sandström anförthar
bl.a. följande efter sammanfattningsvis ha redogjort för då gällandeatt

rörelserättsläge beträffande kapitalförluster i inkornstslaget

sålunda anförda fulltDet bekräfta Ebersteins förut citeradeutsynes
uttalande, det avgörande kriteriet driftförlust icke huruvidaäratt en
den eller andra förlustbringande händelsen såsomär attena anse en

i Welinder, Beskattning inkomst och förmögenhet, Del sjunde upplagan,av s.
l83
2 Sandström, beskattningOm inkomst tredjerörelse, upplagan, 526.av av s.
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sig tillhuruvida förlusten hänförnäringen,normal företeelse inom utan
ingå i rörelsen. Härtillnyttigheter,det eller andra slaget somavena

antaletår 1929 fälldesfoga, sedan detta yttrandeendastär att att- -
all förlust måstei rörelse, beträffande vilkade nyttigheter ansesav

ditgång blivaavdragsgill, alltmera ökat. Slutskedet ärmensynes en -
blir avdragsgillall förlust i rörelsetydligtvis lång kvarännu väg att-

förkapitalförlust upphör betydelseoch därmed begreppet ägaattatt
rörelse.intäkt av

inkomsttaxering-näringsidkare avdrag vidDet förhållandet vägratsatt
medel harkontantauppkommit stöldförlusterför genom avsomen

avdrags-tio åren. Attflertal riksdagsmotioner deföranlett senasteett
orättvist ochstötande,fall har upplevtsföreligger i dessainterätt som

rättsprinciper.grundläggandestridande mot
finnas skälavvisande till det kaninte ställt sigSkatteutskottet har att
bet. SkUkapitalförlustbegreppet. Inuvarandedetomprövaatt

följande.således bl.a.uttalade utskottet198586:33

kapitalför-för det nuvarandeinte främmandeSkatteutskottet är att
erfarenheteravvaktan påIlustbegreppet kan behöva närmareomprövas.

inte berettpraktiska tillämpning utskottetlagstiftningensden ärnyaav
Utskottetkapitalförlustbegreppet.till ändringmedverka avennu

vill i sammanhangetbifall till motionernaföljaktligenavstyrker men
försäkrings-informerarförsäkringsbolagenviktenbetona att nogaav

för vidförutsättning devillkor gällerde atttagarna ensomom som
förekonomisk gottgörelsemöjlighetskada skall hauppkommen att

förluster.lidna

198687:33,också i bet. SkUhar gjortsUttalande i riktningsamma
199293:SkU21.:SkU30 och199091

Brottsstatistik4.4

mellan stöld kontantabrottsstatistiken skiljer inteofficiellaDen av
intetillgångar. går såledesandra Detmedel stöld att avavresp.

stöldförbutikeromfattningutläsa i vilken ärstatistiken utsattat.ex.
följaktligen inte heller hurframgårmedel. statistikenkontanta Avav

förloras brott.beloppstora genomsom
verksamheter,olikastatistiken på brottskiljerDäremot mot typer av

stöldockså påStatistiken skiljerbensinstationer.butiker ocht.ex.
snatteri.inbrott inkl.och stöldmedelst inbrott utan

anmäldaantaletuppgick år 1994och varuhusVad gäller butiker
inkl.anmälda stölderövriga564 medan antaletinbrottsstölder till ll
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snatteri uppgick till 55 729. Av dessa brott torde det helt övervägande
antalet andra tillgångar kontanta medel. Motsvarandeän siffroravse
för år 1993 00013 61 268.var resp.

Vad gäller antalet anmälda bank- och butiksrån uppgick dessa år
1994 till 136 468. Rånen torde till övervägade delenresp. avse
kontanta medel. siffrorMotsvarande för år 1993 198 658.var resp.
Jämfört med medelvärdet antalet anmälda bank- och butiksrån förav
åren 1991-1993 har dessa brott minskat med 31 procent.

Tilläggas kan Sveriges Köpmannaförbund och Kooperativaatt
Förbundet har de inte har tillgång till någon utförligareattuppgett
statistik.

4.5 möjligheternaNågot försäkra sigatt motom
förluster kontanta i näringsverksamhetmedelav

Utredningen har haft kontakt med försäkringsbolagen Folksam,
Länsförsäkringar, Skandia, Trygg-Hansa WASA för under-samt att
söka vilka möjligheter det finns för företag eller företagareett atten
försäkra sig förluster kontanta medel på grund brott.mot av av
Undersökningen visar det hos bolagsamtliga finns möjlighetatt att
försäkra sig sådana förluster. Bolagens villkor i huvudsakärmot
likartade.

Försäkringsvillkoren skiljer i regel på begreppen stöld, inbrott och
rån. Med inbrott förstås någon olovligen med våld brutit sig in iatt
eller med dyrk tagit sig in i lokal. Stöld inbrott normaltersättsutanen
inte.

allmänhet finnsI det möjlighet teckna kombinerad försäk-atten en
ringslösning erbjuder de grundläggande försäkringarna imest ettsom
enda paket. Denna försäkring kallas Kombinerad företagsför-typ av
säkring eller liknande. I försäkringen ingår vanligastede skade-
händelserna såsom brand- och vattenskador inbrott och rånsamt m.m.

Enligt villkoren i den kombinerade försäkringen ochär pengar
värdehandlingar försäkrade till visst belopp, intedetävenett om
särskilt i försäkringsbrevet. ellerPengar värdehandlingaranges som
förvaras i låst Värdeskåp i regel till basbelopp. Omersättsett ettupp
de förvaras på högst 20 basbeloppet.sätt ersättsett annat procent av
Vid rån eller överfall till två basbelopp.ersätts upp

Detta grundläggande skydd kan vid behov utökas premietillägg.mot
Det högre försäkringsskyddet då i försäkringsbrevet.anges

Några bolag tillhandahåller också rånför-inbrotts- ochseparata
säkringar. Beroende försäkringsbeloppets storlek ställs olika krav
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på förvaring iförvaras. skiljer bl.a.skall Manpâ hur pengarna
Vid mycket högakassavalv och värdevalv.Säkerhetsskåp, Värdeskåp,

villkorad ocksåförsäkringenförsäkringsbelopp kan sätt,annatvara
på inbrottslarm.kravt.ex. genom

basbelopp.Självrisken i regel lägst 20är procent ettav
förmögenhetsbrottskyldig tillanställd har gjort sigOm moten
förmögenhetsbrottsför-förlusten s.k.försäkringstagaren, ersätts om

tecknats.säkring har
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5 EG-aspekter och utländsk rätt

5. 1 EG-aspekter

Utredningen skall enligt direktiven bl.a.beakta EG-aspekter.
På företagsbeskattningens område finns det två EG-direktiv. Det ena

direktivet, fusionsdirektivet 90434EEG, syftar till deatt stater som
medlemmar i EG i sina skattelagstiftningar skall införaär regler som

medför omstruktureringar företag mellan med-över gränsernaatt av
lemsstater inte hindras eller försvåras beskattning utlöses.attav

Det andra direktivet, det s.k. moder-dotterbolagsdirektivet
90435EEG, syftar till utdelning skall kunna lämnasatt ettav
dotterbolag i medlemsstat till moderbolag i med-etten en annan
lemsstat inkomstskatt eller källskatt utgår.utan att

De krav i fusionsdirektivetställs har införlivats i den svenskasom
skattelagstiftningen lagen 1994: 1854 inkomstbeskatt-genom om
ningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG. Moder-
dotterbolagsdirektivet har föranlett ändring bl.a. i § kupongskatte-4
lagen 1970:624; vidare SOU 1994:100 och 199495:52.se prop.

De skatterättsliga frågor utredningen har behandla, bl.a.attsom
kapitalförlustbegreppet och s.k. organisationskostnader, inteär av
sådan karaktär de berörs nyssnämnda EG-direktiv. förslagDeatt av

jag lägger fram torde inte heller i övrigt strida EG-rätten.motsom

Danmark5.2

5.2.1 Grundläggande avdragsbestämmelser

Den grundläggande avdragsbestämmelsen i dansk skattelagstiftningen
finns i 6 § statsskatteloven SL. I bestämmelsen bl.a. avdragsägs att
får för driftkostnader driftsomkostninger.göras Med detta avses
utgifter används för förvärva, bibehållaoch inkomstenatt tryggasom

Uppgifterna hämtade frånär bl.a. Aagesen m.fl. Larebog i Skatteret och Engholm,Jacobsen m.tl., Skatteretten
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indkomsten. Be-vedligeholdetil erhverve, sikreanvendt at og
för alla skattskyldiga.gäller i principstämmelsen

utvidgaför förvärva ochutgifterfölja6 § SLAv attattanses
avdragsgillaprincip inteindkomstkilden iinkomstkällan är som
enligt svenskmed vad gällerI likhet rättdriftomkostninger. som

praktiken.begränsad iprincip betydelsedockdet ärär varsen
avdrags-etableringsutgifter intesålundaUtgångspunkten ärär att

formueudgifter.driftomkostningergilla. inteDet är utan
8 §flertal Iemellertid påmodifieras sätt.huvudregelDenna ett

avdragmedgerfinns reglertaxeringslagenLigningsloven t.ex. som
etableringsamband medoch reklam iresekostnaderför en nyav

utgifterför sådanaavdragmedges i princip inte närmarknad däremot
fimislagrumverksamhet. Ifrågadet är startaatt sammaen nyom

forskningsutgifter.ochför försöks-medger avdragockså regler som
föravdragmöjlighetinkomståret 1992fr.0.m. göraVidare finns att

utvecklingellermed etableringsambandutgifter ivissa av en
advokater ochutgifter tillmedges förAvdrag kannäringsverksamhet.

AvdragSelskabsstyrelsen.Erhvervs-för avgifter tillrevisorer samt og
och förmarknaderundersökningutgifter förockså förmedges nyaav
och L8 § Jpatenträttigheterknow-how ochförvärv av

Ligningsloven.
inventarier finns detpåvärdeminskningavdrag fördet gällerNär

afskrivningsloven.särskild lag;en

Kapitalförluster5.2.2

kapitalförlus-regleruttryckligaskattelagstiftning finns ingadanskI om
fördock avdragmedgesEnligt praxisdriftförluster.ter resp.

för s.k.intemedges däremotAvdragdriftstab.driftförluster
forrnuetab.förmögenhetsförluster

avdragsgillhänföras tillskallförlustVid bedömningen om enav
sidanmellan ååtskillnadgrundläggandedriftförlust görs enaen

påsidan förlusterandraoch âornsättningstillgångarförluster
omsättnings-förlusterUtgångspunktenanläggningstillgångar. är att

anläggningstillgångarförlusteravdragsgilla, medantillgångar är
huruvidamed fråganåtskillnad hängerdet. Dennainte är ensamman

skattepliktig ellertillgångenvid försäljningen ärintäkt av
hargrund brottmedel påkontantaförlusterdet gällerNär avav

förlusteravdragsgillabetraktatsförutsättningarvissadessa under som
kassabehâll-förlustersärskilt gällerVadomsättningstillgângar. avav

polis-brottet harnormaltrån, krävsstöld ellerning, attt.ex. genom
tillfredsställandekan dokumenterasförlustenanmälts och att genom en
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bokföring. Avdragsrätt kan helt eller delvis nekas det i detom
förlorade beloppet ingått medel inte kan näringsbetingade.ansessom

vidare kassan har förvarats på för verksamhetenDet krävs att ett
förloradesedvanligt och naturligt det beloppet inte varitsätt samt att

vad normalt förvaras på det aktuella sättet.större än som
Även förövatsförluster kontanta medel brott hargenom som avav

allmänhet avdragsgilla.anställda iär

Finland5.3

Allmänt5 1
.

lagen beskattningFinland finns särskild näringsskattelag;I omen
näringsverksamhet den juni 1968 NSL.inkomst 24avav av

indelas i rörelse och yrkesutövning. Med närings-Näringsverksamhet
vinstsyfte verksamhet åtminstoneverksamhet i bedriven avavses en

varaktighet.viss
verksamhet, vari den personligaTill yrkesutövning hänförs sådan

liten och kapitalinsatsencentral, personalenyrkesskickligheten ärär
näringsverksamhet betecknasläkare. Annansekundär t.ex. som

skattskyldi-yrkesutövning denAll rörelseverksamhet ochrörelse. som
skatteberäkningsen-förvärvskälla i betydelsenbildarbedriverge en

NSL.het; 2 §se
allainkomstbegrepp omfattande. I principNäringsskattelagens ärär

skattefrihet följerskattepliktiga interealiserade inkomster avom
princip skattepliktiga.Kapitalvinster således iuttryckliga regler. är

Inkomstbegreppetinkomstdefinition finns i 4 § NSL.allmänEn
tillNSL. § första punktenpreciseras i och 6 §§ I 55 sägs att

överlâtelsepris övriga vederlag förhänförs ochskattepliktig inkomst
för andraanläggningstillgångarinvesterings- ochomsättnings-, samt

nyttigheter. Vidaremateriella och immateriellai näringen använda
uthyrning, utförtersättning förföreskrivs i § andra punkten5 att

näringsverk-utförts i formtjänst och dyliktarbete eller annat som av
punkten och övrigaskattepliktigt. Enligt 5 § tredjesamhet räntorärär

skattepliktiga.hör till näringsverksarnheteninkomster egendomav som
näringsskattelagens inkomstbegreppundantag frånBestämmelser om

samfund erhållitbestämmelsen bl.a. vadfinns i 6 § NSL. I sägs att ett

2 iNäringsskattelagen huvuddrag,från Andersson,Uppgifterna hämtade bl.a.är
tredje 1987.upplagan,
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kapitalplacering inteandelskapital elleri aktie- eller som arman
inkomst.betraktas som

mycket klar åtskillnad mellan detilläggas lagenDet kan göratt en
skattepliktigviss huvudfrågor gäller över utgörpost tagetom ensom

frågorutgift omfångsproblemet ochinkomst avdragsgillresp.
utgifter periodiserings-beskattningsår för inkomster ochrörande rätt

medges förexempel i 8 § punkt 1-2 avdragproblemet. Till sägs att
anläggnings-omsättnings-, investerings- ochanskaffningsutgiften för

anskaffningsut-vilket årbestämmelsen dock ingettillgångar. I sägs om
lagrum.detta regleras i andragiften skall dras utanav

avdragsbestämmelserGrundläggande5.3.2

inkomstskattepliktigomfattande reglerna för vadDe är motsvarassom
Avdragsgillaavdragsgilla utgifter.för vad ärvida regler ärsomav

förvärvande ochutgifterna för inkomstemassålunda inte endast
anledning inkomst-uppstått iförlusterbibehållande, ävenutan avsom

förvärvet.
föreliggaintenäringsskattelagen uppbyggd kan detSåsom sägasär

förbättring ellerförvärv,avdragsförbudnågot principiellt mot
i lageninkomstkälla. Somutvidgning sägsnämnts attovanenav

omsättnings- ochanskaffningsutgiften förmedges föravdrag an-
uttryck för det ibestämmelseläggningstillgångar. Denna anses ge

betraktades köpTidigareomfattade betraktelsesättet.lagen t.ex.av
investeringar elleranläggningstillgångaromsättnings- och som

berodde påresultatpåverkankapital medan derasomplaceringar av
värdened-anläggningstillgångarsvarulagrets värdering resp.

avskrivning.beaktadesgång, genomsom
och NSL.avdragen finns i 8 17naturligaRegler de s.k.om
naturligt avdragutgift kanföravgörandeDet utgöra ettansesom en

grund-Deninkomstförvärvet.i syfte påverkaden erlagtsär attom
bestämmelsenåterfinns i Iavdragsbestämmelsen 7läggande

utgifter förinom näringsverksamhetenAvdragbara äroföreskrivs att
härrörandebibehållande däravförvärvande ochinkomstens samt

avdragsgillaolikaexemplifieringförluster. I 8 § närmare avges en
rörelsenför främjandeforskningsutgifterutgifter. Till exempel är av

forsknings-praxis harEnligt tidigareenligt 8 § punktavdragsgilla
demotiveringenavdragsgilla medfall ickeutgifter i något attansetts

någotforskningen inte lett tillellersyftade rörelsens utvidgningtill att
särskilt intressekapitalförlust.därför utgjorde Av ärresultat och

grundandeutgifter föravdrag förpunkt medgesockså enligt 8 § 7att
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företag, för dess omorganisation, för bolagsbildning ochett annatav
dylikt.

5.3.3 Kapitalförluster

Näringsskattelagen inte någon åtskillnad mellan driftförlustergör och
kapitalförluster.

Som medges enligt 7 § NSL avdrag för förlusternämnts ovan som
härrör från näringsverksamheten. Exempel på avdragsgilla förluster

i 17 § NSL. Bland förluster grund för-nämnsannatanges av
snillning, stöld och andra brott riktat sig ñnansieringstill-motsom
gångar med ñnansieringstillgångar bl.a. Dessapengar. typeravses

förluster betraktades före NSL:s tillkomst icke avdragsgillaav som
kapitalförluster.

Norge35.4

5.4.1 Grundläggande avdragsbestärnrnelser

Den grundläggande avdragsbestämmelsen i norsk skattelagstiftning
finns i § punkt44 1 lov skatt formue inntekt den 18om av og av

1911 8 skatteloven. I bestämmelsen avdragsägsaugust attnr.
medges för alle utgifter skjørmes å pådratt inntektenstilsom vaere
ervervelse, sikrelse vedlikeholdelse, dvs. föravdrag medgesog
utgifter för intäkternas förvärvande, tryggande och bibehållande.

bestämmelsenAv följa avdrag medges endast för utgifterattanses
har anknytning till intäkten eller intäktsskapande aktivitet.som

medgesDäremot i likhet med vad gäller ochi Danmarksom-
Sverige i princip inte avdrag för utgifter hänförliga tillärsom-
inkomstkällan inntektskilden. Principens praktiska betydelse
framstår dock begränsad. Främst den ha betydelse försom synes
bedömningen utbildningskostnader. Avdrag för grundutbildnings-av
kostnader såledesmedges inte.

Vad gäller bolags etableringskostnader medges praxisenligtett
avdrag för utgifter för bildande bolaget och för ökning aktieka-av av
pitalet förutsättningunder bolaget skall stå för kostnaderna.att

3 Uppgifterna hämtade från bl.a. Zimmer, Laarebok iär Skatterett, 1993.
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Kapitalförluster5.4.2

driftför-uttrycklig skillnad mellanskattelagstiftning ingenNorsk gör
skatteloven medgespunkt dkapitalförluster. Enligt 44 § 1ochluster

naring.inäringsverksamhet tapför förluster iavdrag
Avdragvarufordringar.för förluster påbl.a.Avdrag medges

anläggningstill-tillförluster hänförligaför svinn. Förvidaremedges
haskullevid försäljningden mån vinstavdrag igångar medges en

skattepliktig.varit
stöldmedel grund brott,gäller förluster kontantaVad t.exavav

näringsbetingadedet sigmedges avdragförskingring, röroch om om
utomstående.brott anställda brottgäller såvälmedel. Detta som avav

Storbritannien5.5

operati0nal lossesdriftförlusterskiljerStorbritannienI man
principiKapitalförlusterkapitalförluster capital losses.och är

avdrag kommainkomstaxeringen. kanavdragsgilla vid Däremotinte
realisationsvinstbeskattningen.fråga vidi

anläggningstill-hänförliga tillhuvudregel gäller förlusterSom att
förlustenkapitalförlustergångarna betraktas oavsett upp-omsom

verksamhet eller ej.på grund brottsligkommit av
uppkommitmedges avdrag förlustengäller andra förlusterVad om

för förlustermedges såledesnäringsverksamheten. Avdragi t.ex.
också för förlustmedgestill varulagret. Avdraghänförliga av

haruppkommit på grund brottförlusterdagskassa. För av somsom
avdrag.utomstående medges i regelanställd ellerförövats av en en

verksamhetensbrottet har begåttsmedges inte avdragDäremot avom
huruvidanärstående. saknar betydelsenågon denne Detellerägare av

normal ellerförlusten kan betraktas som

5.6 Tyskland

till följdi näringsverksamhetuppkommerFörluster extra-avensom
avdragsgilla videller brandsåsom stöldordinära händelser ärt.ex.

medelförluster kontantagällerden löpande beskattningen. Det även av
brott.genom

80



EG-aspekterSOU 1995:137 och utländsk rätt

5.7 Kanada

Avdrag medges i vissa fall för förluster kontanta medelav genom
brottslig handling, stöld och förskingring. Som grundförutsättningt.ex
gäller förlusten kan betraktas naturligatt inherent risk isom en
verksamheten och förlusten sådanär haratt räknaart att attav man
med den.

Avdrag medges i förregel förluster kontanta medelav som upp-
kommit brott utomstående. Samma huvudregel gäller förgenom av
förluster på grund brott förövats anställda. Undantag görsav som av
dock för brott har förövats företagsledare och andra anställdasom av
i överordnad ställning. Avdrag medges i regel inte heller brottetom
har begåtts företagets delägare ellerägare, aktieägare.störreav

5.8 USA

Avdrag medges för förluster uppkommer i verksamhet tillsom en
följd brand och stöld. Avdrag medges för förlustert.ex. ävenav av
kontanta medel brott.genom

81





SOU 1995:137

6 Kapitalförluster överväganden-

6.1 Varför skiljer på driftförluster ochman
kapitalförluster

Den historiska förklaringen till distinktionen mellan icke avdragsgilla
kapitalförluster och avdragsgilla driftförluster kan sökas i den s.k.
källteorin, hade betydelse vid tillkomsten 1928 årsstorsom av
kommunalskattelag. Som i avsnittnämnts 2.2.1 skall enligtman
källteorin endast beskatta sådan inkomst avkastning frånutgörsom en
varaktig inkomstkälla. Däremot skall värdestegring inkomst-en av
källan kapitalvinst inte beskattas, varför inte helleren en- -
motsvarande förlust skall få dras Detta följer kapitalvinsterattav. av
inte uppfyller källteorins krav på varaktighet. Vid kommunalskattela-

tillkomst ansågs kapitalvinster därför i princip inte skatte-gens vara
pliktiga inkomster. Vinster vid försäljning inventarier, fastigheterav
och aktier sålunda inte skattepliktiga i inkomstslaget rörelse.var
Däremot kunde de efter viss tids innehav skattepliktiga ien vara
inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet; avsnitt 2.2.1.se

Man kan källteorin försökersäga skilja mellan å sidanatt ena
förlusten inkomstkälla eller del därav och å andra sidan förlusterav en
i inkomstkälla. Endast förluster i inkomstkälla skallen en vara
avdragsgilla. Detta kommer till uttryck bl.a. i nämnda uttalandeovan
i förarbetena till kommunalskattelagen SOU 1923:69 120 därs.
kapitalförlust omtalades förlust, drabbar själva förvärvs-som en som
källan såsom sådan jfr avsnitt 3.3.

Utvecklingen har inneburit allt fler inkomster blivit skatteplikti-att
Något krav på det skall finnas varaktig inkomstkällaatt upprätt-ga. en

hålls inte längre. Till exempel blev år 1966 och år 1967 realisations-
vinstbeskattningen aktier och fastigheter evig. Källteorins krav pâav

inkomst skall komma från varaktig inkomstkällaatt har därfören en
i dag förlorat det sin praktiska betydelse.mesta av

Kapitalförlustbegreppets innebörd har också avlägsnat frånsig
källteorin. I dag kan begreppet beteckningsågas på sådanavara en
förluster har extraordinär karaktär. För sådana förlustersom en
medges avdrag endast inom för reglerna realisationsför-ramen om
luster vid avyttring egendom. Anledningen till avdrag inteattav
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måstebeskattningenlöpandevid denförluster antasför dessamedges
verksamheten.ikostnaderandramedjämställaskanintedeattvara

i gällandebetydelse rättKapitalförlustbegreppets6.2

harinteförlustgällandeenligt rätträknaskapitalförlustSom som
harvisserligenförlustförvärvskällamed någonsamband samt som

i frågaförvärvskällanförnormalkanintesambandsådant ansesmen
20 § KL.tillanvisningarna5punkt av

kapitalförlusterbegreppet attdefinitioneniledetförstaDet av -
för-med någonsambandharinteför förlustermedgesavdrag inte som

betydelse. Attsjälvständignågonhakan intevärvskälla anses-
intedetredanföljerförlusterför sådana attmedgesavdrag inte av
Omkommunalskattelagen.iinkomstbegreppallomfattandenågotfinns

därmed inteochinkomstslagtill någothänföraskaninteinkomsten -
förvärvskällaskatteberäkningsenhetsärskildnågoniinordnasheller

skallkostnadförmotsvarande krävsPå sättskattefri. attdenär en-
skattepliktigbedriverskattskyldigedenavdragsgill att envara
skatteberäk-särskildfinnsföljaktligendetochverksamhet att en-

hänföras.kostnaden kantill vilkenningsenhet --
kapitalförlustbegreppetdefinitionenledet iandrahar detDäremot av

hardeförlusteronormalaförmedges trots attinteavdragatt-
Bestämmel-betydelse.självständigförvärvskällanmedsamband en-

avdragsgillonormal inte attär trotsförlust ärmedför att somensen
verksamhetskattepliktigmedsamband attdirektsådantden har ett en

fannsintekapitalförlustbestärrunelsenavdragsgillskulleden omvara .,
hänförsavdragsgillaskulle kunnaförlusterVissa varaannarssom
Genomförluster.avdragsgillatill ickebestämmelsensåledes genom

bestämmelsensdockstycke harandraanvisningspunktensiundantagen
urholkas.kommitalltmerbetydelsesjälvständiga att

KL22 §i § och20Normalitetskraven6.3

§ KL2220 § ochmellansambandetAllmänt6.3.1 om

normalitets-kapitalförlustbegreppetbygger ettframgåttSom ovan
för bestäm-betydelseocksåharnormalitetskravmotsvarandekrav. Ett

förstapunkt lnäringsverksamhet. Iintäktvad utgörningen avsomav
närings-intäktTill22 § KLtill sägsanvisningarna attstycket avav

harelleriintäktersamtligahänförsverksamhet somvaror,pengar
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influtit i verksamheten. Detta innebär, intäkten skall sådanatt vara av
beskaffenhet, den nonnalt med ingårräkna och ledäratt att ettsom
i verksamheten

.
Pâ förlust enligt skall normalthuvudregelnsättsamma som en vara

påräknelig för inte betecknas kapitalförlust skall såledesatt som en en
intäkt i princip normalt påräknelig i verksamheten för attvara anses

intäkt näringsverksamhet.i som en av
Skatterättsligt hänfördes ursprungligen till intäkt näringsverksam-av

het tidigare endast regelbundnarörelse intäkter, medan inkomst vid
försäljning anläggningstillgångar icke nonnal intäkt beskattadesav
enligt realisationsvinstreglerna. Senare kom dock gränsdragningen att
förskjutas uttrycklig lagstiftning så flera anläggnings-sätt attgenom
tillgångar vid avyttring kom beskattas inom näringsverksamheten.att
Genom uttryckliga lagregler hänförs således för juridiskanumera

utom dödsbon alla och för enskilda näringsidkare vissapersoner av
dessa inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet. Sådana bestäm-
melser finns i punkt l anvisningarna till 22 § KL och 2 §t.ex. av
1 SIL.mom.

Denna utvecklingen på intäktssidan exempel avyttringärett att-
inventarier alltid skall hänföras till inkomst näringsverk-av numera av

samhet har inskränkning kapitalförlustbe-motsvarats av en av-
förluster pâ sådana tillgångar inte längre betraktatsgreppet attgenom

kapitalförluster.som
kan följaktligenDet konstateras på kapitalför-sättatt samma som4 lustbegreppet uttryckligen inskränkts bestämmelserna ipunkt 5genom

andra stycket anvisningarna till 20 § har uttryckligKLav genom
lagstiftning allt fler inkomster kommit hänföras till inkomstatt av
näringsverksamhet. Utvecklingen avdragsförbudet kapitalförlus-förav

kan ha löpt parallellt med utvecklingen vad skallsägaster av som
hänföras till inkomst näringsverksamhet.av

Sambandet mellan reglerna kapitalförluster och bestämmelsernaom
vad intäkt näringsverksamhet kommer till tydligtutgörom som av

uttryck i punkt 5 andra stycket a anvisningarna till 20 § KL därav
det Till kapitalförlust räknas dock inte brand,sägs att genom annan
olyckshändelse eller brottslig handling uppkommen skada, förstörelse
eller förlust, i den mån köpeskilling skulle ha influtit densom om
skadade eller förlorade egendomen i stället hade sålts hade utgjort
intäkt i förvärvskällan. Bestämmelsen innebär förlust eller skadaatt

sådan egendom där försäljning skulle ha utgjort intäkten av
näringsverksamhet inte betrakta kapitalförlust.är att som

Detta mellansamband bestämmelserna framgick 1983 årst.o.m.
taxering punkt 10 första meningen anvisningarna till 29 § KLav av
som behandlade driftförluster kapitalförlusteroch där det föreskrevs
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§till 28anvisningarnavad enligtanslutning tillföljande. I som
i dennadnfförlustskall såsomrörelse,intäkt isåsombetecknats

inflytanormalt bortintäkt,uteblivandetförvärvskälla somav enanses
i rörelsen.

i 22 § KLnonnalitetskravetSärskilt6.3.2 om

mellangränsdragningenförbetydelse§ KL hari 22Nonnalitetskravet
Är skattepliktigkapital.ochnäringsverksamhetinkomstslagen en

och finns detfrågaverksamheten inormal föravyttring intevidintäkt
hänförasskallintäktenuttryckligenbestämmelse attinte angersomen

kapital.tillden hänförasskallnäringsverksamhetinkomstslagettill
realisations-SIL bl.a.enligt 3 § 1kapital räknasTill intäkt mom.av

mån intäktendentillgångar iavyttringyrkesmässigvid ickevinst av
näringsverksamhet.hänföra tillinte är att

stycketpunkt andrabestämmelsen i lpå dettaexempel ärEtt av
intäktTillföreskrivsdetdär22 § KLtillanvisningarna att av

avyttringinflyter vidvadocksåhänförsnäringsverksamhet avsom
ellerinventarieravseddastadigvarande brukföroch andramaskiner

värde-beräkningdessa vidlikställda medtillgångar är avsomav
normalabetraktasintäkter kan inteSådanaminskningsavdrag. som

bestämmelse föruttryckligdärfördet behövsochverksamheteni en
näringsverksamhet. Be-intäkttillhänföraskunnaskalldeatt av

och vissaaktiebolags1938 dåursprungligen årinfördesstämmelsen
inventarier komvid avyttringintäkter attjuridiskaandra avpersoners

hadeDessförinnanrörelse.inkomstslagetdåvarandedetibeskattas
tillfälliginkomstslagetdåvarandei detbeskattatsavyttringarsådana

År medfördebestämmelseinfördes1951förvärvsverksamhet. somen
skullealltidi rörelse utgörainventarieravyttringintäkt vidatt av

rörelse.intäkt av
det bl.a.därSILi 2 § 1bestämmelsernaexempelEtt är mom.annat
realisa-vinsträknasdödsbonutomjuridiskaförsägs att personer

intäkttilltillgångaravyttringyrkesmässigickevidtionsvinst avav
näringsverksamhet.

inkomstslagetandraellertill dethänförtsintäkt välvissHar enaen
Är frågadet intebetydelse.någonnormalitetskravet intedockhar om

med densambanddirektintäkternaoch harkapitalintäkt ettav
näringsverk-intäktskattepliktigadeverksamhetenbedrivna är avsom

exempeltydligtsamband. Ettnormaltdå ingetkrävssamhet. Det
brottsligtpåförvärvatsintäkterpraxis därfall i ettdehärpå är som

Dennanäringsverksamheten.skattepliktiga i typbedömtsharsätt som
verksamheten.förnormalaknappastintäkter kan ansesav
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Det kan Utredningen reformerad företagsbeskattningnoteras att om
SOU 1989:34 i sitt förslag till reformering skattesystemet inteav
hade kvar rekvisitet normalt i paragrafen betänkandetse 33.s.
Detta ha varit följd utredningen föreslog till intäktatt attsynes en av

näringsverksamhet skulle räknas ersättning vid avyttringav av
samtliga slag tillgångar hör till verksamheten 363. 1990seav som s.
års skatterefonn medförde dock i denna del inte någon förändring av

äldrede reglerna.

6.3.3 Särskilt normalitetskravet i 20 § KLom

Som i avsnitt 6.2 medför distinktionen mellan nonnala ochsagts ovan
förlusteronormala kapitalförlustbestännnelsen har självständigatt en

funktion på så den hänför vissa förluster, skullesätt att som annars
kunna avdragsgilla, till icke avdragsgilla kostnader.vara

I praktiken har emellertid distinktionen mellan normala och
förluster högst begränsadonormala betydelse. följd deDet är en av

inskränkningar kapitalförlustbegreppet i punkt andra5görsav som
stycket anvisningarna till 20 § Genom dessaKL. undantag deärav
flesta förluster kan uppkomma i näringsverksamhet avdrags-som en
gilla de normala eller inte. Avdragsförbudet föräroavsett om
onormala förluster i näringsverksamhet därförhar endastnumera
betydelse för begränsad förluster, däribland förlusteren grupp av av
kontanta medel på grund brott.av

Inskränkningarna kapitalförlustbegreppet gäller visserligen baraav
inkomstslaget näringsverksamhet. för förlusterMen i inkomstsla-även

tjänst kan regeln kapitalförluster ha betydelse. Flertaletget om
onormala förluster utanför näringsverksamhet dock hänförliga tillär
icke levnadskostnader.avdragsgilla Betydelsen distinktionen mellanav
normala och onormala förluster torde därför för inkomstslaget tjänst

mindre vad fallet beträffande inkomstslagetännu än ärvara som
framhållasnäringsverksamhet. Det bör emellertid praxis hariatt

normalitetskravet tillmätts betydelse också vid tolkningen §33 KLav
jfr avsnitt 3.5.2.

Vad inkomstslagetgäller kapital saknar distinktionen mellan
normala och onormala förluster i praktiken betydelse, eftersom
avdragsförbudet för kapitalförluster huvud inte gäller vidöver taget
realisationsvinstbeskattningen jfr avsnitt 3.5.3.

87



övervägandenKapitalförluster 1995:137SOU--

kapitalförlustbegreppetAvskaffande6.4 av

utvecklingennäringsverksamhet harinkomstslagetdet gällerNär
medges förintehuvudregeln avdragursprungligadenmedfört attatt

blivitpraktikeniför verksamhetenonormalaförluster är ensom
undantagsregel.

betydelsekapitalförlustbegreppetsinskränkningensuccessivaDen av
ifrågasättasdet måstemedförnäringsverksamhetför inkomslaget att

måstedårekvisitnödvändigt. Detbegreppet längre är somom
på normalitet.kravetochdiskuteras prövas är

anledningheller någonfinns det intenorrnalitetskravetbortTar man
självständigadesseftersomkapitalförlustbegreppet,ha kvaratt

för onormalamedgesavdrag intebetydelse just sägaär attatt
begreppetocksåkansammanhangetdet härförluster. I attnoteras

kapitalförlustertillkandriftförluster utgörasägas motsatsensom-
i lagtexten.förekommerinte längre-

avsnittkritik seförlång tidunderharNormalitetskravet utsatts
talarden skisseratsskatterätten,inomUtvecklingen4.3. ovan,som

medförtochsin betydelsedetdet förlorat snarastför mestaatt av
oklarheter.

normalt framstårickenormaltvadBedömningen är resp.somav
mening denminhärpå enligtexempelsubtil. Ett ärsällaninte som

kontantastöldå sidanmellani praxisdistinktion görs avenasom
förskingring.andra sidanmedel och å

kankapitalförlustbegreppetochnorrnalitetskravetbortOm tarman
i dag inteförluster ärmedföra vissatänkasvisserligendetta att som

blirverksamhetenföronormaladepå grund äravdragsgilla attav
in-vad gällerdock,fallet krävsbliså skallavdragsgilla. För att

kostnad ikande utgöranäringsverksamhet,komstslaget att enanses
onormaladealls givetdet intemeningEnligt minverksamheten. är att

pånäringsverksamhetavdragsgilla iintei dagförluster ansessom
skadestånd, verkligenvissakapitalförlustbestärnrnelsen,grund t.ex.av

verksam-kostnader ibetraktasde kankaraktärsådanär att somav
räcker meddetsjälvfalletord inteandra attmedheten. Det attär en

kunnaskallför denverksamhetenmedsambandförlust har attett
hävdaskanverksamhet. Deti tvärtom attkostnadutgörasägas en

uttryckdetvilketverksamhetenkostnader i ärrekvisitet som
medsambandhårdare kravuttrycker änanvänds i 23 § KL ett

bestämmelsenanvänds iuttryckvilket detförvärvskällan är omsom
kapitalförluster.

hävdastjänstinkomstslagetbeträffande attmotsvarande kanPå sätt
fullgöran-förkostnaderför avdragsrättrekvisitetgrundläggandedet

hårdareuttryckerKLstycketförsta§ ett33tjänstende mom.av
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krav samband med förvärvskällan. Jfr det i avsnittän t.ex.
RÅ3.5.2 angivna rättsfallet 1988 ref. 95.

föreslårMot bakgrund vad jag kapitalförlust-sagts attav som ovan
begreppet bort lagtexten. Dess nuvarande självständiga betydelsetas ur

begränsad och begreppet framstår historiskär närmast rest.som en

6.5 till regleringFörslag avdragsrätten förny av
förluster

Om kapitalförlustbegreppet avskaffas för förlusterbör avdragsrätten
regleras särskilt vad gäller inkornstslagen näringsverksamhet och
tjänst. För inkomstslaget kapital saknar avdragsförbudet för kapitalför-

självständig betydelse.luster Någon särskild reglering med anledning
kapitalförlustbegreppet avskaffas behövs därför inte för dettaattav

inkomstslag.

6.5.1 näringsverksamhetInkomstslaget

inkomstslaget näringsverksamhet föreslår det iVad gäller jag att en ny
bestämmelse i punkt anvisningarna till § till1 23 KL attav anges
kostnad i näringsverksamhet hänförs också förluster uppkommitsom
i verksamheten.

begränsning avdragsrätten för förlusterEn bör dock görasav genom
det i lagtexten skälavdrag inte medges särskildaatt motattanges om

avdragsrätt föreligger. bör skadeståndAvdrag inte medges fört.ex.
grund brottslig handling. Angående vidare kommentarer till försla-av

avsnitt 11.get, se
enlighet utredningens direktiv föreslår jag också särskildI med en

reglering avdragsrätten för förluster medel på grundkontantaav av av
brott. förslag kommer behandlas i avsnittDetta närmareatt

6.5.2 Inkomstslaget tjänst

Förslaget avskaffa kapitalförlustbegreppet har grund isinatt att
begreppet i har förlorat beträffar in-sin betydelse vadstort sett
komstslaget näringsverksamhet. Genom inskränkningarna i punkt 5

vidandra stycket anvisningarna till 20 § KL medges avdragav
beräkning inkomst näringsverksamhet för förluster kanävenav av som
betecknas onormala.som
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inkomstslaget utvecklingen medförtdet gäller tjänst har inteNär
inskränkningnågon motsvarande begreppets betydelse. Vid beräk-av

gäller således alltjämt huvudregelning inkomst tjänst attav somav
för förluster onormala för verksamheten.avdrag inte medges ärsom

tillmäts betydelseockså vid handen normalitetskravetPraxis attger
vad enligt allmänt språbrukendast vid bedömningeninte av som

hänföras till begreppet förluster vid bedömningenbrukar ävenutan av
för egendomutgifter allmänhet, såsom kostnaderi att reparera som

RÅ ref.i tjänsten 1969 4.används se t.ex.
avskaffa kapitalförlustbegreppet syftar inte tillFörslaget attatt

inkomstslaget tjänst sikte på inkomst-avdragsrätten iutvidga utan tar
normalitetskravet utnyttjas vidnäringsverksamhet. Eftersomslaget

för i tjänsten bör detreglerna avdragsrätt kostnadertillämpning av om
ordningnämligen i 33 § KL. Nuvarandeplaceras det hör hemma,där

bör inmedför det i 33 § 1 KLvilseledande. Dettaär tasatt enmom.
för inkomstslaget tjänst gällandeuttryck för denbestämmelse som ger

kanmedges för kostnaderhuvudprincipen avdragatt som anses
för verksamheten.normala
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Särskilt7 avdragsrätt för förlustom av

i näringsverksamhetkontanta medel

Inledning7.1

Enligt gällande för förluster kontantaavdragsrättenrätt avgörs av
förmedel samband med brott huruvida förlusten kan normali ansesav

förlusten inte normal för verksam-verksamheten eller inte. Kan anses
intei fråga den betrakta kapitalförlust och därmedheten är att som en

avdragsgill.
för förluster i sambandhar i praxis medfört avdrag medgesDetta att

för uppkommitmed bankrån medan avdrag inte medges förluster som
skillnadi butiker avsnitt 4. Bankrån har således tillvid inbrott se

från inbrott i butiker bedömts så vanliga de kan betraktasatt somvara
för verksamheten.normala

föregående jag föreslagit kapitalförlustbegreppetI avsnitt har att -
förslagoch därmed normalitetskravet bort lagtexten. Dettatas ur-

medför förluster medel uppkommit brottkontantaatt av som genom
avdragsgilla de kani likhet med andra förluster blir om- -

kostnader i verksamheten.betraktas som
förlusten normalavgörande blir således inte huruvida kanDet anses

kostnad i verksam-förlusten kan betraktaseller inte utan som enom
medel pådänned förlust kontantaheten. Fråga uppkommer avom

kostnader i verksamhetengrund brott generellt kan utgöraansesav

förlust kontanta medel brott7.2 Utgör genomav
i verksamhetenkostnad

föravdragsrätt skall föreliggagrundläggande princip förEn att en
bibehållan-med förvärvandet ellersambandkostnad den harär ettatt

Iframgår 20 § första stycket KL.inkomst. Dettadet avav en
för vilka avdragsrättstycke rad kostnaderparagrafens andra anges en

allmännalevnadskostnader. dessaföreligger, däribland Utöverinte
för vadspeciella reglerregler finns i varje inkomstslag ärsom

§ KLnäringsverksamhet i 23Beträffande inkomstavdragsgillt. sägsav
kostnaderförnäringsverksamhet får avdragFrån intäkt görasatt av

framgår anvisningarna.i verksamheten på sätt av
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Även det i princip krävs kostnad har direkt sambandatt ettom en
förvärvandet eller bibehållandet förmed inkomst den skallattav en
avdragsgill, det dock inte nödvändigt kostnaden verkligenär attvara

till inkomst. Vid inkomsttaxeringen i princip integivit upphov görsen
kostnadenheller någon prövning huruvida nödvändig eller omav var

den upphov till någon inkomst. Det avgörande det finnsär ettgett om
tillräckligt samband mellan kostnaden och inkomsterna.

för förlust kontanta brott skallVad talar medelattsom av genom
kostnader i verksamheten ingen näringsidkarebetraktas är attsom

verksamhet beakta risken för förluster påkan projektera utan atten
helst.grund brott såsom vilken kostnad i verksamhetenannan somav

syftemedges för åtgärder har till hindra brott,Att avdrag att t.ex.som
för också förlarmanordningar och vakter, talar avdrag bör medgesatt

medel uppkommer brott.förluster kontanta genomav som
mån talar jämställa förlust kontantaVad i viss emot attsom en av

förlustermedel grund brott med sådana inventarier ochavav
för sistnämndadet förhållandet avdragsrättenlagertillgångar, är att

vinst vid försäljningförluster kan förklaras med eventuellatt en av
förlustlagertillgångar skattepliktig. det gällerinventarier och Närär

uppkomma någonpå grund brott kan det däremot inteav pengar av
vinst.direkt motsvarande

avdragsförbudet förutvecklingenbör ocksåDet noteras att av
med utvecklingen skatteplikten vidkapitalförluster löper parallellt av

anläggningstill-avyttring vissaavyttring egendom. När t.ex. avav
medfördeinkomst rörelse, dettagångar började beskattas attavsom

kapital-tillgångar inte kom betecknasskador på sådana attsnart som
förluster.

inventarierförlust lager ochVidare kan konstateras näratt av
års lagstift-avdragsgilla 1981brottslig handling blev genomgenom

ej, såför verksamheten elleroberoende det normaltning, varav om
försäkringsersättningeventuelldetta bl.a. medmotiverades att

verksamheteninventarier alltid beskattades ivarulager ochavseende
Del En försäkringsersättningl98081:68 A 137.se soms.prop.

förlust torde däremot inte beskatt-utgår på grund varaav pengarav
jfr KL.förlusten inte avdragsgill 19 §ningsbar inkomst årom

utfallandeinte helt klart. Det kan hävdasRättsläget dock attsynes
försäkringspremien iskattepliktig, eftersomförsäkringsersättning är

går emellertid också vändaavdragsgill. Detpraktiken är att
försäkringspremien avdragsgill,hävda inteoch ärattresonemanget

inte skattepliktig.eventuell försäkringsersättningeftersom ären
kontanta medelockså fråga sig varför avdrag för förlustkanMan av

näringsverksamhet medanskall berättiga till avdrag ipå grund brottav
inte avdragsgilla.för enskildsådana förluster ärpersonen
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talar för ochVid sammanvägning vad emot att anseav somen
avdragsgillamedel på grund brottförluster kontanta somav av

avgörande viktnäringsverksamhet bör enligt min meningkostnader i
bedrivasförhållandet försäljningsverksamhet inte kanfästas vid det att

för förlust kontanter på grund brott.kalkylerad riskutan av aven
svårt komma fram tillframstår med hänsyn härtillDet att ensom

förlusterutgångspunkten börbedömning än att att avvaraannan
närings-betraktas kostnader imedel på grund brottkontanta somav

och desamband med verksamhetenfår haverksamhet. De ettanses
enskilda,brott drabbarskillnad från de förlusterkan, till genom som

enligt minlevnadskostnader. skillnad motiverarinte Dennasomses
medel grund brottför förluster kontantamening avdragatt avav

förförlustermedan motsvarandei näringsverksamhetkan medges en
sammanhangi dettaavdragsgilla. Det börenskild inte ärpersonen

redovisats i avsnittländer harframhållas i samtliga deockså att som
principmedel grund brott iförluster kontantabetraktas5 somavav

i näringsverksamhet.avdragsgill kostnaden
rån börstöld ellerkontanta medelgäller förlusterNär det genomav

med beloppavdrag inte medgesutgångspunktendock störreattvara
i verksam-innehav kontantersedvanligtvadän ettmotsvarar avsom

iväljersakliga skälnäringsidkareheten. Om attt.ex.utanen
försäljningfrån flera dagarsförvara intäkternalokalerverksamhetens

förlorade beloppet. Enmed hela detsåledes inte medgesbör avdrag
räknanäringsidkaren behöverkostnadförlust intesådan är en som

verksamheten.med i

utvidgadEn avdragsrätt7.3

utgångspunkter7.3.1 Allmänna

förluster inteföravdragsrättenutvidgningdirektivenI sägs att aven
invändningsfri, grund brott.vid förluster påinteframstår avenssom

inteslagmissbruk eller andrarisken förinvändning gällerEn av
mingår enligtinvändningbeteendeförändringar. Dennaönskvärda

ifrån.mening inte bortseatt
generellinnebäraskulleregeluppenbartDet är att ensomen

lättbrott relativtmedelkontantaavdragsrätt för förluster genomav
allmänhetihärvidbeaktamissbrukas. Attskulle kunna är att pengar

kontrolleradet svårtvilket medföröronmärkas,inte kan är attatt
kanhelst. Dekan tillhöraPengarförlust varavem somav pengar.en
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tillgångar i verksamheten och kan okändaänannat summorna vara
eller överdrivna.

betydelse ocksåAv Skattemyndigheten i realiteten inte harär att
någon egentlig möjlighet utreda sanningshalten i påståendeatt ett om

kontanta medel har förlorats pâ grund brottslig gärning.att av
Skattemyndigheten polismyndighetshar varken befogenheter eller

Till detta kommer skattemyndigheten i regel haratt att taresurser.
ställning till yrkande avdrag för förlust kontanta medel förstett om av

längre tid efter det förlusten har uppkommit.atten
Med hänsyn härtill måste enligt min mening räkna med detattman

finnas företagare företag förkan och vilka det kan komma framståatt
lockande otillbörligt utnyttja generell regelsättatt ettsom en som

medger avdrag för förluster kontanta medel. Detta kan skeav genom
den skattskyldige oriktigt han varit för brottatt t.ex. att utsattuppger

varvid kontanta medel tillgripits eller yrkar avdrag för högreett
belopp vad faktiskt tillgripits.har Omständigheterna kanän som
givetvis också sådana inte den skattskyldige med säkerhetattvara ens

hur belopp har tillgripits.vet stort som
Problemet kan bestå i säkerställa uppgiven förlustsägas att att en

också verkligen inträffat och haft uppgiven omfattning jfr bilaga 2.
Med hänsyn till sagda bör utgångspunkten regeldet attovan vara en

för förluster medel grund brottavdragsrätt kontantaom av av
till möjligasteutformas på sådant möjligheterna missbruk isättett att

mån begränsas.
till näringsidkare har möjlighet försäkra sigMed hänsyn att att mot

förluster kontanta medel inbrott och rån avsnitt kanse 4.5av genom
ifrågasättas utökad avdragsrätt för förluster kontantadet om en av

skulle kunna begränsas till till avdrag för erlagdmedel inte rätten
finnssjälvrisk. kan hävdas i och med det privata för-Det att att

problemet förluster medelsäkringslösningar med kontantaav
anledning införa regler iinbrott och rån saknas att somgenom

försäkringsgivarerealiteten innebär träder in slagsatt staten ettsom
för förlusten viddvs. avdrag medges hela inkomsttaxeringen.

sådan begränsad avdragsrätt skulle bl.a. ha den fördelenEn att
tvister mellan skattemyndigheten och de skattskyldiga angående avdrag
för förluster kontanta medel på grund brott undviks, eftersomav av

nâgra bevisproblemdet i regel inte skulle uppkomma utrednings- och
förvid taxeringen. Om näringsidkare har haft utgift självrisken en

förlust medel vilketmed anledning kontanta brott,genomav en av
medges övriga fall medges inteenkelt kan konstateras, avdrag. I

avdrag.
avdrags-dock inte beredd föreslå sådan begränsningJag är att aven

påhar konstaterats förluster kontanta medelI avsnitt 7.2rätten. att av
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betraktaskaraktär de börprincip sådangrund brott i är att somavav
dennäringsverksamhet. Detta innebäriavdragsgilla kostnader att

hur utökad avdragsrättfråganprincipiellt riktiga lösningen om en
detskallutformas avdrag inteförluster bör vägrasför sådana är att om

förlust.sådanskattskyldige fått vidkännasklarlagt denär att en
lösning kan enligtbegränsadskäl väljaTillräckligt starka att en mer

föreligga.intemin mening anses
särskildinförsblir jag föreslår detsagdaSlutsatsen det attatt enav

näringsverk-förluster kontanta medel iförtill avdragregel rätt avom
medges enligtavdrag skall kunnabrott. Församhet på grund attav

visa såvälskattskyldige kanskall krävas denbestämmelsedenna att
således medAvdragsrätten förenaskaraktär.förlustens storlek som

avsnitt.beviskravsärskilda se nästa
rånstöld ellerkontanta medelgäller förlustNär det genomav -

beloppsbegräns-föreslås vidare särskildförskingringinte enmen -
avsnitt 7.3.3.ning

ierhållit försäkringsersättningskattskyldigede fall denFör
särskildföreslås slutligenkontanta medelförlustanledning enavav

presumtionsregel avsnitt 7.3.4.

särskild bevisregel7.3.2 En

hari taxeringsmål denallmän bevisprincipEn är parternaatt somav
bl.a.innebärbevisning också skall detta. Dettalättast göraatt prestera

yrkas. Vilketbevisbördan för de avdragden skattskyldige haratt som
allmänhet räcker detdärvid krävs varierar. Imått bevisning somav
framståruppgifterna vid objektiv bedömningmed att sanno-somen

såledeskan rimliga medgesde uppgivna kostnadernalika. Om anses
avdrag förbevisning. Yrkas däremotyrkat avdrag någon närmareutan
ellerfrämmande för verksamhetenframstårkostnader somsomsom

beviskraven.ovanligt höga skärpsär
enligtnäringsverksamhet skall sådansärskilt gäller inkomstVad av

Uppfyllerbokföringsmässiga grunder.beräknas enligt24 § KL
följt vadoch har den skattskyldigebokföringen bokföringslagens krav

kräver har bokföringen i allmänhetgod bokföringssed i övrigt stortett
fallkan i vissabevisvärde. Bevisvärdet dock inte obegränsatär utan

rättsfalletosannolikt låg jfrfrångås, vinsten framstårt.ex. somom
RÅ 1995 ref. 31.

möjlig-vad i föregående avsnittMot bakgrund sagts omav som
bör ställas högt beviskravheterna till missbruk jag det ettattanser upp

grundför medge avdrag för förluster kontanta medel påatt av av
i regelförluster till sin karaktär sådana debrott. Denna är atttyp av
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förframstår extraordinära verksamheten och det vanligenärsom
för Skattemyndighetenomöjligt kontrollera sanningshaltennästan att

sådan förlust.i påståendeett om en
införa för förlusterOm skall generell avdragsrätt krävsman en

därför min mening förenar denna med beviskravenligt rättatt ettman
för förlusteri princip innebär avdrag kontanta medelatt avsom

medges endast det visas förlusten uppkommitbrott attgenom om
näringsidkaren och tillgångar i näringsverksam-brott mot avsergenom

krävas den skattskyldige visar såväl förlustens storlekhet. Det bör att
förlusten uppkommit brott.attsom genom

bör krävas för den skattskyldige skall uppnåVad närmare attsom
bevisning bör enligt min mening inte i lagtexten.detta mått angesav

den s.k. fria bevisprövningen,En grundläggande bevisprincip är som
första stycket RB. bestämmelsenkommer till uttryck i 35 kap. 1 § I

skall efter prövning allt,Rättensägs samvetsgrannatt av som
Principen, hävdförekommit, vad i målet bevisat.äravgöra, som av

uppställsockså i förvaltningsprocessen, innebär det intetillämpas att
former bevismedel fårbegränsningar i fråga vilkanågra av somom

omständighet i målet skall således beaktas.användas. Varje
den näringsidkaregrundläggande krav bör dockEtt att somvara

polisanmälanför förlust kontanta medel har gjortyrkar avdrag enav
Vad därutöver börefter det brottet har upptäckts.snarast att som

styrka kontanta medel harnäringsidkaren skall kunnakrävas för attatt
får påexakt bedömasförlorats brott går inte att utanangegenom
absolut kravi varje enskilt fall. Någotgrundval utredningenav

har gripits och erkänt brottetfällande dom eller gärningsmannenatt
klarlagtdet bör räcka med detbör dock inte uppställas äratt attutan

begåtts.brott harett
förlustens storlek ochskattskyldig skall kunna styrkaFör att en

kassaregistre-det finns någon formtorde i regel krävaskaraktär att av
uppskattningförlorats. Envisar hur harring stor avsumma somsom

bruttovinstkalkylgrundar sig på s.k.förlustens storlek enbartsom en
uppfyllt.beviskravet skall kunnabör inte tillräckligt för att ansesvara

omständig-bokföring dettaskattskyldige inte har ordnadOm den är en
klarlagd.förlustens storlek kanhet talar emot att ansessom

särskild beloppsbegränsning7.3.3 En

vid förlustutgångspunktenanförts i avsnitt 7.2 börSom avovan
medges medrån avdrag intestöld ellerkontanta medel attvaragenom

innehavsedvanligtbelopp vadänstörre ettmotsvararett avsom
sedvanligtkanverksamheten. Vadkontanter i ettanses somsom
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innehav kontanta medel får bedömas från fall till fall. detNärav
gäller detaljhandeln torde sedvanligt innehav kontanterett av vara
detsamma vanlig dagskassa, dvs. inkomsten under dag. Isom en en
andra verksamheter kan det fråga det belopp behövs förvara om som
dagens löpande utgifter.

Om näringsidkare inom detaljhandeln väljer i verksamhetensatten
lokaler förvara intäkterna från flera dagars försäljning bör avdrag
således inte medges med hela det förlorade beloppet, avdrags-utan

bör begränsas till belopprätten vanlig dagskassaett motsvararsom en
i verksamheten.

begränsningEn sådan bör dock inte gälla undantagslöst. Det kan för
företag eller företagare vid vissa tillfällen finnas anledningett atten

förvara belopp i verksamhetens lokalerstörre sedvanligtett än ett
innehav kontanter. Det kan fråga tillfälligt.ex.av vara om en
kassaökning grund utförsäljning. Det kan också förekommaav en
fall då det vid visst tillfälle inte varit möjligt omgående lämnaett att
dagskassan till förvaring i bank, med påföljd kontantkassan blivitatt
osedvanligt stor.

Har det särskilda skäl funnits anledning förvara störreatt ettav
belopp i verksamhetens lokaler sedvanligt innehav kontantaän ett av
medel bör avdragsrätten således inte begränsas till detta belopp, utan
avdrag bör medges med hela det förlorade beloppet. En grundförut-
sättning givetvis den skattskyldige, i enlighetär med vad haratt som

i föregående avsnitt, förmår förlustensvisa storlek och karaktär.sagts

7.3.4 särskildEn presumtionsregel

Det uppenbart beviskrav innebär den skattskyldigeär att ett attsom
skall visa förlustens storlek och karaktär kommer medföraatt
bevissvårigheter. Detta kan i sin förutses upphov till icketur ettge
ringa antal tvister mellan de skattskyldiga och skattemyndigheterna.
Ett högt beviskrav för avdragsrätt torde också i vissa fall leda till
beslut den enskilde uppfattas orättfärdiga.som av som

Dessa olägenheter kan i och för sig lätt undvikas attgenom man
väljer lägre beviskrav. Som framgått föregående avsnittett av anser
jag emellertid detta skulle innebära möjligheterna till missbrukatt att
blir alltför Jag därför inte beredd föreslå sådanär lösning.stora. att en

Vad däremot kan presumtionsregelövervägas ärsom en som
innebär kravet på den skattskyldige skall visa förlustens storlekatt att
och karaktär uppfyllt försäkringsersättning har betalats iutanses om

förlustanledning kontanta medel brott.av av genom

97



förlustavdragsrätt förSärskilt 1995:137SOUom

möjligtför företag och företagaredet ärframgåravsnitt 4.5Av att
grund inbrottmedelkontantasig förlusterförsäkra motatt avav

butiksägareförnågot hindersåledes intefinnsoch rån. Det t.ex. en
försäkra sigMöjligheternabrott.dennaförsäkra sig atttypmotatt av

visserligensnatterier räknasdit bl.a. ärenkla stölders.k.mot
problem i dettanågotdock intetordebegränsade. Detta samman-vara

medel. De s.k.kontantaregel intestölder ieftersom dessahang, avser
vilka dettillgångar försådanafrämstriktar sigenkla stölderna mot

på grund brott.vid förlustavdragsrättdag föreliggerredan i av
varjeförsäkringsbolagen ianledningsaknas änDet anta annat att

medel brottkontanta görrörande förlustskadefallanmält engenomav
försäk-deinnanfallet kräver ersätterundersökningså somnoggrann

ifrånutgådärför oftast kunnatordeManringstagaren. ettatt om
ellernäringsidkaretillersättningförsäkringsbolag har lämnat etten
försäk-hargrund brottmedelförlust kontantaförföretag avav

Påsådant brott.förblivitockså verkligenringstagaren ettutsatt
utbetaldadetutgå ifrånnormalt kunnamotsvarande tordesätt attman

vidfaktiskt förloratförsäkringstagarenöverstiger vadintebeloppet
brottet.

kravetbör kunnajaghärtillMed hänsyn attatt presumeramananser
denuppfylltskall visasoch karaktärstorlek ärförlustens omatt

anledningförsäkringsersättning mederhållitskattskyldige har av
grund brott.medelförlust kontanta avav

erhållitharskattskyldigedeninnebäraregel skullesådanEn att om
grund brottmedelförlust kontantaförsäkringsersättning för avav

samtidigtnäringsverksamhetenintäkt iskallbeloppdetta tas upp som
självrisk harfalldemotsvarande belopp. Imedmedgesavdragsom

begränsningNågondetta belopp.förmedges avdragutgått även av
innehavsedvanligtbelopptillavdragsrätten ettmotsvarar avsom

fall.gälla i dessabehövaskulle inte hellerkontanter
uteslutas.intevisserligenförsäkringsbedrägeri kanfallEnstaka av

antalsåtilluppgårdessaskäl attdockDet saknas ett stortattatt anta
Härvid börinföras.böranledningen intedenpresumtionregel aven

möjlig-betydligttorde haskattemyndigheterna sämreockså beaktas att
bedrägeri.försök tillupptäckaförsäkringsbolagenheter ettän att

riskerarverksamheti sinoch företagareflesta företagdeFör som
torde detrånochgrund inbrottmedelkontantaförluster avav

försäk-följerOm dehäremot.försäkra signaturligtframstå attsom
idepresumtionsregelnföreslagnamedför denringsvillkoren att

ifall dedeförlustför den görfå avdragalltid kommerpraktiken att
utvidgninginnebärbrott. Dettaför dennablir avtyputsatta enav

självriskenförinte avdragmedgesgällandeEnligt rättavdragsrätten.
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det inte fråga förlustär kan normal för verksam-om om en som anses
heten.

7.4 Uttrycket kontanta medel

Som framgått föreslår jag huvudregel innebär vidattovan en som
förlust kontanta medel på grund stöld eller rån avdrag inte skallav av
medges med belopp vadstörre än sedvanligtmotsvarar ettsom
innehav kontanter i verksamheten. Beträffande vad kan räknasav som
till kontanter kan följande.sägas

I 8 § andra stycket BFL finns bestämmelser vid vilken tidpunktom
Åtskillnadbokföring skall ske. mellan ä sidan kontantagörs in-ena

och utbetalningar åoch andra sidan övriga affärshändelser. Kontanta
in- och utbetalningar skall bokföras påföljande arbetsdagsenast

Övrigakassabokföring. affärshändelser skall bokföras så detsnart
kan ske.

Någon definition vad med kontanter finns inte iav som avses
bokföringslagen. När i allmänt språkbruk talar kontantaman om
medel i regel sedlar och Begreppet kontanter har dockmynt.avses en
vidare innebörd i bokföringssarmnanhang. I Bokföringsnärrmdens
uttalande försäljning kontokort BFN U 89: l l beträffan-sägsmotom
de bestämmelsen i 8 § andra stycket följande.BFL Till kontanter
räknas i detta sammanhang förutom och sedlar checkar,ävenmynt
postväxlar och andra anvisningar omedelbart kan iomsättassom

Den försäljning sker kontokort kan inte jämställasmotpengar. som
med kontantförsäljning. Säljföretaget erhåller grund bakom-av
liggande avtal fordran på kontokortsföretaget. betalningNären

affärshändelseferhålles detta särskildutgör en
När det gäller avdragsrätt för förluster kontanta medel bör påav

motsvarande checkar, postväxlar jämställassätt med sedlar ochetc.
Till skillnad vad gäller i bokföringssarnmanhang börmynt. mot som

dock i detta sammanhang försäljning sker kontokortäven motsom
jämställas med kontantförsäljning.

Anledningen till detta den föreslagna bestämmelsenär att om
avdragsrätt för förluster kontanta medel grund stöld eller rånav av

sikte bl.a. på butikshandeln. Vid försäljning inom detaljhandelntar är
det inte ovanligt köparen betalar med kontokort. säljarenOmatt

brottslig handling blir med dagskassa innehållergenom en av en som
köpnotor i anledning försäljning kontokort kan detta få tillmotav

1 Jfr HökmarkSvensson, Bokföringslagen,även sjätte 58upplagan, s.
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kontokortsföretaget.frånfå betalningmöjlighethan saknarföljd attatt
köpnotorbehandla förlustsådana falliSkäl saknas annatatt aven

ocksåkansammanhangeteller checkar. Isedlarförlustänsätt aven
jämställsstandardvillkorförsäkringsbolagensenligtattnoteras

värdehand-Medvärdehandlingar.förlustermedförluster avpengarav
försäljningsnotor.ochbl.a. checkarlingar avses
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8 Förlust kontanta medel ochav

mervärdesskatt

8.1 Allmänt

Enligt mervärdesskattelagen 1994:200 skall mervärdesskatt betalas
bl.a. vid sådan omsättning inom landet och tjänster ärav varor som
skattepliktig och i yrkesmässig verksamhet.görs All omsätt-som en
ning och tjänster skattepliktig, inte särskiltär annatav varor om anges
i lagen. Skyldig betala skatten skattskyldig regel denäratt som som

eller tjänsten.omsätter varan
En skattskyldig skall i deklaration redovisa den skatt skallen som

betalas. Vid redovisningen mervärdesskatten förenklatharav -
uttryckt den skattskyldige avräkna den skatt han betalaträtt att som-
till sina leverantörer ingående mervärdesskatt från den skatt hansom

älv mottagit från sina kunder utgående mervärdesskatt. Mellanskill-
naden skall betalas till staten.

Vad nedan kundförluster och förluster kontantasägssom om av
medel gäller beräkningen den utgående skatten.av

8.2 Gällande rätt

Om förlust kontanta medel brott medel rören av genom avser som
betalning för skattepliktig omsättning eller tjänsten av en vara
uppkommer fråga vad gäller beträffande skyldigheten redovisaattsom
och betala mervärdesskatt. Skall mervärdesskatt redovisas och betalas
eller belopp motsvarande förlusten avdragsgill frånär det beskatt-ett
ningsunderlag mervärdesskatten skall beräknas på Vid omsätt-som
ning eller tjänst beräknas beskattningsunderlaget regelav en vara som
utifrân ersättningen för eller tjänsten.varan

I kap.1 3-5 §§ ML vid vilken tidpunkt skyldigheten attanges
betala skatt uppkommer. Som huvudregel gäller enligt kap. 3 § ML1

skyldighet betala mervärdesskatt inträder eller tjänstnäratt att en vara
har levererats tillhandahâllits.resp.

falletFör det förlust uppkommer på kundfordran, s.k.att en en en
kundförlust, finns det i 7 kap. 6 § tredje stycket ML bestämmelseen

medger den skattskyldige fär minska beskattningsunderlagetattsom
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minsk-Bestämmelser hurförlusten.beloppmed motsvararett omsom
ML.finns i 13 kap.redovisasskallbeskattningsunderlagetningen av

förlustergällerinte vadreglering finnsmotsvarandeNågon av
lagligsaknarskattskyldigedeninnebärmedel. Dettakontanta att

förluster.beskattningsunderlaget vid dennaminskamöjlighet typatt av
hareller tjänstinträderskattskyldigheten näroch medI att en vara

redovisasskall mervärdesskatttillhandahållits ävenlevererats omresp.
brott.därefter har förloratsmedlen genom

föravdragkaraktärsådanförlustengäller är attDetta även avom
betraktaförlustendvs.inkornsttaxeringen, ärvidmedges attden kan

inkomsttaxeringenvidi fråga. Denverksamhetenförnormalsom
saknarkapitalförlusterochdriftförlustermellanskillnadenavgörande
betalaskyldighetenförbetydelsesammanhang atti dettasåledes

mervärdesskatt.
myndigheteller denfår regeringenMLkap. 9 §Enligt 22 som

frånbefrielseellernedsättningmedgebestämmerregeringen av
bestämrnel-Motsvarandeskäl.synnerligadet finnsmervärdesskatt om

Regering-mervärdeskatt.1968:43076 § lagentidigare ifanns omse
ansökningar.sådanaRSVbemyndigat prövahar atten

harskattskyldigkanbestämmelsedennastödMed somenav
befrielse frånansökagrund brottmedelförlorat kontanta omav

betala. Detskallmervärdesskatt handennedsättningeller synesav
Imhar i RSVRSVskulle bifallas.ansökansådandock osäkert enom

mervärdes-frånbefrielsefåmöjligheternainformerat1982:3 attom
informationenmervärdeskatt. I76 § lagendåvarandeenligtskatt om

förutsätt-allmänmedel. Somkontantaförlusteringetsägs enavom
tagitinte harskattskyldigedendock utbefrielseförning attanges

förlusterpåförutsättningdenna ävenkunder. Tillämpassinaskatten av
dennavidmedgesbefrielse intetordebrottmedelkontanta genomav

förluster.typ av

överväganden8.3

vidavdragsrättenutvidgningvissföreslagiti avsnitt 7harJag aven
brott imedelkontantaförlusterförinkornstbeskattningen genomav

dag.gäller ivadförhållande till som
mervärdes-betalaskyldighetenintepåverkasframgår attSom ovan

derån förloratellerstöldskattskyldigedenskatt t.ex.att genomav
tjänst.ellerförbetalningerhållitmedel hankontanta en varasom

alltidändåskalltransaktionenskattepliktigaför denMervärdesskatt
vid inkomst-avdragsgillförlustenbetydelse ärsaknarbetalas. Det om
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beskattningen. Detta medför följaktligen den föreslagna utvidgning-att
avdragsrätten för förluster kontanta medel brott inteen av av genom

påverkar redovisningen och skyldigheten betala mervärdesskatt.attav
Det kan naturligtvis framstå osystematiskt vid förlustattsom en av

kontanta medel brott, det saknas möjlighet för den skattskyl-genom
dige minska beskattningsunderlaget med beloppatt motsvarandeett
förlusten.

Med hänsyn till dels utredningsuppdraget inte den indirektaatt avser
skatten, dels konsekvenserna möjlighet justera beskatt-att attav en
ningsunderlaget inte helt kan överblickas, nöjer jag mig med pekaatt
på systembristen. Jag vill också framhålla motsvarande systembristatt
föreligger beträffande punktskatterna.
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Organisationskostnader9

Inledning9.1

vilka organisationskostnader idirektiven det bör kartläggasI sägs att
skatterättsligt förmening förekommer och vad gällervid somsom

försyfte förslag till de regelförändringar behövsdessa i lämnaatt som
förutsättningar drivabestämmelserna till dagens attatt anpassa

ochuppdraget ingår också analysera lämnanäringsverksamhet. I att
nödvändiga för åstad-förslag till de förändringar kan attsom anses

organisationskostnader.likforrnig avdragsrätt förkomma en mer

organisationskostnader9.2 Begreppet

Civilrätten9.2. 1

sidan utgifterregleringen skiljer mellan åI den civilrättsliga man ena
för bolagets för-Ökning aktiekapitalet ochför bolagsbildning, av

Bestämmelsersidan s.k. organisationskostnader.valtning och â andra
i motsvarandeaktiebolagslagen 1975:1385 ochdetta finns iom
1976:125.lagstiftning i bokföringslagenassociationsrättslig samt

utgifter för bolags-föreskrivs§ femte stycket ABLI 11 kap. 7 att
förvaltningaktiekapitalet och för bolagetsför ökningbildningen, av

utgifterfår tillgång i balansräkningen. Dessainte typertas avupp som
balansgilla förklaraskostnadsföras direkt. Att de inteskall således är

verksamheten tillden ekonomiskade inte kan kommaatt ansesav
är 1975:103 452.godo under kommande se prop. s.

Enligt§ andra stycket BFL.bestämmelser finns i 17Ytterligare
forsknings- och utvecklings-fâr utgifter för teknisk hjälp,lagrummet

liknandeprovdrift, marknadsundersökningar ocharbete, tas upp som
för bokförings-anläggningstillgång, de väsentligt värde denärom av

utgifter kanskyldiges rörelse under kommande år. Denna typ av
bokföringslagen haraktiveras. förarbetena tillsåledes i vissa fall I

förutsättningarna för aktivering inte utvecklatsfrågan närmare.om en
har emellertidVad särskilt gäller forsknings- och utvecklingskostnader

Redovis-utfärdat rekommendation, BFN R 1Bokföringsnämnden en
denna antalforsknings- och utvecklingskostnader. Ining ettangesav
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villkor skall uppfyllda för utgifter lagts ned på FoU-attsom vara som
arbete skall kunna aktiveras. Enligt rekommendationen gäller som
huvudregel utgifter för FoU-arbeten inte skall aktiverasatt utan
redovisas kostnader de uppkommer.närsom

Begreppet organisationskostnader förekommer varken i bokförings-
eller i aktiebolagslagen,lagen i förarbetena till bokföringslagenmen

prop. 1975:104 226 och SOU 1971:15 283 andra17 §sägs atts. s.
innehållerstycket BFL bestämmelser värderingen s.k. organisa-om av

tionskostnader.
Distinktionen i den civilrättsliga lagstiftningen åmellan sidanena

s.k. organisationskostnader och å andra sidan övriga nämndanu
Åtskillnadutgifter sträcker sig långt bak i tiden. gjordes även när

lagstiftningen inte medgav någon möjlighet balansera organisations-att
kostnader. I 1910 års aktiebolagslag föreskrevs sålunda Kostnaderatt
för bolagets bildande, organisations- eller förvaltningskostnader eller
förvärvad aktie må uppföras såsom tillgång 56 § 7.egen

Möjligheten balansera organisationskostnader infördes förstatt
års aktiebolagslag.1944 Den aktuella bestämmelsen hadegenom

följande lydelse. Kostnader för bolagsbildningen eller för ökning av
förvaltningskostnaderaktiekapitalet, så ock må icke såsomupptagas

förtillgång. Kostnader tekniskt, kommersiellt eller arbete må,annat
de väsentligt värde för organisationendär bolagets rörelse,äro av av

anläggningstillgångsåsom i särskild kostnaderupptagas post, som
bildandegjorts före bolagets dock allenast såframt i stiftelseurkunden

angivits ersättning skall gäldas bolaget 100 § 8 mom..att av
och med tillkomsten 1976 års bokföringslag kom bestämmelser-I av

bokföringslagenorganisationskostnader i i stället föratt upptasna om
aktiebolagslagen. Vad gäller mellan organisations- ochgränsen
förvaltningsutgifter förarbetena deni prop. 1975: 104 226sägs atts.
i praktiken kan svår dra, exempelvis det gäller utgifter förnärattvara

bestämmareklam, och det överlämnas bokföringspraxis nämnareatt
avgränsningen.

Års-Redovisningskommittén delbetänkandet ochTilläggas kan iatt
koncernredovisning enligt EG-direktiv föreslårSOU 1994: 17 att

aktiebolagslagen upphävs årsredovisnings-ll kap. och ersätts av en ny
finnslag. I lagförslagets 2 kap. 15 § bestämmelser motsvararsom

kap. § femte stycket och § andra stycket BFL.11 7 ABL 17
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9.2.2 Skatterätten

organisationskostnader förekommerBegreppet inte i skatteförfatt-
används i denningarna. Däremot det skatterättsliga doktrinen.

dock någonBegreppet har inte bestämd innebörd.
denna utgifter diskuteras i doktrinen i regel inteNär görstyp av
distinktion motsvarande den i den civilrättsliganågon görssom

kap. femteregleringen. Både sådana utgifter i 7 §11som avses
utgifter för bolagsbildning, för ökning aktiekapi-stycket ABL, dvs. av

för förvaltning, och sådana utgifter i §talet och bolagets 17som avses
Ävenorganisationskostnader.stycket BFL betecknasandra som

fusionutgifter såsom flyttningskostnader och kostnader vidandra
organisationskostnader. distinktionbrukar ibland betecknas Densom

mellan avdragsgilla icke avdragsgillai doktrinen ärgörs resp.som
organisationskostnader.

såledesorganisationskostnader brukarBegreppet ges en annan,
fallet civilrätten.innebörd inom skatterätten vad ividare än ärsom

jag i det följande skiljaundvika begreppsförvirring kommerFör attatt
sådana utgifterorganisationskostnader, varmedmellan termen avses

organisationskost-andra stycket BFL, ochregleras i 17 § termensom
utgifter.innefattarnaderi vid mening, störresom en grupp av

Gällande9.3 rätt

Inledning9.3.1

behandlingenför den skattemässigaskall redogöraNär avman
finns enligt min mening skälorganisationskostnader i vid mening det

redovisats.reglering har Dettautgå från den civilrättsligaatt som nyss
densin utgångspunkt iberoende företagsbeskattningenfrämst taratt

9.3.2-9.3.5 skallredovisningen. Nedan avsnittbokföringsmässiga
skatterättsliga behandlingen denredogöras för dendärför först typav

och 17 §i kap. 7 § femte stycket ABLutgifter regleras 11av som
9.3.6-9.3.10 kommerDärefter avsnittandra stycket BFL. även

organisationskostnaderhänföras tillkannågra andra kostnadstyper som
mening behandlas.i vid att

1 beskattningHandledning for16 och RSV:sGRS Skattehandbok 23:1Se t.ex. avs.
767 ff.vid 1995 års taxering, Delförmögenhetinkomst och s.m.m.
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9.3.2 Sådana kostnader civilrättsligt brukar betecknassom
organisationskostnadersom

Enligt § andra stycket BFL får utgifter för teknisk hjälp, forsk-17
nings- och utvecklingsarbete, provdrift, marknadsundersökningar och
liknande anlåggningstillgång i balansräkningen detas upp som om

väsentligt förvärde den bokföringsskyldiges rörelse underär av
kommande år.

Denna kostnader sådan karaktär de i regelär ärtyp att attav av
betrakta naturligt inslag i företags löpande drift och börett ettsom

driftkostnadersåledes avdragsgilla vid taxeringen.ävensomvara
inte heller vid handen avdrag för sådanaRättspraxis vägrasattger

kostnader.
forsknings- finnsVad särskilt gäller och utvecklingskostnader det
anvisningarna tillregel i punkt 24 23 § KL avdragsäger atten av som

får ske för kostnad för sådan forskning och sådant utvecklingsarbete
få betydelse förhar eller kan den skattskyldiges närings-antassom

verksamhet. Avdrag. medges för kostnad för erhållande in-även av
formation sådan forskning och sådant utvecklingsarbete. Bak-om
grunden till bestämmelsen, tillkom lagstiftning år 1970genomsom

1970:135, 59, rskr. 363, SFS 1970:651,Ds Fi 1970:1, BeUprop.
praxis ansågs alltför restriktiv i fråga bidrag tillatt omvar vara

för inteforskning och utveckling. Vad krävs avdragsrätt ärsom nu
forskning ochföretaget har rimligt intresseän ut-att ett avmer

näringsverksamheten. Avdragsrätt föreligger däremotvecklingsarbete i
helt faller utanförinte för sådan forskning och utveckling normaltsom
avdragsrätt liggernäringsverksamheten 1970: 135 33. Dennaprop. s.

avdrag medges för kostnader isåledes i linje med huvudprincipen att
verksamheten.

vissa fall aktivera§ andra stycket BFL möjlighet i17 attger en
också kan kostnadsföras direkt. Om skattskyldig väljerutgifter ensom

utgifter det normalt anledning inte godtaaktivera sådana saknas attatt
RÅbedömningen ref. medgavsdet skattemässiga I 1954 41vid den

avskrivning på balanserade utgifter för försäljnings-bolagett en
utlandet.kampanj i

2 Skattelag och affárssed, 294.Jfr Thorell, s.
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9.3.3 Bolagsbildningskostnader

förstVad gäller den innebörden begreppet bolagsbildnings-närmare av
kostnader kan konstateras det inte finns någon definitionatt av
begreppet i den civilrättsliga lagstiftningen eller i skatteförfattningarna.
I sakens ligger dock det skall fråga utgifternatur att vara om som
hänför sig till själva bildandet bolaget.av

kap. § femteI ll 7 stycket ABL föreskrivs utgifter för bolags-att
bildningen inte får tillgång i balansräkningen. Sådanatas upp som
utgifter skall följaktligen kostnadsföras direkt vid den bokförings-
mässiga redovisningen. Däremot de enligt samstämmiganses en

redovisningendoktrin inte avdragsgilla vid skattemässigaden Någon
klargörande praxis från Regeringsrätten dock inte finnas. Ettsynes

RÅäldre notisfall 1933 Fi 529 där bolag förvägrades avdragär ett
RÅbl.a. registreringsavgift vid bolagets bildande. Jfr 1947 Fiäven

finns525. Det också notisfall där avdrag har för bolagsvägrats ett
RÅ Ävenkostnader vid ombildning bolaget, 1917 Fi 64.t.ex.av se

i avsaknad klargörande praxis får dock rättsläget klart.av anses
Typiska kostnader uppkommer vid företags bildande såsomettsom

registreringskostnader, annonskostnader juristkostnaderoch ärt.ex.
inte avdragsgilla för bolaget. blir såledesHär skillnaden mellan
civilrätten och skatterätten tydlig.

För undvika missförstånd bör framhållas dennaatt att typ av
kostnader däremot kan bli avdragsgilla hos bolagsbildarna under
förutsättning de har stått för kostnaderna. utgifterDeatt som
uppkommer bolag bildas kan i läggas till anskaffnings-regelnär ett
kostnaden för aktierna och på så kostnadsföras vid framtidasätt en
avyttring aktierna. således först det fallet bolagsbildarnaDet iärav
låter bolaget kostnaden den aldrig blir avdragsgill. Dettaöverta som
får enligt min mening resultat bolaget betalatett attses som av en
utgift inte driftkostnad i verksamhet utgiftbolagetsär utansom en en
för bolagsbildarna. avdragsförbudNågot absolut för bolagsbildnings-
kostnader i den meningen avdrag huvud inte kommakanöveratt taget
i fråga föreligger således inte.

bolag inte får förAtt avdrag dess bolagsbildningskostnader harett
förklarats det fråga för förvärvmed kostnaderäven äratt om av en

3 beskattningSe GRS Skattehandbok 23:116 RSV:s Handledning forocht.ex. s. av
inkomst förmögenhet vid 1995 års taxering, s.768. Jfr SOUoch Del ävenm.m.
1949:9 103 och 1951:170 64 ff.s. prop. s.
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inkomstkälla skattepliktig verksamhetUtgifter nedlagda innan en
för sådanainte avdragsgilla. Skall avdrag medgesföreligger är

därför särskild reglering. exempel på sådankostnader krävs Etten en
till 23 § där det finnsreglering punkt 26 anvisningarna KL,är av en

efterhand för utgifterbestämmelse till avdrag i vissarätt somsom ger
innan näringsverksamhet har påbörjats.uppkommit en

kan strida principen avdrag intebestämmelsen,I sägas attmotsom
inkomstkälla i den meningenför kostnader för förvärvmedges av en

intefinns skattepliktig verksamhetkostnader nedlagda innan detatt en
driverföreskrivs följande. En skattskyldigavdragsgilla,är som

för utgifter itill i efterhandnäringsverksamhet har avdragrätt
påbörjande. Avdraget fårverksamheten före verksamhetens avse

påbörjades och detutgifter det år då verksamhetenunder närmast
avdrag skulle ha förelegatföregående året, såvida till omedelbarträtt

under denna tid haft karaktär näringsverk-verksamheten redan avom
samhet.

fått utvidgad innebörd i samband medBestämmelsen hasynes en
fick nuvarande lydelse. Tidigareskattereforrn, då den sin1990 ârs

följande. En fysiskbestämmelsens första meninglydelse varav
efterhand för utgifterhar till avdrag idriver rörelse rättperson som

tillämplig-påbörjande. ° Bestämmelsensverksamheten före rörelsensi
Så inteenskilda näringsidkare. kansåledes begränsad tillhet var

nuvarande lydelsen talarfallet, eftersom denlängre omanses vara
inskränkning till fysiska Dettaskattskyldig...En utan personer.

aktiebolag omfattassåsomjuridiskainnebär ävenatt avpersoner
hänvisningen till kommunalskatte-följbestämmelsen. Det avsenare er

bestämrnel-Utvidgningeni SIL.bestämmelser 2 § 1lagens avmom.
från lagstiftarens sida. Iskett omedvetetinnebörd ha prop.synessens

anvisningspunkt 26specialmotiveringen669 i198990: 110 sägs atts.
efterhand för utgifteravdrag itidigare bestämmelsermotsvarar om

§ KL.anvisningarna till 29påbörjande i punkt 18 bföre rörelsens av
med stödför skall kunna medgesförutsättning avdragEn att av

fråga23 § KL detanvisningarna tillpunkt 26 är äratt omav
innebäromedelbart avdragsgilla. Dettill sin karaktärkostnader ärsom

avdragsgilla iinteutgifter huvudsådana över etttagetatt ansessom
heller kankostnader för dess bildande, inteverksamhet, såsombolags

bolagsbildnings-denna bestämmelse. Attavdragsgilla med stödbli av
näringsverksamhet förklarasbolagsinte avdragsgilla ikostnader är ett

hänför sig tillfråga utgiftmening detenligt min äratt somom enav

4 vidförmögenhetHandledning för beskattning inkomst ochSe RSV:st.ex. m.m.av
768.taxering, Del1995 års s.
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bolagsbildarna. Förklaringen bör således enligt min mening inte sökas
i principen avdrag inte medges för förvärv inkomstkälla.att etc. av en
Däremot kan denna princip förklaring till varför bolagsbildarna,ge en
i de fall de själva betalar bolagsbildningskostnaderna, fårinte
omedelbart avdrag härför jfr avsnitt 2.3.

Var gár mellan icke avdragsgillagränsen bolagsbildningskostnader
och avdragsgilla driftkostnader har bl.a. i förhandsbeskedetprövats
RÅ 1987 ref. 106. Omständigheterna följande. Ett tidigare vilandevar
aktiebolag hade haft vissa kostnader i samband med bolaget börjadeatt
bedriva rörelse. Kostnaderna gällde företagsförsäkring, registrerings-
avgift till bolagsbyrån för ändring styrelse och firma, förarvodeav
juridiskt biträde med ändringsanmälan arvode för administrationsamt
och uppläggning bolagets redovisning.av

Regeringsrätten, konstaterade samtliga kostnader föranlettsattsom
bolaget börjat bedriva rörelse, fann varken det förhållandetatt attav

bolaget dessförinnan inte hade bedrivit någon verksamhet elleratt
kostnadernas kunde skäl hänföra dem tillutgöranatur att annatanses

driftkostnader i bolagets rörelse.än En ledamot skiljaktig ochvar
ansåg kostnaderna bedöma icke avdragsgilla bolags-att attvar som
bildningskostnader, eftersom de inte hade samband med någon tidigare
bedriven förvärvskälla.

Regeringsrättens majoritet ha kostnadernaansett attsynes upp-
kommit först efter det bolaget bildats och verksamhetenatt startats

kostnaderna sådana då ochär då kan uppkomma isamt att ettsom
bolags löpande verksamhet. Härvid bör det inte fråganoteras att var

sådana kostnader typiskt hänför sig till bildandetsettom ettsom av
bolag och kostnaderna inte heller sådan karaktär deatt attvar av
kunde ha lagts till anskaffningskostnaden för aktierna aktieägarnaom
hade stått för kostnaderna.

9.3.4 Kostnader för ökning aktiekapitaletav

likhetI med vad gäller för bolagsbildningskostnader föreskrivs isom
kap.11 7 § femte stycket ABL utgifter för ökning detatt av egna

kapitalet inte får tillgång i balansräkningen, vilket innebärtas upp som
de måste kostnadsföras omedelbart. Vid bolagets skattemässigaatt

redovisning medges däremot inte avdrag.
Att avdrag inte medges för utgifter för ökning det kapitaletav egna

medför bolags kostnader i samband med nyemission elleratt ett
RÅ RÅbörsintroduktion inte avdragsgilla se bl.a. Fiär 1917 64 och

1992 ref. 55 II. Med stöd lagen 1970:599 avdrag vidav om
inkomsttaxeringen för avgifter till Värdepapperscentralen VPC
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deavdragsgillakostnader blidock sådanaAktiebolag kan om
följande lydelse.VPC. Lagen harfaktureras via

VPCVärdepapperscentralenaktiebolag erlägger tillAvgifter som
aktiebolagslagentredje stycketuppgifter enligt 3 kap. 8 §Aktiebolag för

försäkringsrörelselagentredje stycketkap. 8 §1975:1385, 3
bankaktiebolagslagentredje stycket8 §1982:713 eller 3 kap.

kostnad vidavdragsgillsärskilt uppdrageller enligt utgör1987:618
1947:576enligt lagennäringsverksamhetinkomstberäkning omavav

inkomstskatt.statlig

uttalade departements-79 till lagen1970:99förarbetena prop.I s.
ocksåingår vissablir avdragsgillakostnaderbland dechefen att som

avdragsgillaskulle varitpraxis inte hagällandeenligtkostnader som
direkt bestritt kost-självaaktiebolagen dessaför de anslutna om

registrerings-,kostnader nämndespå sådanaexempelnaderna. Som
fondemis-ochnyemissioni samband medkostnaderoch andraannons-

avgifterallaönskvärtmenade detDepartementschefension. attatt var
tveksamhetundvikaavdragsgilla. Förblevsin helhettill VPC i att

särskilda lagen.i denuttryckligen reglerasdärför avdragsrättenborde
kostnaderbehandlingenskattemässigadenunderströksSamtidigt att av

skulleaktiehanteringenförenkladeutanför denför nyemissioner m.m.
departements-hörde enligtfrågansammanhang. Denlösas i annatett
organisations-behandlingenskattemässigamed denchefen avsamman

sådansärskilt. Någonutredasoch bordehuvudkostnader över taget
Angåendestånd förränkommit tillemellertid inteharutredning nu.

avsnitt 9.4.12.till lagen,förarbetena ävense
kapitalet hardetutgifter för ökningAvdragsförbudet för egnaav

stycketandrabestämmelsen i 20 §tillmed hänvisningförklaratsbl.a.
på denförfåravdrag inte räntaföreskriver görasKL, attsom

förvärvsverksam-i hanshar nedlagtskapitalskattskyldiges eget som
tillmåste ledakapitalavseendeavdragsförbudet räntahet. Att eget

dockharkapitalanskaffningutgifter förföravdrag egetvägrasatt av
avdragsförbudetThorellBahrdoktrinen.ikritiserats attanservon

inte innebärkapital rimligen änpå attavseende ränta eget mer
vinstdispositionerliknandeochaktieutdelningförinte medgesavdrag

delarkapital Jagtillskjuteträntaför beräknadhelleroch inte
uppfattning.denna

framstårmin meningenligtförklaring,En mersomsomannan
medi likhetaktiekapitaletökningförkostnadernäraliggande, är att av

5 1993, 307.SkattenyttBahrThorell, s.von
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bolagbildningskostnader inte kan betraktas kostnad i bolagetssom en
näringsverksamhet, får utgift hänför sig tillutan ses som en som
aktieägarna. bolagetNär står för denna utgift får det till följd denatt
aldrig blir avdragsgill.

9.3.5 Förvaltningskostnader

I 11 kap. § femte7 stycket ABL föreskrivs också utgifter föratt ett
bolags förvaltning fårinte tillgång i balansräkningen.tas upp som

Rättspraxis vid handen sådana kostnader för-ärattger som av
valtningskaraktär vid den skatterättsliga bedömningen i vissa fall har
bedömts avdragsgilla och vissa fall icke avdragsgilla. Tillsom som
skillnad från de kostnader har behandlats i föregående avsnitt ärsom
praxis således inte entydig vad gäller denna kostnader.typ av
Tilläggas kan går mellan sådana förvaltningsutgiftergränsenatt var

åsyftas i 11 kap. § femte7 stycket ABL och sådana organisations-som
kostnader regleras i 17 § andra stycket BFL inte lättär attsom ange
jfr avsnitt 9.2.1.ovan

äldreI praxis har till icke avdragsgilla kostnader hänförts kostnader
RÅför tryckning kupongark 1964 Fi 1699. Avdrag har ocksåav

RÅför årsavgift till Stockholms fondbörsvägrats 1947 ref. 49.
I praxis har avdrag medgetts för kostnader för provisionersenare

RÅ79till banker för arbete med inlösen utdelningskuponger 1:61av
RÅoch 1979 Aa 233. Regeringsrätten, hänvisade till aktiebo-ettsom

lags skyldigheter enligt 43 § idåvarande taxeringslagen och 13--17 §§
kupongskattelagen, ansåg det fråga sådana kostnaderatt var om av
kamera avdragsgilla vid bolagets inkomsttaxering.ärnatur, som

Avdrag har också medgetts för kostnader för annonsering av
RÅ82kallelse till bolagsstämma 1:8. Regeringsrätten anförde att

kostnaderna sådana bolaget inte kunde undandra sig.var som
Tendensen i praxis således kostnader ärattsynes vara som

nödvändiga för den löpande driften avdragsgilla de harär även om
samband med det kapitalet eller organisationen detegna av egna

RÅkapitalet jfr det i avsnitt 9.3.3 åberopade rättsfallet 1987 ref.
106.
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aktieri samband med förvärvKostnader9.3.6 av
planeradei medkostnader samband menresp.

genomförda förvärv

kostnader iavdrag föromedelbartmedgespraxisgällandeEnligt
aktieförvärv. Däremotgenomfördaplanerade intemedsamband men

uppkommit ikostnaderföravdragomedelbartintemedges som
RÅframgår bl.a.praxisförvärv. Dennagenomfördamedsamband av

ref.1992 55
RÅ 1970 Fitill notisfalleträttsfallethänvisar iRegeringsrätten

Kullagerfabri-Svenskaföljande. ABomständigheternavari2071, var
aktier imed förvärvsambandkostnader iför ettavdragyrkadeken av

led i dess strävanförvärvet attochföretagutländskt ettatt varuppgav
ledande ställningytterligare många årsedanbefästa sinochbibehålla

på till-rationaliseringaråstadkommaochvärldsmarknadenpå att
farmRegeringsrättenförsäljningsornrådena. attochverknings-

ochverksamhetbolagetsplaneringför allmänkostnaderna av
produkterbolagetsförsäljningförmarknaderolikaundersökning avav

kostnaderdemedanbolaget,driftkostnad förmåste utgöra somanses
kostnaderinberäknatdäriaktieförvärvetmedsammanhängde direkt -

utgjordevilkaöverenskommelserliknande ettsamarbetsavtal ellerför
vidfick draskostnadersådanainteaktieförvärvetled i avsomvar-

rörelse.inkomstbolagetsberäkning avav
RÅiRegeringsrättenomständighetendenframhållas attDet bör att

sambandikonsultkostnaderavdrag förochIref. 55 vägrat1992
huvudkostnadersådana övertorde innebäraaktier inteköpmed attav

tillställningtagit ärVad Regeringsrättenavdragsgilla.inte är omtaget
funnitavdragsgilla. Attomedelbartskallkostnaderna manvara

ideinnebärafåravdragsgillaomedelbart attintekostnaderna antas
kostnadsföras vidochanskaffningsvärdetill aktiernasfår läggasstället

avyttringfframtidaen
RÅ aktiebo-ref. 18 där1994också ettsammanhanget bör nämnasI

ochadvokatförkostnaderföravdragomedelbartmedgavslag
rörandetolkningstvistföljduppkommitskiljemän av ensom ensom

iaktiernaförvärvataktiebolagetvarigenom ettdet avtalklausul ien
hadetvistenkonstaterade bl.a.Regeringsrättenbolag. attannat

direktsådantnågothadeden inteochefter köpetuppkommit först att
tillhänföraskundekostnadernaaktieförvärvetsamband med att

RÅ ref. I och55i 1992behandlats samtdet slagkostnader somav

6 BahtThorell,287 ochfemte upplagan,Inkomstskatt,Lodin mil.,Jfr vons.
306.1993,Skattenytt s.
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RÅ 1970 Fi 2071. Kostnaderna fick i stället enligt Regeringsrätten an-
nedlagda i bolagets näringsverksamhet, varför de avdragsgillases var

driftkostnader.som

9.3.7 Flyttningskostnader

RÅI 1971 ref. 52 medgavs aktiebolag omedelbart avdrag förett
kostnader för maskiner och andra inventariertransport i sambandav
med flyttning rörelsen till kommun. Regeringsrättenav en arman
konstaterade flyttningen främst föranletts bolagetsatt behovav av

lokaler förstörre utökning driften. Varken detta förhållande ellerav
vad i övrigt förekommit kunde emellertid medföra, kostnaderna föratt
flyttningen skulle likställda med icke avdragsgilla kostnader vidanses
startandet rörelse. Målet, avgjordes i plenum, innebarav en ny som

RÅändring äldre praxis. I 1942 ref. 29 hade bolag vägratsen av ett
avdrag för motsvarande flyttningskostnader.typ av

Att avdrag medges för flyttningskostnader måste ligga i linjeanses
med huvudprincipen avdrag medges för kostnader för driftenatt ettav
företag. Härvid särskiltär märka det inte fråga kostnaderatt äratt om

uppkommit innan det föreligger skattepliktig verksamhet. Detsom en
normalt inteär heller fråga utgifter sådan karaktär de kanattom av

hänföras till anskaffningskostnaden för de maskiner och andra
inventarier flyttas. För utgifter hänför sig till tiden efterattsom som

förvärv tillgång skall få inräknas i tillgångensett anskaffnings-av en
värde krävs enligt § första15 stycket BFL det frågaäratt om en
värdehöjande förbättring tillgången.av

RÅI 1994 195 prövades avdragsrätten för utgifter för vissanot.
elinstallations- och ventilationsarbeten uppkommit i samband medsom
flyttning maskiner. Omedelbart avdrag medgavs inte. Regerings-av

ansåg det frågarätten utgifter för sådana installationeratt var om som
skall hänföras till byggnadsinventarier, varför avdrag skulle medges
enligt bestämmelserna inventariervärderninskningsavdrag förom

7 Jfr BahrThorell, Skattenytt 1995, 314.von s.
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fusionmedi sambandKostnader9.3.8

fusionreglerCivilrättsliga om

fusion.reglernaaktiebolagsrättsligadefinnsABLkap.I 14 om
alltsåaktiebolag. Desvenska ärmellanfusionBestämmelserna avser

utländskaochaktiebolagsvenskamellanfusionertillämpligainte
medändratsnyligenharReglernajuridiskaandrabolag eller personer.

fusionsdirektiv.EG:sanledning av
vaddefinitioninnehållerABLförsta stycket§kap l14 somaven

bolagsöverlåtandefleraellerinnebärfusion. Denmed att ettavses
påöverförsuniversalsuccessionskulderochtillgångarsamtliga genom

överlåtandesamtidigtÖvertagande bolaget,bolag, det somett annat
likvidation.upplösesbolag utan

absorptionfusionhuvudalternativ;tvåenligtskeFusion kan genom
innebärabsorptionFusionkombination. attfusionoch genomgenom

aktiebolagandrafleraelleraktiebolagexisterande över ett somtarett
två ellerförståskombinationfusion attMeddärvid upphör. genom
§ andrakap. 114aktiebolagnybildatiuppgåraktiebolagflera ett

stycket ABL.
absorberarmoderbolag ettabsorptionspecialfall närär ettEtt av

i 14 kap.reglersärskildafinnsdettadotterbolag. Omhelägt
förenklatlagenerbjuderabsorptionsådanFör ett§§ ABL.22-29

fusionsförfarande.
1987:667kap. lagenockså i 12finnsfusionBestämmelser omom

1987:618,bankaktiebolagslagenkap.föreningar, 11ekonomiska
föreningsbankslagenkap.1987:619, 10sparbankslagenkap.7

1982:713.försäkringsrörelselagenkap.1987:620 och 15 a

fusionreglerSkatterättsliga om

inkomstskattereglerSIL§ 4finns i 2aktiebolagVad gäller ommom.
enligtfusionerdvs.dotterbolaghelägtochmoderbolagmellanfusion ,
finnsaktiebolagslagenenligtfusionerövrigaABL. För22 §14 kap

skatteregler.särskildainga
enligtfusionerocksågällerSILi 2 kap. 4Bestämmelserna mom.

fusionerochförsäkringsrörelselagenföreningar,ekonomiskalagen om
skillnadtilltillämplighetReglernas ärjfr ovan.banksektorninom

mellantill fusionerbegränsadeinteaktiebolaggällerfrån vad som
dotterföretag.helägdaochmoderföretag
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Bestämmelserna i 2 § 4 byggerSIL på den s.k. kontinui-mom.
tetsprincipen. Den innebär det Övertagande bolaget detövertaratt
absorberade bolagets skattemässiga restvärden.

Det allmänna syftet med dessa regler fusionen skall kunnaär att
genomföras utlösa någon inkomstbeskattning hos deltagan-deutan att
de företagen och i övrigt beträffande restvärden ochutan att t.ex.-
avskrivningsunderlag medföra någon ändring i deras inkornstskatte--
mässiga situation. Enligt 2 § 4 sjunde skall fusionenstycket SILmom.

någoninte leda till skattepliktig realisationsvinst eller avdragsgill
realisationsförlust.

För andra fusioner enligt aktiebolagslagen mellan moderbolagän
och helägt dotterbolag finns någradet inte särskilda inkornstskattereg-

får därför utifrånler. Beskattning ske de allmänna regler gällersom
vid överlåtelser tillgångar mellan företag.av

Några särskilda skattebestärmnelser fusion ñmiskostnader vidom
inte.

Kostnader vid fusion

[doktrinen hävdas kostnader i samband med fusion företag inteatt av
avdragsgilla. Det kan fråga konsultkostnader ochär t.ex.vara om

kostnader för förfarandet.själva Det inte helt klart vilkensynes
grund det hävdas denna kostnader inte avdragsgilla.äratt typ av
Ibland har åberopats principen avdrag inte medges för utgifter föratt
förvärv inkomstkälla. Möjligen kan det hävdas det äretc. attav en
fråga kostnader bör jämställas med icke avdragsgilla bolags-om som

RÅbildningskostnader eller likvidationskostnader. I 1944 Fi 821
förvägrades skattskyldig avdrag advokatkostnader i samband meden

likvidation firma, Likasåhan tidigare varit delägareav en som
förvägrades i kammarrättsavgörandet K76 1:50 aktiebolag avdragett

kostnader uppkommit i samband med likvidation bolaget.som av
Med stöd 2 §4 sjunde stycket SIL, där det föreskrivs attav enmom.
fusion inte skall leda till någon skattepliktig realisationsvinst eller
avdragsgill realisationsförlust för något deltagande företagen,deav

ochdet också, vad gäller fusioner mellan moderbolagt.ex.synes
sådandotterbolag, kunna hävdas kostnader i samband medatt en

fusion inte avdragsgilla. Fusionen kan moderbolagets perspektivär ur
avyttring och förvärv byte; aktier i dotterbolagetses som en genom

8 Handledning beskattningSe GRS Skattehandbok 23: l 16. Jfr RSV:s föräven avs.
768.inkomst förmögenhet vid 1995 års taxering, Deloch m.m. s.
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byts dotterbolagets inkråm. Eftersom denna avyttring aktiernamot av
stycket föranledaenligt 2 § 4 sjunde SIL inte skall någonmom.

beskattning, kan det gällande kostnaderna för transaktionen,göras att
dvs. fusionen, inte avdragsgilla.är

Någon klargörande praxis från Regeringsrätten hur kostnader i
med fusion skall finnssamband betraktas inte. Kammarrätten i

Stockholm har fall fördock i medgivit avdrag kostnader förett
juridisk hjälp i samband med fusion mellan moderbolag ochetten
dess dotterbolag dom juli i mål Rättslä-den 8 1982 2780-1981.nr

får enligt min oklart.meningget anses

9.3.9 Kostnader i samband fissionmed

företag kan också omstruktureras verksamheten fördelasEtt attgenom
flera bolag, fission. finns flera genomföras.k. Det tekniker att en

fission.
I svensk civilrätt saknas regler ñssion. Det finns i huvudsak inteom

heller några särskilda skattebestämrnelser, kontinuitetsmetoden fårutan
tillämpas För den situationen bolag led i företags-att ett ettsom en
delning delar alla aktier i dotterbolag till sina aktieägare ñms iut ett

§ under vissa förutsättningar möjliggör3 7 SIL regel attmom. en som
detta kan ske skattefritt.

fusion finnslikhet med vad gäller kostnader i samband medI som
beträffandedet inte någon klargörande rättspraxis ñssionskostnader.

9.3.10 Kostnader i skattemâl

Kostnader i skattemâl i princip inte avdragsgilla. medgesAvdragär
RÅsåledes inte för ombudsarvoden i taxeringsmål 1952 Fi 706 och

RÅ 1953 Fi heller kostnader för deklarationshjälp1547. Inte är
RÅavdragsgilla inte1947 Fi 770. Grunden för juridiskaatt personer

för får det frågamedges avdrag sådana kostnader sökas i inte äratt
alla ochkostnader i driften kostnader åliggerutanom om som envar

i samband med taxeringen.
Däremot har avdrag medgetts för ombudsarvode i mervärdesskatte-

RÅ 1986 ref. fick bolag vid beräkningI 128 avdragettprocess. av
inkomst rörelse för ombudsarvode i rörande bolagetsprocessav en

9 Jfr Lodin m.fl., femte 404.Inkomstskatt, upplagan, s.
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mervärdes-mervärdesbeskattningen för ingåendeavdrag vidtillrätt
två andra företag.tillhandahållitspå tjänsterskatt avsom

inkomsttaxeringen det sig härkostnader vidTill skillnad rörmot om
RÅ ref.resultat före skatt jfr 1988påverka bolagetsskatt kanen som

för driften företaget.kostnadDärmed kan det49. sägas avvara en

överväganden9.4

utgångspunkterAllmänna9.4.1

näringsverksamhet beräknas enligtinkomstskallEnligt 24 § KL av
strider be-grunder i den mån dessa intebokföringsmässiga mot

paragraf vidare inkomsti denna lag. Istämmelser sägs att ensamma
redovisningssed bördå enligt godåtnjutits det år denhaskall tasanses

frågaMotsvarande gäller iräkenskapema.intäkt i omupp som
näringsverk-inkomstvid beräkninginnebärutgifter. Detta att av av

skall följas såvida detinkomstberäkningencivilrättsligasamhet den
i kommunalskattelagen.avvikande regleringfinnsinte

utgifter behandlasantal olika bördiskuteras hurföljande avsnittI ett
organisa-de kan hänföras tillför demskatterättsligt. Gemensamt är att

kopplingenbakgrund denmening. Mottionskostnader i vid näraav
utgångspunktoch bokföringen börbeskattningenmellan attvaraen

bok-med denregleringen skallskatterättsligaden överensstämma
skäl förfinns särskildasåvida det inteföringsmässiga avsteg.

huruvidavid denna diskussiongrundläggande betydelse ärAv
W frågadet kansådan karaktärutgifterna är att omanses varaav

förkravvilket enligt 23 § KLverksamheten,kostnader i är attett
Vidnäringsverksamhet.inkomstslagetfå iskallavdrag göras

innehållredovisningsreglemasfråga saknardennabedömningen av
vilken tidpunktfrågan vidde betydelse förharbetydelse. Däremot om

periodiseringen.den s.k.skall draskostnaden av,
avdragsgill ellerkostnad skallfrågangällerNär det varaom en

harför alla kostnaderavdrag bör medgesutgångspunktenär att som
kriterium påföretag.med driften Ettnaturligt samband attettett av

förväntaskostnaderna kanföreliggersambandsådant är attett ge
hänförts.vilken kostnadernaden verksamhet tilltill intäkter iupphov

skall kunnaför avdragabsolut kravdock intebörDetta attettvara
uppkommitkostnadernaavgörande börmedges. Det ettsomvara om

kostnaderfrågadetverksamheten, dvs.led i ärnaturligt att somom
sinmed ianledning räknaföretag harellerföretagare attetten

kost-kan konstateraföretaget. Omdriftenplanering attmanavav
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förorsakatsnaden har verksamhetens drift bör avdrag såledesav
medges.

9.4.2 Sådana civilrättsligt betecknaskostnader brukarsom
organisationskostnadersom

Som konstaterats i avsnitt 9.3.2 den kostnaderär typ somovan av
i § andra stycket BFL s.k. organisationskostnader redan17avses nu

avdragsgilla vid skattemässiga redovisningen. Någon ändringden av
påkallad, eftersom frågagällande kan inte deträtt äranses om

i har naturligt samband med driftenkostnader regel ettettsom av
företag.

9.4.3 Bolagsbildningskostnader

Som framgår avsnitt 9.3.3 jag förklaringen till att ettattanserav
för utgifter uppkommit vid dessbolag inte medges avdrag som

fråga utgifter primärt hänförbildande bör sökas i det äratt om som
frågasig till bolagsbildama, dvs. aktieägarna, och det inte äratt om

driften företaget. betydelse härvidutgifter har med Avgöraattsom av
bolagetsligger i sakens utgifterna uppkommit innandetär natur attatt

verksamhet har kommit i gång.
omkost-medför bolagsbildningskostnader inte kanDetta att ses som

måste hänförasi den verksamhet bedrivs bolagetnader utanavsom
avdrag skalltill princip icke avdragsgilla kostnader för bolaget. Omi

utgifter detta särskilt stadgande.medges för sådana bör ske ettgenom
medges fr.o.m.I detta sammanhang kan enligt dansk rättnoteras att
med etableringinkomstâret 1992 avdrag för vissa utgifter i samband
Ligningsloveneller utveckling näringsverksamhet. Enligt 8 § Jav en

förför utgifter till advokater och revisorerkan avdrag medges samt
motsvarandeSelskabsstyrelsen. Påavgifter till Erhvervs- sättog

förnäringsskattelagen avdragmedges enligt finsk 8 § punkt 7rätt
Även föravdragenligt norsk medgesbolagsbildningskostnader. rätt

inteaktiebolag. Detta följer dockutgifter för bildande ettavav
sträcker sig tillbakarättspraxisuttryckligt lagstadgande utan somav

jfr avsnitttill 1920-talet 5.
för bolagsbildnings-grannländer medges avdragAtt det i Sveriges

börfrågan inte motsvarande avdragsrättkostnader väcker om en
dockinföras skattelagstiftningen. Enligt min mening böri den svenska

utgifter tillfrågaavgörande vikt fästas vid det äratt typ somom en av
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sin karaktär har direkt samband med bolagsbildarnas anskaffnings-ett
kostnad för aktierna. Lika lite bolag i sin verksamhet kanett görasom
avdrag för andra utgifter inte hänförliga till den bedrivnaärsom
verksamheten till skattesubjekts verksamhet bör avdragutan ett annat
medges för de bolagsbildningskostnader bolag betalar i ställetettsom
för bolagsbildama.

bör framhållasDet också bolaget i sin väljer bildaatt tur att ettom
dotterbolag medges inte omedelbart avdrag för de bolagsbildningskost-
nader då uppkommer, avdrag medges först vid eventuellutansom en
avyttring aktierna.av

Mot bakgrund vad anförts jag tillräckliga skälattav som ovan anser
inte föreligger föreslå bestämmelse skulle innebära omedel-att en som
bar avdragsrätt för bolagsbildningskostnader.

9.4.4 Kostnader för ökning aktiekapitaletav

I direktiven förutsättningarna för avdrag försägs olikaatt typer av
organisationskostnader bör bli likforrniga vad fallet.än ärmer som nu
Ett område där det fimis klar olikformighet behandlingenär etten av
bolags olika kostnader för anskaffande kapital.av

Ett aktiebolags kostnader för anskaffande främmande kapital ärav
avdragsgilla. Däremot kostnader för anskaffande kapitalegetanses av
inte avdragsgilla. Detta medför kostnader i samband med nyemis-att
sion aktier eller börsintroduktion i regel inte avdragsgilla. Medärav
stöd lagen 1970:599 avdrag vid inkomsttaxeringen för avgifterav om
till Värdepapperscentralen AktiebolagVPC kan dock sådana kostnader
bli avdragsgilla de faktureras via VPC se avsnitt 9.3.4.om

Det råder således dubbel olikfonnighet detta område. Delsen
ñmis det grundläggande skillnad vad gäller avdragsrätten fören
kostnader för anskaffande främmande kapital, delsegetav resp.
föreligger det skillnad i bedömningen avdragsrätten fören av
kostnader för ökning aktiekapitalet, beror på speciell lagstift-av som
ning. Fråga huruvida det finns någon sakligär grund för denna
olikfonnighet.

utgifter förAtt anskaffande främmande kapital skall betraktasav
driftkostnader framstår självklart. Det utgifter typisktärsom som som

har direkt samband driftenmed företaget ochsett ett ettav som upp-
kommer naturligt led i verksamheten. Kapitalet används iettsom
verksamheten och syftet oftast förbättra dess lönsamhet.är Detatt
saknas därför skäl ifrågasätta gällande avdragsrätt för dennaatt typnu

kostnader.av
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kapitalkostnader för främmandeföranlederskäl ärSamma attsom
anföras vad gällermeningenligt mindriftkostnader kan även

i sambandkapital. aktiebolagAttför ökning detkostnader ettatt egna
behov kapitaltillgodose sittväljermed investering attatt genomaven

teoretiskt bolagetsi fallmedför ocksåaktiekapitaletöka attvart ---
gradöka i högrekommerdärmed skattebasen, änochlönsamhet, att
löstsfmansieringsfrågan hadeblivit falletskulle havadän lomsom

Jmedfinansieringdet vidföljerkapital. Detfrämmandemed att enav
ibehöver täckasräntekostnadernâgrauppkommerkapital inteeget som
Irörelseresultatet.av

kapitaletdetkostnader för ökningskäl förYtterligare attett egnaav
kapitalfrämmandeanskaffning ärkostnader förmedjämställasbör av

mellanformerfmansieringsformer ärförekommer egetdet avatt som
imellanformer reglerasTvâ sådanakapital.främmandekapital och

medskuldebrevskuldebrev ochkonvertiblaaktiebolagslagen;
konvertibeltEttkap. ABL.teckna aktier se 5optionsrätt att
sin fordrantid bytaunder vissborgenärenskuldebrev rätt utattger

medförenadeSkuldebrevi bolaget.aktierskuldebrevetenligt mot
iaktiertecknaborgenärennyteckningtill rättoptionsrätt attger

förkostnaderjämställaGenomibetalningbolaget attmot pengar.
främmandeför anskaffningkostnaderaktiekapitalet medökning avav

föravdragsrättenbedömningenvidundviks problem ettkapital av
finansiering.mellanformerför dessautgifterbolags av

diskriminerasynpunkt saknas skälnationalekonomiskfrånOckså att
främmandetillförhållandekapital ikostnader för förvärv egetav

kapital.
detför ökningkostnaderförtalarVad att egnasagts avsom nu

VPC-lagensärskildadenPå grundavdragsgilla.kapitlet bör avvara
VPC.viafaktureraskostnadersådanafalletockså redandetta närär

praktikendärmed iaktuellahärkostnader ärde ärMerparten somav
börinteavdragsrättentalar förLikformighetsskälavdrags att vara

VPC-lagenenligtNuvarande avdragsrättfaktureringsväg.beroende av
intebolageftersom dekonkurrensneutral,ickekan sägas somvara

avdrag.motsvarandefårVPC intesig göraanvänder av
föravdragbolagmedgeskälanförasdockkan ettDet attmot

avsnitt 9.3.4iaktiekapital. Somdess nämntsökningkostnader för av
för ökningkostnaderförmedgesinteavdragförklaringen tillbör att

bolagsbildningskost-förgällermed vadi likhetaktiekapitalet, somav
hänför sigprimärtkostnadfrågadetsökas inader, äratt somom en

för ökningkostnaderförskall medgesavdragOmaktieägarna.till av
därför hävdasdetkannyemissionskostnader, attsåsomaktiekapitalet,

Så längeaktieägaren.finnas hoshand börförstaavdragsrätten i som
betalatharinteaktieägarennyemissionsutgifterfrågadet är somom
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docklär gällande inte medge avdrag. Omrätt avdragsrätt skall medges
inom nuvarande det därför få ske fiktivtsystem ettsynes genom
utdelningsresonemang. Teoretiskt kan tänka sig utdelningsbe-attman
skatta de aktieägare förvärvar nyemitterade aktier för beloppettsom
motsvarande bolagets kostnader för emissionen och den enskildaatt
aktieägaren sedan får lägga denna kostnad till anskaffningskostnaden
för förvärvade aktier. En sådan framstårlösning dock alltförsom
tillkrånglad och bör inte väljas.

Vidare gäller avdrag i princip inte medges för aktieutdelning.att
Om till avdrag för kostnader för ökning det kapitaleträtten av egna
skulle medföra möjlighet kringgåendetill detta förbud ochen av
därmed principen dubbelbeskattning aktiebolagsvinster skulleav om av
detta givetvis avdrag medges för sådanaett motargument attvara
kostnader. Såvitt jag kan bedöma innebär dock sådan avdragsrätten
inte något från eller kringgående denna princip. Att avdragavsteg av
medges för kostnader för ökning kapital medför visserligeneget attav
skatten på redovisad vinst blir lägre vad skulle ha blivit falletän som

avdrag inte hade medgetts. bolagetsAtt nettovinst härigenom blirom
högre kan emellertid inte innebära något brott dubbelbe-motanses
skattningsprincipen, eftersom det likväl inte finns något belopp som
kan utdelas till den enskilde aktieägaren bli föremål förutan att
dubbelbeskattning. Inte heller kan den enskilde aktieägaren blianses
gynnad aktiebolagets bekostnad.

Jag har i föregående avsnitt anfört jag inte funnithar skälatt att
föreslå avdrag skall medges för bolagsbildningskostnader. Ocksåatt
med hänsyn härtill kan det ifrågasättas bolag bör medgesettom
avdrag för kostnader för ökning aktiekapitalet. finns dockDetav
enligt min mening avgörande skillnad mellan bolagsbildningskost-en
nader och kostnader för ökning aktiekapitalet. Detta hängerav

med kostnaderna för bolags bildande naturliga skälatt ettsamman av
uppkommer innan bolaget bedriver verksamhet den juridiska personen
måste bildas innan den kan bedriva verksamhet. medförDetta att
kostnaderna har direkt samband med bolagsbildarna aktieägarna.ett

förKostnader ökning aktiekapitalet uppkommer däremot underav
driften företaget och har inte direkta samband medav samma

förvärv föranledsaktieägarnas aktierna behovutan ettav avav
driftkapital. Denna skillnad motiverar enligt min mening avdragatt
medges för kostnader för ökning aktiekapitalet intemedan avdragav

för bolagsbildningskostnader.medges
Min slutsats vad blir för uppnåsagts att attsomav ovan man en

likformighet för fördet gäller till avdrag kostnadernär rätten
anskaffning kapital till aktiebolags verksamhet bör införaett enav

för aktiekapi-generell avdragsrätt kostnader i samband med ökning av
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femte stycket ABL§i kap. 7till bestämmelserna llhänsyntalet. Med
avdragsgilla.omedelbartkostnadernabör vara

dis-här harvadtilläggasoklarhet börundvikaFör attatt som
kapitalet.detökningkostnader föraktiebolagskuterats är egnaav

enskildaförreglernagällerdetmotsvarande ändringNågon när
det intetordedennaaktuell. Förintenäringsidkare kan gruppanses

beträffandehellerInteliknande kostnader.någrauppkommakunna
förekomma.kostnaderdennatordehandelsbolag typ av

1987:667de lagenreglerasekonomiska föreningarVad gäller av
aktiebolagslagen. Dentillanknyterföreningar,ekonomiska somom

följaktli-visarföreningarekonomiskaförkonstruktionencivilrättsliga
huvudsakaktiebolag. Igäller förvadmedlikheterstora somgen

förföreningarekonomiskaförSkattereglerocksågäller somsamma
aktiebolag.

aktiekapitalettillmotsvarighet utgörsföreningarsEkonomiska av
aktiebolagslagenskillnad frånTillmedlemsinsatser.inbetalda

reglernågradock inteföreningarekonomiskainnehåller lagen omom
finns det dessutommedlemsinsatsersidanminirnikapital. Vidvisst av

formDennaförlagsinsatser.riskkapital s.k.förform avannanen
ekonomiskamöjligt fördetsyfteinförts ihar görakapitalinsatser att

från andrakapital änriskbärandetill sig ävenföreningar att ta
kapitaletbundnadeträknas tillFörlagsinsatsermedlemmarna. egna

det lånademedlemskapitalet ochmellanmellanställningoch intar en
medförmed någonförenade rösträttintekapitalet. Insatserna är men

femi minstbundnaskallföreningen. Insatsernaiviss insyn varaen
föreningar.ekonomiskalagenår 5 kap.se om

anskaffaförkostnaderharföreningekonomiskmån attdenI en
dekaraktärsådanförlagsinsatseroch är attmedlemsinsatser avsom

aktiekapita-för ökningkostnaderaktiebolagsmedjämställaskan ett av
avdragsgillaföreslagitsvadenlighet medilet bör dessa ovan varasom

beskattningen.vid löpandeden

Förvaltningskostnader9.4.5

kostnaderavsnitt-föregåendeivadbakgrund attMot sagtssomav
avdrags-betraktasgenerellt börkapitaletdetför ökning somegnaav
detförvaltningförkostnaderocksåbörkostnadergilla egnaav-

till bankerprovisionerochErsättningaravdragsgilla.kapitalet vara
avdrags-såledesutdelning börmedsambandför arbete im.fl. vara

vidmakthållaförkostnaderbör gällagilla. Detsamma att ent.ex.
Eftersomhålla bolagsstämma.förkostnaderochbörsnotering att
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jfr avsnitt 9.3.5 krävs enligt min meninginte helt klarträttsläget är
lagstiftningen.klargörande iett

medförtäring och liknade i sambandgäller kostnader förVad
ändring gällande Deåsyftas inte någonbolagsstämma rätt. är attav

representationskostnader. Angående RSV:s rekommen-betrakta som
område, 1991:20.pâ detta RSV Dtdationer se

Eventuellasärbehandla ekonomiska föreningar.saknasAnledning att
såledesmedlems- och förlagsinsatser börför förvaltningkostnader av

avdragsgilla.motsvarande sätt vara

inte genomfördaför planerade9.4.6 Kostnader men
aktieförvärv

RÅ Regeringsrätten omedelbartref. medgavrättsfallet 1992 55 II
genomförda aktieförvärv.inteutgifter för planeradeavdrag för men

medutgifter detta slag bör,uttalade bl.a.Regeringsrätten att av
RÅ 2071till uttryck i 1970 Fikommittillämpning det synsätt somav

RÅrörelsen. Angåendedriftkostnad den bedrivnaibetraktas som
9.3.6.2071, avsnitt1970 Fi se

föreslå lagstiftning förinte skälbedömning finns detEnligt min att
bolagsnaturligt led iframstårfrångå denna praxis. Det ettettatt som
härförKostnaderorganisationenfortlöpande verksamhet över.att ses

medges föromedelbart avdrag inteavdragsgilla. Ombör därför vara
avdragsgilla,huvud intededetta slag blirutgifter över tagetav

aktiveras och dekaraktär de kansådaneftersom de inte är att avav
framtida avyttring.kostnadsföras vidheller kannaturliga skäl inte en

andrabestämmelsen i punkt 5också medjämförelse kanEn göras
innebärBestämmelsentill 20 § KL.anvisningarnastycket e attav
byggnaderför projekteringför utgifteravdrag medgesomedelbart av

3.4.2.till stånd se avsnittinte kommermarkanläggningaroch som
genomfördaplanerade inteutgifter förtordePâ motsvarande sätt men

avdrags-omedelbartandra inventariermaskiner ochförvärv varaav
gilla.

inteutgifter för planeradeföromedelbart avdrag medgesAtt men
liknandemed hur andrasåledes i enlighetgenomförda aktieförvärv är

gällandeutgifter behandlas enligt rätt.
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9.4.7 Kostnader i samband med förvärv aktierav

Enligt gällande praxis medges inte omedelbart avdrag i inkomstslaget
för förvärvnäringsverksamhet kringkostnader i samband med av

aktier. kan sig konsultkostnader för förhandlingarDet rörat.ex. om
och upprättande avtal. Detta torde dock framhållits i avsnittav som

utgifter9.3.6 inte innebära sådana huvud inteöver äratt taget
torde få läggas tillavdragsgilla. I stället för omedelbart dras deatt av

kostnadsföras framtidaaktiernas anskaffningsvärde och vid en
avyttring.

föreslåFråga det finns skäl någon ändring gällandeär att av nuom
utgifter skallutgångspunkt därvid hur dennaEn ärrätt. typ av

i bokföringen. hur motsvarande utgifter vidredovisas En ärannan
anläggningstillgångar såsom byggnader och inventa-förvärv andraav

rier behandlas enligt gällande rätt.
Föreningenredovisningsfrâgan kan sökas bl.a. iVägledning i

rekommendationer i redovisnings-Auktoriserade Revisorers FARs
och andelar. Vad gällerfrâgor, 12 angående redovisning aktieravnr

och andelar i dotterföretag och ickeanskaffningsvärdet för aktier
rekommendation ibörsnoterade aktier och andelar isägs att an-

förvärvet, såsomskaffningsvärdet kan inräknas direkta kostnader för
arvodenkostnader för utredningar ochomsättningsskatt externasamt

aktieköpet.har direkt samband medsom
aktier exkl. aktier idet gäller innehav börsnoteradeNär av
ornsättningsaktier ibeträffandebörsregistrerade dotterbolag sägs att

inräknasanskaffningsvärdet bör förutom köpeskillingen courtage,
avgifter.till förvärvet direkt hänförbaraornsättningsskatt och andra

anläggnings-skall redovisasBeträffande börsnoterade aktier som som
ornsättningsaktier.beträffandetillgångar hänvisas till vad sägssom

anskaffningsvärdeframgår således såsomrekommendationenAv att
denendast värde motsvarandeanläggningsaktier får inteför tas ettupp

till förvärvet direkt hänförligaköpeskillingen andrafaktiska ävenutan
kostnader.

också Bokföringsnämndensi det här sammanhangetAv betydelse är
förkastade alternativ, BFN U 90:9. Iutgifter föruttalande om

följerföljande. § första stycket BFLuttalandet bl.a. Av 15sägs att en
anskaffningsvärdet. Medanläggningstillgång skall till högsttas upp

bringa till-utgifter företaget haft fördetta värde de attavses som
ifram till den dag då den kangången till dess tillstånd och plats tas

tillgångendärför inräknas bl.a. alla tillbruk. anskaffningsvärdet skallI
avgifter för import ochhänförbara utgifter såsom inköpspris,direkt

hanteringskostnad, kostnaderförsäkrings- ochtull, transport-, annan
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för provision, lagfart, montering anskaffningsvärdetI böretc.
utgifterna för projektering den anskaffande anläggningen inräknas.av

bakgrund vad i detta uttalande från Bokförings-Mot sägsav som
och i nyssnämnda rekommendation från fårnärrmden FAR, det anses

enlighet med god redovisningssed aktivera konsultkostnaderi attvara
i samband med aktieförvärv. Detsamma gäller konsultkostnader vid
förvärv anläggningstillgångar.andraav

kan visserligen hävdas lösning innebär omedelbarDet att somen
för utgifter för icke genomförda aktieförvärv, medanavdragsrätt

utgifter för genomförda förvärv betraktas del anskaffnings-som en av
tillämpningsproblem.priset, kan upphov till Det kan t.ex.ge vara

svårt fördela konsultinsatser mellan förkastade och genomfördaatt
fördelningproblem hänger med beskatt-projekt. Ett annat samman

ningsârets slutenhet.
tillämpningsproblem bör dock enligt min mening inteDessa över-

gränsdragningsfrâgor inte ovanliga inom Skatterät-drivas. Likartade är
exempel bestämmelsen i punkt andra stycketEtt näraliggande 5ärten.

föreskrivs kapitalförlustanvisningarna till 20 § KL. Där tille attav
räknas utgifter för projektering byggnader och markanlägg-inte av
ning, avsedda för stadigvarande bruk i näringsverksamhet, även om

anläggningsarbetet genomförs. förarbetenabyggnads- eller inte I
201 det knappast möjligtprop. l98081:68 Del A ärsägs att atts.

utgifter för e.d. skall behandlas ii lagtexten hur projekteringange
fall utgifterna nedlagtsolika situationer. uttalas dock i de harDet att

utgifter kan hänföraspå undersöka alternativa lösningar bör deatt som
uppförd anläggning räknas in i avskrivningsunderlaget fördirekt till en

således kostnader för anläggningardenna anläggning. Detta innebär att
omedelbart avdragsgilla medan projekteringut-inte genomförs ärsom

räknas in igifter kan hänföras till uppförd anläggningsom en
Även finnsavskrivningsunderlaget för anläggningen. det inteom

utgifter mednågon bestämmelse härom torde också i sambandsärskild
utgifter genomfördaförvärv inventarier i samband med ickeav resp.

förvärv behandlas jfr föregåendeinventarier sättav samma
avsnitt.

olikformighetDet har vidare hävdats det i gällande finnsrättatt en
på så bolag i stället för köpa aktierna isätt ett ett annatatt attom
bolag verksamheten köp inkråmet kostnaden härförutvidgar genom av
i praktiken blir direkt avdragsgill bl.a. minoritetens skiljaktigase

RÅ ref. emellertid finns skälmening i 1992 55 Jag det attattanser
ifrågasätta beskrivning Viddetta riktig gällandeär rätt.om en av
förvärv tillgångar i form inkrårnsköp skall köpeskillingen iavav
princip fördelas på de olika tillgångar ingår i köpet. Det innebärsom

hänförligden del köpeskillingen till inventariernaärt.ex. att somav
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avskrivningsunderlag för köparen. Har detkommer utgöraatt
samband med inkrårnsförvärvet bör dekonsultkostnader iuppkommit

köpeskillingen ochmening fördelasenligt min sätt somsamma
för varje tillgång, dvs.avskrivningsunderlagettillläggas samma

och Någon olik-hade förvärvatstillgångarnasätt en.ensom om
utgiftergällande mellandärmed inte föreligga iforrnighet skulle rätt

inkråm aktier.vid förvärv av resp.
förhållandet omedel-Sammanfattningsvis konstateras detkan attatt

samband med förvärv aktierför utgifter iinte medgesbart avdrag av
redovisningssed.enlighet med godkonsultkostnader isåsom ärt.ex.

gällande behandlar dennamed hur iockså i enlighet rättDet är man
anläggningstillgångar aktier.förvärv andrautgifter vid äntyp avav

samband med förvärvför kringkostnader iomedelbar avdragsrättEn
övrigt. Enligt min meningfrån iskulle avvikaaktier systemetav

någon ändring skallsärlösning. Omföreslå sådansaknas skäl att en
förvärvutgifter samband medtill iinte begränsasbör dennagöras av

andrautgifter vid förvärvomfatta motsvarandeaktier ävenutan av
utökadlämpligheten sådandet gälleranläggningstillgångar. När av en

godenlighet medvid det iavgörande vikt fästasavdragsrätt bör äratt
medför enligtutgifter. Dettaredovisningssed aktivera dennaatt typ av
förändringföreslå någoninte finns skälmening detmin attatt av

gällande rätt.
omedelbartförhållandetockså detkonstaterasSlutligen kan attatt

uppkommit efter detutgifteri praxis föravdrag har medgetts attsom
9.3.6 anmärktadet i avsnittgenomförts seaktier harförvärvett av

RÅ redovis-med godi enlighetref. 18rättsfallet 1994 synes vara
efter förvärvsig till tidenutgifter hänförningssed. För ettatt avsom
anskaffningsvärdetillgångensfå inräknas ianläggningstillgång skallen

tillgångenförbättringvärdehöjandefrågakrävs det äratt avom en
stycket BFL.§ första15

fusionmedKostnader i samband9.4.8

löpande be-för avdrag vid denavsnitt 9.4.4Jag har i argumenterat att
aktiekapitaletför ökningför kostnaderskall medgesskattningen av

motiverasåtskillnadbolagsbildningskostnader. Dennainte förmen
aktiekapitalet tillkostnader för ökningmeningenligt min att avav

driftenunderuppkommerbolagsbildningskostnaderfrånskillnad av
med aktieägarnassambandhar direktaoch därför inteföretaget samma

På motsvarandebolagsbildningskostnader. sättaktiernaförvärv somav
företag ochunder driftenkostnader för fusionuppkommer ettaven

förvärvmed aktieägarnasdirekt sambandheller någotdet finns inte av
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aktierna. En fusion måste regel motiverad företags-antassom vara av
ekonomiska skäl. därförJag också kostnader föratt attanser ge-
nomföra fusion bör avdragsgilla vid den löpande beskatt-en vara
ningen.

fusion från detEn kan Övertagande bolagets sida ettses som
inkråmsförvärv. Med hänsyn härtill kan det hävdas det Övertagandeatt

förfarandetbolagets kostnader för bör fördelas de olika tillgångar
ingår i förvärvet och läggas till avskrivningsunderlaget försom resp.

Äventillgång. hos överlåtande bolag uppkommer dock kostnader för
förfarandet. Kostnader vid fusion bör enligt min mening inteen
behandlas olika beroende på de har erlagts det Övertagande ellerom av
överlåtande bolaget. Jag därför kostnaderna bör omedel-attanser vara
bart avdragsgilla.

Med hänsyn till den oklarhet får råda beträffandesom anses
gällande krävs klargörande lagstiftning. Regleringen börrätt ett genom

sådana fusioner för finnsbegränsas till vilka det civilrättsligen
reglering, dvs. fusioner enligt 14 kap. ABL motsvarandesamt
associationsrättslig lagstiftning, och in i §2 4 SIL,tas mom. som
reglerar beskattningskonsekvenserna vid fusioner.

Vad gäller avdragsrätten för kostnader vid fusioner intesom
omfattas den civilrättsliga regleringen, fusioner mellant.ex.av
svenska aktiebolag och utländska bolag eller andra juridiska personer,
bör enligt min mening den föreslagna bestämmelsen kunna tillämpas
analogivis.

fission9.4.9 Kostnader i samband med

finns svensk inte någon civil-Som i avsnitt 9.3.9 det inämnts rätt
fissioner. På då finns flerarättslig reglering grund härav och detav

fission föreslåtekniker för åstadkomma jag inte bereddäratt atten
någon särskild skatterättslig reglering avdragsrätten för kostnaderav

fission.i samband med en

9.4.10 Kostnader i samband med vissa gränsöverskridande
omstruktureringar

lagen 1994: 1854 inkornstbeskattningen vid gränsöverskridandeI om
omstruktureringar inom EG finns bestämmelser innebär vissaattsom
gränsöverskridande omstruktureringar skall kunna genomföras utan att
det uppkommer några omedelbara skattekonsekvenser.
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verksamhets-fissioner,internationella fusioner,gällerLagen
från tvåbolagförutsättningandelsbyten. Enöverlåtelser och är att

fråga andelsbytenförfarandet. ärdeltar i Imedlemsländer om
det för-andelsägare itillämpliga någonocksåbestämmelserna om

förvärvandeSverige och detherrmiahörande ibolagetvärvade är
land 1 §.hemmahörande ibolaget är annatett

lagenñssioner saknarfusioner ochinternationellabeträffarVad
saknas reglersvensk civilrätteftersom det ibetydelse,praktisk om

förfaranden.dessa typer av
förfarandeverksamhetsöverlåtelseinternationellMed ettavses

samtligaöverlåteröverlåtande bolagetdetbolagvilket ettgenom
tillverksamhetsgrenareller fleraeller iverksamhettillgångar i sin en

i detandelarvederlagbolagetÖvertagandebolag det motett annat av
såledesupplösesskillnad fusionTillbolaget 5 §.Övertagande mot

bolaget.överlåtandeinte det
ingår itillgångarskall debolagetÖvertagandeDet ta somupp

gällde för detvärdenskattemässiga över-till deöverlåtelsen som
§§.och 20tillämpas 9kontinuitetsprincipendvs.bolaget,låtande

andelaranskaffningsvärde för deskallvärde utgöraDetta även anses
§.överlåtelsen 21erhåller förbolagetöverlåtandedetsom

internationellinnebärsidaÖvertagande bolagetsFrån det sett en
samband mediKostnaderinkråmsförvärv.verksamhetsöverlåtelse ett

förstamening ienligt minkonsultkostnader börförfarande såsomdetta
iinkråmsförvärvförkostnaderpåhand bedömas sätt somsamma

reglering avdragsrättensärskildNågonavsnitt 9.4.7.allmänhet jfr av
vidvederlagetoch medpåkallad. Iintehärför kan att enanses

andelar i detverksamhetsöverlåtelse över-internationell utgörs av
avdrags-bestämmelsenföreslagnaockså denbolaget börtagande om

9.4.4 kunnaavsnittmed nyemissionsambandkostnader iförrätt
aktualiseras.

vilketförfarandeinternationellt andelsbyte ettMed ett genomavses
bolag detandelar iförvärvarbolagetförvärvandebolag det annatett

Vederlagetbolaget.i detandelsägareförvärvade bolaget senareav
möjlighetmed vissförvärvande bolageti detandelarskall utgöras av

kontantvederlag 6 §.till
denrealisationsvinst förfastställsandelsbytetVid avyttratsomen

be-kontantvederlageventuelltEttförvärvade bolaget.andelar i det
veder-beskattasRealisationsvinsten i övrigt näromedelbart.skattas

finnsbestämmelserLikartade§§.22-24lagsandelarr1a avyttras
ifalletregleras detSIL. Däri § 4sedan tidigare 27 att enmom.

andelarelleraktierhemmahörandeellerSverige bosatt avyttrarperson
ochbolagutländsktmotsvarandeellersvenskt aktiebolagtill ettett

nyemitte-andelarnaelleravyttrade aktierna utgörsför devederlaget av
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rade aktier i det köpande bolaget och eventuellt visst kontantvederlag.
Reglerna i 27 § 4 SIL gäller inte vid internationellt andels-ettmom.
byte 22 §.

Omstruktureringslagen innehåller ingen bestämmelse om an-
skaffningsvärdet för de andelar det förvärvande bolaget erhållersom
i det förvärvade bolaget. förarbetenaI till lagen uttalas allmännaatt av

följerprinciper därmed anskaffningsvärdet kommer utgörasatt att av
marknadsvärdet de andelar lämnas vederlag prop.av som som
199495:52 65.s.

Från det Övertagande bolagets sida innebär internationelltsett ett
andelsbyte det förvärvar andelar i bolag. Konsultkostnaderatt ett annat

för detta förfarande bör enligt min mening i första hand bedömasetc.
på kostnader för andelsförvärv i allmänhet, dvs.sättsamma som
läggas till anskaffningskostnaden för andelarna. I likhet med vad som

beträffande internationella verksamhetsöverlåtelser börsagts ovan
föreslagnaockså den bestämmelsen avdrag för kostnader iom

nyemissionsamband med kunna bli tillämplig.

9.4. 11 Kostnader i skattemål

I enlighet med vad i avsnitt 9.3.l0 finns enligtdet minsagtssom
mening inte skäl föreslå någon ändring gällande Avdragrätt.att av
bör således inte medges för kostnader i taxeringsmål föroch deklara-
tionshjälp, eftersom frågadet inte kostnader för intäkternasär om
förvärvande.

9.4. 12 Den särskilda VPC-lagen

lagen avdrag vid inkomsttaxeringenAv för avgifter till Värdepap-om
perscentralen VPC Aktiebolag framgår för avgifteravdrag medgesatt
till VPC avseende dels vissa lagreglerade uppgifter, dels uppgifter
enligt särskilt uppdrag. Angående lagens lydelse, 9.3.4.avsnittse

Vad gäller de lagreglerade uppgifterna i 3 kap. 8 § tredjesägs
stycket följande.ABL

För avstämningsbolag skall vad i aktiekontolagenutöver som anges
följande uppgifter fullgöras Värdepapperscentralen AktiebolagVPCav

nämligenvärdepapperscentralen, att
föra aktiebok förteckningoch enligt 12

2. frågor införing aktieägare i aktieboken,pröva om av
för utskrift aktiebok,svara av
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enligt 12förteckningaktiebok och4. avstämma
utdelning,utsända5.

aktie.frågakap. 17 § ienligt 4vidta åtgärder6. uttagenom

bankaktie-ochförsäkringsrörelselagenibestämmelserMotsvarande
innehåll.bolagslagen har samma

tillöverlämnaskanbestämmelserenligt dessauppgifterDe som
kostnaderhänföras tillkaraktär de kansådansamtligaVPC är attav

detföreslårmed jagaktiekapitalet. ochIförvaltningför attattav
sådana kostnaderavdrag för ärmedgerregelgenerellinförs somen

del.i dennaföljaktligen onödigsärskilda regleringenden
särskiltuppgifter enligtavseendekostnaderavdrag förVad gäller

kostnadervilkeninte lagtextenframgår detuppdrag typ somavav
organisa-dock detframgårtill lagen ärförarbetenaAv attavses.

förarbetena prop.haft i åtanke. Ii vid meningtionskostnader man
följande.sålunda bl.a.791970:99 sägss.

aktiebolagförvaltningsfunktionema kanobligatoriskasidan deVid ettav
sigexempelvisåligganden. Det kan rörautföra vissaVPCuppdra att

årsredovisningar ochoch distribueraframställa aktiebrev attattom
kanskattekontrollenochaktieägarna. Taxerings-meddelanden tillandra

VPC.uppgifter läggsnödvändigt vissadetvidare göra att
i kommu-rörelsekommer driva,verksamhet VPC utgörDen attsom

avgifter,för deblir skattskyldigmening. VPCnalskattelagens som
för sinafår avdragdess tjänster, och VPCanlitarbetalas företag somav

avdragsgillablirBland de kostnader,verksamheten.kostnader för som
gällandeenligtingår också vissa kostnadertaxering,vid VPC:s som

aktiebolagenanslutnaavdragsgilla för deskulle varitpraxis inte om
registrerings-,här påsyftarbestritt kostnaderna. Jagsjälva direktdessa

fondemis-nyemission ochsamband medkostnader ioch andraarmons-
organisationskost-avdragsgillapraxis hänförts till inteenligtsion som

nader.
under-industriförbund, harremissinstanser, bl.a. SverigesNågra

framlagdaeffekten detkostnadssänkandestrukit vikten denatt avav
debehandlingenden skattemässigaförslaget inte går förlorad avgenom

jag detdelavgifter till VPC. Föranslutna aktiebolagens anseregen
allaunderlättastill detanpassningenönskvärt attsystemetatt genomnya

taxeringen. Föravdragsgilla vidblir i sin helhetavgifter till VPC att
uttryckligendenna punkt bör avdragsrättenundvika tveksamhet

kostnader förskattemässiga behandlingenFrågan denregleras. avom
jag inteaktiehanteringenutanför den förenklade ärnyernisssioner m.m.

med densammanhang. Frågan höri dettaberedd att ta sammanupp
huvudorganisationskostnaderskattemässsiga behandlingen över tagetav

härtill börutredning. Med hänsyntill föremål för särskildoch bör göras
särskild lag.regleras iavgifter till VPC tills vidareavdragsrätten för en
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till VPC vid sidan de lagreglerade förvaltnings-De uppdrag av
funktionerna hade åtankei vid VPC-lagens tillkomst täckssom man
enligt mening förslaget såväl förmin in kostnader ökningattav av

förvaltningaktiekapitalet kostnader för aktiekapitalet generelltsom av
Ävenskall avdragsgilla. i denna del således den särskildaärvara

regleringen onödig.
Slutsatsen blir således den särskilda regleringen kan upphävas.att

för närvarande har gällerTilläggas bör VPC detensamrätt näratt
kontoföring finansielladematerialiserade instrument. Monopoletav

bestämmelserna i aktiebolagslagenkommer till uttryck att samtgenom
i aktiekontolagen och dess följdförfattningar har byggts kringupp
VPC. I betänkandet Konto, clearing och avveckling SOU 1993:114
föreslår Clearingutredningen det nuvarande monopolet för VPCatt
inte bör behållas. Ett sådant upphävande monopolet kommer bl.a.av

medföra förändring bestämmelsen i 3 kap. 8 § tredje stycketatt en av
föranleder dock inte någon slutsats denABL. Detta änannan ovan-

stående, dvs. den särskilda regleringen kan upphävas. Det böratt
i dagsläget inte klart det nuvarandeslutligen detnämnas äratt om

monopolet för VPC kommer upphävas.att
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lantmäterikostnaderför10 Avdragsrätt

Inledning10.1

avdragsgilla vid denlantmäterikostnader i regel intepraxisEnligt är
formomedelbart eller iinkomstbeskattningen, siglöpande avvare

de avdragsgilla vidvärdeminskningsavdrag. Däremotårliga är en
fastigheten.avyttringeventuell av

och skogsbruketbl.a. inom jord-direktiven ärl sägs ävenatt
till strukturrationaliseringar.vilket lederförändringstakten hög

någonkräver oftastrukturrationaliseringarGenomförandet dessaav
direktiven skallfastighetsbildningsförrättning. Enligtform av

lantmäterikostnader börvilken utsträckningiutredningen överväga
fråga det bördriftkostnad. viktigavdragsgilla En är omsom envara

börstrukturrationalisering. Vidareled iåtgärdernakrävas är ettatt en
bör omfattautvidgad avdragsrättställning till ävendet tas om en

skogsbruk. Det bör beaktasjord- ochnäringsverksamhet än attannan
fastighetsbildningsåtgärder,skerationaliseringsförvärv kan även utan

grannfastighet.förvärvt.ex. av engenom

synvinkelcivilrättsligLantmäterikostnader10.2 ur

10.2. Allmänt1

fastighetsbildningslagenfinns ifastighetsbildningBestämmelser om
fastighetsbildningskerkap. § FBL1970:988. Enligt 2 1 genom

fastigheter ochombildningfastighetsreglering den genomavavserom
nybildningdeneller sammanläggningavstyckning, klyvning avserom

fastighet.av en
frånvilketfastighetsbestämning,också regler ärI FBL ñmis ettom

beskrivninginstitut. En allmänfriståendefastighetsbildning av
bestämmelsenI§ andra stycket FBL. sägsfinns i kap. 1institutet 1

fastighetsindelninggällandebeskaffenhetenfrågor samtatt avom
eller vissaomfånget ledningsrättellerbeståndetfrågor rörande av

be-Närmarefastighetsbestärnning.servitut kan avgöras genom
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stämmelser detta finns i kap. FBL. Fastighetsbestämning kan14om
ske samband med fastighetsbildning.utan

fastighetsbestämning sker vid förrättningFastighetsbildning och som
fastighetsbildningsmyndighet 2 kap. 2 § och 14 kap.handläggs av en

199596:78 föreslås begreppet2 § FBL. Tilläggas kan i attatt prop.
medfastighetsbildningsmyndighet lantmäterimyndighetbyts ut mot

fastighetsdataverk-organisation för lantmäteri- ochanledning av en ny
samheten.

Särskilt omarrondering10.2.2 om

diskuterasför lantmäterikostnaderNär frågan omedelbart avdragom
jord- ochframhållas behovet omarrondering inombrukar särskilt av

skogsbruket.
fastighetsbildnings-definierat iomarrondering finns inteBegreppet

Omfastighetsreglering.benämning på visslagen är typutan aven en
den harflera markområden, brukarfastighet består säga attmanen av

och skogsbruketArrondering inom jord-flera skiften. är term somen
iform, storlek och lägeenskilda skogsskiftenasfältens och deanger

långamånga skiften påfastighet medförhållande till varandra. En
Syftet medha dålig arrondering.från varandraavstånd sägs enen

samlafastighetsindelningenförbättraomarrondering är attatt genom
förbättradskiften. Enfärre antalfastighetens delar till störreett

struktur-skogsbruketsdel i jord- ocharrondering viktigvara enanses
rationalisering.

förändring denmedföra någonomarrondering behöver inteEn av
regel medförfå följden. Imarkinnehav kan denenskildes totala men

markinne-förändringnågon väsentligdock omarrondering inte aven
havets storlek.

Dalarna intaomarronderinggäller behovetNär det enansesav
delarnagenomfördes istorskiftesrefonnsärställning. störreDen som

harFastigheternasnabbt urholkad.under 1800-talet blevDalarnaav
består i sinvarje fastighetuppdelats på flera ochinte sällan ägare tur

lämpligutvecklingenskiften. främjaofta flera För motatt enav
från bl.a.tillhandahållitsmedel tidigarefastighetsindelning har

jordbruketsför bidrag tillanslagJordbruksdepartementets yttre
har bedrivitsomarronderingsverksamhetrationalisering. Den som

tillförlagdvaritanslag har till 90inom för detta procentramen
1994:90avveckling SOUunder sestödDalarna. Detta är numera

184.s.
vid omarronde-betydelsefrån det allmänna harstödEtt annat som

lantmäteriförrätt-vidersättningsbeloppetnedsättningringar denär av
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fallningar i vissa skall ske enligt lantmäteritaxan avsnittsesom
10.2.4.

10.2.3 Särskilt förrättningskostnaderom

Bestämmelser förrättningskostnader vid fastighetsbildning finns iom
första följer2 kap. 6 § FBL. Av lagrummets stycke förrättnings-att

kostnaderna skall fördelas mellan berörda enligt de bestämmel-parter
för fastighetsbildningsåtgärd frågagäller den det ärser som som om.

Sådana särskilda bestämmelser finns för fastighetsreglering, av-
styckning, klyvning och sammanläggning.

Enligt tredje stycket har sakägama kommarätt överensatt om
fördelning förrättningskostnaderna följervadsätt änannatav som

lagen. gäller dock inte det uppenbart överenskom-Detta är attav om
melsen tillkommit i otillbörligt syfte.

fjärde stycket finns definition begreppet förrättningskost-I en av
Till hänförs taxeavgift, tillnader. sådana kostnader ersättning

sakkunnig och syssloman, utgift för hantlangning inte ingår isom
fastighettaxeavgiften ersättning till den skadats i sambandsamt vars

med mätning eller förrättningsarbete. Uppräkningen ärannat ut-
Kostnad slag får således inte pâförastömmande. annatav som

förrättningskostnad.
viktigaste förrättningskostnaden taxeavgiften. Vad ingårDen är som

härom ii denna regleras i lantmäteritaxan 1971:1101. Se närmare
avsnitt.nästa

förrättningskostnader vid fastighetsbestämningBestämmelser om
finns i kap. 10 § Huvudregeln kostnaderna skall14 FBL. är att
fördelas mellan sakägarna efter skälighet. Definitionen i kap. 6 §2

vid fastighetsbestämning.FBL på förrättningskostnader gäller också

Lantmäteritaxan10.2.4

förrättningLantmäteritaxan tillämplig på handläggsär som av
fastighetsbildningsmyndighet, tjänsteman vid sådan myndighet ellerav

förrättningsmansärskild, fastighetsbildningsmyndighet förordnadavav
1 §. Detta innebär bl.a. åtgärder enligt fastighetsbildningslagen,att
anläggningslagen och ledningsrättslagen skall debiteras enligt taxan.

Avgifterna enligt lantmäteritaxan skall i kostnadernaprincip täcka
för verksamheten, inkl. kostnaderna för den regionala och centrala
administrationen.
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tidersättningsakersättning ellerutgårErsättning enligt taxan som
fasta avgifter för få tjänstOm saktaxa tillämpas3 § atttas ut en

tidtaxa blir det slutligttidsâtgången. Medutförd, oberoende av
myndighetenden tidi stället beroendedebiterade beloppet somav

ärendet.det enskildalägger ned
förför fastighetsregleringar ochår 1985 gällerFrån och med

skall ske enligt tidtaxaklyvningar debiteringavstyckningar och att om
fastigheten överstigerden nybildadeägoviddenden reglerade ettresp.

fastighetsbestänming efter tid.allår 1983 debiterashektar. Sedan
enskilde tjänstemannensrelaterad till denstorlekTidersättningens är

krintervallet 300-630tidersättning inomnärvarandelön. För uttas
timme 7 §.per

Nedsättningsbeloppetfall ned.Ersättningen skall i vissa sättas
skiftesamfállighet,kr fastighet,uppgår för närvarande till 550 per

begränsad till högst 50Nedsättningen dockeller servitut. är procent
ellerför fastighetsregleringensammanlagda avgiftenden samman-av
sådan karaktärOmarronderingsfallen i regelläggningen 10 §. är av

nedsättning.omfattas reglernadeatt omav
fastighets-debiteringmissnöjd med densakägareEn är somsom

överlant-anmärka räkningen hosbildningsmyndigheten kangör
överklagas hos Statensbeslut i sin kanmätannyndigheten, turvars

lantmäteriverk och 18 §§.17

synvinkelskatterättsligLantmäterikosmader10.3 ur

lantrnäterikostnaderAllmänt avdrag för10.3.1 om

påfastighetsbildningslagskiljer nuvarandeframgåttSom ovan
klyvning,fastighet,fastighetsreglering ombildningåtgärderna av

fastighets-fastighetsarmnanläggning nybildningstyckning, samtav
bestämning.

ägoutbyte.skifte ochinstituten lagalagstiftning fanns bl.a.äldreI
fastighetsreglering.institutetDessa är ersatta avnu

driftkostnad för lant-medgivits såsom förintepraxis har avdragI
åtgärder enligtsamband meduppkommit imäterikostnader somsom

RÅfastighetsbildning. Ibetecknalagstiftningnuvarande är att som
iför kostnaderomedelbart avdragsålunda inteFi 585 medgavs1927

RÅRÅ 1969 Fi 677Fi 73 ochskifte. 1954samband med laga I
Vidaremed ägoutbyte.kostnader i sambandavdrag förmedgavs inte

RÅ sambandlantmäterikostnader iavdrag förFi 1551vägrades i 1947
fastigheter.sammanläggningmed av
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förDäremot har avdrag medgetts förrättningskostnader i anledning
gränsbestänuiing, vilket nuvarande institutet fastighetsbe-motsvararav

RÅ RÅ RÅstämning; 1940 Fi 567, 1950 Fi 879 och 1953 Fi 1504.se
RÅI 1968 Fi 898 vägrades dock avdrag för kostnader i samband med

lantmäteriförrättning innebar både avstyckning och gränsbe-en som
stämning. Regeringsrätten följande.uttalade Ifrågavarande lant-
rnäterikostnad, till huvuddelen avstyckningsförrättning ochsom avser
till mindre del gränsbestänuling, hänföra till självaatten synes vara
fastighetsförvärvet. varje fall har ickeI visats kostnaden till någonatt
del beskaffenhetvarit kunna driftkost-avdragsgillattav anses som en
nad. I betänkandet Skogsbeskattningen SOU 1969:30 23s.
uttalades beträffande gällande avdrag har medgivits förrätt att
gränsbestämning skett samband med gränstvist, skifte ellerutansom
avstyckning.

förklaring till gällande brukarSom praxis ibland åberopas principen
avdrag inte medges för utgifter för förvärv, utvidgning elleratt

förbättring inkomstkälla. Enligt detta skulle kostnader försynsättav en
lantmäteriförrättningar i regel sådan karaktär de äratt attvara av
hänföra till kostnader för förvärv inkomstkälla.etc. av en

Enligt förståmin mening det enklare praxis endastär att attgenom
konstatera lantmäterikostnader i regel har betraktats kostnadatt som en

samband med förvärvet fastighet eller kostnadharsom av en som en
för åtgärder på bestående höjer värdet på fastigheten. Isättettsom

för anskaffande och förbättringlikhet med andra kostnader av en
härför.fastighet medges inte omedelbart avdrag

Särskilt lantmäterikostnader vid10.3.2 s.k.om
rationaliseringsförvärv

I punkt och 10 anvisningarna till 23 § KL finns bestämmelser9 av om
på grund avyttring skog på fastighet taxeradavdrag ärav av som som

skogsavdrag. till skogsavdrag knutenlantbruksenhet, s.k. Rätten är
dels till skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde, dels till
intäkterna i skogsbruket.

Beträffande anskaffningsvärdet för skogen och skogsmarken gäller
huvudregel det så del vederlaget förutgöra storattsom anses av

fastigheten fastighetens skogsbruksvärde hela taxerings-utgörsom av
vid förvärvstilltället.värdet

rationaliseringsförvärv får enligt punkt andra stycketVid s.k. 10 av
anskaffningsvärdet också inräknas den delanvisningarna till 23 § KL i

belöper denkostnader med anledning förvärvetövriga somav av
lagfarts-innebärförvärvade skogen och skogsmarken. Detta att t.ex.
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vid beräkningfastighetsbildningskostnader kan beaktasoch av
Bestämmelsen1978792204 och 86.skogsavdrag 77se s.prop.
inom jord- ochrationaliseringsverksamheteninfördes för underlättaatt

departementschefen i sammanhangetskogsbruket. kanDet nämnas att
fråga generelltskäl inte bör komma iprincipiellauttalade det attatt av

jfr avsnitt 10.4.1.för lantmäterikostnadermedge avdrag
köp ellerförvärvrationaliseringsförvärv hänförs t.ex.Till genom

eller skogsbruketsled i jordbruketsfastighetsreglering utgör ettsom
detskattskyldige visaåligger den ärrationalisering. Det att attyttre

intyg från länssty-kan skefråga sådant förvärv. Dettaett genomom
tillanvisningarnatredje stycketpunkt 9relsen eller på sättannat av

gäller endastrationaliseringsförvärvBestämmelserna§23 KL. om
avlidne.ägdes dendödsbo där fastighetenförfysiska samt avpersoner

utredningsarbeteTidigare10.4

fleradiskuterats vidlantmäterikostnader harförFrågan avdragsrättom
för dettaNedan redogörsutredningssammanhang.tillfällen i ut-

redningsarbete.

1978:210.4.1 Ds B

låg till1978:2skogsbruk BBeskattning DspromemorianI somav
skogsbeskattningenomläggningför 197879:204grund avomprop.

lantmäterikostnader.föravdragsrättbl.a. fråganbehandlades om
bl.a. följande.f.promemorian s. 214I sägs

RSVlantmäteristyrelsenbegärdetill RSVskrivelse år 1974I atten
förelåg för§ KLavdragsrätt enligt 22i fråganskulle uttala sig om
skrivelsenfastighetsreglering. Ifallförrättningskostnader i vissa av

omarrondering ellerfastighetsregleringen avsågdärberördes fall
de båda elementenoch fall därfastigheterstorleksrationalisering av

omarrondering avsågsMedförrättning.ochingick i sammaen
medområdenskiften tillspriddafastigheters störresammanförande av

markfall därstorleksrationaliseringoch medstorlek och formlämplig
små brukningsen-motverka olägenhetemafastigheter förläggs till att av

heter.
principiella hinderförelåg ingauppfattninglantmäteristyrelsensEnligt

kundeifrågavarande kostnaderna. Detförmedge avdrag demot att
åtgärdernastyrelsen,så, menadeförhålla sigvisserligen att engav

Ä fastig-måsteandra sidanfastigheten.värdeökningbestående
socialaekonomiska ochtekniska,ändradetillhetsindelningen anpassas
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förhållanden. I likhet med måste fastighetsindelningenvägsystement.ex.
fortlöpande förändringarundergå för lönsamheten i jord- ochatt
skogsbruk skall bibehållas. Från denna utgångspunkt kunde kostnaderna

underhållskostnader.ses som
RSV inhämtade yttranden skrivelsen från tjugotal myndig-över ett

heter och organisationer. Flera rernissinstansema förordade någonattav
form avdragsrätt infördes. RSV farm det motiverat avdragsrättattav
infördes i de omarronderingsfallen. Bl.a. praktiska skäl talade förrena

avdrag skulle medges också i övriga fall. Avdragsrätten borde enligtatt
RSV utformas enligt från vad gäller för markanläggningarmönster som
på jordbruksfastighet. RSV överlämnade med yttrande dettaett av
innehåll ärendet till budgetdepartementet.

I promemorian 215 konstateras skäl kan anförass. föratt att
strukturrationaliseringsverksamhetangelägen inom jord- och skogs-

bruket underlättas avdragsrätt införs för den ersättningattgenom som
utgår till statsverket och för övriga kostnader föranledssom av en

Åfastighetsbildningsförrättning. andra sidan framstår det inte som
motiverat medge avdrag i de fall tillskottsförvårv mark kundeatt av
ha genomförts köp i stället för fastighetsbildning.som genom
Kostnader för lagfart och övriga kostnader i samband med köp av
fastighet anskaffningskostnaden förinräknas i fastigheten och beaktas

vidsåledes endast realisationsvinstberälmingen. Motsvarande synes
förrättningskostnader.böra gälla vidäven

promemorian 216 anförs denna bakgrund det ingerI s. mot att
betänkligheter medge avdrag för förrättningskostnader i de fall dåatt
fastigheten undergår förändringar. Någon generell avdragsrättstora
bör därför införas. begränsa till omarronde-inte Att avdragsrätten
ringsfallen också förutsättermedför problem. En begränsningsregel en

från synpunktprövning såväl förrättningens angelägenhet allmänav
inslaget vanlig överlåtelse mark.som av av

främst till dessa gränsdragningsproblem föreslogs inteMed hänsyn
för lantmäterikostnader. ocksånågra regler avdragsrätt Detom angavs

det inte torde kunna komma i fråga medge avdrag för för-att att
rättningskostnader i samband med fastighetsbildning vid beräkning av
inkomst fastighet eller rörelse.av annan

den intagitsDepartementschefen anslöt sig till ståndpunkt hadesom
framgåtti promemorian. 1978792204 uttalar han,I 77s. somprop.
generelltdet principiella skäl inte bör komma i fråga attattovan, av

för lantmäterikostnader. begränsning avdrags-medge avdrag En av
betydelsefulla för jordbrukets ellertill förrättningarrätten ärsom

invändningsfri.inte hellerskogsbrukets rationalisering äryttre
ägojämk-Strukturrationalisering behöver inte bara innebära smärre

fastighetsindel-ändringar iningar kan också mycketutan storaavse
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kostnadertvivel karaktärsådana fall har kostnadernaningen. I utan av
för förvärv fastighet.av en

1990:910.4.2 SOU

SOU 1990:9för fastighetsbildningbetänkandet KostnaderI m.m.
föreslogsFastighetsbildningskostnadsutredningenavgivet attav

allalantbruket förskulle införas inommöjlighet till direktavdrag
fastighetsbestämningfastighetsbildning,avsåglantmäterikostnader som
förslag tillNågot konkret lagtextanläggningsförrättningar.och

lämnades inte.
109 f.utredningen bl.a. s.till förslag anförSom bakgrund sitt att

förvandling förständiglantbruket under mötadet svenska är att
lantbrukarnainnebär bl.a.på näringen.samtidens krav Detta att

Genom-på fastigheterna.genomföra strukturrationaliseringartvingas
någon formkräver vanligtvisnödvändiga åtgärderförandet dessaav

mångahärförKostnadernafastighetsbildningsförrättningar. anses avav
till kännbaraofta lederalltför höga, eftersom delantbrukare som

stället betraktaslantmäterikostnader iEftersomlikviditetspâfrestningar.
fastighetförvärvskälla beaktasföranskaffningskostnad ensom en

förstför skogsavdrag,underlagvid beräkningkostnaden, förutom av
fastigheten säljs.realisationsvinstskattepliktig närvid beräkning av

tillgenerationemellertid frånöverförslantbruksfastigheterMånga
lantmäterikostnadernainnebär utgörvilket i praktikengeneration, att

avdragsgill avgift.ickeen
utredningenblir enligtförhållandenKonsekvensen dessa attav

fördrar sigfastighetsägare,liksom andramånga lantbrukare, attäven
lösaväljer deI ställetfastighetsbildningsmyndigheten.blanda in att

fastighetsindelning.informellfrågoruppkomna genom en
anskaffningförkostnaderlantmäterikostnader skallAtt avses som

alltid medutredningen inteenligtfastighetförvärvskälla stämmeren
fastighetsregleringar-Eftersom delförhållandet.det faktiska stor aven

medlantbruketstrukturrationaliseringsker led iett avenna som
effektiviteten inomökadriftförhållandena ochavsikt förbättraatt

förrättningskost-naturligtdet enligt utredningennäringen är att semer
förkostnaderdriftendel den löpandenadema än somen avsom

förvärvskälla.anskaffande en nyav
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10.4.3 SOU 1994:90

Frågan avdragsrätt berördes också Lantmäteri- och inskriv-om av
ningsutredningen i betänkandet fastighetsverksamhetKart- och -
finansiering, författningsregleringsamordning och SOU 1994:90.

I betänkandet redogörs för det förslag till utvidgad avdragsrätt som
lämnades i SOU 1990:9 och det flertalet de remissinstansersägs att av

yttrade förslagetsig tillstyrkte sådan avdragsrätt s. 233översom en
ff..

Utredningen inte förslaglämnade några till förändringar av av-
dragsmöjligheterna för kostnader vid lantmäteriförrättningar. Däremot
föreslogs nedsättningsbeloppet enligt 10 § lantmäteritaxan jfratt ovan
avsnitt skulle höjas från10.2.4 550 kr till 500 kr i års1 1994
kostnadsläge. tillMed hänsyn bl.a. detta förslag utredningen intevar
beredd föreslå någon förändring avdragsrätten för lantmäteri-att av
kostnader s. 295.

Överväganden10.5

10.5.1 Allmänna utgångspunkter

Vid diskussion avdrag för lantmäterikostnader framstår deten om som
naturligt utgå ifrån hur lagfartskostnader behandlas skattemässigt.att

hänförsEnligt gällande lagfartskostnader och andra kostnaderrätt
i direkt samband med förvärv fastighet till fastighetensett av en
anskaffningskostnad. Sådana kostnader inte omedelbart avdragsgilla.är
Förvärvas näringsfastighet består både mark och byggnaden som av
skall anskaffningsutgiften fördelas på utifrånmarken byggnadenresp.
de värden fastställts vid fastighetstaxeringen punkt 6som av an-
visningarna till 23 § KL. den anskaffningsutgiftenFör del kanav som

belöpa på byggnaden medges formavdrag i årliga värde-anses av
minskningsavdrag. Detta innebär lagfartskostnaden i motsvarandeatt
mån blir avdragsgill vid den löpande beskattningen.

För den del anskaffningskostnaden belöper på markenav som
medges däremot inte värdeminskningsavdrag, vilket medför den delatt

lagfartskostnaden hänförlig förvärvettill marken blirärav som av
avdragsgill först vid eventuell fastigheten. detavyttring Nären av
gäller skogsavdrag föreliggervid rationaliseringsförvärv det dock som
framgått avsnitt 10.3.2 undantag från dessa sådana fallregler. Iettav
beaktas de lagfartskostnader hänförliga till förvärvetäven ärsom av
skogsmarken vid den löpande beskattningen.
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lantmäterikostnader generelltfråga uppkommerDen är setomsom
kostnaderlagfartskostnader kanmedi likhet sägas somvara

Är fallafastighet. dettaföranskaffningskostnadenhänförliga till en
besvarandet dennaVidmotsvarandebehandlas påbör de också sätt. av

grundläggand:lämpligt följa denmeningenligt minfråga detär att
fastighetsbildningslagen.iolika institutuppdelning görssom

sådanuppkommit vidlantmäterikostnadergällerVad först som
nybildningtillhänförafastighetsbildningsåtgärd är att eravsom

sammanläggning, saknasellerklyvningavstyckning,fastighet, dvs.
anskaffningförkostnaderpåbetrakta dessaanledning sätt änannatatt

för förvärvkostnadfrågauppenbartDetfastigheten. är aenomav
sådanauppkommit vidLantmäterikostnaderfastighet. somen

lagfartskost-jämställas meddärförfastighetsbildningsåtgärder bör
skattemässig:denberedd ändralänge intenader. Så är attman

finns detfastighetsförvärvlagfartskostnader vidbehandlingen av
förlagstiftningföreslåanledningnågoninte heller atföljaktligen att

villantmäterikostnaderavdrag förvad gällergällandeändra rätt
fastighet.nybildning av

fastighetsm-i anledninguppkommitFörrättningskostnader avsom
omedel-falllantmäterikostnader i andrafråntill skillnadstämning är

förrättningsbeträffande dennahelleravdragsgilla. Intebart grupp av
förlagstiftningföreslåskälmin meningdet enligtkostnader finns att

betraktasinterimligenkanKostnadernafrångå praxis. sonatt
regel int:de torde iochfastighetenanskaffningenförkostnader av

höjs.värdefastighetensmedföråtgärderheller attsomavse
anledninguppkommit ilantmäterikostnaderdet gällerNär asom

hänförasde börhuruvidaentydiginte likabildenfastighetsreglering är
eller inte.fastighetenföranskaffningskostnadentill

detsådanaomständigheternafastighetsregleringfall attvissa ärI av
tilllantmäterikostnadernahänföranaturligtframstår att ansom

falldepå dettaexempelEtt ärför fastigheten.skaffningskostnaden
välj:praktiken kanifastighetvissförvärvarepresumtiv av enen

ellerfastighetsregleringfastighetenförvärvamellan genonatt genom
näraliggand:möjligt han ägerkanköp. Detta annanenomvara

lantmäterikostnaderDe1994:90 231.SOUfastighet jfr sons.
lagpåbehandlasfall bör sättsådanauppkommit i somsamma

fartskostnader
framstår det däremaomarronderingar,såsom vidandra fall,I t.ex.

förrättningskostnadermbetraktafrämmandegångermånga attsom
omarronderingaVidfastigheten.anskaffningskostnader försom

någoistorlek imarkinnehavetsursprungligadetförändras inte
102.2avsnittframgåtti stället,syftetväsentlig grad ärutan avsom

Förrättningskostnadermmarken.arronderinguppnå bättreatt aven
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således åtgärder inte kan jämställas med direkta kostnaderavser som
för förvärv fastighet såsom lagfartskostnader. Eftersom avsiktenav en
ofta förbättra driftförhållandenaär det i stället möjligtäratt att
betrakta kostnaden naturlig kostnad i den pågående driften.som en

förDetta talar kostnaderna i likhet med kostnader för fastighetsbe-att
stämning bör omedelbart avdragsgilla.vara

Till skillnad från kostnader för fastighetsbestämning torde dock
kostnader för fastighetsregleringar genomförs i strukturrationalise-som
ringssyfte i regel åtgärder medför berörda fastigheter fårattavse som

högre värde vad de hade dessförinnan. Syftetän med åtgärdernaett är
oftastnämligen skapa bättre förutsättningar för fullgottatt ett

utnyttjande jordbruks- och skogsmarken. Genom avkastnings-attav
möjligheterna ökar måste det också fastighetens värde ökar.antas att
Fråga denna skillnad motiverarär den åtskillnad igörsom som
gällande mellan å sidan kostnader för fastighetsbestänmingrätt ochena
å andra sidan kostnader för fastighetsreglering inte innebär någonsom
väsentlig förändring den enskildes markinnehav. Av betydelseav
därvid hur kostnader för förbättring fastighetär generelltav en
behandlas skattemässigt.

Som skatterättslig huvudprincip gäller åtgärder innebäratt attsom
näringsfastighet förbättras, dvs. medför fården högre värde,att etten

inte omedelbart avdragsgilla. kanär Detta utslagsägas ettvara av
principen sådant avdrag inte medges för förvärv förkovranochatt av

inkomstkälla. i den månFörst förbättringen kan förbrukad ien anses
driften företaget medges avdrag. Omedelbart avdrag medgesav
således inte för utgifter för till- och ombyggnad byggnadny-, av en
på näringsfastighet avdrag medges i form årliga värde-utanen av
minskningsavdrag. Detsamma gäller utgifter för markanläggningar.

Däremot medges omedelbart avdrag för reparationskostnader. Detta
förklaras sådana kostnader inte medföra någon värdehöj-att antasav
ning fastigheten i förhållande till ursprungligt skick endastutanav
innebär byggnaden på fastigheten återställs i ursprungligt skick.att

En utvidgning reparationsbegreppet skedde år 1969. Enligtav
nuvarande punkt 3 anvisningarna till 23 § KL får avdrag görasav som
för reparation och underhåll för kostnader för sådana ändringsarbeten
på byggnad normalt kan påräknas i den bedrivna verksamheten,som

upptagande fönster- och dörröppningar flyttningsamtsom av nya av
innerväggar och inredning i samband med omdisponering lokalerav

innebärDetta omedelbart avdrag medges för vissaatt typer av
åtgärder egentligen hänföra till ombyggnadsåtgärder.är Iattsom
förarbetena till lagstiftningen SOU 1968:26 64 f. anfördes bl.a.s.
följande.
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verksamhetsbetingelserföljd ändradelokaler tillbyggnadsDå aven
ochdörröppningarfönster- ochoch därvidomdisponeras upptasnya

avdrag förinte omedelbarterhålls i allmänhetflyttasinnerväggar m.m. , förändringtillifråga syftararbetenakostnaderna, eftersom aven
Ändrad Verksamhetsinriktning, teknisk ochtekniska skick.byggnadens

dessavärdetemellertid ofta,medförekonomisk utveckling att av
stundom i ställetkanblir bestående. Deomdisponeringsåtgärder inte

tidsintervaller.med relativt kortaregelmässigt ochtämligenåterkomma
därför ekonomisktkandessa kostnaderaktivering samtligaGenom av
utredningen i deterhållas. Debyggnadsvärdenoriktiga av- - -

tillbehandlingenavseende påmedföreslagna ändringarnaföregående av
skatterättsligadehar syftat tillhänförliga kostnaderfastighet att anpassa

företagsekonomisk synpunkt kanvad frånefterreglerna ansessom
riktigt.

såledesbetonadesavdragsrättenutvidgadetill den attmotiveringenI
någonmedförofta inteomdisponeringsâtgärderifrågavarande

företagsekonomiskautifrånansågsvärdehöjning. Dettabestående
omedelbar avdragsrätt.motiverasynpunkter en

jord- ochinomfastighetsregleringarför dekostnadergällerNär det
interationaliseringssyftegenomförs iskogsbruket men somsom

s.k.markinnehavet,utvidgningväsentligtnågoninnebär om-av
utgå ifrånkunnamotsvarandepåtorde inte sättarronderingar, attman

fastighetsägaresvärdehöjning. Harbeståendenågonmedförde inte en
någraellersammanförts tillskiftenantalinnehav ettett stortav

ytterliga-för och behovetskiften tordesammanhängande utrymmet av
gäller detvadsärdelesintestrukturrationaliseringar stortvarare

min meningdärför enligtframstårmarkinnehavet. Detbefintliga som
vad gällerbestående värdeharåtgärderna intehävdasvårt ettattatt

finnaskanverksamhetendet isakEnmarkinnehav. ärdetta attannan
rationelltmöjliggöraförytterligare markförvärvabehov ettattattav

skogsbruk.jord- och
kostnader ijagharvadbakgrundMot attsagts ansersom nuav

kostnader kanmed andrai likhetomarronderingarmedsamband som
höjs inte börbeståendevärdefastighetsmedföra varaatt enanses

uppbyggt.avdragsgilla såsom äromedelbart systemet nu

146



Avdragsrätt för lantmäterikostnaderSOU 1995:137

lO.5.2 Finns det skäl särbehandla lantmäterikostnaderatt

föregåendeI avsnitt har avdragsrätten för lantmäterikostnader
diskuterats främst med utgångspunkt i hur kostnader för förvärv och
förkovran fastighet generellt behandlas skatterättsligt. Minav en
slutsats vad där har den nuvarande behandlingenärsagts attav som

lantrnäterikostnader i enlighet med iär övrigt. Skälsystemet attav
utifrån principiella synpunkter medge avdrag för lantmäterikost-rent
nader vid den löpande beskattningen såledesföreligger inte enligt min
mening. Detta gäller s.k. omarronderingar.även

Fråga dock det finns skäl talar förär lantmäterikost-attom som
nader bör särbehandlas.

Som för omedelbar avdragsrätt för lantmäterikostnaderargument en
brukar anföras det återkommande behovet strukturrationaliseringarav
inom jord- och skogsbruket för uppnå tillfredsställandeatt en
lönsamhet. Som framgått kan det i vissa fall finnas behovovan av en
bättre markarrondering. I andra fall kan det fråga behovettvara om

öka jord- eller skogsbruksfastighetens storlek. Behovetatt av om-
arrondering kan lösas endast fastighetsreglering medan behovetgenom

storleksrationalisering kan möjligt tillgodose bådeattav vara genom
fastighetsreglering och köp fastighet.genom av

Anser det finns skäl underlätta rationaliseringsverksam-att attman
heten inom jord- och skogsbruket ökad avdragsrätt vid dengenom
löpande beskattningen bör det emellertid enligt min mening inte göras
någon åtskillnad mellan förvärv köp eller fastighets-genom genom
reglering eller fastighetsbildningsåtgärd. Som i föregåendesagtsannan
avsnitt bör utgångspunkten lagfartskostnader förrättnings-ochattvara
kostnader i anledning fastighetsbildning behandlas på sätt.av samma
Det bör också framhållas det den lösning har valtsäratt som
beträffande skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv jfr avsnitt
10.3.2.

Jag ställer mig emellertid tveksam till föreslå lagändringatt en som
omedelbartinnebär avdrag förmedges lagfartskostnader ochatt

lantrnäterikostnader i samband med strukturrationaliseringar inom
jord- och skogsbruket. Ett problem då uppkommer är avgränsaattsom
dessa fall från de fall fastighets- eller markförvärv inteav som
genomförs i rationaliseringssyfte. lösningEn på detta skulle i och för
sig kunna i enlighet med vad gäller beträffandeatt,vara som
skogsavdrag vid rationaliseringsförvärv, kräva den skattskyldigeatt
visar frågadet förvärv led i jordbruketsär utgöratt ett ettom som

rationalisering. Gränsdragningsproblem kan dock likväl knappastyttre
undvikas.
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detenligt min meninginvändningavgörande ärEn att synesmer
rationaliseringsförvärvkostnader förvarför justsvårt motiveraatt

avdragsgilla. Detomedelbartskall ärskogsbruketjord- ochinom vara
ochjord-verksamheterandrainom ändetuppenbart ävenatt

rationalise-och markförvärvfastighets-förekommaskogsbruk kan av
därför avdrag medgesborde ävenuppnå enhetlighetringsskäl. För att

frågai sinuppkommerföreslå dettabereddOchhärför. turär attman
inventa-tillgångar,andraför förvärvkostnaderinte t.ex.även avom

omedelbartrationaliseringssyfte bordegenomförs irier, varasom
avdragsgilla.

strukturrationaliseringarbehovetsagdadetSlutsatsen är att avav
detskogsbruketjord- ochsärpräglat för justsåframstår attinte som

hellerlantmäterikostnader. Inteföravdragsrättomedelbarmotiverar en
värdeminskningsavdrag,årligaformmedge avdrag iskälfinns att av

förbrukas.värdedet inteeftersom är ett som
hävdasvisserligenkan detomarronderingargäller attsärskiltVad

harsärbehandling. Ettförstarkare skälfinns argumentdet somen
markägarnasskulle ökadetomedelbar avdragsrättför ärframförts att

betydelsevilketomarronderingar, ärmedverka tillbenägenhet att av
synpunkt.från allmänönskvärdfastighetsindelningförbättrad ärdå en

lantmäteritaxanemellertidinnehåller10.2.4avsnittiSom nämnts
Omarronderingsfallen ärersättningen.nedsättningtillmöjligheter av

Ombestämmelser.dessaomfattasdekaraktärsådani regel att avav
omarronderingarunderlättaönskarsidasamhälletsfrån attman

ned-ökaväljameningenligt minstånd börtill attkommer man
Skatterät-pâinföra särreglerförställetstorlek isättningsbeloppets att

föreslog Lant-10.4.3avsnitttidigareSomomrâde. nämntstens
beloppet.höjninginskrivningsutredningenochmäteri- aven
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l 1 Budgeteffekter

detta avsnittI redovisas effekterna på den offentliga sektorns finanser
utredningens förslag. Sådana effekter uppkommer på två områden:av

avdrag för förlust kontanta medel brott och föravdragav genom
kostnader i samband med ökning aktiekapitalet.av

Förslag i betänkandet inte kommenteras har uppskattas inte hasom
några budgeteffekter.

11.1 Avdrag för förlust kontanta medelav genom
brott

Underlagen för uppskattning effekterna på den offentliga sektornsav
finanser avdrag för förlust kontanta medel brott ärav av genom
mycket bristfälliga. Antalet butiksrån under år 1994 uppgick till drygt

jfr400 avsnitt 4.4. Av dessa enligt uppgift från Sveriges Köp-var,
mannaförbund, 100 rån inte Av resterande 300 rånrörca som pengar.

rördehälften kassarån, enligt Sveriges Köpmarmaförbundvar ca som
belopp mellan 000 kr1 och 10 000 kr. I regel bytet mellanvar

000 kr och1 5 000 kr. Vid den återstående hälften penningrånenav
understeg bytet i regel 100 000 kr.

Enligt utredningens förslag kan förluster i samband medäven t.ex.
taxirån, inbrott och rån värdetransport komma bli avdragsgilla.attav

Det finns inga uppgifter i vilken utsträckning dessa rånofferom
varit försäkrade förlust kontanta medel. Någon motverkandemot av
effekt till avdragsrätten försäkringsersättningen blirattgenom
skattepliktig därför mycket svår uppskatta.är att

Enligt uppgifterna torde de utökade avdragsgillasammantagnaovan
kostnaderna kunna uppskattas till 15 mkr år. Beroendeca per
verksamhetsform och i vilket inkomstskikt avdragen sker torde detta
ha varaktig effekt på de offentliga finanserna på drygt 10 mkren
årligen. På kort sikt kan kostnaden uppgå till knappt 10 mkrantas per
år.
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i med11.2 Avdrag för kostnader samband

nyemission

gällande lagstiftning nyemissionskostnaderRedan enligt är som
omfattar också sådanadebiteras VPC avdragsgilla. Avdragsrättenav

utförtsfaktureras tjänsterkostnader VPC somsom av men som avser
Uppgifter från rörande antal ochandra jfr avsnitt 9.3.4. VPCav

tabellvolymer nyemissioner redovisas i 11.1.

rörandeTabell 11.1 Uppgifter från Värdepapperscentralen AB
nyemissioner

19941992 1993

24,0 mkrKostnader for 0,1 26,7
tjänster utförda VPCav

fakturerade 320,0 200,0 mkrTotala kostnader 0,1 1 1
viahelt eller delvis VPC

Antal nyemissioner 14 22 31

390 mkrEmissionsvolymer 9 250 16 230 13

möjlighet fakturera förEftersom den särskilda VPC-lagen VPC attger
kostnader avdragsgilla redan i dag. Motsärskilda uppdrag dessaär

%drygt 8 emissionsvoly-bakgrund de volymer det sigrör om avav
fårstår utanför VPC inteframstår det förhållandet bolagmen att som

med nyemission icke-avdrag för kostnader i sambandgöra som
konkurrensneutralt.

nyemis-försöken identifiera hur kostnader i samband medI storaatt
försök karakte-sion företag inte använder VPC har, har gjorts attsom

emellertidrisera dessa bolag. Huruvida VPC används eller inte beror
rörlighetinte antalet aktieägare, också påbara ägarmassansutan
för vilkaNågon operativoch företagets emissionsbenägenhet. gräns

har varit möjligt fastställaanvänder VPC inte attsom
utgångspunkt i debakgrund skulle kunnaMot denna taman

icke finansiellaemissionsvolymer redovisas fåpersonsågdasom av
företag enligt SCB:s Finansstatistik.
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PrognosgenomsnittNyemissioneri fåpcrsonigdabolag
i 1995 priserårs

för fåpersonsägdaemissionsvolymenframgårAv figuren att gruppen
dock inte1995 års priser. Detpå 2 500 mkr iföretag torde ligga ärca

samband med nyemission för dennakostnader itroligt att grupp
kanemissionsvolymen. Kostnadernaandeltill likauppgår stor av

% emis-uppgår till 5detill 125 mkrberäknas antar att avom man
%de uppgår till 3mkreller till 83sionsvolymen, antar attom man

emissionsvolymen.av
förutvidgat avdragbudgeteffekternatordeSammantaget ettav

mellan 20 ochvaraktigt liggasamband med nyemissionkostnader i
20uppgå till mellankortsiktiga effekten tordeårligen.30 mkr Den

år.och 25 mkr per

finansiering11.3 Förslagens

finansie-uppgår det samladesammanfattningen nedanframgårSom av
till 40 mkr.ringsbehovet ca

årstill 1992tilläggsdirektiv lämnatsbakgrund deMot somav
ekonomiskalättnad i denutredaföretagsskatteutredning att enom

står denvinster dir. 1995: 130aktiebolagensdubbelbeskattningen av
föränd-sannolikhet införmed allbolagsbeskattningensvenska stora

iföljd förslagenuppkommerkostnaderringar. De en avsomsom
kanperspektiv små. Mansådantframstår ibetänkandedetta ett som

finansiera förslagenlämplighetenifrågasättadärför att engenomav
direktiv krävs emellertidutredningensspecifik åtgärd. Enligt att ett

ñnansieringsförslag anges.
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förslagen finansierasJag föreslår begränsning iatt genom en
föravdragsrätten representation. Genom reducera det beloppatt som

får dras vid varje representationstillfälle %med 0,05 basbe-av av
enligt 1962:381 försäkringloppet lagen allmän uppkommerom en

förstärkning offentliga finansernade med 60 mkr år. Denav per
varaktiga effekten uppgår också till 60 mkr årligen.

Sammanfattning1.41

I tabell 11.2 sammanfattas de budgeteffekter redovisats i detsom
föregående.

Tabell 11.2 Finansiella effekter för konsoliderad offentlig sektor olikaav
åtgärder. Miljarder kr

Varaktigt 1996 1997 1998 1999

Avdrag för

förlust kontanta -0,01 -0,0l -0,0l -0,01 -0,0lav
medel på grund av
brott

kostnader samband -0,03i -0,03 -0,03 -0,03 -0,03
med nyemission

begränsning -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06av repre-
sentationsavdraget

i
l

i
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Författningskommentarer12

Kommunalskattelagen12. 1

20 §

Ãndringama kapitalför-det föreslåsföljdparagrafeni är attattaven
tvekanskall råda någondet inteavskaffas. Förlustbegreppet att om

paragrafensiavdragsgilla detför böter intekostnader äratt anges
stycke.andra

§33 1 mom.

utvidgasyftar inte tillkapitalförlustbegreppetavskaffaFörslaget attatt
kapitalför-Med anledninginkornstslaget tjänst.iavdragsrätten attav

andra stycket inavskaffas föreslås därför det ilustbegreppet tasatt en
avdrag medges för kostnader kanföreskriverbestämmelse att somsom

gällandeNågon ändringför verksamheten.normala rättavanses
6.5.2.åsyftas inte, avsnittse

i andra stycketbestämmelsen blir sista ledetoch med denI nya
bort.överflödigt och kan tas

Anvisningar

till 23 §

punkt 1
behandlaranvisningspunkten har införts tredje styckeI ett nytt som

förluster uppkommit i näringsverksamhet. Bestämmelsen är ensom en
följd kapitalförlustbegreppet avskaffas. Finns särskildadetattav
bestämmelser såsom för realisationsförluster och för underskott av
näringsverksamhet gäller naturligtvis dessa regler.

första meningen tillI kostnad i näringsverksamhet hänförssägs att
förluster har uppkommit i verksamheten inte följerannatsom om av
punkt särskilda33 eller skäl avdragsrätt föreligger. Samtligamot
förluster avdragsgilla enligt gällande eftersom deär rätt, är attsom
betrakta normala för verksamheten eller därför de omfattasattsom av
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andrakapitalförlustbegreppet i punkt 5 stycketinskränkningarna avav
omfattas också den föreslagna be-anvisningarna till 20 § KL, av

för realisa-stämmelsen. Hänvisningen till punkt 33, där avdragsrätten
förtionsförluster regleras, har tagits in i bestämmelsen undvikaatt

beträffande hur denna förluster skall behandlas.oklarhet typ av
dvs. omedelbart eller i formHur förlusten skall dras avav,

bestämmelsen. Finnsvärdeminskningsavdrag, regleras inte primärt av
skall de givetvis följas. Vadsärskilda periodiseringsregler i KLdet

inventarier brandska-förluster uppkommitgäller attt.ex. genomsom
jfravdrag för värdeminskningdats följer de således reglerna om

gällandeinnebär ingen förändringavsnitt 3.4.2. Detta rätt.av
kapitalförlusternuvarande regelGenom det inte iatt som om --

normal för verksamhetenkrav förlusten skallställs något att vara
förformellt utvidgning avdragsrätteninnebär bestämmelsen sett aven

begränsaddock fråga högstförluster. praktiken detI är enom
finnsfrån kapitalförlustbegreppetutvidgning. Genom de undantag som

medges ianvisningarna till 20 § KLi punkt 5 andra stycket av
kanför de flesta förlusterrealiteten redan i dag avdrag som upp-

kontanta medelgäller förlusterkomma i verksamhet. När det aven
utvidgningbestämmelsen visserligenbrott innebär en avgenom

begräns-förluster föreslås dock särskildasådanaavdragsrätten. För
ningsregler, nedan.se

skall medgesför förlust inteförsta meningen avdragI attanges en
föreligger. Inskränkningen haravdragsrättsärskilda skäl motom

medför avdragregeln tolkninggjorts för undvika attatt att somges en
samband med driftenhar något naturligtmedges för förluster intesom

seriöst företag inteseriös företagare ellerföretag och ettett som enav
driften.planeringen Avdraganledning räkna med iheller har att av
skadeståndförluster på grundsåledes inte medges för debör somav

kapitalförlus-avdragsgillatorde bedömas ickeenligt gällande rätt som
brottsliganäringsidkarensskadestånd orsakatst.ex.ter, som av

medel brott bördet gäller förluster kontantahandling. När genomav
har sin grund imedges förlustenmotsvarande avdrag intesätt om

denne närståen-eller någonbrottslig gärning verksamhetens ägareav
påstårnäringsidkareninte heller medgesde. Avdrag bör attom

tillhörmedeluppkommit han kontantaförlusten att tappat somgenom
verksamheten.

brottkontanta medelomfattas förlusterSom nämnts genomavovan
meningen. Av skälenligt förstai princip avdragsrätten somav

falltill de denföreslås avdragsrätten begränsasframgår avsnitt 7 attav
Denna be-storlek och karaktär.skattskyldige kan visa förlustens

har uppkommitförlustenframgår andra meningen. Omgränsning av
avdragtredje meningengäller vidare enligtstöld eller rån attgenom
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inte medges med belopp vad sedvanligtstörre än motsvarar ettsom
innehav kontanter i verksamheten inte särskilda skäl föreligger.av om

denna begränsning iSe avsnitt 7.3.3. Som framgårnärmare om av
beloppsbegränsningenlagtexten gäller inte förluster harsom upp-

förskingring. Angående vadkommit med kontantagenom som avses
medel, avsnitt 7.4.se

allmänna förutsättningen för avdragsrättDen i förstasom anges
meningen särskilda skäl inte talar avdragsrätt gälleratt mot- -
också förluster kontanta medel på grund brott. kontant-Omav av en
kassa har förvarats på för den aktuella verksamheten onaturligt sättett

medföra avdrag förutsättningarnakan det i övrigtvägras ävenatt om
uppfyllda.för avdragsrätt är

Beloppsbegränsningen till sedvanligt innehav kontanter gällerett av
erhållit försäkringsersättning förinte de fall den skattskyldige har

förlust kontanta medel brott. Det framgår sistaav genom av me-
då beloppningen. Avdrag medges med ersättningenett motsvararsom

och den eventuella självrisk den skattskyldige har fått erlägga.som
skattskyldige erhållit sådan ersättning ocksådenHar attpresumeras

fråga avdragsgill kostnad i verksamheten.det Dennaär om en
gäller endast under den allmänna förutsättningenpresumtion att

talar avdragsrätt.särskilda skäl inte emot
avdrag medges med belopp erhållenGenom ett motsvararatt som

och erlagd självrisk skall utfallande försäkrings-försäkringsersättning
förlust kontanta medel brottersättning vid tas upp somav genom

Någon särskild bestämmelseskattepliktig intäkt i verksamheten. om
erforderligt.detta kan inte anses

statlig inkomstskatt12.2 Lagen om

2 § 4 mom.

för olika kring-Elfte stycket och innebär avdrag medgesär nytt att
i samband med fusion. Någrakostnader kan uppkomma exem-som en

kostnader i bestämmelsen.pel på denna nämnstyp av
Avdragsrätten gäller samtliga sådana fusioner isom avses momen-

fusionförsta omfattas andrastycket. Dessutom även typertets av
helägtaktiebolagslagen fusioner mellan moderbolag ochenligt än

dotterbolag.
motiveras i avsnitt 9.4.8.Bestämmelsen
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2 §16 mom.

Momentet bestämmelsenI reglerasär aktiebolags avdragsrättnytt. ett
för kostnader för ökning aktiekapitalet föroch förvaltningav av
aktiekapitalet. I några exempel på sådana kostnader.momentet anges

Med aktiebolag bankaktiebolag och försäkringsaktie-ävenavses
bolag.

Också ekonomisk förenings kostnader i samband med ökningen av
föreningens medlems- och förlagsinsatser och för förvaltning av
insatserna omfattas avdragsrätten.av

Bestämmelsen motiveras i avsnitt 9.4.4 och 9.4.5.
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§4Kommittédirektiv

mm

1994:64Dir.

Översyn kapitalñrlustbestämmelserna ochav om
orgamsationskostnader m.m.

Dir. 1994:64

Beslut vid regeringssammanträde juniden 30 1994

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas ñr kapitalförlustbegreppet.överatt se
Nuvarande bestämmelser innebär i princip avdragsförbud för kapital-ett
förluster. Avdragsförbudet framstår orättvist ochmånga gånger som
svärförklarligt. gäller i frågaDet särskilt förluster grund brott.päom av
Syftet utredaär nuvarande bestämmelser lämpligen kan ändras ochatt om
avdragsrätten utvidgas.

Utredaren skall vidare bestämmelserna föröver avdrag sk.se om
organisationüosmader och utgifterandra har göra med ñrvärv,attsom
utvidgning eller förbättring förvärvskälla. bestämmelserDessa börav a:

till dagens förutsättningar driva näringsverksamhet. Vidareattanpassas
bör förutsättningarna för avdrag ñr olika organisationskostnadertyper av
bli likformiga vad Gillet.än ärmer nusom

Utredarens arbete skall avslutat före 1995.utgången årvara av

Bakgrund framförd kritikoch

Inledning

Utredningsuppdraget grundläggande principer för inkomstbeskatt-avser
ningen och framför allt för företagsbeskattningen. Trots avdragsför-att
buden för kapitalförlust ñr ñrvärv, förbättring och utvidgningsamt av

förvärvskälla kommunalskattelagenär äldre 1928:370, KLänen
uppkommer alltjämt tillämpningen frågor vad dessai den praktiska om
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principer innebär och gränserna går för avdrag. Detta är naturligvar en
följd förändringar inom näringslivet och samhället i ocksåav stort men

konsekvens utvecklingen på skatteområdet. Sedan KLzs tillkomsta: av
har förändringar skettstora på centrala områden inom

Förändringarna har ofta tagit sikte på olika
delfrågor och det har inte alla gånger varit möjligt överblickaatt

Ävensamspelet med de gnmdläggande bestämmelserna. vissa refor-om
varit mycket omfattande har flertalet de aktuella principernamer av

dast förändrats marginellt. behövsDet därñr bred analysmer en av
detta område för behovetutröna och möjligheterna tillatt attav anpassa
bestämmelserna till dagens ekonomiska verklighet.

Kapitayörlmtbegmppøt m. m.

En grundläggande princip är kapitalñrlust är avdragsgill endastatt en
under vissa speciella förutsättningar. Till kapitalförlust räknas förlust som
inte har samband med förvärvskällanågon förlust visserligensamt som
harettsâdant sambandintekanansesnormal för förvärvskällani
fråga.

Avdrag får inte heller göras ñr förvärv förvärvskälla eller förav en
Åutvidga eller förbättra den. andraatt sidan beaktas kapitalförluster och

utgifter har med förvärvgöra förvärvskällan vid reavinstbe-attsom av
sluttningen.

Det finns samband mellan kapitalförlustbegreppet och fråganett om
förvärv ñrvärvskälla. Kapitalñrlust kan definierasetc. av en som en
förlust drabbar förvärvskällan sådan. Motsatsen kan sägassom som vara
förvärv, utvidgning eller förbättring förvärvskällan. Vid den löpandeav
beskattningen får avdrag alltsa varken göras för ñrlust eller förav
förvärv förvärvskälla.etc. av en

Ursprungligen definierades driftförlust uteblivande intäktettsom av en
normalt borde inflyta i rörel. Intäktens uteblivande skullesom vara av

sâdanbeskañenhetattdetiförvärvsverksamhetenkrmderäknasmed
eventuellt uppkommande förlust i stället för vinst förlusten alltsåsamt att
ingick led i förvärvsverksamheten.ettsom

Som kapitalförlust definierades ñrlust föranleddes obe-en som av en 4roende rörelsen uppkommen skada. Hit räknades förlust denav en som
skattskyldige hade lidit vid sidan vad ingicknormalt ledettav som som
i förvärvsverksamheten.
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Isambandmedattrörelsebeskattninginfördesvidavyttringavinventa-
rier inskränktes kapitalförlustbegreppet frågai andra anlägg-m.m. om
ningstillgångar hastigheter.än

År 1965 infördes avdragsrätt för ackordstörlust ackordet hade sinom
grund i intressegemenskap mellan borgenär och gäldenär.

Ytterligare inskränkningar kapitalñrlustbegreppet gjordes är 1981av
198081:68,prop. bet. 19808l:SkU25, SkadorSFS 1981:295. på

byggnader eller markanläggningar och resultatlösa utgifter för projekt-
ering byggnader hänfördes i fortsättningen inte kapitaltörlust.till Inteav
heller skada, förstörelse förlusteller räknas kapitalförlust i den nånsom
köpeskilling vid försäljning hade utgjort skattepliktig ñr-intäkt ien
värvskällan.

Förlust på länelbrdringar, aktier eller liknande tillgångar blev av-
dragsgillaominnehavetbetingadesavnäringsverksamheten. Efterskat-
tereformenär 1990ärenreaförlustiprincipfulltutavdragsgillinärings-
verksamhetenomenmotsvarandevinstbeskattasiverksamheten.

Gällande bestämmelser finns eñer skattereformen i och punkt20 § KL
5 anvisningarna till 20 § KL.av

Frågor förlust skall avdragsgill driñtörlust ellerom en anses som en
inte avdragsgill kapitalförlust uppkommer relativt 06a. En frågasom en

tilldragit sig särskild uppmärksamhet är avdragsrätten vid skada påsom
grund brott. Det har framför allt gällt lill där näringsidkare blivitav
bestulna kontantapå medel vägrats avdrag eftersom förlusten bemen
dömts kapitalförlust.som en

Ett aktuellt avgörande gällde stöld dagskassor vid inbrott itre ettav en
livsmedelsbutik. Genom dom den 29 vägrade Regeringsrätten1994mars
avdragförtörlustenmedhänsyntillattdenvarattansesomenkapital-
förlust och inte avdragsgill driñförlust. Hade inbrottet avsettsom en
varoriställetförpengarhadeavdragmedgetts. Sådanañllharletttill
berättigad uppmärksamhet. Avsaknaden avdragsrätt upplevs orätt-av som
vis och stridande våra rättsprinciper: Under loppårens har fleramot
riksdagsmotioner väckts i ämnet och Skatteutskottet har inte varit främ-
mande tör nuvarande regler kan behöva omprövas bet. 199293:att
SkU2l.

Organisationskøstnader

Begreppet organisationskostnader har inte någon enhetlig innebörd. Det
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kan fråga utgifter i ñretagsamband med bildas, utgifteratt ettvara om
för omorganisation företags förvaltning, drift eller struktur, utgifterettav
för förvärv företag, utgifter vid fusion, flyttkostnader,ett annatav
utgifter i samband med emission eller börsintroduktion eller andra

Åtgärdernautgifter för anskaffning företagets kapital. har betydelseav
för verksamheten under flertal och det finns likheter med anskaffn-årett
ing anläggningstillgångar. organisationskostnaderMånga kanav anses
falla in under det större området förvärv, utvidgning ellersom avser
förbättring förvârvskâlla.av en

Vissa organisationskosmader avdragsgilla, utgifter för pla-är Lex.
neringen driften inom verksamhet. Andra organisationskostnader,av en

förvaltningenrör bolagskapitalet ibland kallade förvaltnings-som av
kostnader, inte avdragsgilla.är

formEn organisationskostnader kostnader för anskaffningär ettav av
aktiebolags kapital. Enligt lagen avdrag vid inkomst-1970:599 om
taxeringen för avgifter till Vârdepapperscentralen med-VPC AB VPC

avdrag för avgifter betalas till lagen möjliggörsVPC. Genomges som
avdrag för ellervissa utgifter inte intåktemas förvärvandesom avser
bibehållande.

Redan föreslogs avdragsrâtt skulle införas för organisa-år 1949 att
tionskostnader i samband med förändringar gjordes det gälldenäratt
avdrag för goodwill Förslaget organisations-SOU 1949:9.m.m. om
kostnader dockledde inte till lagstiftning.

När det gäller avdragsförbudet vid förvärv, utvidgning eller förbättring
ñrvârvskälla frågorna organisationskosmader kritikharsamtav om

riktats bestämmelser och praxisnuvarande Skattenytt 1986semot t.ex.
479 och Svensk Skattetidning f..1992 173s. s.
Ipraktikenärdetsvårtattskiljamellandefalldåenkostnadför

omorganisation organisatoriskföretag eller åtgärdettav aven annan
är driftkostnad i förvärvskâlla inte fallet.och när så ärnatur en en

Kostnaden för åtgärd till öka lönsamheten i befintligkan syña atten en
förvärvskâlla samtidigt förvârvskâlla inñrlivas. finnsDetsom en ny
situationer där förolika åtgärder inkråmsförvârv i ställetLex.
aktieförvârv kan ha syfte där skattereglerna föranleder attsamma men
utgifterna bedöms olika.

fallI många är det knappast möjligt skilja mellan driftkostnader ochatt
utgifter för utvidgning ñrvârvskñlla utförsnär arbetetetc. av en av
företagets personal.egen

Kostnader i samband med förhandlingar aktieförvârv inteârm.m. om
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avdragsgilla förvärv kommer till stånd, avdragsgilla ingetettom men om
förvärv sker. Det draär svårt och det framstår inte alltidgränsernaatt

relevant från ñrvärvskällan.utgåattsom
Ett exempel visar svårigheterna utgifteravgöra har göraatt attsom om

med förvärv förvärvskälla eller det frågaär utgifter i för-av en om om
värvskällan är aktuellt regeringsrättsavgörande där avdrag medgavsett
för advokat- och skiljemannakostnader vid tolkningstvist rördeen som en

RÅklausul i köpeavtal företag 1994 ter. Eftersom tvisten1a.ett ettav
hade uppkommit först efter köpet och inte ha direktansågs sambandett
med aktieförvärvet någon återgång köpet inte varit aktuellsamt att av
ansågs utgifterna driftkostnader.som

När det gäller avdrag för avgifter till VPC det enligt förarbetenavar
önskvärt alla avgifter i sin helhet avdragsgilla.blev undvikaFöratt att
tveksamhet reglerades avdragsfrågan i den särskilda lagen. Samtidigt un-
derströks den skattemässiga behandlingen kostnader för nyemis-att av
sioner utanför den förenklade aktiehanteringen skulle lösas i ettm.m.

sammanhang. fråganDen borde enligt departmentschefån utredasannat
särskilt prop. 1970:99 79. Någon sådan utredning har emellertids.
aldrig kommit till stånd.

Genom den särskilda avdragsrätten för avgifter till VPC medges avdrag
för organisationskostnader inte är avdragsgilla arbetet utförssom om av
någon än VPC eller underleverantör till VPC.annan en

Vad antyds är såväl frågan avdragsrätten ñr organisa-attsom om
tionskostnader avdragsförbudet för kostnader för utvidgning ellersom
förbättring ñrvärvskälla i takt med utvecklingen skatteområdetpåav en
och i övrigt tenderar bli formell grundvalarnanär för principerna haratt
ändrats. En tänkbar möjlighet generelltär utvidga avdragsrätten ñratt
organisationskosmader.

En frågeställning gäller hur det 1990 och skatte-1993 årsannan genom
reformer ändrade förvärvskällebegreppet påverkar avdragsrätten för orga-
nisationskostnader.

Ytterligare fråga har relevans i sammanhanget gäller avdrags-en som
förrätt lantmäterikostnader vid den löpande inkomstbeskattningen. Enligt

praxis lantmäterikosmader regel inte driftkostnad ianses som som
näringsverksamheten. Med undantag ñr skogsavdrag vid rationaliserings-
förvärv beaktas sådana utgifter först vid avyttring ñstigheten.en av
Frågan avdrag för lantmäterikostnader har varit i andraom uppe
sammanhang jfr bl.a. l978l79z204 och SOU 1990:9. Argumentenprop.
ñr avdragsrätt är fästighetsregleringar och andra åtgärder inte alltidatt
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isyftet ställetauutvidgning förvärvskällan. I ärresulterar i mangaen av
invändningkostnaderna. Eneffektivisera driften eller reduceraattatt

behöverstrukturrationaliseringar inte baraavdragsrätt har varitmot att
förändringarkanockså såinnebära ägojämkningarsmärre storautan avse

fastighet.förvärvkostnaderna har karaktäratt avav en

Utredningsuppdraget

Kapitalförlustbegrvppet

förlusten kanförlustför avdragsrätten för ärAvgörande ansesomen
enskilda falleni deeller inte. Bedömningarnanormal för verksamheten

de fall avdrag vägras ärverksamhetens Igrundas situationen ochpå art.
kapitalförlust.motivet alltså förlustenatt anses som en

framståavdragsförbudetredan kan många gångerSom nämnts som
grundvid förlustgäller särskilt påorättvist och svårförklarigt. Det av
inteemellertidbrott. utvidgning avdragsrätten framstårEn somav

gällerinvändninginvändningsfri, inte vid förluster brott. Engenomens
beteendeför-inte önskvärdarisken ñr missbruk eller andra slag av

belysning.allsidigändringar. för sådana effekter kräverRiskerna en
in.Därvid kan försäkringspolitiska aspekter kommaäven

anförda behövakan med hänsyn till detEn utvidgad avdragsrätt om-
formoch isärskilda beviskravgärdas restriktioner, Lex. avgenomav

kvalitativa begransnmgar .
konsek-för och belysaskall analysera ñrutsätmingamaUtredaren

tillställningutvidgning avdragsrätten även tasamtvenserna avav en
ställningstagandevilketlämpligheten sådan åtgärd. Oavsett utreav en

utvidgningtilldaren kommer fram till bör teknisk lösning av av-enen
dragsrätten presenteras.

förvärvskdllorFrågor om

det ärför löpande i förvärvskälla ärAvgörande den avdragsrätten atten
bibehållande. Avdragfråga utgift för intäkternas förvänrande ochom en

inte hellermedges inte för kostnader för förvärvskällans förvärvande och
utvidgning förbättring.för dess eller

i skat-principer har förändringar skettSedan dessa lagts fast stora
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skillnaderna itelagstifmingen. Evig reavinstbeskattning har införts och
harbeskattning och inkomster i näringsverksamhetreavinster andraav

kapitalförlustbegreppet inskränktsi övrigt minskat. haräven Som nämnts
tidigare inte varit avdragsgilla får mångaoch förluster som numera

avdrag ñr kost-dras i näringsverksamheten. Förbudetgånger motav
för förvärv eller utvidgning förvärvskällan harnader genom senareav

behand-förlorat sin betydelse, bl.a. i frågalagstiftning mycket omav
ochinventarier utgifter för forsknings-lingen byggnader och samtav

RÅ hardissidentema i ref. 55. Nyligenutvecklingsarbete jfr 1992
ytterligare förändringar skett företagsbeskattningens områdepå som

förvärvskällebegreppet. Eftermotiverar frågorna kringÖversynen av
skattereform skilda verksamheter i aktiebolag ellerhänförs1990 års

föreningar inkomstslag och till ochekonomiska m.fl. till ett en samma
enskildaförvärvskälla. reformering beskattningenGenom 1993 års av av

näringsidkare skilda ñr fysiskverksamheter ävenutgör somen person
inte i dessaregel förvärvskälla. studie har ägt vad månNågonen rum

frågan vid förvärvförändringar påverkat eller bör påverka avdragsrättom
förvärvskälla.m.m. av en

Även Förvärvskälleñrvärvskällefrågan belysas.plan börpå ett annat
inkomstbeskatmingen.begreppet gammalt och grundläggande inomär

lång-speglar inte statiskt samhälleDet än genomgårett ettom som- -
anpassnings-förändringar. Samhället i dag annorlunda ochutsamma ser

medelstoratakten till förändringar hög, inte minst i de mindre ochär
kan ñretag haföretagen. Under låt period tjugosäga år ettoss en av

förändringar.ändrat flera och omfattandegånger genomgått
förhållandenVillkoren väsentligt annorlunda i dag jämfört med deär som

snabbarådde reglerna infördes. hill ställs kravnär I många
kostnaderanpassningar. fråga därför i avdragsñrbudet ñrEn vadär mån

harför bl.a. utvidgning förbättring ñrvârvskälla fortfarandeeller av en
relevans och vilka förändringar kan erforderliga.som anses

Organisationskostnader

Omstrukturering företag i utsträckning ledförekommer ettstorav som
i höja effektiviteten inter-och öka konkurrenskraften. Den ökandeatt
nationaliseringen söker sigekonomin leder till företagen alltmerattav

denutomlands samtidigt utländska företag ökar sitt intresse försom
svenska marknaden. naturligtvis angeläget gällande bestäm-Det är att
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melser på skatteområdet inte lägger hinder i ñr nödvändigavägen om-
struktureringar. Utredaren bör därför kartlägga organisations-vilka
kostnader i vid mening förekommer och vad skatterätts-gällersom som
ligt för dessa i syfte lämna förslag till de regelförändringaratt som
behövs för bestämmelserna till dagens förhållanden. Vidareatt anpassa
bör utredaren analysen och lämna förslag till de förändringar kansom

nödvändiga för åstadkomma likformig avdragsrätt förattanses en mer
organisationskostnader.

Lanxmdterikostnader

Även inom jord- och skogsbruket förändringstaktenär hög vilket leder
till strukturrationaliseringar. För dessa näringsgrenar markanvändning-är

strategisk betydelse och för demöta kraven genomförsatten av nya
försäljning och köp mark. Vidare sker omarronderingar för minskaattav
ägosplittringen och skapa produktiva brukningsenheter i syfte ratio-att
nalisera verksamheten.

Genomförandet strukturrationaliseringar inom de areella näringarnaav
kräver ofta någon form ñstighetsbildningsförrätmingar. Utredarenav
skall överväga i vilken utsträckning lantmäterikostnader bör vara av-
dragsgilla driftkostnad. En viktig fråga är det bör krävas attsom en om
åtgärderna är led i strukturrationalisering. Vidare bör ställningett tasen
till utvidgad avdragsritt bör omfatta även näringsverksam-om en annan
het jord-än och skogsbruk. Utredaren bör hänsyn till rationaliser-ta att
ingar kan ske även fästighetsbildningsåtgärder, förvärvutan Lex. genom

grannñrstighet.av en

Övriga frågor

De frågor utredaren behandlar inte bara ingär i varandra på-utansom
verkar även andra inkomstslag än näringsverksamhet. Utredaren därförär
oförhindrad frågoräven har samband med de frågoratt ta ettupp som

särskilt skall behandlas.som

Budgetaspekter; m.m.
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De förslag utredaren ligger fram bör kostnads-sumrmntagmsom vara
mässigt neutrala för den offentliga sektorn. Innebär förslagnågra
minskade inkomster skall utredaren också ñnansieringstörslag.ange

För utredningen skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare pröva offentliga åtaganden dir.att 1994:23 och
angående EG-aspekter i utredningsverksamhet dir. 1988:43.

Utredningsuppdraget skall avslutat före utgången år 1995.vara av
Finansdepartementet
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Bilaga 2

Ekonomisk-teoretiska aspekter på stöld av

kontanta medel
Dep. sekr. Ellen Branmess Arvidsson

1 Inledning

SverigeI medges inte avdrag för förlust uppkommit stöldsom genom
kontanta medel inte förlusten kan normal förav om anses vara

verksamheten. Praktiskt innebär detta butiker och bensinstatio-sett att
för rån beskattas för deutsätts stjäls.ner som pengar som

I teorin inte detta något problem, eftersomutgör det går försäkraatt
sig förlust vid rån. I praktiken uppkommer emellertid problem.mot
Av avsnitt 4.5 framgår omfattningen försäkringsskyddetpå föratt
stöld kontanta medel betingat rad särskilda åtgärderärav av en som
Säkerhetsskåp I standardskyddet stöld kontanta medeletc. mot av
uppgår ersättningsbeloppet till %20 basbeloppet f.n. 7 240 kr.av

Det primära skälet till varför borde del i det ekonomiskastaten ta
förluster grund brottär samhällsekonomiskutgöransvaret att av en

kostnad. Att inte medge avdragsrätt för förlusten innebär ökningen av
näringsidkarens kostnad, han får betala skatt påattgenom pengar som
de facto inte ingår i vinsten. förstorarDetta den samhällsekonomiska
kostnaden.

Utredningens förslag innebär medförsäkrare iäratt staten en
situation där försäkringsbolag utbetalar ersättning. Eftersomett
utfallande försäkringsersättning blir skattepliktig förlusten blirnär
avdragsgill, kommer statlig medförsäkran endast omfatta själv-att
risken. I de fall där ingen försäkringsersättning förutgår, ingenatt
försäkring tecknats, innebär avdragsrätten utvidgning statensen av
försäkringsansvar. Utredningen medger endast begränsade avdragsmöj-
ligheter i det fallet.senare

det följandeI pekas på olika anledningar till avdragsmöjlig-att
heterna bör begränsas i fall ingen försäkringsersättning föreligger.
Vidare pekas på faktorervissa talar för medförsäkranstatenssom

avdragsrätt för självrisken då försäkringsersättning utgår.nettogenom
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-givare vidförsäkringstagare ochRelationen mellan2

osäkerhetoberoende

regel för hanförsäkring det itecknar ärnäringsidkare attNär enen
händelseförfall honomkompenserad för detvill bli ogynnsamen

Näringsidkaren betalartill viss del.ellerinträffar, till fullo en
kompensation för-denbaserasPremientidsenhet.premie per
den försäkrings-kombination mediåtagit sigsäkringsgivaren att avge

näringsid-för den förobjektivsannolikhetenuppskattadegivaren att
inträffa Näringsidkaren baserarskallhändelsenkaren ogynnsamma

sannolikhetenvärderingförsäkringtecknandesitt aven egenav
inträffa kombinerathändelsen skallför densubjektiv att ogynnsamma

näringsverksamheten. Förstför görsinnebärkostnad premienmed den
sannolikhetenvärdering ärde tvåantagande parternasattett avom

riskneutral3 tecknahan intekommernäringsidkarenlika. Om är att
denunderstigerersättningenförväntadedenförsäkringen nyttan avom

premienför betalaavståmåstenäringsidkaren attnytta

fullständigunderI information beslutfullständig kansamhälle med tasett
deinformation den världfullständigEmellertid inga aktörerharsäkerhet. om

tillstånd kanalltid vilka olikafinnsosäkerhetEtt mått somomavopererar
olikaocholika händelserfullständig listatill överVid tillgånginträffa. en

möjliga tillstånd.ändligt antaldefinierahändelser, kankombinationer ettmanav
uppkommatillståndsmängd skall äritillstånd dennaSannolikheten för att ett

sannolikhet,ihop medoch kan länkaskända deNär tillståndendärmed är en
beteende belysas.inverkan på aktörernaskan osäkerhetens

subjektivaobjektiv. Densubjektiv ellerantingenSannolikhetsvärderingen är
skall inträffavisst tillståndsannolikheter förvärderingenobjektivaoch att ettav

denskilja sig frånkaninformationsmängdenskildesolika. Den t.ex.kan vara
mellandistinktionenföljandeinformation. I dettill ärallmänna åtkomsten

intresse.sannolikhetobjektivsubjektiv och stortav
försäkringsbolagen kanDet görahävdalångtgåendekan förefalla att enatt

Försäkringsbolagenenskilda fallet.sannolikhetsbedömning för detobjektiv
aggregeradetillgängliga ochallmäntbedömningarsinadockbaserar mer

vinstgå medhuvudmöjligheter överFörsäkringsbranschensuppgifter. tagetatt
sannolikhetsbedömningen härrörobjektivalag, där dende talenspåbygger stora

inträffar.händelsesannolikheten förgenomsnittligafrån den att ogynnsamen
indifferent mellanEn riskneutral kommer motta ettattaktör är att varasom

beloppvärld däri osäkrabeslut deneller fattasäkerhet,belopp med att samma
indifferentocksådärmedaktörriskneutral ärvinsten. Enförväntadedenär
ochsäkerhet skulleutbetald medforväntningsvärdet nyttandenmellan genytta

vinsten.förväntadedenav
ekonomisktmedför tillståndetAntingen eller konsumentproducentaktören ettär

varjeockså tilldelautfallsin lista tänkbarai det han överAktören kan görutfall.
tillståndbeteckningenfortsättningen kommerekonomiskt värde. I atttillstånd ett

tillframtiden knytsförväntningarAktörensekonomiska värde.dettainnefatta om
endastkan aktörentillståndet. Extillresultatet knutetekonomiska antedet

händelsegivetresultatekonomiskt ettvisstsigförvänta att som gerett en
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flesta individerDe har riskaversionemellertid viss Dettaen
innebär förlust hårdarestörre drabbarär, den individensatt en

En individ med riskaversion kommer därför teckna för-nytta. att
säkring förväntad ersättning understigeräven den näringsid-nyttaom
karen måste avstå för betala premien.att

Innan näringsidkaren försäkrade sig det till honom själv attvar upp
gardera sig förluster. Detta beteende kan kallas egenförsäkring.mot

rad försiktighetsåtgärderEn sådanär de kostarnatur attav en pengar.
Dessa kostnader kan uppfattas premien för egenförsäkring.som

Ett exempel illustrerar. Vi tänker torghandlare inte haross en som
någon kassaapparat, försäljningen under dagen kommer således inte

fortlöpande registreras. Pengarna hamnar i burk handlarenatt en som
har i sin bod. Sarmolikheten för burken skall stjälas kan påverkasatt

handlarens aktsamhet. Om handlaren spikar fast skåp för sedlarettav
i saluståndet, han springa blir det svårare förgör tjuv attsom en en
springa i med hela dagskassan.väg För handlaren innebär tillverk-

Åtgärdenningen skåpet kostnad. i sig påverkar sannolikhetenav en
för den för handlaren situationen att kassan bliratt ogynnsarnrna
stulen uppkommer. När denna sarmolikhet sjunker, sjunker också
handlarens subjektiva värdering den premie han bör betala tillav en
potentiell försäkringsgivare för få förlusten täckt.att

Om torghandlaren går till försäkringsbolag och kräver sänktett
försäkringspremie därför han hävdar han blivitatt att mera upp-
märksam, det inte troligt försäkringsbolagetär skulle medgeatt en
sänkning. Objektivt har sannolikheten försätt stöld kassan inteav
blivit mindre. Torghandlarens betalningsvilja sjunker dock, eftersom
han sannolikheten för utfall sjunker.att ett ogynnsamtanser

Både den subjektiva och den objektiva sarmolikhetsvärderingen är
påverkbar. De kan fortfarande lika så länge har åtkomstparternavara

specifikt tillstånd inträffar. Detta tilldelat viss sannolikhet,är och deten
Förväntade resultatet beslutet blir ekonomiskadet resultatetanteav ex av
tillståndet multiplicerat med sannolikheten för det inträffa.skallatt

Begreppet förväntad hänger nyttofunktionen.med Det förväntadenytta samman
resultatet och den förväntade resultatet skiljer sig i det den förväntadenyttan av

resultatet innehåller den enskilde aktörens subjektiva värderingnyttan av av
resultatet. Vissa subjektiva värderingar emellertid likartadeär för många aktörer,

bättre mindreär änt.ex. att mera pengar pengar.
5För aktörer på mikronivån gäller det generellt föredrar ekonomisktatt ettman
utfall med säkerhet framför bättre utfall med osäkerhet. Aktören hasägsett
riskaversion. Hur mycket det säkra utfallet fårsämre beror på aktörens gradvara

riskaversion. För aktör med riskaversion vill alltid det säkra ekonomiskaav en
utfallet lägre det förväntade ekonomiska iän utfallet den osäkra världen.vara
Därmed också den förväntningsvärdetär utbetald med säkerhet skullenytta som

alltid högre förväntadeden det osäkra värdet skulleän nyttage ge.
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försäkringsbolagenförtraditionelltinformation. Ett sätttill attsamma
utfallsannolikheten för ärobjektivasänka den attett ogynnsamt

självrisk,till fullodel skadantvingas bäraförsäkringstagaren en av
medbördansåtotala skadan växerandel dendåoch attgärna aven

försäkringstagarenDettasjälvförsäkring.omfattning ettskadans ger
sannolikhetenkostnader minskarpå sigincitamententydigt att ta som

omfattning så litenskadansochuppkommer,skadan görför somatt
internaliseradbeaktassigkan ikostnadernamöjlig. Dessa ensom

sjunkerpå premieanspråkFörsäkringsgivarensförsäkringspremie.
denförsannolikhetenobjektivadeneftersom att ogynnsamma

sjunker.uppkommersituationen

-givare efterförsäkringstagare ochRelationen mellan3

försäkring tecknatsatt

detändras efterbeteendeförsäkringstagareskanpåpekatsSom ovan en
försäkringsta-tecknasförsäkringen ärtecknats. Innanförsäkringenatt

stöldvidtar föråtgärder hansker. Destöld inte attmån attomgaren
har tecknatSedan hanegenförsäkring.inträffa hansskallinte utgör en

handagskassan kanstöldvidfull ersättningmedgerförsäkring avsom
med denbetaldaegenförsäkringenför ärkostnadernaattanse

innebärförsäkringsbolaget. Dettatillerlagtförsäkringspremie han har
sittGenomstjäls ökar.dagskassanförsannolikhetendock attatt

för sinkostnadernatorghandlarenbeteende vältrar överändrade
andradedärmedochförsäkringsbolaget,egenförsäkring

försämrassituation nämnvärt.hansförsäkringstagarna, utan att egen
generelladendocktordeförsäkring,sinskall förnyahanNär

i värderingencentralmekanismökat. Dema ärpremienivån ha av
hazard.moralkallasochförsäkringsproblem,

orsaken tillsannolikhetmedmoral hazard attExistensen är storav
försäkringsbar intedel närtill litenmedel endast ärkontantaförlust av

rånstöld ellervidOfta detvidtagits.säkerhetsåtgärder ärsärskilda av
Manförlorats.mycketutreda hursvårtmedelkontanta att sompengar

storlek. Varkenförlustensrimlighetsbedömningtvingas göra aven
deldeninverkan ersätt-någonsjälvförsäkring harsjälvrisk eller av

svåraDenuppgifter.faktiskapåbyggerinteningsframställan som
verkligliditharuttryck. För dentvåsigbevissituationen entar som

påstårnågonfastställa. Omsvårtstorlekkan beloppetsförlust attvara
motsvarandefusketfaktiskadenförlust ärlidit änsig ha störreen

upptäcka.svårt att
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Tabell Nettoförtjänst när avdrag för imedges 100 kr kontanta
medel i lörvärvskällan, och Rirctagarcns ncttlörtjänst hanom

lörlustens storlek 100 000 kr större än denatt verkli-uppger vara
gen var.

Avdngsrättem Netto förtjänst av
värde 100 100.000Ia-extraper

kronor
Aktiebolag
Inkomst Under 44,07 88.140krav

skiktgrlmentjänst
Mellan 64,49 128.980kr
aldlctgüueruoch

basbelopp7,5
Över7,5 67,26 134.520kr
basbelopp

Fålmmalnhbolag
Som Vanlig reavinstraavinst 49,60 99.200kr

Under 50,14 100.280kr
sldktgrânsen
Mellan 59,l 4 118.280kr
skiktgänsenoch
7,5 basbelopp
Över7,5 59,14 118.280kr
basbelopp

Som Vanlig utdelning 49,60 99.200kr
utdelning

Under 50,68 101.360kr
sldktglnsm
Mellan 68,68 137.360kr
akiktglmen och
7,5basbelopp
Över7,5 68,68 137.360kr
basbelopp

Enskild nlrlngaverlnamhet ochhandelsbolag
Under 43,79 87.580kr
aldktgansan
Mellan 64,31 128.620kr
akiktgrlium och
7,5basbelopp
Över7,5 66,86 133.720kr
basbelopp
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bedrägligaförsäkringtagitsedan hantorghandlarenOm genomen
förlorad dagskassaförsäkringsersättning förföruppgifter utfår storen

premienhöjningbråkdelsendastdelför hansmedför detta avenegen
faktisköverstigerersättningdär;4n ärperiod Acmför nästa som

Vinstenförsäkringsbolaget.försäkrade iantaletochförlust ärn
faktiskadenöverstigerersättningendeldenblirdäremot somav

händelsendenvärdetförväntadeförlusten. Det ogynnsammaom
intehändelsendenvärdetöverstigerinträffar att ogynnsammaav

underbeteendeändratharAktörensäkerhet, Acm.medinträffar p.
försäkringstagarensituationenkännetecknasoch attgång avnuresans

inträffa.skallförlusteniintressehar atteget

försäkringsgivaremissbruk ärnärRisk för4 staten

stöld kontantaföravdragsrättmedgersituation därI staten aven
tecknats,harFörsäkringenmed denanalogbilden heltmedel är ovan.

huroberoendeochlagstiftningen ärgjordes postdet när togs, avex
självförsäkring,fonnFörsäkringen harfinansierades.lagändringen av

storlekförlustensreducerarendastprincipiavdragsrätteneftersom
tecknatsförsäkringenNäraktuella skattesatsen.med denproportionellt

Isjälvrisken.förmotsvarandegällerförsäkringsbolagi resonemang
översikttabell visasi 1värde i kronorAvdragsrättenskolumnen en

olikaförmarginalenvärdkanavdragsrätten typervadöver avvara
näringsverksamhet.

avdragsrättenklart ärdetverklig förlust typFör är att avenen
med andraellerhazard,för moralriskenminimerarförsäkring som

ersättningensig börförsäkratnäringsidkarenaktsamhet. Omord lägre
avdragsgill.och premienskattepliktig varavara

verkligförlustpåståddsäkerställa ärbestår iProblemet attatt enen
starkafinns detinträffathändelsenEfter denförlust. att ogynnsamma

näringsidkarenogräknadmindreohederlig eller attförincitament en
varitpåstå denbrottsligen störreellerförlustenöverskatta attt.o.m.
merbelop-fåmöjlighethar dåHanfaktiskt denhan attän vet att var.

fårHanhela beloppet.avdrag förochförvärvskällanskattefrittpet ur
kolumntabellensIavdragsrätten.skatteeffektdubbeldärmed aven

kategorierolikavadextra listas100 000 krförtjänstNetto avav
000 kr100förlusten störreärkan tjänanäringsidkare attatt uppge

tilläggihelhet kommeri sindär inkomstenförlusten,den verkligaän
nivåerna.inkluderadekolumnende i andratill

lönein-endastfrån aktiebolaginkomstbehandlastabellenI som
jämförel-kan därförpublika bolagfrånkomst. Inkomst som enses
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för tjänsteinkonrstbeskattning. alla marginalskattesatser ingårIsenonn
avgifter fönnåns-skattedelen avgifterna, dvs. de inte direktärsomav

egenavgiftema.inkluderar också de s.k. allmännarelaterade. Detta
förlusts storlek kontrollproblem. FörsäkerställaAtt är ett storaen

ägande finns tvåpartsförhållande mellanaktiebolag med spritt ägare
företagsledning och mellan olika Om någon förstoraroch ägare. grupp

bekostnad den andra med mindreförlusten sker detta på av gruppen,
dela Om intealla kommer vinsten. vinstenöverens attparter om

i alla fall principfördelas jämnt torde kontrollproblemet lösas i
ägande, antingen det företagsledningen elleraktivt ärettgenom en

söker förstora förlusten till vinning. Omaktieägare som egengrupp
fungerar emellertid dennaendast de offentliga finanserna förlorar inte

mekanism.
bolagsledningde fall tvåpartsförhållande mellan ochI ägareett

kontrollmekanism. dessa fall måstesaknas finns inte någon implicit I
finnas. Aktiebolag har revisionsplikt.kontrollmekanismexternen

gäller med några fåHandelsbolag bokföringspliktiga. Detsammaär
Bokföring hjälpmedelundantag enskilda näringsidkare. och revision är

för verksamheten, de inte tillräckliga för lösakontroll är attav men
tvåpartsför-kontrollproblemet i avsaknad den interna kontrollav som

ochhållande mellan ledningägare utgör.
IMarknadsexterna kontrollmekanismer har ofta form aktörenattav

riskerar betala pris för olämplig eller kriminell handlingettatt omen
Värderingen huruvida han skall genomföra hand-han upptäcks. av

förlingen eller inte består i Vägning mellan sarmolikheten upptäckten
heltoch det pris han måste betala vid upptäckt. Resonemanget är

analogt med värderingen köpa försäkring eller inte.att
liksom försäkrings-Som potentiell ersättningsbetalare måste staten,

bolaget, minimera risken för den anmälda förlusten större änäratt
förväntade vinstenden faktiska förlusten. innebär denDetta attatt av

förväntadefuska måste mindre den kostnaden. Genomän attvara
samhället stärker sina polisiära och andra kontrollmekanismer ökar

för brottsplatsundersökning.sannolikheten upptäckt polisanmälan,
sörjer för detSamtidigt måste det ställas krav på näringsidkaren attatt

finns för förlustens storlek. näringsid-bevis utredning om Det är
karna förfogar bevismaterialet. Bristande kännedom måsteöversom
drabba dem, detta för minimera sannolikheten för medgivandeatt av
avdrag för falsk förlust.

näringsidkarna skall intresserade sådan ordningFör att vara av en
får kostnaderna för inteupprätthållandet intern kontrollapparatav en
överstiga den förväntade lättnad avdrag för faktisk förlustnyttan av

egenförsälcringmedger. Dock torde det klart viss krävs. Förattvara
till föråterknyta torghandlaren, torde minimikrav avdragatt ett vara
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han har någon fonn för kassaredovisning kan säkerställaatt som
Om Skattemyndigheten inteomfattningen på dagskassan. lämnas

tillräckliga bevis för förlustens storlek, bör avdrag inte medges.
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19.Ett säkraresamhälle.Fö. utgifter för administration.Fi.-20. Utanel Sverige.Fö. 57. Förslag internationelltflygsäkerhets-stannar ettom
21.Stadenpå Fö. universitet i Norrköping-Linköping.U.vattenutanvatten.
22.Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne. 58.Fö. Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-ut om-23.Brist elektronikkomponenter.Fö. roller och arbetsfältinom socialtjänsten.S.
24.GasmolnlamslårUppsala.Fö. 59.Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomi
25.Samordnadoch integreradtågtrafikpå olika aspekter modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K. och incitament.S.
26.Underhâllsbidragoch bidragsförskott, .Kvinnofrid. Del A+B. S.

Del A och Del B. S. 61.Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.
27.Regionalframtid bilagor. C. 62. Ett Skåne.M.+ renat
28. ÖversynLagen vissainternationellasanktioner 63. skattereglemaför stiftelseroch ideellaom av

översyn.UD. föreningar. Fi.en-
29.Civilt bruk försvarets .Klimatförändringar i trafikpolitiken. K.av resurser-

regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. 65. Näringslivetstvistlösning.Ju.
30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66. Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av

Ett vidareutvecklat31. miljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32. IT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. 67. Naturgrusskatt, Fi.m.m.

Förslagtill samverkansformer.Ju. 68. IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB.nya
33.Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju. 69. Betaltjänster.Fi.
34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70.Allmänna kommunikationer för alla K.-35. Avgifter inom handikappomrádet.S. 7l Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya.36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetoch högskolor.U.en-

Fi. 72.Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
37. Várt dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku. flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch forslag.-
38. Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial Fö.-

yrkesutbildning.U. 73. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.

Policy. A. 74. Lägenhetsdata.Fi.
Någrautländskaforskares svensk 75. Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv.A.syn
arbetsmarknadspolitik.A. 76 Arbete till invandrare.A..



utredningarStatens 1995offentliga

Kronologisk förteckning

108.Ny ellag.77. regeringskonferens N.Röster EU:som
109.Likvärdig utbildning lika villkor. U.hearingmedorganisationsföreträdare.-

Viljan förståforskare. 110. och viljandebattöreroch UD. att veta att -
Kön, makt och den kvinnovetenskapliga78. Den svenska rymdverksamheten.N.

utbildning.79. Vårdnad, utmaningeni högre U.boendeoch JU.umgänge.
Omvärld, säkerhet,försvar.80. EU regeringskonferensen1996 lll.om
Frågor införinstitutionernas EU:s andrapelare regerings-rapporter om-
konferensen1996.UD.synpunkteri övriga medlemsländer.UD.-

framtiden.112.Svensksjöfart näring för81. Ny rättshjälpslag andrabestämmelseroch om -
Bilagor. K.rättsligt bistånd.Ju. +

82. Finansieringslösningarför 113.Friståendegymnasieskolor.U.Göteborgs-och
Dennisöverenskommelserna. 114.Indirekt tobaksreklam.S.K.

företagsråd.83. 115.Ny lag europeiska A.EU-kandidater 12länder kanbli EU:s omsom-
mål116.Jämställdhet i utvecklingssamarbetet.medlemmar.UD. UD.ettnya

117.Jordbrukoch konkurrens jordbruketsställning i.Kulturpolitikens inriktning. Ku. -
inriktning svenskoch europeiskkonkurrensrätt..Kulturpolitikens i korthet. Ku. Jo.-

.Tjugo års 118.Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering dekulturpolitik 1974-1994.Ku. m av
Dokumentation totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasoch socialtjänstregister.S. av. Försäkringsrörelse förändring socialaoch ekonomiskasituationunderi Fi.. grundutbildningen.Denbrukademångfalden.Del Fö.l+2. Jo.. Ändringar119. i hyresförhandlingslagen..Svenskari EU-tjärtst.Fi.

.Kämavfall Hyresgästinflytandevid ombyggnadoch Miljö. M. Ju.m.m.
Ett reformeratstraffsystem. 120.TV och utbildning. U.Del l-Ill. Ju.. regeringen forskningen..EG:s arbetstidsdirektiv dess för 121.Riksdagen, och U.och konsekvenser

Reform S.det regelsystemet. 122.svenska A. recept.
123.Subsidiaritetsprincipeni EU. UD.93. Omprövning statligaåtaganden.Fi.av

Personalaweckling, 124.Ett reformerathovrättsförfarande.Ju.94. utbildning och beskattning.
krig.Fi 125.Finansiellverksamheti kris och Fi..Hälsodataregister S.95 Vårdregister. 126.Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.S.-

Europainformation.96.Jordensklimat förändras.En 127.Framtidacentral UD.analys hotbildav
och kulturföremäl.KU.och globalaåtgärdsstrategier. 128.KulturegendomarM.

krigsorganisation.Om avsiktemamed97.Miljöklassning Snöskotrar. 129.En styrandeM.av
FÖ.LEMO-reformen.98. 1990-taletsbostadsmarknad

första öppenhet,kontroll.utvärdering. 130.Sverigei EU maktN.en- -
Sammanfattning seminariumi september99. SMl-lI:s verksamhetsformK. ettav

100.Hållbar utveckling i landetsfjällområden. 1995.UD.M.
komplexitet101.Ett utvidgatEU möjligheter 131.Enklareoch effektivare. Om EU:soch problem.-

Sammanfattning och maktbalartser.UD.hearingi augusti1995.av en
samspel.EU:s östintegrationUD. 132.Utvidgningoch ur

perspektiv.Förhållandet102.MedborgarnasEU frihet historiskt och ekonomisktoch säkerhet-
identitetsbyte.UD.Frågor småstat stormakt svensktunionenstredjepelareinför regerings-om :-

konferensen1996.UD. 133.Bostadsbidragen
103.Föräldrar i självförvaltande effektivare inkomstprövningskolor. U. -
104.Skattereformen1990-1991.En utvärdering. Fi. besparingar.-Åtgärder obegränsadskattskyldighetför105.Konkurrens i balans. för 134.Verklig ledningökad -

konkurrensneutralitet personer Fi.vid offentlig prissättning juridiska
1981-1994.Fö.N. 135.Ubátsfrâganm.m.

såkandet redovisas.106.Rapporteringsskyldighetför 136.Rättsväsendetsresultatrevisorer i finansiella -
för samladföretag. Ett förslagtill modellFi. en

resultatredovisning.Ju.107.Avbytarverksamhetensorganisationoch
finansiering.Jo.
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137.Kapitalförlusteroch organisationskostnadervid
beskattningen.Fi.



utredningarStatens offentliga 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Sverigei EU makt, öppenhet,kontroll.-
Sammanfattning seminariumi september1995.ettavlT-kommissionensarbetsprogram1995-96.[68]
[130]
Enklareocheffektivare. Om EU:s komplexitetJustitiedepartementet

maktbalanser.och [131]Pensionsrättigheteroch bodelning.[8] Utvidgningoch samspel.EU:s östintegrationurNya konsumentregler. historisktoch ekonomisktperspektiv. FörhållandetIT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. smâstat stormakt identitetsbyte.svenskt [132]:-Förslagtill samverkansformer.[32]nya
Ersättningför ideell skadavid personskada.[33] Försvarsdepartementet
SambandetRedovisning Beskattning.[43]- framtid.Muskövarvets [6]Aktiebolagetsorganisation.[44]

Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]avTvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB
Ett säkraresamhälle.[19]polislagen.[47]samt Utan Sverige.[20]stannarGodtrosförvärv stöldgods [52]av Staden [21]vattenutanvatten.Näringslivetstvistlösning.[65]
Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.ämnen [22]utPolisensanvändning övervakningskamerorvidav Brist elektronikkomponenter.[23]förundersökning.[66]
GasmolnlamslårUppsala.[24]Vårdnad,boendeoch umgänge.[79]
Civilt försvaretsbruk av resurserNy rättshjälpslag -och andrabestämmelserom regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]rättsligt bistånd.[81]
Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.[53]reformeratEtt straffsystem.Del I-lll. [91]
Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochÄndringar i hyresförhandlingslagen.
flyktinghjälp. Kartläggning,analys förslag. [72]ochHyresgästinflytandevid ombyggnad [119]m.m. Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering dem avEtt reformerathovrättsförfarande.[124]
totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasavRättsväsendets såresultat kandet redovisas.- socialaochekonomiskasituationunderförslagEtt till modell för samladen gnmdutbildningen.[118]resultatredovisning.[ 36]l
En styrandekrigsorganisation.Om avsiktemamed
LEMO-reformen. [129]Utrikesdepartementet
Ubåtsfrågan1981-1994.[135]Lagen vissainternationellasanktionerom

[28]översyn.en Socialdepartementet-
Röster EU:s regeringskonferensom Vårdenssvåraval.hearingmedorganisationsforeträdare,debattörer- slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avoch forskare. [77]

Könshandeln.[15]EU regeringskonferensen1996om Socialtarbete prostitutioneni Sverige. [16]motinstitutionemasrapporter- Homosexuellprostitution. [17]synpunkteri övriga medlemsländer.[80]- Underhállsbidragoch bidragsförskott,EU-kandidater 12 länder kanbli EU:ssom- Del ochDel B. [26]Amedlemmar.[83]nya Avgifter inom handikappområdet.[35]Ett utvidgatEU möjligheterochproblem.- kunskapsutveckling yrkes-Kompetensoch omSammanfattning hearing -i augusti1995.[101]av en arbetsfältroller och inom socialtjänsten.[58]Medborgarnas frihetEU och säkerhet- Ohälsoförsäkring SamhällsekonomiochFrågor unionenstredje införpelare regerings-om finansieringolika aspekter modeller,konferensen1996. [102] -
och incitament.[59]Omvärld, försvar.säkerhet,
Kvinnofrid. Del A+B. [60]Frågor EU:s andrapelareinför regerings-om Dokumentationoch socialtjänstregister.[86]konferensen1996.[111]
Hälsodataregister Vårdregister. [95]Jämställdhet mål i -utvecklingssamarbetet.[116]ett indirekt tobaksreklam.[114]Subsidiaritetsprincipeni EU. [123]
Reform [122]recept.FramtidacentralEuropainformation.[127]
Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.[126]
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Bostadsbidragen Utbildningsdepartementet
effektivare inkomstprövning- Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-besparingar.[133]- yrkesutbildning.[38]

Allmän behörighetför högskolestudier.[4l]Kommunikationsdepartementet
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettomSamordnadoch integreradtågtrafik universiteti Norrköping-Linköping. [57]

Arlandabananoch i Mälardalsregionen.[25] Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnyaÄlvsäkerhet.[40] antagningtill Universitetoch högskolor. [71]
FramtidsanpassadGotlandstrafik.[42] Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
EG-anpassadekörkortsregler. [48] högskolor [73]m.m.Klimatförändringar trafikpolitiken.i [64] Föräldrari självförvaltandeskolor. [103]
Allmänna förkommunikationer alla [70] Likvärdig utbildning lika villkor. [109]-
Finansieringslösningarför Göteborgs-och Viljan och viljan förståatt veta att -Dennisöverenskommelsema.[82] Kön, maktochden kvinnovetenskapliga
SMHI:s verksamhetsform[99] utmaningeni högreutbildning. [110]
Svensksjöfart för framtiden.näring Friståendegymnasieskolor.[113]-

Bilagor. [112]+ utbildning.TV och [120]
Riksdagen,regeringenoch forskningen.[121]Finansdepartementet
JordbruksdepartementetGrön diesel miljö ochhälsorisker.[3]-

lángtidsutredningen1995.[4] Denbrukademångfalden.Del [88]l+2.
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9] AvbytarverksamhetensorganisationochÖversyn skattebrottslagen.[10]av finansiering.[107]
Mervärdesskatt tidpunkterförNya Jordbruk jordbrukets ioch konkurrens ställning- -redovisningoch betalning.[12] svenskocheuropeiskkonkurrensrätt.[117]
Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en-
Prognoser inkomsterochutgifter. [49]över Arbetsmarknadsdepartementetstatens
Förmåneroch sanktioner Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-utgifter för administration.[56]- Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]Översyn skattereglernaför stiftelser ideellaochav förKompetens strukturomvandling.[34]föreningar. [63] reflectionsSome SwedishLabour MarketonNaturgrusskatt, [67]m.m. Policy. [39]Betaltjänster.[69] Några forskaresutländska på svensksynIjgenhetsdata. [74] arbetsmarknadspolitik.[39]Försäkringsrörelse förändringi [87] Effektivarestyrningoch rättssäkerhetSvenskari EU-tjänst. [89] i asylprocessen.[46]Omprövning statligaåtaganden.[93]av Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94] Svenskflyktingpolitik perspektiv. [75]i globaltSkattereformen1990-1991.En utvärdering.[104] Arbetetill invandrare.[76]förRapporteringsskyldighet revisoreri finansiella förEGzsarbetstidsdirektivoch desskonsekvenserföretag. [106] det svenskaregelsystemet.[92]Finansiellverksamheti kris ochkrig. [125] Ny lag europeiskaföretagsråd.[115]omVerklig ledning obegränsadskattskyldighetför-
juridiska personer [134] Kulturdepartementet
Kapitalförluster och organisationskostnadervid Konsti offentlig [18]miljö.beskattningen.[137] Vårt dagliga tillblad Pstöd svenskdagspress.[37]-

Kulturpolitikensinriktning. [84]
Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-

kulturpolitik 1974-1994.Tjugo års [85]
kulturföremål.Kulturegendomaroch [128]
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Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[1]
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjningi ofred. [51]
DensvenskaRymdverksamheten.[78]
1990-taletsbostadsmarknad

förstautvärdering.[98]en- ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.
[105]
Ny ellag. [108]

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
Alkylat Miljöklassningoch bensin.[30]av
Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapslägetpå kämavfallsomrádet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
ochkommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat
Kärnavfalloch Miljö. [90]
Jordensklimat förändras.En analys hotbildav
ochglobalaåtgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning snöskotrar.[97]av
Hållbarutveckling i landetsfjällområden.[100]


