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Sammanfattning

Vilket uppdrag har utredningen

Utredningens kanuppdrag sammanfattas i punkter.tre

utredningen ska definiera vad subvention äru en
utredningen ska föreslå redovisninghur löpanden en av
subventioner bör utse
utredningen utifrån befintligska statistik kart-göra enu
läggning subventionernaav

direktiven framhålls de offentliga ingreppen inom olikaI att
sektorer med hjälp redovisning de statliga subventionerna,av en av
bidragen och skatterna lättare överblickas, följaskan ochupp
utvärderas. Resulatet bör medföra demokratisk kontroll, rationelltatt
beslutsfattande effektivitetoch administrativ främjas.

haftUtredningen har detta grundläggande utgångspunktsom en
liksom den offentliga sektorns begränsade måste användasatt resurser
så effektivt möjligt. dagsläget och många år framöverl kommersom

allt döma statsfinansiella sådanden situationenatt att stramav vara en
finanspolitik erfordras kraftfulla åtgärder förmed förstärkaatt

Ävenstatsbudgeten. i situation framlängre med bättre balans ien
statsfinanserna och då konvergenskravEUs uppfyllda finns starkaär
motiv för förbättring beslutsunderlaget så effektiva ochatten av
rationella förmånssystem kan utformas. Utredningen har detsett som

huvuduppgiftsin medverka till förbättra beslutsunderlaget föratt att
regering och riksdag i detta arbete.

utredningens mening förutsättning för utformaDet är att atten en
rationell politik det finns ändamålsenlig redovisningär att en som ger
överblick vilka åtgärder för nåanvänds politiska mål.över attsom

Utredningen framhåller särskilt vikten redovisningattav en
innefattar alla åtgärder används för visst ändamål. Entyper ettav som
begränsning redovisningen till utgiftssidan utelämnar viktiga andraav
styrmedel och därmed felaktig bild vilkager en av resurser m m som

politiska fördelatsbeslut har till olika ändamål. inteDettagenom ger
de incitamenten medföra skatteavvikelserkan ellerrätta utan t attex
regleringar används i fall då ekonomins funktionssätt påverkasäven

negativt.mer
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förslagochövervägandenutredningens ärför attUtgångspunkten
regeringens ochanvändning ioperativtillska kommaredovisningen

måste denbli möjligtskadettabudgetberedning. Förriksdagens att
publicerasochuppdaterasoch årligenbeslutsunderlagetdel iutgöra en

tidpunkter.lämpligavid
åtgärderredovisning debredföreslårUtredningen att somaven

förunderlagframmålpolitiskauppnåanvänds för tasatt som
i samband medhandi förstaanvändsoch denbudgetberedningen att

därvidkommerbudgetarbetet.i Denskerprövningsamladeden som
fördjupaderegeringensförutgångspunktallmänockså utgöraatt en
mål- ochstatsmakternasförverksamhetsprövning inom ramen

resultatstyrning.
förfastläggerfinansutskottetförslagpåriksdagenNär ramarav

sigtillfälleförst överfackutskotten att yttrautgiftsområdena ska ges
utgiftsområde. dettaIrespektiveutgiftsnivån församladeden

fram förslagläggamöjlighetocksåfackutskottenhar attsammanhang
redovisningkompletterandeavgifter. Enellerskatterändrade avom

prövningfackutskottensförunderlagbättreskatteavvikelserna ettger
avseende.i detta

redovisningenviktenunderstrykaslutligenvillUtredningen attav
underlättas.jämförelserinternationellasåutformasmöjligtså långt att
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Vad bör ingå i redovisningen

Utredningen föreslår

bred redovisning alla de åtaganden innebärI en av som
förmåner eller sanktioner för olika målgrupper och att
begreppet subvention inte används för täcka deatt
förmåner med i så generell redovisning.tassom en

begränsning redovisningens första till statligastegI en av
förmåner och skattesanktioner.

komplettering redovisningen med övrigasenareI en av
statliga sanktioner används för olika ändamål.som

redovisning fullt utbyggd omfattar hela denI en som
offentliga sektorn, dvs inklstaten
socialförsäkringssektorn och kommunerna.
beräkning förmånerna avsändarperspektiv, dvsettI av ur
utgifter eller motsvarande för offentlig sektor.
redovisning förmånerna såväl brutto före skattI av som

efter avdrag inkomstskatterde flyter till-netto av som
baka till och kommun.stat

direktiven utredningenl i uppdrag för sammanhangetattges
definiera entydigt begrepp för subventioner och statsbidrag.ett
Utredningen vill ha generellt och den allmännaangreppssätt görett
bedömningen användning begreppet subvention för allaatt typeren av

åtagandenförmåner orsakar blockeringar för diskussionänav snarare
eller analys framåt.

Vad i grunden ligger bakom olika åtgärder genomförsattsom
påverkar i vilken utsträckning de i allmänhet givandeses som av

Åtgärderförmåner. för upprätthålla nattväktarstaten åtgärderdeatt är
minst har karaktären förmåner. Bland åtgärderna för dessasom av

ändamål finns del, liten, direktäven stöd förän utgörsen om som av
vissa Med den breda utredningen förordar bör samtligaansatsgrupper.
åtgärder med i redovisningen. Samhällets insatser för korrigeratas att
marknadsmisslyckanden leder till förmåner för vissa ävengrupper om

intedet det primära syftet. Huruvida dessa åtgärderär räknaär att
förmåner eller de ska självklar del samhälletssom om ses som en av

uppgifter beror vilka utgångspunkter och sammanhang gäller.som
Fördelningspolitik handlar omfördelning såväl mellan individerom
och mellan företag mellan dessa och livscykeln.översom

Utredningens slutsats syftet och sammanhanget förär vilketatt
informationen fram föravgörande vad finnasska iärtas som en
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så olika olikauppfattassubventionEftersom ordetredovisning. av
antal företeelserför begränsatofta användsdetochanvändare ettatt

just begreppdettaframgåtttidigareutredningen attföreslår som
förslag tillutredningenssammanhangså generelltiundviks ett som
del iställetväljer för sinförespråkar ochUtredningeninnebär.ansats

0rd kanoftaförmån. använtDetta äranvända begreppet ett somatt
någon.eller kommunfrånåtagandedefinieras statett gynnarsomsom

förutomföreslår börutredningengenerellaMed den ansats
alternativde kanmed eftersomfinnassanktionerförmåner även vara

mål.politiskaför nå
redovisningståndfå tillangelägetdetUtredningen att ensomser

Införsektorn.offentligadenhela ettsåvälomfattar staten somsom
offentligasamladedeinformationenintressantadenbeslutpolitiskt är

tidenskiftar detändamålet. överDessutomaktuellaför detåtgärderna
angelägenhet.kommunalrespektivestatligvad enenanses varasom

samtligabörresursfördelningen äventotalsammanställningI aven
från tillgår EUde stöd95%delen caingå. StörreEU-stöd somav

börstatsbudgeten. DärutöverredovisasSverigeändamål i överolika
i den heltäckan-inkluderasstatsbudgetensidanvidEU-stödsåledes av

avgifter till EUföreslår. Sverigesutredningenredovisningde
dockUtredningenstatsbudgeten. atthelheti sinredovisas över anser

bör beräknassanktionerochförmånerredovisningeniavgifterna av
förtill landettillbakakommertill vad attförhållandeinetto som

dubbelräkning.undvika
Förmåns-olikatill del sätt.kommaFörmåner kan mottagaren

formenFörmåner kan hautbytbara.fall direktmångaiformerna är av
reglering-lån,förmånligaskatteavvikelser, garantier,transfereringar,

börAlla dessaellertillhandahållande tjänster.eller varoravar
redovisningen.framgå av

med i vilkethängerska beräknasförmånerHur samman-samman
skiljer sig mellananvändas. Behoventänktinformationenhang är att

statsbudgetperspektivföranvändasskainformationenfall att ettde ur
och de fallvarandraändamålför olikakostnader motvägat ex

internationellabelysas. Iskai samhälletvissförsituationen gruppen
syftethandelspolitisk ochofta ärutgångspunkten attsammanhang är

förkonkurrensförmåganeffekter påsubventionernas attjämförakunna
i olika länder.företagmellanvillkorpå likakonkurrensmöjliggöra

få till ståndangelägethandi förstadet attUtredningen ärattanser
offentligaoch denfrånförmånerna seddaredovisning statensaven
uppgiftermedkompletterasmöjligtdockbörsida. Dennasektorns om

sådanahänvisningar tillmedellerforvärdet mottagarna varom
finns.sammanställningar

förslagläggerutredningenredovisningdenAvsikten är att nusom
åtgärder. Dessutomolikamellanjämförbarhetöverblick ochtill ska ge
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åtgärder egentligen kostarska visa hur mycket olikatanken denär att
redovisningen bestååstadkomma detta böroffentlig sektor. För att av

storlek förebruttoredovisning med transfereringarnas skatt,dels en
efterbemärkelsen skatt.nettoredovisning idels nettoen

medför inkomst- ellererhållas regleringarFörmåner kan attgenom
betydelse förRegleringar ha avgörandekanprisstöd. mottagaren men

kostnader för dessa.oftast inga direktahareller kommunernastaten
formerutbytbara andraregleringar i många fallEftersom är mot av
offentligaredovisningbidrag, bör det iförmåner t avensom ex

regleringar finnsinom vilka områdenförmåner ärsom avanges
i sammanhanget.betydelse

viktig del denskatteavvikelserredovisningEn utgör en avav
förslag till redovis-beslutsunderlaget utredningensförbättring somav

alla olikaAmbitionen redovisningenining innebär. är göraatt
innebär alla skatte-få jämförbarhet.synliga Detåtgärder attatt-

foråtgärdi princip medkanavvikelser ersättas sammaannansom
med.ändamål ska tas

budgetförslagetimening bör regeringenutredningensEnligt
utgiftsområdentillskatteavvikelsernai direkt anslutning deredovisa

budgetberedning.använda sig sinkommerriksdagen att avsom
benämningenframgårhandlarSkatteavvikelser omsom av
beroende vilketValetfrån någotavvikelser är avav normen norm.-

förredovisning skatteavvikelser. Enmedsyftet attär normaven
avviker från denbudgetperspektivetanalysera skatterna ett normur

effektivi-fördelnings- ellerfokuserat påanvänds intresset äromsom
skatteavvikelser skaredovisningtetsperspektivet. För att vara avaven

accepterad,måste allmäntför beslutsfattareintresse även varanormen
pragmatisk.förhållandevis Förinnebär börvilket attatt varanormen

stabiltiden böranlysera avvikelserkunna även överöver normen vara
tiden.

arbete bedrivs idirektiv hänvisas till detutredningensl som
skatteavvikelser. UtredningenberäknamedFinansdepartementet att

ändamålsenlig för sitt syfteanvända metodenfunnit den därhar vara
arbetekonsultinsats kompletterat medhar dessutomoch ettgenom en

jämförelsenorm för antal punktskatter.framkunnaför ettatt ta en
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och hurNär, bör redovisning skevar en

Utredningen föreslår

den utredningen föreslagna redovisningen lagreg-attI av
Ieras den budgetlag iska utredas särskildgenom som nu
ordning.
årlig publicering redovisningen bilaga tillI av som rege-
ringens vårproposition och budgetproposition.

databas grund för den publicerade redovisningenI en som
och för detaljerad informationssökning.
Finansdepartementet förhuvudansvarig framatt taI som
redovisningen.

Utredningen föreslår föreslagnaden redovisningen förmåneratt av
sanktioneroch Iagregleras den budgetlag ska utredasgenom som nu

i särskild ordning. Den bör innefatta krav årligpå redovisningen av
de offentliga förmånerna inkl skatteformåner skattesanktionersamt av
och övriga sanktioner och redovisningen bör lämnas i formatt av en
bilaga till finansplanen i den ekonomiska vårpropositionen och i
budgetpropositionen. Hur redovisningen ska i detalj bör löpandeutse

till behoven.anpassas
För redovisningen ska finnas tillgänglig regeringen börjaratt när

sina diskussioner det ekonomiska för offentlig sektorutrymmetom
och prioriteringar mellan olika politikområden, bör preliminärom en
uppdatering för internt bruk i regeringskansliet redan under åretsgöras
första månader.

Publicering redovisningen sker lämpligen bilaga tillav som
finansplanen i vårpropositionen den april. Samtidigtl5 börsenast
detaljerade uppgifter finnas tillgängliga och uppdaterade utfall,med

för innevarande år inklusive förändringar i tilläggsbudget ochprognos
fem år framåt enligt den långsiktiga budgetberäkningen. Redovis-
ningen uppdateras sedan i och med regeringen sittatt presenterar
budgetförslag i september. bilaga till fmansplanenI redovisas dåen
vilka effekter förslaget har fördelningen förmåner och sanktio-av

mellan relevanta politikområden respektive utgiftsområden.ner
Utredningen föreslår regelbundet uppdaterad redovisningatt en

tillgänglig på två databasgörs Det där såvälsätt. utgörsena av en
detaljerad aggregerad information ska finnas. i formDet andra ärsom

tryckt publikation.av en
Databasen föreslås innehålla detaljerad information enskildaom

förmåner och sanktioner vissa färdiga aggregeradeävenmen samman-
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möjligheterska användarenställningar. Databasen dessutom attge
förmånernauppgifter hurgrupperingar. Förutomgöra storaomegna

visst år, det viktigtvarit eller beräknas blisanktionernaoch är attett
fungerar.syfte och hur dehitta beskrivningar derassnabbt kunna av

hur deförst överblickdatabasen användaren överI ges en
olikaFörmånerna fördelar sig mellanrespektive statligaoffentliga

förmånemavilka former har.ändamål och
detaljeringsgraden ochdatabasen kan sedan ökaAnvändaren av

framgår då vilka deredovisningenändamål.studera visst Avett
redovisasändamålet. Förmånernaför just detenskilda förmånerna är

form har.efter vilken dei huvudgrupperhäräven
finns slutligen in-ellersanktionenskild statlig förmånvarjeFör ett

belopp, mål, konstruk-detaljerade uppgiftermedformationsblad om
visar hurockså tidsseriefinnskaraktär Härtion, somenm.m

kan beräknasår och hur denunder gångnaförändratsstorleken
kommande fem åren.deutvecklas

utredningenförmåner och sanktionerredovisningDen somav
respektivevårpropositionenbilaga tillpublicerasföreslår bör som

i databasen. Förpå informationenbudgetpropositionen bygger att
in-inledningsvis allåtminstonetillgänglighet börsäkerställa god

elektroniska mediafinnas i tryckt form. Närdatabasenformation i
tryckta delenbör dock denanvändningtill allmänkommer mer

Publikationen börsammanställningar.aggregeradetillbegränsas mer
börskedeverbal beskrivning.innnehålla ldessutom ett senareen

beskrivningeninnehålla den verbalatillbegränsasbilagan kunna att
sammanställningarna.aggregeradeoch de mer

förslag inte ska kommautredningensAmbitionen attär att
Avsikteninformationsinsamling.omfattandeinnebära någon är attny

information sedananvända befintligutsträckningi möjligastörsta som
förmånerredovisningentill användning iför kommabearbetas att av

sanktioner.och
huvudansvaretFinansdepartementetföreslårUtredningen att ges
sanktionerredovisning förmåner ochregelbundenför tasatt aven

den informationdelentill dettaSkälenfram. störstaär att somav
vissafram inom departementetpåredovisningen bygger äventas om

informationen förhåll. Huvuddelenfrånhämtasdelar annat av
inomanvändsstatsbudgetsystemfrån detberäkningarna hämtas som

denfinns dessutomFinansdepartementetbudgetavdelningen. Inom
förenhetskatteavvikelser och denberäknarenhet ansvararsomsom

talarekonomin. dettaden kommunal Förvad gällerberäkningarna
denanknytande dokumentförfaktumdet tansvaretäven att som ex-

fram inom departementetocksåbudgetberäkningenlångsiktiga tas-
enheter inomfrån olikakan då hämtasInformationför detta.talar

och från övriga departement sättFinansdepartementet somsamma
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vanligen sker i budgetberedningen och framtagandet dent ex av
långsiktiga budgetberäkningen.

aktuell redovisning också följaberoende vadEn är näraattav som
händer i budgetberedningen vilket endast kan ske i Finansdepartemen-

Framför i slutskedeallt budgetberedningens kan det svårttet. attvara
få med informationen inte den centrala instansen har detom av-
görande Ytterligare och avgörande skäl förettansvaret. annat att

Finansdepartementethuvudansvaret bör ligga hos viktenär attav
förmånerredovisningen och sanktioner kommer in på operativtettav

i budgetberedningeni regeringskansliet.sätt
Utredningens bedömning det för upprätthållaär att att en an-

kvalitetesmässigtvändbar och godtagbar redovisning statligaav
förmåner och skattesanktioner krävs åtminstone sammanhållande3-4
årsarbetskrafter. Under vissa perioder krävs flera arbetaratt personer
med redovisningen medan det under kanske inte behövsandra någon

på heltid sig just detta. Vid löpande utvärderingendenägnarsom
bör det bedömningar de föräven göras avsatts taom resurser som
fram redovisningen fömråner och sanktioner storlek förär rättav av

bli tillförlitligden ska och användbar.att
Inledningsvis kommer det behövas ytterligare föratt resurser

utvecklingsarbetet. Rutiner måste utvecklas för hur informations-
insamlingen ska ske och för hur sortering och beräkningar bästa

kan ske automatiskt. krävs initialtHär dataprogrammering liksomsätt
framför användarvänlig databas.att ta en

åligger varjeDet utredning föreslå dess förslaghur lämpligastatt
bör finansieras. Användningen det förbättrade beslutsunderlagav som
redovisningen förmåner och subventioner bör möjlighetutgörav ge
till bättre utnyttjande de offentliga Utredningen harav resurserna.
allmänt uppfattat höjd ambitionsnivå för framtagande den typen av

finansiell information redovisningen denAvutgör.av som an-
ledningen relevant någondet inte peka produktär att ut annan av

karaktär bör bort för finansiera den löpandetas attsamma som
produktionen denna redovisning. anledningEn är att attav annan

delar inom området för närvarande under omprövning förärstora
vidareutveckling och därfördet idag inte med säkerhet går sägaatt att
vilken övrig finansiell information kommer fram. Deatt tassom

står till regeringskansliets förfogande anvisas över ettresurser som
särskilt förstaramanslag under huvudtiteln. Utredningen inte attanser
det ankommer den hur regeringen bör disponera dettaatt ange

utgångspunkt böranslag. En ändå produktionen denattvara av
föreslagna redovisningen finansieras regeringen görattgenom
omprioriteringar inom verksamheten i regeringskanslietoch stabsmyn-
digheterna.
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redovis-produktionenmöjliggöraförUtvecklingsarbetet att av
inomfinansierasbör kunnasanktionerochförmånerningen ramenav

Finansdeparte-utvecklingsarbete inomförmedeldeför avsattssom
mentet.

ochformånernade statligahurochVilka ärstora
sanktionema

redanredovisningenden delbetänkandetI presenteras som nuav
valtharUtredningenarbete. attutredningensiframkunnat tas

förmånerstatligaredovisningenfaktiska samtdenkoncentrera
harmöjligtSå långtsammanställningarna.aggregeradede mer

kompletteringarVissamaterial.befintligtfrånutgåttkartläggningen
konsultupp-utredningsarbetet,självaiförutomgjorts,dockhar genom

expertbilagor.ochdrag
tiondelmindrenattväktarstaten änvisarKartläggningen taratt en

används förtiondelarUngefär tvåanspråk.istatligade resursernaav
huvuddelenmedanmarknadsmisslyckandenkorrigera resursernaavatt

omfördelning.inslagmedtill områdengår stora av
statligaandel deojämförligt störstpolitikområdeDet tar avsom

folkpensioner och ATP-ålderspensionernamedanspråkresursernai är
Arbetsmarknadspolitik och stats-depensioner posterna.tungasom

idag någraochårenkraftigt devuxit ärharskuldräntorna senaste av
socialförsäkringssys-Vidareresurskrävande områdena. ärde mest

ochutbildningjämtebostadsförsörjningbamfamiljerna ochtemen,
går.delartill vilkapolitikområden statensforskning stora resurserav

sigvisar detberäknasformånerna attstatliga nettodeOm
Dåbelopp.kronor lägremiljarderlOOcirkautgifterna ettmotsvarar

hushållstrans-frånborträknatsinkomstskattenstatligadenhar
den storlektillräknatsskatteförmånernaochfereringarna om
framgårha.skulle Detbidragskattepliktigaickelikvärdiga av

hushållstransfereringarnaliten delendastnettoredovisningen att aven
förmånerfårform skatt. Deitilltillbakagår staten somgrupperav

Vad intestatlig skatt.betalardeallmänhet inteitillhör somsom
förmånerstatliganettoredovisning sett statensframgår uravenav

betalar.kommunalskattmyckethurdäremot mottagarnaperspektiv är
hushållen indirektviamiljarder kronorcirka 90sigDet rör somom

redovis-framgår däremotDettatill kommunerna.går från staten om
offentliga sektorn.för hela denframningen tas

förmånerna formende staligadel harövervägandeabsolutTill av
sammanlagdatredjedelar detvåtransfereringar. Dessa motsvarar av

huvudsakligen mellansigfördelartredjedelResterandeförmånerna.
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skatteförmäner och statlig konsumtion. Vid redovisning hela denen av
offentliga sektorn skulle konsumtionen ha betydligt andel.störreen

kanDet utifrån tabellerna i föregående avsnitt konstateras deatt
statliga åtgärderna för upprätthålla nattväktarstatenatt huvudsakligen
har formen statlig konsumtion. Inslag transfereringar finns dockav av

här däremotäven inga skatteförmåner.störremen
För korrigera marknadsmisslyckandenatt används alla former av

förmåner. Den statliga konsumtionen delutgör storen men p g a
dagens höga arbetslöshet transfereringarnaär inom denna ännugrupp
större.

Inom fördelningspolitiken har inte de statliga förmånernaoväntat
till delen formenstörsta transfereringar och skatteförmåner.av

Om fördelningen mellan kvinnor och män mottagaresom av
statliga förmåner ska redovisas regelmässigt och relevant såett sätt
måste statistik detta samlas in. Till del kommer detta för-storny om
hoppningsvis ske vid genomförandet detatt beslut nyligenav som
fattats all individbaserad statistikatt ska inkludera informationom om
fördelningen mellan kvinnor och Den informationenmän. bör sedan
kunna användas i samband med redovisningen förmåner ochav
sanktioner.

Hur den geografiska fördelningen bland inteut mottagarna ärser
något utredningen möjligt försöka framsett under denattsom tasom
tid den haft till sitt förfogande. få framAtt sådan informationsom

intressant och detta bör vid vidareutvecklingenövervägasvore av
redovisningen förmåner och sanktioner.av
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utredningenharuppdragVilketl

Direktivenl

helheti sinfinnssubventionerstatligautredningentillDirektiven om
uppdrag kanUtredningensbilagabetänkandetbilagda samman-

punkter.ifattas tre

subventionvad ärdefinieraskautredningen enI
redovisninglöpandeföreslå hurskautredningen avenI

börsubventioner utse
kart-statistikbefintlig görautifrånskautredningen enI

subventionernaläggning av

följerfrågordessajustfinnaenkelt skaläsarenFör att svaren
punkterna.debetänkandetdispositionen treav

tilläggsdirektiv.generellafåttharUtredningen tresenare
offentligaprövningl994:23tilläggsdirektivetförsta avDet avser

utredningvarjekravocksåställsdirektiven attåtaganden. I anger
föreliggandeibehandlasfinansieras. Dettaskaförslagdesshur

avsnitt 3.7.iutredning
frånuppgiftslämnandel994:73tilläggsdirektivet rörandraDet

begränsatillsyftarDirektiven attföretag.medelstorasmå och
utredningsförslagFöreliggandeföretag.från dessastatistikinsamlingen

påkravnågradärmed intemedförstatistik ochbefintligfrånutgår
blirtilläggsdirektivföretagen. Dessafrånuppgiftslämnandeytterligare

subventionssystemenskildadåfallaktuella i dehandi förstadessutom
arbete.utredningsdennaintesåledesberörochutvärderas

jäm-redovisninggäller1994:124tilläggsdirektivettredje avDet
förslag. Dettautredningens taskonsekvenserställdhetspolitiska uppav

4.5.2.avsnitti

utgångspunkterUtredningens1.2

sektorerolikainomoffentliga ingreppendeframhållsdirektiven attl
bidragensubventionerna,statligaderedovisninghjälpmed avenav
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och utvärderas.överblickas, följaslättare kanoch skatterna upp
rationellt besluts-demokratisk kontroll,medförabörResulatet att

effektivitet främjas.administrativochfattande
utgångspunktgrundläggandehaft dettaharUtredningen som en

måste användasbegränsadesektornsoffentligaliksom denatt resurser
kommerår framöveroch mångamöjligt. dagslägeteffektivt Iså som

sådanstatsfinansiella situationendenallt döma att stramatt envaraav
förstärkaförkraftfulla åtgärdermedfinanspolitik erfordras att

Även imed bättre balansframsituation längreistatsbudgeten. en
uppfyllda finns starkakonvergenskravoch då EUsstatsfinanserna är

effektiva ochsåbeslutsunderlagetförbättringmotiv för attaven
Utredningen har detutformas.kanförmånssystemrationella sett som

förbeslutsunderlagetförbättramedverka tillhuvuduppgiftsin attatt
i detta arbete.riksdagregering och

för utformaförutsättningmeningutredningens attDet är att enen
redovisningändamålsenligfinnspolitik detrationell är att som geren

politiskanå olikaanvänds föråtgärdervilkaöverblick attöver som
för regering ochbeslutsunderlagetslutsatsUtredningensmål. är att

fram.redovisningbredförbättrasriksdag bäst kan tasatt engenom
fatta bättreförförutsättningarbeslutsunderlag skapasMed bättre att

i budgetbe-riksdagregering ochdärför värdefulltbeslut. Det är om
statsbudgeten,redovisningen itillkomplementredningen, ettsom

skildaförmåneroch huröverskådligt kan vilkaochsamlat stora avse
ändamål.mellan olikade fördelasfinns och hurslag som

fördelningen de be-tillhar ställningriksdagRegering och att ta av
ord hur de skamed andramellan olika ändamål,gränsade resurserna

måsteSamtidigtresursneddragningar kanochprioriteras göras.var
förmånsformervilkabedömningarriksdag kunnaregering och göra av

målenpolitiskadevilka bästeffektivast, dvs gör attär somsom
åtgärdervilkasamlat kunnadå viktigtuppfylls. Det är att somse

visst ändamål.ettavser
redovisningviktenframhåller särskiltUtredningen att enav

ändamål.för visst Enåtgärder användsinnefattar alla etttyper somav
viktiga andrautgiftssidan utelämnartillredovisningenbegränsning av

bild vilkadärmed felaktigochstyrmedel resurser m m somavenger
inteändamål.olika Dettahar fördelats tillpolitiska beslut gergenom

ellerskatteavvikelsermedförakanincitamentende atträtta utan t ex
påverkasfunktionssättekonominsi fall dåanvändsregleringar även
i besluts-överskådlighetskulle bristandefallnegativt. I ett annatmer

skatteavvikelseinte formenåtgärdkunnaunderlaget göra att avgesen
samhällsekonomiskt perspektiv. Sombästdettatrots att urvore

företagsituation däri bilagaeffekter 2på oönskadeexempel enanges
iställetstödsysselsättningen inte kontantför öka utan gesatt ges

samhällsekonomisktväljaSkälen tillutsläppsregler.ilättnader att mer
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önskan inte tydligtskulle kunnaförmånsformerkostsamma attvara en
för årligainte denförmånen ellerlyfta fram utsättaatt samma

heltäckande redovisninganslag på statsbudgeten. Enprövning ettsom
sanktioner, vilketförmåner ochomfatta bådebör dessutom ut-

till i avsnittåterkommerredningen

bedrivandeUtredningsarbetet1.3

subventionerförentydigt begreppdirektivutredningensI att ettanges
diskussioner har förts iIngåendedefinieras.statsbidrag skaoch

subventioner ochåtgärder kan kallasvilkautredningen somom
företrädare förmedockså tagitsharfrågeställningar auppsamma

och departementen.fmansutskottet
bred redovisningönskvärt meddetkonstateratsdetNär äratt en

ska innehålla, hurförslag till vad denframutredningen arbetathar
tillgäng-informationen skaoch hurutformad, görasden ska närvara

bäst löpandepubliceras ochdenoch börlig, när somvemvar
den.producerar

har uppgiftentagits framredovisningenväl utformningenNär av
fyllaså långt möjligtstöd försubventioner ochkartläggavarit attatt

enlighet med direktivenhar iinformation.redovisningen med Det
med de bearbetningarbefintlig statistik ochutifrånfrämst gjorts som
utredningen haft till sittbegränsade tidinom denkunnat göras

förfogande.
olika enheter inomhaft kontakter medutredningensitt arbete harl

Följandeområdet.andra Litredningar inomoch medregeringskansliet
särskiltkontakter kan nämnas.

utvecklingsprojektbudgetavdelningFinansdepartementets omI
resultatstyrningmål- ochstatsbudgeten ochrörande t ex

på NäringsdepartementetkonkurrensenhetenMarknad- och omI
rapporteringochinformationsinsamling vad gäller regleringar

interdepartementaladensärskilt angåendeföretagsstöd;av
statsstöd inomrapporteringförarbetsgruppen m ramenav m

EES-avtaletför
utreder hurBudgetprognosutredningen Fi 1994:06 som aI

beräknasinkomster bäststatsbudgetens
ska visa hur1994:05Underprissättningsutredningen N somI

offentlig sektorsnedvridas sätterkonkurrensen kan attgenom
sina eller tjänsterför lågt pris varor
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Utredningen har dessutom haft flertal myndighetskontakter medett
främst Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Kommers-
kollegiet och Riksgäldskontoret.

Utredningens tankegångar har vid tillfällen ochett presenteratspar
företrädare för finansutskottet olika departement.diskuterats med och

seminarium har anordnats för diskutera val förEtt att av norm
skatteavvikelser. seminariet deltagarna förutom frånberäkning Iav var

från och lndustriförbun-utredningen Finansdepartementet, universitet
det.

publicering haftUtredningen har fram till betänkandets l l
under två dagar.sammanträden ettvarav

förfrågningar gjortsvad i andra länder harFör utröna görsatt som
direkt i Finlandvia ambassadernai flertal länder och ochi OECD, ett

föreslårlika bred redovisning den utredningenNågonNorge. som
Förebilder finnsutredningen funnit inte någonsåvittgörs annanstans.

i Finansdepartement, forsknings-dock och vid studiebesök Tyskland
centralbyrån och Office ofinstitut och statistiska USA Management

of Congressional Budget Office,and Budget, theDepartment Tresury,
of har utredningenBrookings Institute, CommerceIMF, Department

vilken redovisning där och de erfarenheter därstuderat görs somsom
fått informationdiskuterats. har utredningengjorts har Dessutom om

tjänsteman fråni Holland besökandevad görssom a genom en
Finansdepartementet där.

behandlat utform-Schubert har i promemoriaExperten Göran en
klassificeringen de begreppningen framtida redovisning och avav en

utredningen utgår från bilaga 2.
direktiven har utredningen utgått från det arbeteenlighet medI

bedrivits i Finansdepartementet det gäller redovisningnär avsom
socialav-skatteavvikelser inom inkomstskatten, mervärdesskatten,

syfte redovisningengifterna och den särskilda löneskatten. l göraatt
utredningen uppdragit professor Nilskomplett har Mattsson,mer

genomgång skattelagstift-Uppsala universitet, även göraatt aven
därefter arbetats i bilagaför punktskatter. arbete harningen Detta

fram Karlson.tagits Matts4 expertenavsom

forslagAnvändning utredningens1.4 av

utredningen föreslår ska fram i första handredovisningDen ärtas
kontinuerligt i budgetberedningen inför avgörandentänkt användasatt

olika ändamålfördelningen de offentliga mellanresursernaom av
olika åtgärdersför bedömningarkan startpunktäven utgöra avmen

effektivitet.
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Utifrån bred redovisning resursfördelningen i offentlig sektoraven
kan beslutsfattare för det första fördelningen förmåner ochse av
sanktioner mellan olika sektorer. det andra kan regering ochFör

informationriksdag få samlad vilka åtgärder samhället vidtagit förom
foruppnå visst mål. Olika åtgärder används ändamålatt ett ettsom

Ävenställs i redovisningen bredvid varandra. de inte exaktärom
ändå bild vilken roll olika åtgärder spelar ochsummerbara ges en av

for ändamål.hur de sammanlagt respektive överblickDennaärstora
också utgångspunkt för analysera hur olika åtgärderbra attger en

eventuellt motverkar varandra.samverkar eller
Utgångspunkten för utredningens överväganden och förslag är att

operativ användning i regeringensredovisningen ska komma till och
bli möjligt måsteriksdagens budgetberedning. detta ska denFör att

publicerasi beslutsunderlaget och årligen uppdateras ochdelutgöra en
vid lämplig tidpunkt.

förföreslår bred redovisning olika åtgärderUtredningen atten av
uppnå politiska mål underlag för budgetberedningen och denattsom
i första används i samband med samlade prövning skerhand den som

kommer därvid också allmäni budgetarbetet. Den utgöraatt en
för regeringens fördjupade verksamhetsprövning inomutgångspunkt

för statsmaktemas mål- och resultatstyrning.ramen
Finansutskottet fast förriksdagen på förslag läggerNär av ramar

utgiftsområdena fackutskotten först tillfälle sigska överatt yttrages
utgiftsnivån för utgiftsområde. dettaden samlade respektive I

fackutskotten fram förslagsammanhang har också möjlighet läggaatt
ändrade skatter eller avgifter kompletterande redovisningEnom av

underlag för fackutskottensskatteavvikelserna bättre prövningettger
i detta avseende.

slutligen vikten redovisningenUtredningen vill understryka attav
långt möjligt så internationella jämförelser underlättas.så utformas att
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2 Vad bör ingå i redovisningen

Utredningens uppdrag är statsmakternaatt komplettett ochge mer
kvalificerat underlag för ställningstaganden inför politiska beslut. För

uppnå dettaatt utredningen i följande avsnitt vadanger redovisningen
bör omfatta, hur begreppet subvention bör användas och på vilket sätt
beräkningarna bör förgöras relevant information.att ge

2.1 Utredningens förslag

braEtt beslutsunderlag för budgetpolitiska ställningstaganden
bör samlat visa alla de åtgärder används för nå politis-attsom
ka mål. Utredningen föreslår därför

bred redovisning alla de åtagandenn innebären av som
förmåner eller sanktioner för olika målgrupper och att
begreppet subvention inte används för täcka deatt
förmåner med i såtas generell redovisning.som en

begränsning redovisningens första tillI en statligaav steg
förmåner och skattesanktioner

komplettering redovisningenu meden senare övrigaav
statliga sanktioner används för olika ändamål.som

redovisning fullt utbyggd omfattarI helaen densom
offentliga sektorn, dvs inklstaten
socialförsäkringssektorn och kommunerna.
beräkning förmånerna avsändarperspektiv,I ett dvsav ur
utgifter eller motsvarande för offentlig sektor.
redovisning förmånerna såväl brutto foreI skattav som

efter avdrag denetto inkomstskatter flyter till-av som
baka till och kommun.stat

2.2 Definition

I direktiven utredningen i uppdrag för sammanhanget definierages att
entydigt begrepp förett subventioner och statsbidrag. Utredningen vill

ha generelltett ochangreppssätt den allmännagör bedömningen att
användning begreppet subvention fören alla åtagandenav typer av

förmåner orsakar blockeringar for diskussionän ellersnarare analys
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förföreträdaremeddiskussionervidbekräftatsharframåt. Detta även
och departementen.Finansutskottet

subventionkallasskulle kunnavadkringFör ett somresonemang
redovisas.börverksamheteroffentligahurbilaga 2tillhänvisas om

bakomligger ut-tankegångarvilkadetaljiutvecklas somDär mer
sub-definitionerolikadiskuterasbilaganförslag. I avredningens

utgiftersektornsoffentligadenredovisaoch olika sättventioner att
förmåner.andraoch

defini-iställningstagandeföljande sittdetimotiverarUtredningen
tionsfrågan.

subventionBegreppet2.2.1

bistå,betydersubvenirelatinetskommersubvention somOrdet av
subventionförklarasspråketsvenskaundsättning. I somtillkomma

sätteller annati formbiståndunderstöd,ekonomiskt pengarav
mini-prisstöd,stödåtgärd,hjälp,stöd,bidrag,och somsynonymerges

subsidyordböckerengelskastipendium. Ioch angesmiprislagstiftning
help,contribution,allowanee, assistance,aid,granted,moneysom

innebördMotsvarandeoch appropriation. gesstipend, support
ordböcker.tyskaochfranskaibegreppet

beroendepraktikeniskiftarsubventioni begreppetläggsVad som
används.detsammanhangvilketpå i

bostads-räntebidrag,bostadssubventionerdettalasdagligt talI om
ellerglesbygdstrafiklivsmedel,till företagsubventionerbidrag,

användsopera. Däremotdaghem,idrott,verksamhetsubventionerad
enskildatillförmånergenerellagällerdetinteallmänhet näriordet

direktfrånalltofta ettsubventionMedbarnbidrag.pensioner, menas
lokal.tillhandahållandetillbidrag t avex

isubventionbegreppetförekommeroch förordningstexterlag-I
författningardeifinnsBegreppetsammmanhang.fånågraiendast

för Kommers-instruktionenistudiestödochbostadsstöd samtrörsom
handelspolitiskadetförordningarfånågraytterligareochkollegiet

ordethellerinteanvändsmotionstexterochpropositions-området. I
områden.fåför dessaundantagmedoftasärskiltsubvention

mycketdefinieratssubventionerharsammanhanghandelspolitiskaI
såvälförmånerinnefattarbetydelsebreddärharDe somnoggrant. en

till-ellertullarskatteförmåner tellerbidrag exi form avsomav
tillbegränsaddäremotärMottagargruppentjänster.handahållande av

stårkonkurrensvillkoreninternationelladedet someftersom ärföretag
subventiondefinitionenfastlagdanyligenGATT avDeni fokus. av

följande.enligtsammanfattaskan
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Varje överföring från offentliga sektorn för harmottagarensom
karaktär förmån.av

Med överföring direkt eller indirekt ekonomisktavses stöd.
Överföringen kan ha formen bidrag, skatteförmån, kapital-av
tillskott, lån, räntebidrag, garanti, inkomst- eller prisstöd eller

tillhandahålleratt staten och tjänster andra allmänänvaror
infrastruktur.

Ytterligare internationellt fastlagd definition begreppeten sub-av
vention finns i System of National Accounts SNA ligger tillsom
grund för nationalräkenskaperna NR. Där indelninggörs en av
utgifterna i konsumtion, investeringar, transfereringar och finansiella
transaktioner. l SNA det klartär definierat vad ska räknassom som
subvention. Definitionen bådeär snäv vad gäller förmånertyper av
och Subventionmottagare. kallas endast bidrag, dvs överföringar av

till företag marknadsprisetgörpengar, att avviker frånsom faktor-
priset kostnaden för arbetskraft, insatsvaror, kapital m.m

När det gäller enskilda länder visar de uppgifter utredningen fått
innebörden begreppetatt subvention varierarav det ingenstansattmen

används för täcka alla de förmåneratt utredningen bör medtasanser
i redovisning. Se vidare avsnitt 2.4en internationellajämförelser.om

Utredningen har denna bakgrundmot funnit det angeläget att en
grundläggande struktur fram utgångspunkttas för redovisning.som en
En sådan finns i bilaga framgårDär samhället griperatt med
åtgärder olika skäl; åtgärderna har skilda syften.av Med en grov
indelning brukar det anledningar tilltre samhälletanges att agerar
olika områden. förstaDet skälet grundenär för statsbildning. Dettaen
kan sägas nattväktarstaten och omfattarvara förs polist ochex
rättsväsende. Det andra skälet för samhälleliga åtgärder öka denär att
samhällsekonomiska nyttan korrigera föratt marknads-genom
misslyckanden. Det kan gälla tillvara positivaatt ta eller motverka
negativa effekterexterna miljövård, infrastrukturtgenom ochex
utbildning. Det tredje skälet omfördelaär välfärden,att dvs bedrivaatt

fördelningspolitik.
Denna indelning åtgärderna efter vilket syfte deav har kan

jämföras med den i utredningengörs Motiv försom offentligaom
åtaganden Ds 1994:53. Där åtskillnadgörs mellan åtta olika skäl för
offentliga ingripanden. De redovisadetre huvudgrupperna kanovan
sägas indelninggrövre utifrånvara en grundtankar. Utred-samma
ningen emellertid den indelningenatt grövreanser är användbarmer
i det övergripande perspektiv aktuelltär i detta sammanhang.som

Vad i grunden ligger bakom olika åtgärdersom att genomförs
påverkar i vilken utsträckning de i allmänhet givandeses som av

Åtgärderförmåner. för upprätthållaatt nattväktarstaten de åtgärderär
minst har karaktären förmåner.som Bland åtgärderna för dessaav
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förstöddirektliten,del, utgörsänfinnsändamål även avsomomen
bör dockföreordarutredningenden bredaMed ansatsvissa grupper.

förSamhällets insatserredovisningen. attmed iåtgärdersamtliga tas
för vissaförmånertillledermarknadsmisslyckandenkorrigera grupper

åtgärderdessaHuruvida ärsyftet. attprimäradetintedet äräven om
självklar delde skaellerförmåner avräkna ensomsesomsom

sammanhangochutgångspunktervilkauppgifter berorsamhällets
mellansåvälomfördelninghandlarFördelningspolitikgäller. omsom

livscykeln.ochdessamellan överföretagmellanochindivider som
innebördenkonstateraskan detkontakter attutredningensUtifrån

klangfall hari vissadetochvarierarsubvention att avi ordet en
subventionerdetgällerminstbort. Inteskanågotnegativt,något som

sub-ellerkonkurrerakaninteföretagandraföretag görtill attsom
ochbästaanvänds sättintemedförventioner somatt resursersom

funktionssätt.ekonominsförsämrardärmed
vilketförsammanhangetochsyftetslutsatsUtredningens är att

ifinnasskavadföravgörandeframinformationen är ensomtas
jämförelserinternationelladeocksåunderstryksredovisning. Det av
i bilagaochavsnitt 2.4redovisas iochgjortutredningen som

användare ocholikaolikasåuppfattassubventionordetEftersom av
föreslårföreteelserantalför begränsatanvändsoftadet ettatt

iundviksbegreppjust dettaframgått etttidigareutredningen attsom
innebär.tillförslagutredningens ansatssammanhanggenerelltså som
användaiställetdelför sinväljeroch attförespråkarUtredningen

definierasord kanofta använtbegreppetförmån. Detta är somett som
någon.kommunellerfrånåtagande stat gynnarett som

förutomföreslår börutredningengenerellaMed den ansats
alternativde kaneftersommedfinnassanktionerförmåner varaäven

mål.nå politiskaför att
ställningstaganden isinautredningenvisarföljandedetl genom

ifinnasbörvadmätmetodochavgränsningkringfrågor ensoma
redovisning.användbar

Avgränsning2.2.2

sammanfattas imål kanpolitiskanåföranvändsåtgärder attDe som
förstauppställning. Dennedanståendeivisasvilkettvå grupper,

förmåner förtilllederåtaganden mottagarnainnebär somgruppen
belastningmedförkravden andra utgörsmedan ensomavgruppen

sanktioner.dvsriktar sig utgöråtgärdernaför dem mot,
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Förmåner

direkta överföringar, transfereringar; bidrag, räntestöd, kapitaltillskott

villkor; garantier, mjuka långynnsamma

skatteavvikelser; skatteförmåner

regleringar någon; tillstånd, tullar, kvotersom gynnar

och tjänster tillhandahålls förmånliga villkorvaror som

Sanktioner

skatteavvikelser; skattesanktioner

regleringar medför ekonomisk belastning för någonsom

En redovisning helheten enligt utredningenär föredra. Omattav
vissa åtgärder utelämnas från redovisning, kan det tidigareen som

få oönskade effekternämnts såväl målgrupp beslutsfattare. Ensom
icke heltäckande redovisning skulle inte skapa möjligheter församma

fatta de bästa besluten, vilketatt skulle medföra negativa samhällseko-
nomiska effekter.

Utredningen tolkar sina direktiv så de i första hand för-att avser
måner. I direktiven sanktionernämns även endast i formmen av
skatteavvikelser. För bilden ska bli heltäckandeatt bör emellertid alla
sanktioner ekonomisk belastningutgör för någon imedsom tas en
redovisning detta slag. Vid utarbetandet det dockärsystemav av nya
ofta bra gå stegvis fram för kunnaatt fmjustera modellen innanatt
den appliceras i skala. Utredningenstörre har därför valt kon-att

sig på förmånerna ochcentrera i sitt förslag vid bredstannar redo-en
visning dessa skattesanktionernasamt första denNärav ett steg.som
föreslagna redovisningen funnit sina former och produceras löpande

utredningen den bör kompletteras med övrigaatt sanktioner föranser
verkligen helhetsbildatt för därmed i möjligaste månattge en

undvika besluten påverkas negativtatt hur redovisningenav av-
gränsats.

Såväl skatter och skatteavvikelser förmåner i formsom av
offentliga utgifter påverkar i allmänhet ekonomins funktionssätt.
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denhuvudsyftet medEftersomregleringar.förgällersakSamma
generell bas förskaden utgöraredovisningen är attföreslagna en

någrainkluderarintedensådenbör avgränsas attbudgetberedningen
i ekonomineffekterindirektaellerdirektaförmånernasberäkningar av

tilldockbörHänvisningarprisutveckling.eller gesBNP-på t ex
gjorts.harberäkningarsådanafalli dekällorandra

följandeavgränsningarnaföreslagna attdeinnebärSammantaget
fram-vadtillförhållandebeslutsunderlagetitillförsinformation som

utgiftsida.statsbudgetenskommer

utgifterstatligaövrigaI
dvsutgiftsekvivalenter,uttrycktaredovisasskatteförmåner somI

bidragmotsvarandestorlekensom
föråtgärderövrigamedtillsammansredovisasskattesanktionerI

ändamålolika
medtillsammansredovisasregleringarformiförmåner avI

ändamålolikaföranvändsåtgärderövriga som

Beslutsnivåer2.2.3

samtidigtUppgiftenåtgärder. ärstatligagälleruppdragUtredningens
förlämpligafinnersjälv attutredningenförslagmedkommaatt som

riksdag.ochregeringförbeslutsunderlagetförbättra
detutredningenbeslutsunderlagbraståndfå till somFör ett seratt

såvälomfattarfram statenredovisning somtasangeläget somatt en
intressantadenbeslutpolitiskt ärInförsektorn.ofentliga ettdenhela

aktuelladetföråtgärdernaoffentligasamladedeinformationen
vadtidenskiftar det över anses vara enändamålet. Dessutom som

angelägenhet.kommunalrespektivestatlig en
redovsningenbakgrunddenna attföreslårUtredningen mot

störrekunnabör göras utansektorn. Denoffentligadenhelaomfattar
detsammanställningarna. Omaggregeradedegällervadproblem mer
debeträffandeuppgifterdetaljeradeframsvårtalltförblir taatt
tillbegränsasdeleni denredovisningenfåråtgärdernakommunala
tidlängredetbeloppi de taraktualitetengällerVad angessomstaten.

denförverksamheten änkommunalaför denutfallfå fram tatt ex
tillbegränsasåren staten.dedå förfårRedovisningen senastestatliga.

långsiktigasamladenågrahellerintenärvarande prog-görsFör
ändamål.fördeladverksamhetsektornskommunalaför dennoser

tillgång förnaturligtvisdetochdiskuteratsdock enharDetta vore
till stånd.komsådanasanktionerochförmånerredovisningen omav
skasektornoffentligadenhelaavseende varaRedovisningen

skaoch kommunernamellan statendvskonsoliderad, strömmarna
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räknas bort. tydlighetensFör skull vill utredningen klargöra att
begreppet här inkluderar hela socialförsäkringsektorn,staten vilket
skiljer sig från nationalräkenskaperna NR. l NR åtskiljs social-
försäkringssektorn från och innefattar delar redovisasstaten såvälsom

statsbudgetenöver utanför. Anledningen det iär NR, tillattsom
skillnad från i budgetberedningen, inte finns något intresse att
särredovisa statsbudgeten.

totalsammanställningI resursfordelningen bör samtligaävenen av
EU-srád ingå. Större delen ca 95% de stöd går från EU tillav som
olika ändamål i Sverige redovisas statsbudgeten.över Därutöver bör
således EU-stöd vid sidan statsbudgeten inkluderas i den heltäckan-av
de redovisning utredningen föreslår. Sveriges avgifter till EU
redovisas i sin helhet statsbudgeten.över Utredningen dock attanser
avgifterna i redovisningen förmåner och sanktioner bör beräknasav

i förhållande till vadnetto kommer tillbaka till landet försom att
undvika dubbelräkning.

Vad gäller bör ambitionen vadstaten redovisasutöverattvara som
statsbudgetenöver eller Riksgäldskontoretsöver konton få medäven

andra utgifter regering eller riksdag beslutar Som exempelsom om.
på sådan förmån kan bidrag från den Allmänna arvsfondenen

Däremot börnämnas. avgränsning forsknings-göras gentemotten ex
stiftelserna och Riksbankens jubileumsfond eftersom det inte är
regering eller riksdag beslutar hur dessa ska fördela sina medel.som

forskningsstiftelserNär anvisas medel statsbudgetenöver kommer det
imed redovisningen således inte hur dessa sedan används. Detmen

innebär inte det saknar intresse huratt medel därifrån används.
Avgiftsfmansierad statlig verksamhet inte betrakaär att som

förmåner. Den bör därför inte redovisas tillsammans med förmånerna
däremot vid sidan så det framgår för vilka ändamålmen attav

avgiftsñnansierad verksamhet förekommer.

2.2.4 F örmånernas form

Förmåner kan komma till del olikamottagaren Förmåns-sätt.
formerna i många fall direktär utbytbara. det följandeI görs en
genomgång vilka former förmåner kan ha.av

Transfereringar

Bland transfereringarna till hushåll ålderspensioner, barnbidrag,är
socialbidrag och sjukförsäkring välkända förmåner.exempel på



1995:36SOUredovisningingåVad bör i32 en

bostadsbyggande.vidräntebidragdeförmån statenärEn gerannan
hushållenbostadsföre-tilltransfereringdåbetalarStaten engenom

angivenmellanskillnadenskabelopp enmotsvaratagen som
byggnadsföretagenOmmarknadsräntan.ochlågförhållandevis ränta

högrekandettaföljd uttabyggmaterialförsäljarnaoch avensomav
förmånen.deldessafårpriser även av

lokaliseringsbidrag,företagtillgår ärdirekt tFörmåner exsom
Samhall.tillochforskningförbidrag

förkrissituationeri attföretagibland tillKapitaltillskott statenger
aktierköpstatligtförUtgiftersysselsättningen. avupprätthållat ex

aktiernavärdetredovisningheltäckande ävenmed i omkommer en
någonfrågainteegentligen ärdärmeddetochpriset ommotsvarar

förmån.

Skatteförmåner

densynliggörandeinnebärskatteförmåner ettredovisning avEn av
inomavvikelserellerundantagviafall lämnasi vissaförmån som

fallmångaifylleravvikelser sammaskattelagstiftningen. Dessa
exempelutgiftssida. Ettbudgetensfrånstöddirektfunktion ettsom

mervärdesskatteplikt förfrånundantagetavvikelsesådan ärpå en
jämförligtdirektmedföravvikelsen ärskattebortfalldagstidningar. Det

finnsdetEftersompresstödet.allmännadet enökningmed aven
skatte-viktigtdet attstödformerna ärbådademellanutbytbarhet

förmånsformer.med andratillsammansredovisasförmåner

lånFörmånliga

lånförmånligtändamål. Ettför vissalånförmånligaerbjuderStaten
marknadsräntan.lägre änräntabetalarlåntagarnakan att envara
ochlånetförfår in statensden upp-mellan räntaSkillnaden staten

förmån.formför dennakostnadenlåningskostnad avmotsvarar
till företagare annat.lån är ettexempel,härStudielån är ett

återbetalningsvillkorförmånligaförmån kanEn typ varaavannan
intelåntagarevillkorsådana attexempelvisgällerlån.på Det som

låg.förblirinkomstentillbakabetalabehöver om
utredningenför denutgångspunktenstatsbudgeten ärEftersom av

får dennasanktionerochförmånerredovisningenföreslagna av
statbudgetenvisarTillsvidaredär.skerredovisningentill huranpassas

huvuddelengällerdärmedvilketutgifter ävendelen avtill största
imedlånebeloppenhela tasDetförmånsredovisningen. gör att

utgifter ochdetta ärdockbör poängteras attsammanställningen. Det
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inte förkostnaderna lånegivningen. arbete pågår för närvarandeEtt
inom Finansdepartementet kring i vilka statsbudgeten skatermer
uttryckas och vad den ska innehålla. utformningenVid redovis-av
ningen förmåner och sanktioner bör resultatet detta arbeteav av
naturligtvis beaktas.

Garantier

redovisningen förmånerAv och sanktioner det framgå vilkabörav
garantier lämnat.staten

den utsträckning garantiavgifter inteI längre sikt täcker vadens
måste betalas garantisystem uppkommer förmån förut ettsom ur en

garantitagarna och kostnad för staten.en
garanti finns i sin helhet gårEn inte värdera ärattsom men som

exempelvis uppträder for bankväsendet.att staten garant tsom ex
betalas för åtgärder för sådana ändamål framgårFörst när utpengar

förmånens omfattning.

Regleringar

Förmåner kan erhållas regleringar medför inkomst- ellerattgenom
prisstöd. Regleringar kan ha avgörande betydelse för mottagaren men

eller kommunerna har oftast inga direkta kostnader för dessa.staten
redovisningenl förmåner och sanktioner bör inte ambitionenav vara

få med kommunala regleringar framför allt eftersom det skulleatt
innebära alltför omfattande informationsinsamling.en

Regleringar ofta viss målgrupp förmån formi attger en en av
priserna blir högre vid fri konkurrens. kan dettaStatenän sätt
medverka till producenter erhåller förmåner detta inteatt även om
finansieras via statskassan. betalarKonsumenterna istället direkt till
producenterna det högre priset. Exempel på regleringargenom som
innebär förmåner för inhemska producenter tullar och kvoter.är
Andra regleringar medför förmåner tillstånd bedriva vissär attsom
verksamhet. kanDet gälla lotteri eller auktorisering vissi yrkeskår.

Eftersom regleringar i många fall utbytbara andra formerär mot
förmåner bidrag, bör det i redovisning offentligatav som ex en av

förmåner inom vilka områden regleringar finns äranges som av
betydelse i sammanhanget. regleringariDetta allmänhet intetrots att

någrahar direkt avläsbara budgeteffekter. Motivet dels fåär att en
samlad bild åtgärdernavilka för olika ändamål, delsär attav
motverka regleringar används förmånsformerandra bättre.näratt är

2 15-0409
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Även kostnader förnågra direktaregleringar inte föranlederom
medföra ekonominsdock indirektkan deeller kommunerna attstaten

mindreelleroch därmedförsämrasfunktionssätt störreatt sam-
priser och lägreuppstår i form högrekostnaderhällsekonomiska av
vissa direkta in-regleringar iställetOfta innebärekonomisk tillväxt.

förmånstagarna betalarformexempelvis iförkomster attstaten av
Även innebärform tullarregleringar iökade vinsten.på denskatt av

går till EU.dessainkomster numeramen

konsumtionTillhandahållande och tjänsterav varor -

förmånhar karaktärenoffentliga konsumtionendendelarStora avav
gratis eller tilltillhandahålls dåoch tjänsterför användaren. Varor ett

vaddvs lägreproducera,vad de kostar änpris lägre statänär attsom
exempel kanför löner, hyror Sombetalar nämnaseller kommun osv.

rådgivning ochsjukvård, barnomsorg,utbildning, teater.

Mätmetod2.3

beloppoch vilkavadförmånernas storlekHur mäts avgör som
Införanvändas.informationen kanoch hurredovisas i tabellerna

därför ställningstagandenredovisning måsteupprättandet av en ny
böroch hur denönskvärdinformationtill vilken ärgöras typ somav

fram.tas
kostnadermedredovisas idag utgifter tillsammansstatsbudgetenPå

för denUtgångspunktenmedför problem.sammanhangvilket i vissa
och problemenhur statsbudgetenredovisningenföreslagna är utser

dettautvecklingsarbete kringdär.aktuella Ettkan därmed bli även
förkonsekvensernainansdepartementetoch bördärpågår inom F även

beaktas.förmåner och sanktionerredovisning aven
skaföreslår denredovisning utredningenden ärAvsikten med att

fördelning mellanomfattning ochförmånernasbildstatisk avge en
fram kanunderlag skainteändamål. Syftetolika är tasettatt som

förändringpolitiken. Varjeieffekter förändringföranvändas att avse
i denframkommerinte direktföljdeffekter vilkafå antalkan ett av
ifår analyserasredovisningenföreslagnautredningen utan annan

för närvarande be-utarbetasFinansdepartementetordning. Inom
ska redovisasförändringareffekterför hurräkningskonventioner av

samordningsmöjlig-Eventuellaoch enhetligträttvisande sätt.ett
utredningenochkonventionerna denutformningeniheter avav

tillvara.naturligtvisredovisningen börföreslagna tas
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Utredningen föreslagnaden redovisningenatt utgör ettanser
värdefullt komplement i beslutsunderlaget den inte i allaäven om
delar, statistikinsamling och bearbetning, kan bli heltutan ny
konsekvent i metodiken. viktiga regering riksdagDet och samlatär att
ska kunna storleksordningen på samhällets åtgärder för olikase
ändamål och den föreslagna redovisningen medför inte oväsentligtett

bättre överskådlighet ochjämförbarhet utifrån nuvarandesteg mot sett
redovisning i statsbudgeten.

ingående diskussionFör kring olika desätt mätaatten mer
offentliga åtgärderna hänvisas bilagatill hur dessa kan redovi-2 om
sas.

2.3.1 Avsändar- eller mottagarperspektiv

förmånerHur ska beräknas hänger med i vilket sammanhangsamman
informationen tänkt användas. Behoven skiljer sig mellan falldeär att
informationen ska användas för statsbudgetperspektivtatt ettur ex

kostnader för olika ändamål varandra och de fall situationenväga mot
för viss i samhället ska belysas. internationellalen grupp samman-
hang utgångspunkten ofta handelspolitisk och syftet kunnaär är att
jämföra subventionemas effekter konkurrensförmågan för att
möjliggöra konkurrens på lika villkor mellan företag i olika länder.

Förmånerna kan således analyseras antingen utifrån avsändarens
perspektiv eller utifrån Bland de länder frammottagarens. tarsom
subventionsredovisningar varierar det vilket persperpektiv valts.som

utgå från utgifternaAtt vad i statsbudgeten i många fall detär är
enklaste. metoden används vissa syftetDen pekaäven när är attav

konkurrenssnedvridningar.t ex
Utredningen med utgångspunkt i direktiven det i Sverigeattanser

i första hand angeläget få till stånd redovisning för-är att en av
månerna sedda från och den offentliga sektorns sida. Dennastatens
bör dock möjligt kompletteras uppgiftermed värdet förom om

eller med hänvisningar till sådana sammanställningarmottagarna var
ñnns

kan i detta sammanhang finnasDet anledning kort beröraatt ett
helt beräkningar utgifter och skatter desätt göra änannat att av
utredningen föreslår. Ett sådant hur förmåner olikaär mätaatt stora

i samhället får i förhållande till hur mycket de betalarnettogrupper
i skatt. I utredningens förslag skatter istället på så sätttas attupp
avvikelser från vald antingen förmån eller sanktionen norm som
beräknas. beräkna nettoeffektenAngreppsättet för vissatt en grupp
används inte sällan skilda sektorsintressen det gällernär attav

för de förväl betalar sina förmåner. Denänargumentera att mer
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budgetarbeteriksdagensoch äri regeringensprincipengenerella
gjord detstudiespecialdestinerade. Eninteemellertid skatter äratt

olikasåsomförhållandevisnågraviset typerstora avgrupperav
Fördelningspolitiskaintressant.kan dockhushåll eller företag vara

ochFinansdepartementetiutgångspunktstudier med denna görs
Utredningenbudgetproposition.årsi 1995presenterades senast som

sin uppgiftdock inteavsändarperspektiv detvalt atthar ett somser
redovisning.sådanframarbeta med att ta en

omfördelningenmycketgäller hurfrågeställningarLiknande av
livscykeln.skermycketindivider och hur övermellansker somsom

tillhänvisar ESO-frågandeninteutredningDenna tar menupp
1994:135livscykeln DstransfereringarSkatter och överrapporten

behandlas.deni vilken

nettoredovisningoch2.3.2 Brutto-

olikaskilda ianvänds pånettoredovisning sättochbrutto-Termerna
sammanhang.

förbegreppenfor det förstaanvändsbudgetsammanhangI
statsbudgetenpåbruttoutgiften denDåförmåner.skattepliktiga avser

utgiftNettoutgiftenför förmån.utgiftenuppförda sammaavseren
redan innanförmånenfråndrasinkomstskattreducerad med den som

statsbudgetendet påuppmärksammasbörden når Det attmottagaren.
inkomstskattepliktigatransfereringarsåvälförekommer är somsom

inte det.sådana ärsom
nettoredovisning ibrutto- ochanvänds begreppenandradetFör

fortfarandevissa utgiftergällerdetbudgetsammanhang när som
redovisasutgifternainkomstsida. Debudgetensnettoredovisas som

förgällerinkomster. Detstatsbudgetensblandnegativa poster
föräldraförsäkringarna.och199495 sjuk-budgetår blinnevarande a

med ökapågårarbeteframgårbudgetpropositionen 1995 attAv att
linje med vadligger ibemärkelse. Dettabruttoredovisningen i denna

börja tillämpakommerhösten 1996riksdagenkrävs attnär nyasom
199596 redovisasförbudgetenbudgetberedning.för lformer

helheti sinföräldraförsäkringarnasjuk- ochutgifterna inom
fort-arbetsskadeförsäkringenutgiftsida medanstatsbudgetens t ex

inkomstsidan.nettoredovisasfarande
förslagläggerutredningenredovisningAvsikten denär att nusom

åtgärder.olika Dessutomochjämförbarhet mellanöverblicktill ska ge
egentligen kostaråtgärderolikaska visa hur myckettanken denär att

beståredovisningenbördettaoffentlig åstadkommasektor. För att av
före skatt,storlektransfereringarnasbruttoredovisning meddels en

Redovis-efter skatt.i bemärkelsennettoredovisningdels nettoen
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ningen bör dock i båda fallen brutto i den andra bemärkelsen,vara
dvs de utgifter nettoredovisas inkomstsidan försännu överatt som

utgiftsidanpå och därmed ökar omslutningen något. Ett undantag vill
dock utredningen från detta och det gäller kommunalskattengöra som
inte finansieras statsbudgeten bara redovisas denöver överutan som
in- och utbetalningar.

Det kan här uppmärksammas det finns ytterligareatt ett samman-
hang där brutto- och nettoterminologin används med återigen en

innebörd. i RiksrevisionsverketsDet redovisningär statensannan av
totala verksamhet i vilken konsolideradbruttotermen avser en
redovisning samtliga inkomster och utgifter inkl destatensav
avgiftsfmansierade utgifterna inte särredovisas statsbudgeten.översom

utredningens förslag till förmånsrdovisning avgiftsfman-l deanges
sierade verksamheterna vid sidan de skattefmansierade.av

föreslagnal den utredningen bruttoredovisningen känns störreav
delen igen från statsbudgeten. Skatteförmånernaposterna tav ex
redovisas här till den storlek skattepliktiga bidrag skulle ha för att

de förmånliga avvikelserna. bidragexempel hurEttersätta är stort
dagspressen skulle förbehöva kompensera för borttagandeatt ett av

Ävenden lägre mervärdesskatten. frånbarnbidragen känns dock igen
statsbudgeten de inte skattepliktiga. skatteförmånSomärtrots att

hur mycket barnbidragen skulle behöva destörreanges vara om vore
skattepliktiga ändå skulle sålika mycket till Påmottagarna.men ge
vis barnbidragen inte skattepliktiga jämförbara medgörs ärsom
ålderspensionerna skattepliktiga. skatteförmåner beräknasHurärsom
beskrivs i avsnitt 2.3.3.närmare

föreslagnaDen nettoredovisningen nettoutgifternavisar för staten
och kommunerna. kan påDen kortare eller längre sikt beroendegöras

hur lång kedja indirekta effekter ska beaktas. regel-Enav som
bunden basredovisning, det frågahär bör så liteärsom om, som
möjligt bygga antaganden vilka effekter olika faktorer harom
varandra. dennaAv anledning nettoredovisningenbör här begränsas
till det omedelbara återförandet till offentlig sektor räknas bort.att
Det betyder skattepliktiga tranfereringar till beloppen efteratt anges
det inkomstskatten dragits bort. Exempelvis redovisas ålders-att
pensionerna här till det belopp återstår inkomstskatten dragitsnärsom

Skatteförmånerna i nettoredovisningen påstorlekenmotsvararav.
likvärdiga icke skattepliktiga bidrag. exempel dettaEtt ettvore
icke skattepliktigt bidrag för förtill och från arbetet iställetresor
avdraget. Enligt vad utredningen klargjorde inledningsvis i detta
avsnitt bör dock nettoredovisningen ibrutto den bemärkelsen attvara

utgifteralla statsbudgetens inkomstsida lyfts fram bland övriga
utgifter.
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hushållstransfereringarnamyckethurberäkningenNär görs avav
offentliga sektorn, fram-dentillbaka tillskatt gåri formsom av

respekti-går tillskattenockså delhurdet statenkommer stor somav
transferering-skattepliktigadeUngefär 30%till kommunerna. avve

skatt medantill kommunernavia hushållengår från staten somarna
informatio-ha dentillbaka till Attgårfåendast några staten.procent
vilken formavgörandenvärdefullt införbeslutsunderlageti är omnen

ha.förmåner börolika

skatteavvikelserSärskilt2.3.3 om

viktig del denskatteavvikelser utgörredovisningEn avenav
förslag till redovis-utredningensbeslutsunderlagetförbättring somav

olikaallaredovisningeniAmbitionen är göraattning innebär.
jämförbarhet.fåsynligaåtgärder att-

budgetförslagetregeringen imening börutredningensEnligt
de utgiftsområdenanslutning tilldirektskatteavvikelsernairedovisa

budgetberedning.sin Näranvända sigkommerriksdagen att avsom
för utgiftsom-fastläggerFinansutskottetförslagpåriksdagen ramarav
sig dentillfälleförst överfackutskottenrådena ska att yttrages
sammanhangutgiftsområde. dettaIför respektiveutgiftsnivånsamlade

ändradefram förslagläggamöjlighetocksåfackutskottenhar att om
skatteavvikel-redovisningkompletterandeavgifter.eller Enskatter av

dettaprövning ifackutskottensförunderlagbättreettgerserna
avseende.

delför Sverigesskatteavvikelser ärredovisningenEftersom nyav
redogörinte given,skatteavvikelserkvantifiera ärmetoden föroch att

beräkningardessasärskilt for huravsnittkortfattad i dettautredningen
bör göras.

mellan två olikaprincip skillnadeniskatteavvikelse mäterEn
fastställs, frånjämförelsenormkrävsdettaskatteregler. För att en

skatteförslag regeringenvarjeavvikelsen ska Ivilken mätas. nytt som
effektbudgeteffekter. Dennaförslagets ärredovisasframlägger även

regelsystemet ochgällandemellan deti skattskillnadenberäknad som
fall det gällandedettaiJämförelsenormenföreslagna. utgörsdet av

förändringen skatternajämförelsedäremotregelsystemet. Om avaven
skillnaden i skattavvikelsenperiod skaunder längre göras, ären

gällde förregelsystemoch detregelsystemetgällandemellan det som
därför det då gällandefallJämförelsenormeni dettajämförelseåret. är

regelsystemet.
med redovisningenalltså syftetjämförelsenormValet styrs avav

syften intresseraralltframförskatteavvikelser. Det är tre somav
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beslutsfattare; skatternas snedvridningseffekter, skatternas omför-
delningseffekter och skatternas budgeteffekter.

l ekonomisk teori beskrivs ofta skatternas snedvridningsefekter.
Exempel på sådana effekter de beteendeförändringarär skatternasom
orsakar. inkomstskattEn förändrar relativpriset mellan arbete och
fritid. inkomstskattenJu höjs, desto lägre blir priset på fritiden,mer
vilket innebär de ekonomiska incitamenten till arbete minskar.att
Teoretiskt klumpsummeskatt denär effektiva skatten förmest atten
finansiera samhälleliga åtaganden. Emellertid klumpsummeskattär en
inte praktiskt tillämpbar och dessutom uppfyller den inte de för-
delningspolitiska mål samhället har. empiriska forskningenDensom
inom optimal beskattning inriktas oftast på partiella analyser, ex-
empelvis skatternas inverkan på arbetskraftsutbudet. Att så falletär
beror inte enbart svårigheten genomföra totalanalys,att utanen

på verkligheten byggeräven successiva förändringaratt av
skattesystemet.

En redovisning skatternas omfördelningsejêkter oftastav avser en
jämförelse olika regelsystem eller mellan olika inkomstår. Enav

kan redovisningutgöras visaransats progressivite-annan av en som
omfördelande effekter. sådanEn jämförelsenorm kantens exempelvis

utgå ifrån proportionell inkomstskatt.en
För närvarande dock det primära intresset fokuseratär skatter-

budgetefekter. Emellertid begränsas analysen till enbartattnas
omfatta föreslagna förändringar i regelsystemen, dvs välnär en
skatteregel beslutad lämnas analysenär därhän. En kontinuerlig
uppföljning däremot kan innebära de ekonomiska bedömningar,att

gång låg till grund för beslutet, med tiden har förändrats isom en
sådan grad det tidigare beslutet bör sådanatt Enomprövas. upp-
följning kräver alternativ antingen i form attjämförelsenen norm, av

utifrån specifikt år ellergörs alternativett väljs.att en
Det också dettaär perspektiv den internationella redovisningenur som

skatteavvikelser vuxit fram.av
sådanEn bygger ofta enhetligt skattesystem. Inomettnorm

inkomstbeskattningen huvudprincipernaär alla inkomster skaatten av
beskattas, vilket innebär icke skattepliktigaäven transfereringaratt är
skatteawikelser. Exempel sådana avvikelser barnbidrag ochär
bostadstillägg. En princip enbart kostnader förär intäkternasattannan
förvärvande bör avdragsgilla. Kostnader för till och frånvara resor
arbetet avdragsgilla vid inkomstbesakttningenär till den del de
överstiger 6 000 kronor. Eftersom denna kostnader egentligentyp av

privata levnadskostnadcrär avdragsrätten skatteavvikelse.utgör en
Inom mervärdesskatteområdet gäller princip all yrkes-attsom

mässig omsättning ska skattepliktig. I den valda ska ävenvara normen
enhetlig skattesats tillämpas. Detta innebär de undantag föratten
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skatteavvikelser.för dagstidningargällerskatteplikt ärm msom
förmånavvikelsennormnivån på skattesatsen kanBeroende vara en

samtligakommertill 25 %sanktion. Omeller sättsnormenen
medan mångaförmånergällande reglernedåt enligtavvikelser utgöra

iställetsanktioneravvikelserna kommer sättsatt normenomvaraav
genomsnittliga skattesatsenexempelvis dentill lägre skattesats,en

inom EU.
ersättning grundassocialavgifterinnebär allförNormen att som

socialavgifter alternativtunderlag förskaarbete utgöra uttag av
ersättningenutgåSärskild löneskatt skalöneskatt.särskild om
försäkring.allmänför förmåner enligt lagengrundligger till om
ändamålsenligskaredovisning skatteavvikelserFör att varaaven

punktskatteområdetallmängiltig.bredbasig och Inombör skatten vara
skatterna,fram för deenbart tagitsdärför jämförelsenormer störrehar

vägtrañkskattfastighetsskatt,koldioxidskatt,energiskatt,dvs allmän
kraft. Skatter ochelektriskvid produktionsärskild skattsamt av

red0vis1sdärför intebörsmala skattebaseravgifter med som
regleringar. Iistället redovisasbörskatteavvikelser utan som
svavelskatten,uteslutitsdärförskatteavvikelser harredovisningen av

avgift utsläppbekämpningsmedelgödselmedel ochavgift på samt
energiproduktion.kväveoxider vidav

utifrån olika Denavvikelsen kanRedovisningen göras metocer.av
skattebortjfallsmetoden eng.internationelltmetodenvanligaste är

beräknas detavvikelsenenligt vilkenforegone, somrevenue
däremot deintressetavvikelsen orsakar. Omskattebortfall ärsom

avvikelsenvid slopandeuppstårbudgetförstärkningar ett avsom
metoddennaintäktsmetoden lanvänds eng. gain. äventasrevenue

hosbeteendeförändringar deochindirekta skatteeffektertillhänsyn
redovisningsyftet medhuvudsakligaEftersom detskattskyldiga. en

budgetförstärkningardeinte redovisaskatteavvikelser är att somav
slopande avvikelserviduppkommakan utan attett snaareav

ianvänds ibeslutsunderlaget i budgetprocessen,förbättra rapaorten
outlay equvalent.utgiftsekvivalentmetoden eng.iställetbilaga 4

användsiinternationellt enbart USA,för övrigtmetod,Denna som
för denkrävsbidrag beräknasskattepliktigainnebär det attatt som

opandeoförändrad videfter skainkomst skattskattskyldiges ett svara
iämför-blir dettaEffekten undantagetskatteavvikelsen. sättavav

statsbtdgetenstransfereringarskattepliktigaandrabart med
utgiftssida.

den slattskyl-bidrag tilllikställas medde avvikelsen kanfallI ett
finnsskatteförmån. Emellertidavvikelsen äendige utgör av-en

eller iegativtskatteuttaglikställas medkanvikelser extraettsom
skattesanktion.skatteavvikelsen Denfalldettabidrag. I utgör en

princiomfattar i enbartgjortsskatteavvikelsergenomgång somav
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avvikelser medför förmåner. Enbart de uppenbara skatte-mestsom
sanktionerna har redovisats. Inför eventuell regelbunden publice-en
ring skatteavvikelser planeras genomgång gällande skattelag-av en av
stiftning så fullständig redovisninggöras skattesank-ävenatt att en av
tioner kan göras.

redovisade avvikelsernaDe olika till sin konstruktion. Vissaär
avvikelser medför definitiva skattelättnader, exempelvis lägre skatte-

undantag från skatteplikt medan andra enbart innebärsatser, ettm
uppskjutande beskattningen. på deExempel företagensärav senare
avsättningartill periodiseringsfonder. Denna reserveringsmöj lighetkan
förmånsmässigt likställas med räntefri skattekredit.en

Valet mellan transferering via budgetens utgiftssida ochen en
skatteförmån bland beroende de administrativaär kost-annat av
naderna för stödet. vissa falll kan det för samhället mindrevara
kostsamt med skatteavvikelse jämfört med transfereringssystem.etten
Jämför diskussionen generella kontra behovsrelaterade bidrag.om

Avvikelserna redovisas både brutto- och nettobelopp. Isom
bruttoredovisningen finns det anledning skilja på saldopåverkandeatt
respektive icke saldopåverkande avvikelser. Barnbidraget enligtär

avvikelse, syftet med bidraget torde det i sinattnormen en men vara
helhet ska stöd. införandeEtt skatteplikt, vid oförändratettvara av
nettobidrag, kräver därför ökning bidraget, vilken finansierasen av
med den ökning skatten skatteplikt medför. En slopadav som en
avvikelse medför under sådana förutsättningar därför ingen budgetför-
stärkning.

Avvikelserna kan beräknas antingen kassamässigt eller periodise-
Eftersom regelsystemen och de bakomliggande ekonomiskarat.

faktorerna knutna till kalenderår har beräkningarnaär gjorts periodise-
rade kalenderår. Periodiserade beräkningar bättreutgör även ettper
underlag för långsiktiga beslut, eftersom de kassamässiga beräk-
ningarna inkluderar effekter beroräven enbart förskjutningarsom
i tiden För kunna komplettera redovisningen statsbudgetensatt av
utgiftssida med redovisningen skatteavvikelser, har budgetårs-av en
redovisning skatteavvikelser gjorts medelvärdetatt taav genom av
avvikelserna avseende kalenderåren 1994 och 1995.

ytterligareFör information metod och beräkningar hänvisas tillom
bilaga skatteavvikelser.4 om

2.4 Internationella jämförelser

Redovisningar förmåner till viss bransch eller för visstettav en
ändamål såväl inom Sverige.görs För utredningen detärutomsom
dock främst rapportering med spännvidd intresse förstörre ärsom av
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utredningentotalsammanställning denjämförelser. Någon somsom
land.någotutredningen funnit inte iföreslår såvitt annatgörs

i in-finns i andra länder ocherfarenheterdelFör att ta somav
förutom kontakter medutredningenorganisationer harternationella

ambassaderförfrågningar viagjortKommerskollegiet och NUTEK
Tyskland, USA, Holland,tjänstemän ihaft kontakter medoch

och OECD.Finland, Norge
för hur subventionerkortfattad redogörelseavsnitt följerdettal en

internationellaandra länder ochredovisas i någraförmånereller
redovisningarnauppdelning efterorganisationer. En görs ettavserom

entydiginte alltidUppdelningenmottagarperspektiv.elleravsändar- är
utifrånbedömningarfall används föri fleraredovisningarnaeftersom

pragmatisk, dvsocksåvisarperspektiven.båda Det är attatt ansatsen
används på flerainformationförståelig sätt äventillgänglig och om

korrekt.inte teoretisk helttillfälledet vid varje är
sammanställningarorganisationerochflera länder görs tl av ex

i särskilddocksocialforsäkringssektorn. Deitransfereringar görs
subventioner. dettamed linte tillsammansredovisasordning och t ex

socialförsäk-inomredovisningarvilkaavsnitt inte görssomanges
ringsområdet.

finns i bilagautomlandsvadinformationYtterligare görssomom
i bilagaskatteavvikelser beräknasi vilka länderoch särskilt3 om

Avsändarperspektivet2.4.1

OECD

medlemsländernasnettokost-ställerindustrikommittéOECDs samman
studera stödensSyftet i första handindustrin.nader för stöd till är att

förnettokostnadernaframindustristrukturen. Föreffekter att ta
och beräknasstödformernade olikaindustristöd netto.vägs samman

medlemslandvarjefram inettokostnader såledeslndustristödets tas
uppgifterna. bilagafram Idet NUTEKför svensk deloch är tarsom

industrikommit-informationsbladdetaljeratfinns exempel3 ett ur
databas.téns

Tyskland

prisbildningochsnedvridningar i konkurrensfrämstTyskland detl är
Subventionsberichti kredovisasriktar sig Därintresset mot. sensom

ekonominspåverkasärskiltfederal nivåde subventioner som anses
företagsubventioner tillinnebär förutomfunktionssätt. Det att
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inkluderas skatteförmåner och vissa transfereringar till hushåll. It ex
där bedömningvarje gränsfall vad ska räknas med.görs en av som

förSubventionsrapporten används också underlag budgetarbetetsom
och för besparingsbeting. Beloppen direkt från statsbud-bas tassom

redovisas brutto skatteförmåner jämställs här meddvs ochgeten,
subventioner på utgiftsidan. Eftersom redovisningen används i

uppgifterna budgeteffekterbudgetberedningen och visar det tyskatas
med i avsändarperspektivet det främsta syftetexemplet här även om

är ett annat.

USA

skatteförmåner beräknats underlag förhar sedan längel USA ettsom
Skatteförmånerna redovisas i särskiltbudgetberedningen. avsnitt iett

Ävenbudgetförslag till Budgetpresidentens kongressen. Congress
Office beräkning skatteavvikelser. Någon subven-CBO gör en av
tionsrapport inte fram i samtliga budgetutgifterUSAtas utan

ändamål för tydliggöra vad utgifterna går till.redovisas Enatta
fördelning skatteförmånernaändamål de ställsgörs även av men
inte direkt bredvid utgifterna i någon samlad redovisning. ofBureau

vilken informa-Census of har databas iDepartment Commerce en
tion fördelar sig geografiskt.finns federalt stöd och hur dettaomom

Finland

tillFinland publiceras skatteavvikelserna i bilaga budgetpro-I en
positionen. fördelas på ändamål och ställs bredvid motsvarandeDe
fördelning utgifterna på budgeten. exempel sammanställni-Ettav ur

finns i bilagagen

Holland

detaljerad beskrivning vadI Holland finns mycket ären av som
för hushållsubventioner. subvention räknas där förmåner ellerSom

företag stödjer särskilda syften exempelvis viss sortssom en-
konsumtion inkomstförstärkning.inte generell Anledningentmen ex-
till subventionsredovisning här återigen åtminstonegörs äratt en
delvis det första har genomgång alla subventionerFören annan. en av
gjorts för och åtgärda eventuella missförhållanden ellerutrönaatt
fusk. redovisningendet andra har grund förFör använts som

syftet det dockbesparingsarbetet. det inom detFör senare anses
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utgifterredovisningbredarefinansdepartementetholländska att aven
finns iuppgiftertill vilkaillustrationgrund. Enbättre somenvore

finns i bilagasubventionsredovisningenholländskaden

Mottagarperspektivet2.4.2

jordbrukskommittéOECDs

beräknings-ambitiösadejordbrukskommitté harOECDs mestaven
för Deteffekter ärförrnånernasförmetoderna mottagarna.mätaatt

subventions-medhållit längst görakommittéockså denna attsom
EquivalentSubsidyProducersberäknaGenomsammanställningar. att

förmånsformer.de flestavinsternaeffekternabeaktasPSE av

kommittéekonomiskpolitiskaOECDs

förarbetebedrivskommittéekonomiskpolitiska attettOECDsI
deolika förmånerför företagjämföra värdetochkunna mäta av

delsstöd,olikadels värdetjämföraSyfteterhåller. är att om-av
EfectiveAmbitionenolika branscher.mellanfattningen stöd attvarav

skulle innebäravilketberäknas,skulleERA attof AssistanceRate
vinstereffekt producenternassammanlagda togsolika åtgärders

Åtminstone gjortsbedömningendockförsta hari attfram. ett steg
allaikan beräknasmetoden inteenligt denuppgifter framtagna

vidfåttdärför ambitionernaoch har attmedlemsländer stanna
of Government AssistanceIndicatorsmått kindikatorer på detta s

FramIGA tas
förmånerredovisningföreslagitUtredningen har att aven
naturligt-avsändarperspektivet. Detutifrånskaregelbundet göras vore

beräkningarmedkompletterasskulle kunnadennavis bra avom
beräkningarna kost-kunna ställaeffekterna för Attmottagarna. av

ivärdefulltförbredvid värdetförnaderna mottagarenstaten vore
offentligadeeffektivisera användningenarbetet med att resurserna.av

understrykernäringslivetberäkningar förgäller sådanadetNär
för OECDsSverige aktivt arbetardärför viktenutredningen attattav

vidare ochgårAssistance lGAof Governmentprojekt för Indicators
ofEffective Ratesberäkningaromfattatillmöjligt utökas att avom

SverigeERA-beräkningar iståndfå tillAssistance ERA. Att vore
befintlig statistik; i förstautifråntroligtvisvärdefullt. kanDessa göras

avbearbetningochModellutvecklingnationalräkenskaperna.hand
vissakräver dockstatistiken resurser.
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GATT

definieratssubventionerharframgår avsnitt 2.2.1Som noggrantav
varjesubventionEnligt definitioneninom WTO. ärGATT ennumera

forprisstödöverföring inkomst- elleroffentlig inkl mottagarensom
Överföringen direktha formenkanförmån.karaktärenhar avav

eller potentiellakapitaltillskottlån,transferering bidrag, trans-
skatteavvikel-definierassubventionergarantier.fereringar Som även

allmänförutomoch tjänstertillhandahållandeoch av varorser
infrastruktur.

fori alla ländersubventionemaSammanställningar attgörs geav
företagmöjligt förkonkurrensvillkorför så likaförutsättningar som

in-fordet värdetEgentligen äri skilda länder. är mottagarna som av
beräknaderedovisasuppgiftersyfte deför detta ärtresse sommen

vad kanvarierar forförutsättningarnaeftersomolika tassätt som
Producers SubsidyenligtSverige värdenExempelvis lämnarfram.

företagfor övrigajordbruket medan beloppför ärEquivalent PSE
nettokostnadsmetoden.enligtberäknade

EU

uppgifter värdet förUnionen samlasEuropeiskadenInom om
olikaföretag i deerhålls. Syftetförmånerföretagen de är attsomav

för-lika villkor ochkonkurreramedlemsländerna ska kunna nya
unionen. Förmånernaoch godkännasmåste anmälas mätsmåner av

Equivalent.Gross Granthär som

Norge

företagtill med ERA.år värdet stödberäknas sedanl Norge ett avpar
centralbyrånstatiskapubliceratshar hittillsRapporten separat menav
tillsammans mediställetden skadet diskuteras presenterasom

statsbudgeten.

Finland

frami Finlandskatteavvikelser detFörutom även rapporttas en om
heller inäringslivsstödet har ERA. Intevilka effekter mätt som

bilaga tillpubliceratsERA-beräkningarnaFinland har ännu som
sådana planer.där finnsbudgetpropositionen ävenmen
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hur böroch3 När, envar

skeredovisning

bred redovisningföreslår utredningenavsnittframgått 2Som avenav
ändamål.för olikaoffentlig sektor lutgår frånförmånerde som

sådanvadpreciseratutredningenavsnittföljande enmeranger
frm.hur den börinnehålla ochredovisning bör tas

förmodasförhållandenutgår från deoch förslagResonemang som
sammanfalla med kalenderåretreformerats tillbudgetåretgälla när att

vilket sker 1997.

förslagUtredningens3.1

föreslårUtredningen

bilaga tillredovisningenpubliceringårlig rege-somavu
budgetproposition.vårproposition ochringens

redovisningenpubliceradegrund för dendatabas somenI
informationssökning.detaljeradföroch

redovisningen lagreg-föreslagnautredningendenatt avI
särskildutredas iskaden budgetlagleras som nugenom

ordning.
för framhuvudansvarigFinansdepartementet taattsomI

redovisningen.

informationenAnvändning3.2 av

förbudgetberedningenbudgetår inleds påbörjasSamtidigt ett nyttsom
arbetai förstadå underlag förRegeringen behöver stegatt ettnästa.

denUtredningen bedömerkommande året.för detfram riktlinjerna att
sanktioner kanförmåner ochredovisningen utgöraförslagna enav

såvälredovisningeneftersomdel beslutsunderlagetviktig gerav
offentlig sektorinomändamålvilkaöverblick över resursernasom

förmåner.enskildadetaljerad informationtillanvänds omsom
för den fortsatta budgetpro-också användaskan sedanRedovisningen

regeringskansliet.inomcessen
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Redovisningen förmåner och sanktioner i vårpropositionen kanav
for riksdagen underlag för prioriteringarde måsteäven utgöra ett som

Dessa preciseras efter hand tills fattasdess beslut igöras. decemberatt
års budget.nästaom

bredaDen redovisningen där alla förmånsformer redovisas samlat
bör således användas utgångspunkt för såväl regeringens ochsom
regeringskansliets arbete med budgeten för riksdagens ochsom

Ävenutskottens behandling den. partikanslier och enskildaav
ledamöter bör kunna ha användning den föreslagna redovisningen.av

och uppgifternal med finns tillgängliga för riksdagen deäratt
också betrakta offentliga. Alla så önskar kan då,att som som
eventuellt avgift, informationen.använda jämförelse kanSommot
riksdagens databas RlXLEX i vilken kan sökas frånnämnas text
betänkanden, propositioner m m.

Tidpunkt,3.3 sammanhang och form för

redovisning

Det viktigt redovisningen förmåner sanktioner färdig-ochär att av
publicerasställs och vid tidpunkter den kommer tillgör attsom

möjliga i budgetberedningen.största nytta
Regeringens budgetförslag kommer samlas1997 iatt0 m

budgetpropositionen läggs september. På våren,20senast senastsom
den april, lägger regeringen15 ekonomisk-politisk propositionen som
huvudsakligen innehåller bedömningar och riktlinjer för arbetet på
längre sikt.

riksdagsutredningenEnligt bör vårpropositionen förslag tillutöver
ändringar det löpande budgetårets utgifter och inkomster i korthetav
ha följande innehåll.

förnyad bedömning det ekonomiska läget med utblickar motI av
efterföljande år, allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken
inriktning på budgetpolitiken i längre perspektiv utifrånettI en
analys budgetutvecklingen följande femårsperiodnärmastav
riktlinjer för budgetpolitiken följande budgetårnärmastu
riktlinjer för vissa verksamhetsområden kommunernaI

Föreliggande utredning föreslår den föreslagna redovisningenatt
förmåner och sanktioner lagregleras den budgetlagav genom som nu

ska utredas i särskild ordning. bör innefatta kravDen årligen
redovisning de offentliga förmånerna och sanktionerna attsamtav
redovisningen bör lämnas i form bilaga till finansplanen i denav en
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budgetpropositionen. Huriochvårpropositionenekonomiska
till behoven.löpandedetalj böriskaredovisningen ut anpassasse

tillförslagframsåledesregeringenapril arbetarden l5Före
budgetåret,följandedetunderbudgetpolitiken närmastriktlinjer för

budgetförslag.sittläggertill höstendenvilketbudgetår fördvs det
totaladettroligenbudgetåretkommandeinför detRiktlinjerna anger

detaljeratmindreellerochsektoroffentligforutgiftsutrymmet mer
Underprioriteras.skasektorn ettoffentligaändamål i denolikahur

besparingskravutifrånfåprioriteringarna görasår kommer attflertal
i balans.statsfinansernaför fåatt

börjarregeringentillgängligfinnas närskaredovisningenFör att
offentlig sektorförekonomiskadet utrymmetdiskussionersina om

preliminärpolitikområden, börolikamellanprioriteringar enoch om
åretsunderredanregeringskanslietbruk iinterntföruppdatering göras

delar.följandekan byggamånader. Denförsta

åretpåbörjadeför detfastställtjustriksdagenstatsbudgetden
åretavslutadedet justutfall förprognos

årtidigareförutfall
finnasbörvilkenbudgetberäkninglångsiktigpreliminären

frammedarbetetbörjar taregeringen atttillgänglig när
budgetåretkommandeför detriktlinjer

besluts-detdelingåbörredovisningenpreliminära avDen som en
början.budgetberedningensiredanharregeringenunderlag som

medsedanInnehålletjusteras

årföregåendeförutfallpreliminärtdefinitivt evI
årinnevarandeförochtilläggsbudget prognosI

budgetberäkningen.långsiktigafärdigadenI

långsiktigadenberäkningenförformenhärkanDet att avnoteras
fråganutredsBlomprövning.undernärvarandeför ärutvecklingen a
konse-långsiktiga1994:06. DenFibudgetprognosutredningenav

bliberäknaskandenutvecklingenhittills visatharkvenskalkylen som
enskildafördelsstatsbudgeten,för heladelsfattasbeslutinga nyaom

regering-förutgångspunktdärmed kunnat utgöraharanslag. Den en
kommandeför detriktlinjertillförslagframmedarbete att taens
kommaskullekonsekvenskalkylen attlångsiktigadenåret. Om

anslagenskildaförutvecklingenvilkenberäkning imedersättas en
deutvecklingenberäkningnågoninnebär detframgår,inte att av

denienkeltpå sättkaninteåren göras ettframförliggande av
redovisningen.föreslagnautredningen



50 När, och hur... SOU 1995:36var

Publicering redovisningen sker tidigare framgått lämpligenav som
bilaga till ñnansplanen i vårpropositionen den 15 april.senastsom

Samtidigt bör detaljerade uppgifter finnas tillgängliga och uppdaterade
med utfall, för innevarande år inklusive förändringar iprognos
tilläggsbudget och fem år framåt enligt den långsiktiga budgetberäk-
ningen. Riksdagen kommer i och med det budgetåretatt nya samman-
faller med kalenderåret behandla regeringens förslag till riktlinjeratt
för budgetpolitiken under det kommande budgetåret under april-juni.
Redovisningen uppdateras sedan i och med regeringenatt presenterar
sitt budgetförslag i september. I bilaga till finansplanen redovisasen
då vilka effekter förslaget har fördelningen förmåner ochav
sanktioner mellan relevanta politikområden respektive utgiftsområden.
Huruvida redovisningen förmåner och sanktioner ska uppdaterasav
för eventuellatilläggsbudgetar perioderna mellan vårpropositionen och
budgetpropositionen i första hand resursfråga. redovisningenär Aven
bör det i vilket fall klart framgå den uppdaterades och hurnär senast
aktuell information den baserar sig på.

För det ska möjligt i bilagan fram redovisningatt att tavara en
med vad i övrigt framkommeröverenstämmer i vårpro-som som

positionen respektive budgetpropositionen krävs det tid och personal
för beräkning, analys, textändringar och tryckning efter det att
regeringen lagt fast sin ekonomiska bedömning. Erfarenhetsmässigt
sker detta mycket tidpunkten för trycklov. Utredningennära anser
dock det svårigheterna värdefullt med aktuellatt trots vore en
redovisning i samband med dessa propositioner och förhoppningen är

arbetet kan planeras så det låter sigatt att göras.
Figur illustrerar3.1 tidpunkter för redovisning mm.

Figur 3.1 Budgetberedning i regering och riksdag tidpunkter for förmånerredovisningsamt ochavsanktioner

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

I 2 3
I l I I I I I I I l I I II I I I l I l I l I I15 20 19-27 13-20

VÅP BP FiU, riksdag
till till riksdag beslut
riksdag riksdag stats-ram-

beslut budget

l Redovisningen förmåner och sanktioner forklar användningeni regeringensarbetemed budgetenav
2 Redovisningen förmåner VÅPoch sanktionerpubliceras uppdateradenligt beräkningar och förslag iav
3 Publicering budgetforslagetseffekter.av

VÅP várproposition
BP budgetproposition
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Innehåll3.4

sanktionerochförmånerredovisningeniinnehålletgällerVad av
delsska finnas,informationvilkendelsdetbehöver avgöras som

ha.skaredovisningenkvalitetochaktualitetvilken
redovisninguppdateradregelbundetföreslårUtredningen att en

såväldärdatabasDet utgörstvåtillgänglig sätt. enavgörs ena
i formandra ärfinnas. Detskainformationaggregeraddetaljerad som

publikation.trycktav en

databaseniInnehåll3.4.1

enskildainformationdetaljeradinnehållaföreslås omDatabasen
aggregeradefärdigavissasanktioner även samman-ochförmåner men

användbarbliförmåste dessutom attDatabasen an-geställningar.
uppgiftergrupperingar. Förutommöjligheter göravändaren att egna

bliberäknasellervarit ettsanktionemaochförmånemahur storaom
derasbeskrivningarhittakunnasnabbtviktigtdet avår,visst attär

fungerar.deoch hursyfte
bördatabaseninformationvilkentillförslagavsnittdettal ettges

lättillgängli-förställas attböruppgifternahurinnehålla och varaupp
riksdag kanochregering antasbeslutsfattarnaibehovdeför somga

ha.
detutvecklingtänkbarefter vad ärutformat avFörslaget är ensom

Finansdepartemen-användsnärvarandeförstatsbudgetsystem avsom
faktiskadetviddetmöjligtmycket attbudgetavdelning. Det ärtets

Då skamöjligheter.ytterligareframkommerdatabasenupprättandet av
härförslag presenterasDetdessa övervägas.naturligtvis som

vadutifrånrimligtutredningenvadtill sett somdockbegränsas som
finns.idag

efterföljandei den texten.förklarasochfigur 3.2iillustrerasFörslaget
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Figur 3.2 Ett exempel sökväg i databasen

Brutto eller netto

årVilket

FÖFlMÅNEFl OCH SANKTIONER I OFFENTLIG SEKTOR

FÖRMÃNERSTATLIGA OCH SANKTIONER

ändamålVilket

årVilka

FÖRMÅNER FÖR ÄNDAMÄLOCH SANKTIONER VISST

förmånsanktionVilken

FÖRMÃNINFORMATIONSBLAD OM VISS ELLER SANKTION

l exemplet väljer användaren först det brutto- ellerär nettobe-om
lopp, dvs fore eller efter inkomstskatt avsnittse 2.3.2, ärsom av
intresse. Väl inne i databasen kan brutto växlas och vicemot netto

Dessutom måste användaren i början vilket budgetårversa. ange som
ska studeras. Den aggregerade tabellen kan fram endast för årtas ett
i eftersom den skulle blitaget tredimensionell och därmedannars
svårläst. Däremot kan utvecklingen enskilda ändamål ellerav
förmåner studeras för flera år. detNär gäller skatteavvikelser kan
dock inte jämförelser mellan olika år pågöras försättsamma som
utgifter eftersom varje år har det då aktuella skattesystemet som norm.
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hur deöverblick överförstanvändarendatabasenI enges
sigfördelarsanktionernaochförmånernastatligarespektiveoffentliga

har.former deoch vilkaändamålolikamellan
användinternationelltändamål baserasiIndelningen en

theOfClassificationrekommenderadeFNdenenligtindelning av
löpandeRiksrevisionsverketOGC OFOf Government,F unctions som

förmånernagrupperingMedförhållanden.svenskatill avenanpassar
internationella jäm-såledesändamål kandessaisanktionernaoch

alltbli störrekommerbedömerutredningen attvilket avförelser göras
kanregeringenibudgetberedningenianvändbarbliFörintresse. att

politikområden.lämpligaiändamålen grupperas
indelningväljaiställetsitt arbeteförkanRiksdagsledamöterna en

förgällaskaaviseratsutgiftsområdendeiändamålen somav
olikamedarbetarriksdagochregeringlängeSåarbete.riksdagens

databaseniinformationenocksåmåsteändamålenindelningar av
enhet-frånutgår dockUtredningen attolika sätt. enkunna sorteras

utgiftsområdenmedeftersträvas systemetnärkommmerlighet att
bruk.itagits

eftergrupperadeändamålenfinnsredovisningenaggregeradedenI
deavsnitt 2.2.1i ärframkomhar. Somsyfte dehuvudsakligtvilket

marknadsmisslyckan-korrigeringnattväktarstaten,huvudsyftena avtre
deteftersom ärgruppering görsfördelningpolitik. Denna enochden

visstföråtgärdernavarför ettanalysför vidareutgångpunkt attbra se
beslutats.grundenändamål i

åtgärdernadelastabellernaaggregeradei deleddenandraPå den
dåhar. Detform devilkenefterhuvudgrupper omangesiupp

transfere-investering,konsumtion,offentligformenåtgärden har av
Indelningenskattesanktion.ellerregleringskatteförmån, övrigt,ring,

offentligdärSNANational Accountoffrån Systemdelvisutgår
offentliginomproducerasochtjänsterdekonsumtion är somvaror

tillgörsöverföringardetransfereringaroch är sompengarsektor av
eftersomkolumniredovisasSkatteförmånernasektorer.andra egenen

änsätt ut-beräknasoch annatutgiftsidan ettfinnsintede
dekolumn. FörÄven iredovisasregleringarnagifterna. egenen

ändamålvilkaendast inombeloppinga utansistnämnda anges
förmånernaVid sidanbetydelsefull.regleringar är avförekomsten av

kolumn.skattesanktionernaislutligenredovisas en
ochdetaljeringsgradenökasedankandatabasenAnvändaren av

vilka deframgår dåredovisningenändamål. Avvisststudera ett
ändamålet. Dejust detförsanktionernaoch ärförmånernaenskilda

har. Detdeformvilkenefterhuvudgrupperihärredovisas även
medjämfördatransfereringarna ärhursåledesframgår storat ex
nivåpå dennaredovisningenändamål. Avvarjeförskatteförmånerna

harregleringarområdenvilkaändamål inomvarjeockså förframgår
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betydelse förmånsform. När enskilt ändamålett studerassom kan som
dessutomnämnts tidserier med uppgifter för flera år fram med detas

reservationer gjorts kring detta vad gäller skatteavvikelser.som
För varje enskild förmån och skattesanktion finns slutligen ett

informationsblad med detaljerade uppgifter belopp, mål, konstruk-om
tion, karaktär finnsHär också tidsserie visarm hurm. en som
storleken förändrats under gångna år och hur den kan beräknas
utvecklas de kommande fem åren.

Om det så småningom visar sig intresse, kanvara av en mer
detaljerad redovisning fram i vilken utvecklingentas för vissaäven
delar förmåner och sanktioner framgår. Då skulle delarav dessaav
kunna studeras dels under ändamål i sin helhet,ett dels under en
enskild förmån. tänkbartEtt exempel barnbidragen specificeradevore
för första barnet, andra barnet bedömningEn får då görasosv. av
inom vilka områden behovet detaljerad statistik finns ochav mer om
denna finns tillgänglig.

På följande sidor visas i figurerna 3.3 3.6 hur tabeller och-
informationsblad i den föreslagna redovisningen förmåner ochav
sanktioner kan ut.se
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sektorfrån offentligFörmåner sanktioneroch3.3Figur

Politikområde Form
Övrigt Skatte-SummaRegler-Skatte-Trans-lnve-Kon-

sank-för-ingarför-ferer-ster-sum- måner tionermåneringaringartion

Nattväktarstaten
Försvar
Rättsväsende

skattTull och
Utrikesforvaltning

internationelloch
samverkan

förvaltningCentral

Korrigering av
marknadsmisslyckanden

naturvårdMiljöskydd,
energioch

ochUtbildning
forskning

Kommunikationer
Arbetsmarknads-

politik

Fördelningspolitik

Hushåll:
Ålderspensioner

ochVård omsorg,
handikappfrågor

Barnfamiljer
arbetsskade-Sjuk- o

försäkring 0
fortidspensioner

Invandring

organisationer:Företag,
Bostadsförsörjning
Näringsliv och

jordbruk
Samhällsplanering

regionaloch
utveckling

Fritidsverksamhet
kulturoch

Internationellt:
Internationellt

bistånd

Övrigt
Statsskuldräntor

utgifterÖvriga

SUMMA
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Figur 3.4 Statliga förmåner och sanktioner

Politikområde Form
ÖvrigtKon- Inve- Trans- Skatte- Regler- Summa Skatte- Avgifts- Statsbud-

ferer- för-ster- ingar lör-sum- sank- iinans- getenstion ingar ingar måner måner tioner ierad Lltgiits-
verk- sida
samhet

Nattväktarstaten
Försvar
Rättsväsende
Tull och skatt
Utrikesförvaltning

och internationell
samverkan

Central förvaltning

Korrigering av
marknadsmisslyckanden
Miljöskydd, naturvård

och energi
Utbildning och

forskning
Kommunikationer
Arbetsmarknads-

politik

Fördelningspolitik

Hushåll:
Ålderspensioner
Vård och omsorg,

handikappfrâgor
Barnfamiljer
Sjuk- arbetsskade-o

försäkring o
förtidspensioner

Invandring

Kommuner:
Bidrag från staten

till kommunsektom

Företag, organisationer:
Bostadsförsörjning
Näringsliv och

jordbruk
Samhällsplanering

och regional
utveckling

Fritidsverksamhet
och kultur

Internationellt:
Internationellt

bistånd

Öv rigt
§tatsskuldräntor
Ovriga utgifter

SUMMA
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ändamålvisstFörmåner sanktioner föroch3.5 ettFigur

Ändamål

199394 199495199293

Konsumtion
belopp

anslag 1
anslag 2

Investeringar
anslag l

Transfereringar
till hushålltransfereringar

anslag l
anslag 2

till företagtransfereringar
anslag 1

Övrigt

Skatteförmåner

Regleringar
betydelsefullaregleringarområdenvilka äruppräkning inomav

Summa

Skattesanktioner
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Figur 3.6 Informationsblad

förmånsanktionStatlig

LångsiktigPrognos Bud-Utfall
get

9596I997 1998 1999 20008990 9091 9192 9293 9394 94958485 8586 8687 8788 8889

Anslag
del l
del2

UtgiftsområdeRD:
PolitikeromrádeRK:
Ãndamålsområde:

Hela varav
fömiánen
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publikationenInnehåll i3.4.2

offentliga utredningenredovisning de förmånerna föreslårDen somav
publiceras bilaga till vårpropositionen respektive budgetpro-bör som

på informationen i databasen. säkerställapositionen bygger För att
åtminstone inledningsvis all information igod tillgänglighet bör

i tryckt form. elektroniska media kommer tilldatabasen finnas När
användning dock den tryckta delen begränsas tillallmän bör mermer

Publikationen bör dessutom innnehål-aggregerade sammanställningar.
beskrivning.verbalen

bearbetning statistikKällor och3.5 av

förslag inte ska komma innebärautredningensAmbitionen är attatt
Avsikten iomfattande informationsinsamling.någon är störstaattny

informationutsträckning använda befintlig sedanmöjliga som
förmånertill användning i redovisningenbearbetas för kommaatt av

och sanktioner.
och hur olikaresterande delarna avsnittde 3.5I anges varav

basen från vilken redovis-uppgifter idag beräknas kan ensom vara
fram. förmånerna beräknasförmåner och sanktionerning Hurtasav

redovisningenutgångspunkten för vilken informationi dessa källor är
förmedlar.

Bruttoredovisning3.5.1

finns på följandeUppgifter till redovisningens bruttodel hämta sätt.att

Statliga utgifter

för frånTill del kan uppgifter för bruttoredovisningen staten tasstor
utgiftsida. Riksrevisionsverket redovisar statsbudgetensstatsbudgetens

för innevarande år. inansdepartemen-utfall och inom Fgör prognoser
fram förutomlångsiktiga budgetberäkningar budgetförslagatttet tas

för efterföljande år arbetas fram. Informationen frånför statsbudgeten
finns i Finansdepartementetsbåda dessa källor samlad statsbud-

redovisningen förmåner och sanktioner fördelasFörgetsystem. av
anslag dels realekonomiskt i konsumtion, investeringar,statsbudgetens

efter vilket ändamål de har.transfereringar eller övrigt, dels För att
förmånsredovisning naturligtviskunna fram bra det väsentligtärta en

realekonomiska fördelning för gällerden vadRRVatt ansvarar
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statsbudgeten håller hög kvalitet. Icke skattepliktiga transfereringar
barnbidrag redovisas bruttoredovisningeni medtsom ex samma

belopp i statsbudgeten. Skillnaden det skattepliktigtmotsom om vore
redovisas istället skatteförmån. Vissa utgifter får hämtas frånsom
statsbudgetens inkomstsida. Uppgifter utgifter vid sidanstatensom av
statsbudgeten erhålls från Riksgäldskontoret eller de olika fonderna.

Kommunala utgifter

utgifter till redovisningen frånKommunernas Statistiska central-tas
byrån UppgifternaSCB. i redovisningen förmåner och sanktionerav

den kommunala sektorn kommmer åtminstone på två skiljasätt attom
sig från dem den statliga sektorn.om

det första bör redovisningen begränsas tillFör inte innehållaatt
detaljerad information samlat ändamål vad gäller kommu-änmer per

tveksamt resursinsatsen för få framDet i dettaär attnerna. om en
sammanhang relevant redovisning de enskilda förmånerna i allaav
kommuner står i propotion till värdet detta beslutsunderlag förav som
regering och riksdag.

uppgifternadet andra blir för kommunerna färdigaFör änsenare
för innebär offentligahela den sektorn ska studerasDetstaten. att om
får användaren fram tidigare år.ta ett

Till den del uppgifterna den konsoliderade offentliga sektornavser
måste mellan de olika delarna elimineras såströmmarna att om-
slutningen blåsesinte upp.

EU-stöd

Ungefär 95% EU-stöden redovisas statsbudgeten och kommeröverav
därmed automatiskt redovisningen förmånermed i ochäven av
sanktioner. Resterande 5% registreras enligt vad utredningen inhämtat

de inom Finansdepartementet uppgifteroch dessa förmåneräven om
finns således hämta där.att

Skatteavvikelser

redovisning skatteavvikelser bör tillEn brutto storlekgörasav en som
det skattepliktiga bidrag skulle kunna ersättamotsvarar som av-

vikelsen. sådan redovisning kan fram FinansdepartementetsEn tas av
skatteekonomiska enhet.
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Övrigt

På statsbudgeten finns vissa finansiella transaktioner i redovis-som
ningen förmåner och sanktioner förs under övrigt. Exempelav upp

lån så småningom tilldessa betalas tillbaka Somär staten.som
utlåningentidigare påpekats förmånen egentligen inteär utan
upplåningsränta.skillnaden mellan den får och dessränta staten

redovisningenföreslagna kan tills vidare följa redovisningenDen hur
alternativen kostnader försker statsbudgeten vad gälleröver men

förmån bör i fortsatta utvecklingsarbetet.denna detövervägastyp av
förmåner garantier framgå.Bland övriga bör värdetäven av

utgifter vid infriandet garantier för det den föreslagnaFörutom av av
redovisningen framgå utestående garantierna forhur deäven ärstora

ändamål.olika

Regleringar

sanktionerAvsikten det i redovisningen förmåner och skaär att av
på vilka områden det finns regleringar vilka kan försägasanges

ha verkan bidrag skulle ha. finns idagHärmottagaren samma som
ingen färdigdock samlad information hämta.att

finns sådan regleringar redovisningen åtminstonemängdDet atten
skullei första främst får begränsas till sådana kunnaett steg som

med bidrag till företag. regleringarExempel andraersättas som
således tills vidare får utelämnas tillstånd såsom för bankverksam-är
het, sändningsrättigheter för importlicenser eller undantag frånTV, t

förmånsregleringar tagitskonkurrenslagen. dessa med iNär ävenex
innebärredovisningen bör det regleringarövervägas somom

ekonomisk belastning kan med.tas
genomgång vilka regleringar gäller företag har initieratsEn av som

i regeringskansliet. fortlöpande för-Om den ska hållas åjour kan den
hoppningsvis så det till redovisningen förmånerna kanattanpassas av

vilka regleringar gäller för visst ändamål. Ett alternativettanges som
informationen frånhämta Kommerskollegiet och Jordbruksver-är att

ket täcker vilka koncessioner och gränsskydd i olika formersom
finns.som

Transfereringar vid särredovisning statenav

Vid särredovisning måste transfereringar till denstaten statensav
kommunala verksamheten till delenmed. De störstatas ettges som
generellt bidrag; den k påsen. uppdelning kan denDen görass som av
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landsting.och Demellan kommunergårför ärvartatt pengarnase
går till kommunernatransfereringarnaspecialdestinerade som

storlek påändamål. Uppgifterrespektiveredovisas under om
finns i statsbudgeten.transfereringarna till kommunerna

Informationsblad

kvalitativinformationsbladenfinns iförmånernas storlekFörutom
enskildaöverväganden kringvärdefull vidkaninformation varasom

fyllaföromfattande arbeteganskaInitialt krävsförmåner. attett
frånuppgifter hämtasvissa delar kaninformation. Tillmedbladen

sakkunska-finnsi övristatsbudgetsystemFinansdepartementets men
lagdgrunden välfackdepartementen.När ärtillgänglig vialättastpen

budgetbered-ide, påbörinformationsbladen sättfor somsamma
med defackdepartementenjusteraslöpande kunnaningen i övrigt, av

förändringar sker.som

Nettoredovisning3.5.2

bruttoredovis-nettoredovisningen frånskiljer sigSammanfattningsvis
ochförmåner för företaghushâllstransfereringar,gällervadningen

uppgifterna i brutto- ochsammanfallerövriga delarskatteavvikelser. l
fram påföljaktligenoch sättnettoredovisningarna tas somsamma

angivnanettoredovisningen hämtasavsnitt Förbeskrivits i 3.5.1.
följande källor.uppgifter från

hushålltillTransfereringar

ienskildauppgiftermikrodata, dvshjälp ettMed personeromav
fördelningspolitiskaFinansdepartementetsbefolkningen, kanurval av

in-sektornsoffentligaoch den övrigaräkna fram statensgrupp
hushåll.till Dentransfereringarsamtligakomstbeskattning av

frånbortdras sedanberäknaskandärigenominkomstskatt som
hushållstransfereringar-nettoutgiften förframför fåbruttobeloppen att

haftskullestorlek depå så till denuttrycksTransfereringarna sättna.
tilllika mycketändå skulleskattepliktigainte varitde gemenom

mottagarna.



64 och hur...När, SOU 1995:36var

Transfereringar till företag

nettokostnadsmetod använder för regelbundetDen NUTEK attsom
beräkna förmånerna till industriföretag hänsyn till avgifter ochtar
återbetalningar. Metoden således bild den egentligager en av

för för förmåner detta slag. uppgifter frånkostnaden Dessastaten av
gäller förmånerbör därför användas i nettoredovisningen vadNUTEK

utgifterna finns uppgifterför företag. Liksom för de kommunala om
endast tillgängliga i efterhand, dvs inganettokostnader görs.prognoser

förskillnaden mellan och nettobeloppenhur brutto-För äratt storse
förmåner får således användaren löpande redovisningendessa denav

år.studera avslutatett

Skatteavvikelser

till storlekredovisning skatteavvikelser börEn göras netto en somav
kunnadet icke skattepliktiga bidrag skulle ersättamotsvarar som av-

sådan redovisning kan fram Finansdepartementetsvikelsen. En tas av
skatteekonomiska enhet.

Produktionsansvar3.6

föreslår huvudansvaret förUtredningen Finansdepartementetatt ges
fram.redovisning förmåner och sanktionerregelbunden tasatt en av

Skälen till detta delen den information redovis-är störstaatt somav
vissafram inom delarningen bygger departementet äventas om
förhåll. Huvuddelen informationen beräk-hämtas från annat av

hämtas från det statsbudgetsystem används inomningarna som
Finansdepartementet finns dessutom denbudgetavdelningen. Inom

förenhet beräknar skatteavvikelser och den enhet som ansvararsom
beräkningarna vad gäller den kommunal ekonomin. detta talarFör

faktum anknytande dokument den långsiktigadetäven tatt exsom-
budgetberäkningen också fram inom departementet förtalartas-

information kan då hämtas från olika enheter inom Finans-detta.
och från övriga departementdepartementet sätt somsamma

vanligen sker i budgetberedningen och framtagandet dent ex av
långsiktiga budgetberäkningen. redovisning ocksåEn aktuell är
beroende följa vad händer i budgetberedningen vilketnäraattav som

Framför iendast kan ske i Finansdepartementet. allt budgetbe-
svårt informationenredningens slutskede kan det medattvara om

inte den centrala instansen har det avgörande Ytterligareansvaret. ett
för liggaoch avgörande skäl huvudansvaret bör hosannat att
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förmånerFinansdepartementet vikten redovisningen ochär attav av
operativt i budgetberedningen isanktioner kommer sättett

regeringskansliet.
Riksrevisionsverket skulle kunna alternativ vad gällerutgöra ett

produktionsansvaret. Verket arbetar redan idag med delar denstora av
förmåner och sanktioner tänktinformation redovisningen ärsom av

där följa budgetberedningen ochinnehålla. svårigheterna attatt
information dock utredningendärifrån delar övrigsamla gör attav

för produktionen.föreslår Finansdepartementet huvudansvarigtsom
delarfinns ellersedan bedömningen detbörDär göras momentom

håll utanför regeringskansliet.produceras inom ellerkan annatsom
synergieffekter tillvara bådeviktiga alla möjligheter tillDet är tasatt

regeringskansliet och i kontakterna medarbetet inomdet gällernär
frånmyndigheter. referensgrupp medoch andra EnRRV experter

Riksgäldskontoret börRiksrevisionsverket,Finansutskottet, avm
redovis-till arbetet inom regeringskansliet medskäl knytasdettaa

ningen.
frågan utifrån politiska utgångspunkterdet sedan gäller detNär om

objektivt och inte uttryckdet material framkan är ettantas att tassom
från skaviljeinriktning, utgår utredningen det inteför politisk atten

förför riksdagen hysa betänkligheteri denna delfinnas anledning att
antalredovsning det här fråga Redanden görsär etttyp om. nuav

tillredovisningar inom Finansdepartementet avrapporterassom
antagandenriksdagen. Utredningen vill framhålla vikten attav m m

i redovisningen förmåner och sanktioneranvänds även avsom
Likaså viktigare förändringar i beräknings-redovisas böröppet.

metoden anges.
löpande det viktigtredovisningen väl producerasNär är ävenatt

faktiskalöpande och bedömningar denutvärdering sker görs av var
olika delar ske.produktionens bör

Produktionskostnader3.7

föreslagna redovisningenför löpande hålla denKostnaderna att av
naturligtvis vilkensanktioner uppdaterad berorförmåner och

detaljerings-ambitionsnivå väljs. gäller både bredden ochDetsom
Betydelsefullt också hur mycket informationsbladet skagraden. är

inte minst hur oftaAvgörande för resursåtgången sistomfatta. är men
sanktioner ska uppdateras ochredovisningen förmåner ochav

analyseras.utvecklingen beskrivas och
för upprätthållabedömning detUtredningens är attatt en an-

statligagodtagbar redovisningoch kvalitetesmässigtvändbar av
sammanhållandeåtminstoneförmåner och skattesanktioner krävs 3-4

3 l5-0409
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vissa perioder flera arbetarårsarbetskrafter. Under krävs att personer
andra kanske inte behövs någonredovisningen medan det undermed

utvärderingenheltid sig just detta. Vid den löpandepå ägnarsom
bedömningar fördebör det även göras avsatts taom resurser som

storlek förredovisningen förmåner och sanktionerfram rättär avav
eftersom redovisningenbli tillförlitlig och användbar. Alltden skaatt

till omfatta kommunerna får be-stegvis byggssedan ut att m m
vilkaambitionsnivån ska ochdömningar göras sättas resurserav var

detta kräver.
sammanhållandetidigare framkommit kommer deSom utöver

regeringskansliet bli involverademånga andra inomkrafterna atta
sanktioner.till redovisningen förmåner ochuppgiftslämnare avsom

samord-vill därför återigen understryka viktenUtredningen attav
i budgetbe-utnyttjas med vad i övrigtningsmöjligheterna görssom

redningen.
ytterligare fördet behövasInledningsvis kommer att resurser

för informations-Rutiner måste utvecklas hurutvecklingsarbetet.
for hur sortering och beräkningar på bästaska ske ochinsamlingen

initialt för dataprogram-kan ske automatiskt. krävsHärsätt resurser
fram användarvänlig databas.mering liksom för att ta en

databaseninformation måste läggas ihel del grundläggandeEn
informationsbladen bli fullständiga.för ska Detta görsatt t ex

fårtidigare bäst fackdepartemententroligen, nämnts, attsom genom
sinaför lägga information anslagenett att mansvar om m

områden.respektive
bedömningen det för utveckla redovis-Utredningen gör att att

sammanhållandeförmåner och sanktioner deningen 3-4utöverav
konsultinsatser förårsarbetskrafterna under år dessutom behövsettca

datasystemering och programmering.
lämpligastvarje utredning föreslå hur dess förslagåliggerDet att

börfnarrsieras. Användningen det förbättrade beslutsunderlag somav
redovisningen förmåner subventioner bör möjlighetoch utgör geav

offentliga Utredningentill bättre utnyttjande de harav resurserna.
uppfattat höjd ambitionsnivå för framtagande denallmänt typen av

information redovisningen denfinansiell Avutgör. an-somav
någonledningen det inte relevant peka produktär att ut avannan

för finansiera den löpandekaraktär bör borttas attsomsamma
redovisning. anledningproduktionen denna En är attattav annan

förområdet för närvarande under omprövningdelar inom ärstora
därför idag inte med säkerhet gårvidareutveckling och det sägaattatt

fram.finansiell information kommer Devilken övrig tasattsom
står regeringskansliets förfogande anvisastill över ettsomresurser

första huvudtiteln. Utredningen intesärskilt ramanslag under attanser
regeringen disponera dettaden hur bördet ankommer att ange



SOU 1995:36 När, och hur... 67var

anslag. En utgångspunkt bör ändå produktionen denattvara av
föreslagna redovisningen finansieras regeringen görattgenom
omprioriteringar inom verksamheteni regeringskansliet stabsmyn-och
digheterna.

Utvecklingsarbetet för möjliggöra produktionen redovis-att av
ningen förmåner och sanktioner bör kunna finansieras inomav ramen
för de medel för utvecklingsarbete inom Finansdeparte-avsattssom
mentet.
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och sanktionernaförmånerna

sitt förslag till hurredogjort förutredningenföregående avsnitt harI
Till vissa delarredovisas.offentliga förmånerna börstatligade resp

befintlig statistik. Andrabearbetningkan direkt meddetta göras av
vad kanmodellutvecklingomfattandedelar kräver än görassommer

förfogande.haft till sittutredningen harunder den tid
redovisningen redandeldendetta avsnittI presenteras som nuav

har valtUtredningenutredningens arbete.fram ikunnat atttas
statliga förmånerfaktiska redovisningendenkoncentrera samt
Förmånerna redovisas härsammanställningarna.aggregeradede mer

redovisningenföranvändespolitikområdenfördelade på de som a
kompletteringspropositionenkonsekvenskalkylen ii långsiktigaden
utgiftsomräden, vilka detbörjar arbeta medriksdagen1994. När nu

tillgänglig medfinnas dennaredovisningenförslag till, börfinns även
föreslagnaindelning i deberäkning med denindelning. Någon

utredning eftersomi förliggandeinte gjortsutgiftsområdena har
fårdigställts förintestatsbudgetsystemFinansdepartementets ännu

mellan regering ochutgiftsgrupperingarnasamordningdetta. En av
med framarbetetnaturligtvis underlättariksdag skulle även att ta

redovisningenLöpande skaförmåner och sanktioner.redovisningen av
enligt delsefter ändamål COFOGfinnas grupperadsedan dessutom
standard vilketöverenskommeninternationelltför det äratt geren

indel-dels för deninternationella jämförelser,förutsättningar för att
tiden.ningen inte ändrasi princip över

statistikbefintligKompletteringar4.1 av

från befintligt material.kartläggningen utgåttmöjligt harSå långt
utrednings-i självadock gjorts, förutomkompletteringar harVissa

expertbilagor.konsultuppdrag ocharbetet, genom



de statliga...70 Hur SOU 1995:36ärstora

och4.1.1 Konsultrapport expertbilagor

Utredningens Schubert har i bilaga beskrivitGöran 2 detexpert
bakomliggande till utredningens ställningstagandenresonemanget

statligaoffentligaangående hur den verksamheten bör redovisas. l
klassificeringbilagan och indelning verksamheternapresenteras aven

utredningen bra underlag för budgetberedningenettanser varasom
och bra utgångspunkt för vidare anlays resursfördelningen inomen av
offentliga sektorn. bilagan diskuteras begreppet subvention ochI även
vad skulle kunna inkluderas i sådant.ettsom

utredningenProfessor Nils har uppdrag gjortMattsson ävenav
genomgång skattelagstiftningen för antal punktskatter.etten av

förUtifrån detta arbete har avvikelser kunna redovisas energiskatt,
koldioxidskatt, vägtrafikskatt, fastighetsskatt och de särskilda skatter

utgår på produktion elektrisk kraft. Emellertid framtagandetärsom av
för dessa skatter betydligt svårare jämfört med övrigaav en norm

bilaga skatteavvikelser finns därför två alternativaskatter. 4I om
för koldioxidskatten.redovisade energiskatten och Den valdanormer
likhet befintligahar med det regelsystemetstörre attnormen genom

högre normskattesats tillämpas för energi for ochtransporteren
likauppvärmning medan den alternativa normskattesatsen obe-är

roende för vilket ändamål energin förbrukas. valdaDen normenav
redovisar femton avvikelser, förmånertolv grundar och trevarav som

tjugoåttagrundar sanktioner. alternativa redovisarDensom normen
avvikelser, förmånertjugoen och sju sanktioner. Valetvarav av norm

återigen kopplingen mellan syftet redovisningenmed ochaccentuerar
den valda normen.

bilagan skatteavvikelser finns förslag hur redovisningl ettom en
skatteavvikelser skulle kunna omfattarRedovisningengöras.av

avvikelser inom inkomstskatten, socialavgifter löneskatt,och särskild
mervärdesskatten, energiskatten, koldioxidskatten, vägtrafrkskatten,
fastighetsskatten de särskilda skatterna produktion elektrisksamt av
kraft.

hel del avvikelserna har inte kunnat kvantiñeratsEn beroendeav
på underlag för beräkningar saknas. Avvikelserna redovisadeatt är
efter skatteslag, ändamål utgiftsområden.och redovisasDessutom
exempel på olika stöd brutto och inklusive respektivetyper nettoav
exklusive skatteavvikelser.

Beräkningarna skatteavvikelserna marginalberäkningar, vil-ärav
ket innebär varje delberäkning har gjorts marginalen. Dettaatt
innebär de enskilda skatteavvikelserna egentligen inte böratt

eftersom korrekt beräknad skatteavvikelse för samtligasummeras, en
avvikelser kommer avvika från summeringen de enskildaatt av
avvikelserna.
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Utredningsarbetet4.1.2

kartläggningen tidsmässigahar vad gällerUtredningens arbeteeget av
utgå ifrånenligt direktiven haftutredningenskäl och eftersom att

huvudsakligentill Arbetet harbefintligt material begränsats staten.
områden.följande fyrainriktats på

från olika källor.informationmodell för föra1 En att samman
olika håll såframinformationBearbetning den2 tassomav

uppgifter utredningendemöjligaste månden i motsvararatt
redovisning.finnas iböranser en

informationenoch redovisamodell for kunna3 En att gruppera
på önskvärt sätt.

vad kartläggningen visar.till4 Kommentarer

förmåner och vissastatligaKartläggning4.2 av
skattesanktioner

förts i avsnitt och hur2 3utgångspunkt i deMed omsomresonemang
gjorts de statligakartläggningredovisning bör harut avse enen

förfinns idag har bearbetatsförmånerna. informationDen attsom
på önskvärtkunna ställas sätt.samman

det statisk redovis-vill återigen understrykaUtredningen äratt en
beräknade för siginnebär beloppen ochning Det ärgörs. att varsom

exempelvisförutsättningar då gällde.med de Detta gör att om ensom
det beloppbesparingen oftast inteförmån bort så motsvarartas som

förmåner och sanktioner.enligt redovisningenförmånen uppgår till av
ha effekter det beloppförändring kan i vissa fallEn utöverstora som

Besparingarna får därförredovisningen för viss förmån.i enanges
fånga olika följdeffekterordning förberäknas i att uppannan

i andra sammanhangutgifter. sak gällerinkomster eller andra Samma
i statsbudgeten.tsom ex

informationreservationerna intressantKartläggningen trots omger
olika åtgärder och hurförmånerna. visar storleksordningenDen av

sig mellan olika ändamål.förmånerna fördelar

Kartläggning brutto4.2.1

ställs utgifter bredvidbruttoredovisningen de statliga förmånernaI av
utgiftsekvivalenter. den löpandeuttryckta lskatteavvikelser som

innebär förmånerantalet regleringarredovisningen bör dessutom som



de statliga...72 Hur SOU 1995:36ärstora

och med detta samlad bildl de statliga åtgärderna föranges. ges en av
skilda ändamål.

Figur visar hur information förts4.1 och bearbetats för attsamman
sedan presenteras.

förmånerFigur 4.1 Informationsflöden för redovisning statliga bruttoav

realekonomisk utgifter
fördelning utanförav

påstatsbudgetens utgifter skatte-stats- garan-
avnslaginkl. statsbudgetens budgeten awikelser tier
huvuddelen inkomstsida inkl. visstav
EU-stödet EU-stöd

formåner på politikområdenstatliga fördelade regieñngar
förmånernafördelningrealekonomisk inomav

politikområdevarje

sammanställningaggregerad detaljerade informationsblad

Huvuddelen uppgifterna kommer från realekonomiskav en
fördelning statsbudgetens anslag vilken det framgårav av om
förmånerna har formen statlig konsumtion, investering ellerav
transferering. Utifrån denna anslagen för första pådet poli-sorteras
tikområden, för det andra realekonomiskt inom varje politikområde

för tredje såoch det anslagen kommer i ordning efter huvudtitelatt
och littra.

utgifterDe nettoredovisas på statsbudgetens inkomstsida lyftssom
fram och fördelas på politikområde och realekonomiskt.

Förmåner utanför statsbudgeten fördelas de på politikområdenäven
klassificerasoch realekonomiskt.

bruttoberåknade skatteavvikelsernasamtDe regleringarna fördelas
på politikområden.

All information samlas sedan så varje politikområde kanatt
studeras vad gäller vilka enskilda förmåner finns inom detta ochsom
hur fördelar sigde mellan olika förmånsformer.

Utifrån redovisningen politikområde sedan aggregeradgörsper en
sammanställning där de förmånernasammanlagda skattesanktio-samt

inom varje politikområde framgår framgår ocksåDet hurnerna
mycket förmånerna har formen konsumtion, investering,av som av
transferering, skatteförmån, reglering eller något annat.
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förmånernaKartläggning4.2.2 nettoav

vad gäller hus-uppgifternanettoredovisningenfå fram ersättsFör att
med nettoberäk-skatteavvikelserindustristöd ochhållstransfereringar,

särskilda källor.frånhämtatsharningar. Dessa
fördelningspolitiskahar denhushållstransfereringarnaVad gäller

statligmyckethurtagit framFinansdepartementetinomgruppen
offentligatilltillbakagårkommunal inkomstskattrespektive som

sektorn.
finns detefterhandinettoberäkningar görsEftersom NUTEKs

199394förberäkningarendast199495uppgifteringa utanännu om
våren.underfárdigställsvilka

beräknatharskatteekonomiska enhetFinansdepartementets
utgiftsekvivalenterskatteavvikelsernas netto.

och vissaförmånemaFördelning4.3 av
politikområdenskattesanktioner

skattesanktionervissa ärförmånerna ochvisas hurtabell 4.1I stora
löpandepolitikområden. denlskildasig påfördelardeoch hurbrutto

tankensanktionerochförmåner ärredovisningenproduktionen avav
fördeladinfonnationenmedfinnasredovisning skamotsvarandeatt

enligtändamålochmedarbetarriksdagenutgiftsomrâdende som
COFOG.
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förmåner skattesanktioner 199495, miljTabell 4.1 Statliga och vissa kr
på for 199495 i budgetpropositionen 1995Baserad prognosen

Politikområde Form

Övrigt Skatte- Regler- Summa Skatte-Investe- Trans- Stats-Konsum-
ferer- förmán- ingar sank-tion ringar för- budgetens

måner tioner utgifts-ingar er
sida

Nattväktarstaten
761 558 40913Försvar 38724 871 0 40913

231 2288 66 0 21109 109Rättsväsende 18525 21
och 0 0 109 0 7530 7530Tull skatt 7421

Utrikesförvalming
internationelloch

3 1681 0 0 4427samverkan 2744 4427..förvaltning 178 2180 0 7799Central 5371 70 5619..
Korrigering av
marknadsmisslyckanden
Miljöskydd, naturvård

1053 8 6870 9070 -490och energi 998 140 2200
Utbildning och

forskning 22853 382 18694 9394 6219 57542 43022
Kommunikationer 3681 124 8735 4011412912 14661 31379
Arbetsmarknads-

politik 90876 0 13126 1087534587 163 42629

Fördelningspolitik

Hushåll:
Ålderspensioner 1026 0 180241 O 28651 209918 66417
Vård och omsorg,
handikappfrâgor 1267 3 9219 7 1888 12385 10497
Barnfamiljer 10 0 51214 0 20131 71356 35330
Sjuk- arbetsskade-0

Försäkringar0
törtidspensioner 593364806 0 184 3451 67778 26013

Invandring 91539 9783 12 0 11343 11343

Kommuner:
Bidrag från staten

till kommunsektom 10 0 46366 0 0 46375 46375

Företag, organisationer:
Bostadsförsörjning 175 0 32068 52 32208 64503 -8167 32295
Näringsliv och

jordbruk 1781 58 4295 65 15686 21884 -1640 6198
Samhällsplanering

regionaloch
utveckling 789 7 2527 62 1093 4478 3384

Fritidsverksamhet
kulturoch 935 0 3843 109 9055 13941 4886

Internationellt:
Internationellt

bistånd 766 5 14236 0 0 15009 15009

Övrigt
Statsskuldräntor 1086 0 117000 0 0 118086 118086..Ovriga utgifter 112 0 9773 2000 22385 34270 -215 16851

SUMMA 128437 16603 659113 14932 169498 988582 -10512 586347
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på den information redovisasi bilagaTabell 4.1 bygger Avsom
bilagan förmånernaframgår hur de enskilda och de redovisasärstora
där grupperade efter vilken form de har. Vad gäller de förmåner som
har formen statlig konsumtion redovisningen i bilaga enligt5ärav
utredningens mening alltför detaljerad. bör räcka och bättreDet ger

konsumtionsutgifterna redovisas tillsammans.överblick de olikaom
föreslagnakunna till datarutin vid utvecklandet denDetta bör göras av

redovisningen.
Tabell visar nattväktarstaten mindre tiondel de4.1 äntaratt en av

anspråk. Ungefär två tiondelar används förstatliga i attresurserna
korrigera marknadsmisslyckanden medan huvuddelen resursernaav

omfördelning.går till områden med inslagstora av
ojämförligt de statligapolitikområde andelDet störsttarsom av

anspråk ålderspensionerna med folkpensioner och ATP-resursernai är
Arbetsmarknadspolitik ochpensioner de posterna. stats-tungasom

kraftigt de åren och idag någrakuldräntorna har vuxit ärsenaste av
de områdena. Vidare socialförsäkringssys-resurskrävande ärmest

bostadsförsörjning jämte utbildning ochbarnfamiljerna ochtemen,
går.forskning politikområden till vilka delarstora statensav resurser

framgår tydligare i statsbudgeten hurtabellAv 4.1 än stora
utgifterna innevarande år inom pensionssystemen, arbetsmarknad-är
spolitiken, arbetsskade- och föräldraförsäkringarna. Redovis-sjuk-,
ningen skatteförmånerna visar dessa till används detnärstörstaattav

Åtgärderbarnfamiljer.gäller bostadsförsörjning, pensionärer och
förhållandevisskattesidan inom bostadsförsörjningen ianvänds

i form skattesanktioner.betydande omfattning även av
uppställd tabell visarTabell l4.2 är sättsamma som men

istället förmånsbeloppen efter statlig inkomstskatt.netto
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förmåner 199495,Statliga vissa skattesanktioner milj kr,Tabell 4.2 och netto
på budgetpropositionen 1995för 199495 iBaserad prognosen

Politikområde Form

Övrigt Skatte-Skatte- Regler- Summa Stats-Konsum- lnveste- Trans-
sank-ferer- förmån- ingar 11år- budgetenstion ringar

måner tioner utgiñs-ingar er
sida

Nattväktarstaten
40913 40913761 558 0Försvar 38724 871
21109 21109231 2288 66 0Rättsväsende 18525

75300 7530och 0 0 109Tull skatt 7421
Utrikesforvaltning

internationelloch
44271681 0 0 4427samverkan 2744 3
56197799förvaltning 5371 70 178 2180 0Central

Korrigering av
marknadsmisslyckanden
Miljöskydd, naturvård

6640 -330 2200140 1053 8 4440och energi 998
Utbildning och

4302218666 9394 1 51295forskning 22853 382
37769 313793681 124 6390Kommunikationer 12912 14661

Arbetsmarknads-
42629100159politik 163 89423 0 59854587

Fördelningspolitik

Hushåll.
Ålderspensioner 664170 5943 1849701026 0 178001
Vård och omsorg,

104979219 894 11391handikappfrâgor 1267 3 7
35330Barnfamiljer O 50448 0 0 5045910

Sjuk- arbetsskada-o
försäkringar o

26013förtidspensioner 0 58049 184 0 630404806
Invandring 9783 0 11343 113431539 9 12

Kommuner:
Bidrag från staten

463750 46375till kommunsektom 10 O 46366 0

Företag, organisationer:
-5914 3229532068 52 22868 55163Bostadsförsörjning 175 0

Näringsliv och
-1230 61984295 9535 15733jordbruk 1781 58 65

Samhällsplanering
och regional

760 4144 3384utveckling 789 7 2527 62
Fritidsverksamhet

488611676och kultur 935 0 3843 109 6790

Internationellt:
Internationellt

bistånd 14236 0 0 15009 15009766 5

Övrigt
118086 118086Statsskuldräntor 1086 0 117000 0 0 ..Övriga 2000 14786 26671 -150 11685utgifter 112 0 9773

891501 -7624 58634714932 78392SUMMA 128437 16603 653338
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sigvisar detförmånerna beräknasstatligadeOm netto att
lägre belopp. Dåmiljarder kronorcirka 100utgifterna ettmotsvarar

från hushållstrans-bortinkomstskatten räknatsstatligahar den
till storlekräknats denskatteförmånernaochfereringarna om

redovisningVidbidrag skulle ha.skattepliktigalikvärdiga icke av
ochskillnaden mellan bruttosanktionerochstatliga förmåner nettoär

tillbaka tillgården skatthushållstransfereringarnaför staten avsom
skatteförmånernaförtransfereringar. Skillnaden utgörsexisterande

eftersom det vadinkomstskattenkommunaladen ärdäremot ävenav
respektivemedinrättandet bidragbli vidskulleutgift utanstatens av -

skatteavvikelsen.förskatteplikt istället-
hushållstrans-liten delgår endastframgår tabell 4.2Som avenav

fårform skatt. Detill itillbakafereringarna staten grupper somav
Vadstatlig skatt.de betalarallmänhet inteiförmåner tillhör somsom

statliga förmånernettoredovisningframgår statensinte sett uravav en
betalar.kommunalskattmyckethurperspektiv däremot mottagarnaär
indirektvia hushållenmiljarder kronorcirka 90sigDet rör somom

redovis-framgår däremotDettagår till kommunerna.från staten om
offentliga sektorn.denför helaningen framtas

förmånsformerolikaOmfattning4.4 av

formenförmånernastatligadel har deövervägandeTill absolut av
sammanlagdaavidetvå tredjedelartransfereringar. Dessa motsvarar

huvudsakligen mellansigtredjedel fördelarResterandeförmånerna.
denredovisning helastatlig konsumtion. Vidskatteförmåner och aven

andel.betydligtkonsumtionen haskulle störresektornoffentliga en
deavsnitt konstaterasföregåendetabellerna iutifrån attkanDet

huvudsakligenupprätthålla nattväktarstatenåtgärderna förstatliga att
transfereringar finns dockkonsumtion. Inslagstatligformenhar avav

skatteförmåner.ingadäremothär störreäven men
används alla formermarknadsmisslyckandenkorrigeraFör att av

delkonsumtionenstatligaförmåner. utgörDen stor amen p gen
dennatransfereringarna inom ännuarbetslöshetdagens höga är grupp

större.
förmånernade statligafördelningspolitiken har inte oväntatinom

skatteförmåner.ochtransfereringarformendelentill största av
politikområdenatillkoncentreradehuvudsakligenSkatteförmånerna är

näringsliv ochbarnfamiljerålderspensioner,bostadsförsörjning, samt
näringslivbostadsförsörjningpolitikområdenajordbruk. Inom samt

skattesanktionerdedelendenjordbruk finnsoch störstaäven somav
beräknats.här har
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örmånemas fördelning4.5 F på mottagare

4.5.1 Mottagare transfereringarav

grupperingDen idag går utifrån Finansdepartementetsgöraattsom
statsbudgetsystem för hur de statliga förmånerna för delat sigatt se
mellan olika gruppering transfereringarna.ärmottagare en av

den detaljeradeAv redovisningen förmånerna för varjemer av
politikområde finns i bilaga framgår5 hur transfereringarnasom
fördelar sig på olika såsom hushåll, företag Enmottagare osv.
sammanställning detta visas i tabell framgår4.3. Där det överattav
hälften transfereringarna går till hushållen och det helt domineran-av
de politikområdet ålderspensionerna.är

Varje anslag klassificeras tillhörande endast politikområdeettsom
mindre delar det hör till Utredningenoavsett ett annat.om av

sedan politikområdena efter vilken sektor de huvudsakligengrupperar
riktar sig tabell 4.3 framgårAv det inom polikområdenmot. att som

huvudsakligen hushåll då finns mindre delart även trans-ex avser
fereringar till företag.t ex
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199495, milj krtransfereringarförmåner i formStatligaTabell 4.3 av
1995budgetpropositionen199495 ipå förBaserad prognosen

Transfereringar tillPolitikomráde
SummaUtlandet RäntorKommu-Orga-Hushåll Företag

nisa- ner
tioner

Nattväktarstaten
7610268048339106Försvar 2288014380080149Rättsväsende

0000000och skattTull
internationellochUtrikesförvaltning

168100135520810612samverkan 17800l3 1174förvaltningCentral
Korrigering av
marknadsmisslyckanden

1053010818938498220energiochnaturvårdMiljöskydd,
186943981051121556996510591forskningUtbildning och
3681013663383614460Kommunikationer

9087600 450742741996762129Arbetsmarknadspolitik
Fördelningspolitik

Hushåll:
18024100000180241Ålderspensioner

921903246076735203handikappfrågorVård och omsorg, 512140539903045812Barnfamiljer
arbetsskadeforsäkringSjuk- o 593369215510015257541förtidspensionoch 97830936535015351Invandring

Kommuner: 463660463610500kommunsektomtillfrånBidrag staten
organisationer:Företag, 3206806310329263304778Bostadsförsöijning 429520131019540524jordbrukNäringsliv och

Samhällsplaneringoch
252700 15727420960utvecklingregional 38430305821211169239kulturochFritidsverksamhet

Internationellt:
14236013229 01260882biståndInternationellt

Övrigt
117000170000 10000Statsskuldräntor 977309008 5512086Övriga 0utgifter
65911311751076316239561505057949368332SUMMA
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Fördelning förmånerna4.5.2 mellan kvinnor och mänav

utredningens direktiv skillnaderl mellan kvinnor ochatt mänanges
ska redovisas där så relevant. Tanken det informations-är är att av
bladen framgåska hur andelar respektivestora mottagarnaav
målgrupperna kvinnor respektive Intressant statistikär män.som om
hur statliga förmånerna fördelarde sig mellan kvinnor finnsoch män
färdig endast inom vissa områden för redovisning i utredningens
kartläggning. På vissa områden skulle sådan statistik kunna framtas
medan det andra inte finns sådan information.

Följande exempel bild vad utredningen medger en av avser
informationintressant i detta sammanhang.

statsbudgeten finnsI vissa anslag specialdestinerade tillärsom
kvinnor. kanSom exempel stöd till kvinnoorganisationer och det
nyinrättade till kvinnligtstödet företagande Skullenämnas. om-
fattningen förmåner direkt riktade till enbart eller kvinnormänav
jämföras skulle resultatet bli kvinnor får eftersom ingaatt mer
förmåner åtminstone inte på anslagsnivå- uttryckligen endast tillär-
för dock knappast denna informationDetmän. är ärtyp av som
intressant.

heller det faktum kvinnornaInte stårsäger att t mottagareex som
vårdnadsbidrag eller barnbidrag något hur vårdansvaret skiljerav om

sig mellan kvinnor och Vad gäller föräldraförsäkringen kanmän.
sådan statistik däremot fram.tas

Ytterligare exempel på vad i detta sammanhang inteett ärsom
relevant information andelen kvinnor uppbär ålderspen-är att som
sioner eftersom kvinnor i allmänhet lnfonnationlever längre.är större

pensionernas storlek för kvinnor respektive däremotmän ärom
intressant.

Vad skulle värde fördelningen mellanatt vetasom vara av vore
kvinnor och andra förmåner. Hurmän mottagare typer storsom av av

exempelvisdel regionalstödet kvinnor respektive mänmottagesav av
andelHur de arbetmarknadspolitiska åtgärderna kommerstor av

kvinnor respektive till delmän
Vissa förmåner stöd till idrott kan fördelas på idrotts-tsom ex

och dessa klassas kvinnliga eller manliga kangrenar om som
fördelningen på kön uppskattas. Problemet det finns flickorär som
spelar ishockey och pojkar rider.som

Slutsatsen fördelningen mellan kvinnor ochär att mänom som
statliga förmåner ska redovisas regelmässigt och påmottagare ettav

relevant så måste statistik detta samlas in.sätt Till delstorny om
kommer detta förhoppningsvis ske vid genomförandet det beslutatt av

nyligen fattats all individbaserad statistik ska inkluderaattsom om
information fördelningen mellan kvinnor och Den in-mär..om
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redovisningensamband medanvändas isedan kunnabörformationen
sanktioner.ochförmånerav

fördelningGeografisk4.5.3

intebland ärfördelningengeografiska mottagarnaden utHur ser
denfram underförsökamöjligtutredningen taattnågot sett somsom

informationfå fram sådanförfogande.till sitt Atthaftdentid som
vidareutvecklingenvidböroch detta övervägasintressant avvore

Eventuellt kan NUTEKssanktioner.förmåner ochredovisningen av
kan denjämförelseanvändning. Somtilldå kommadettaarbete kring

informationdetaljeradvilkenochfinns i USAdatabas nämnas ursom
fram.distrikt kanolikanedbruten tasfederala programom
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Kommittédirektiv

Kartläggning och redovisning statliga subventionerav

Dir. 1994:13

Beslut vid regeringssammanträde den 17 1994mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall definiera och kartlägga de statliga
subventionerna. Utredaren skall härvid beakta samtliga inkomster och
utgifter redovisas såväl inom utanför statsbudgeten.som som

Utredaren skall lämna förslagäven på hur de statliga subventioner-
kan redovisas för riksdagen.na

Bakgrund

Samspelet mellan den offentliga sektorn och den övriga samhällseko-
nomin har tidenöver vuxit i betydelse, bl.a. i takt med deatt
offentliga utgifterna och inkomsterna ökat. Därmed har också
statsbudgetens och finanspolitikens betydelse i samhällsekonomin ökat.
Merparten statsbudgetens utgiftssida transfereringarutgörs tillav av

Ävenhushåll, företag, kommuner, organisationer m.fl. statsbudgetens
inkomstsida innefattar subventioner skatteavvikelser i formgenom av
s.k. skatteutgifter, där subventionen i relationmäts till pâ visst sättett
fastställt normativt skattesystem. Samtidigt finns på inkomstsidan
omvända avvikelser i form s.k. skattesanktioner, innebärav ettsom
högre skatteutag i relation till det normativa Avvägningensystemet.
mellan vad uppfattas subventioner och sanktioner blirsom som
beroende eller mindre subjektiv bedömning vadav en mer av som
skall det normativa systemet.anses vara

I Sverige finns rad studier analyserar enskilda statligaen som
subventioners omfattning och effektivitet för uppfylla elleratt mer
mindre välpreciserade mål. Däremot saknas idag sammanställningen

och redovisning inriktningenöver, alla statliga subventioner.av, av
Det finns i detta sammanhang heller inte någon entydig avgränsning

subventions- begreppet.av
fleraI andra länder regelbundetgörs översikt samtligaen av

statliga subventioner på statsbudgetens utgiftssida, ocksåmen
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publicerasTysklandIskatteutgiftsbudget.s.k. t.ex.inkomstsida - skattelätt-ochbidragSubventionsbericht överåterkommande en
fullständigapublicerarregelbundetländerAntaletnader. som

80-talet.och1970-underbetydligtökatharskatteutgiftsbudgetar
skatteutgiftsbudget,FinlandpublicerarländernanordiskaBland de en

medriksdagentillpropositionregeringenstillbilagai form enav
Även 1980-taletunderharEFTAochOECDstatsbudget.tillförslag

utsträckning.växandeinäringslivetbl.a.tillsubventionerstuderat
RRVRiksrevisionsverket1980-talet harhälftenandraUnder av

effekternabelyser stats-18sammanlagt avrapporterutarbetat som
dessasammanfattning rapporterEnändamål.olikatill avbidrag

1666,1989:dnrstatsbidragAtt somiredovisas rapporten ge
hand tillförstasig iriktar1990. Rapportenärslutetpresenterades i av

beslutfattaochkonstrueravärdera,uppgifttillhar attsompersoner
statsbidragssystem.utformning avom

redovisadeESOekonomioffentligstudier iförExpertgruppen
ochi inkomst-särreglerandraochSkatteförrnâneri1992, rapporten

olikahurförmodell1992:6, typerDs avmervärdesskatten en
försökförstaärRapportenredovisas. ettlöpande kanskatteförmâner

Med dennaskatteutgiftsredovisning. rapport somtillSverigei
Finansdepartementetinomutvecklingsprojektbedrivsutgångspunkt ett

Arbetetkartläggs.socialförsäkringsområdetinomavvikelserdär även
ESOfrånI1994. rapportvårenunderklartberäknas annanenvara

1992:46effekter Dskostnader,motiv, ges enbidragStatliga -
ocksådiskuterasIbidrag.statligasamtliga rapportenöversikt över

blireffekternavadochbidragstatligaförfinns avmotivvilka som
bidragskonstruktioner.olika

ibehandlatsharsubventioner ävenkartläggningFrågan avom
bet.motionanledningmedharFinansutskottetriksdagen. av en

följande:uttalat1990912386rskr.19909l:FiU30,
förvärdedetuppfattning ärmotionärernas attdelarUtskottet av

subventionerna.statligadekartläggning görsriksdagenbl.a. avenom
befintligtfrånhandi förstautgångspunktmeddärförbörRegeringen
redovisamöjligtvad ärredovisning attövermaterial lämna somen

subventions-sådanhurtillförslaglämnaocksåeventuelltoch ett en
utfonnas.skulle kunnarapport

Utredningsuppdraget

Enbelopp.betydandetilluppgårskatteutgifterochbidragStatens
avseendeni fleratordesubventionsrapportpubliceradregelbundet
sambandeteftersombudgetarbete,statsmaktemasbl.a.underlätta

blirskattesystemetisärreglerolikaochbudgetutgifterolikamellan
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tydligare. De offentliga ingreppen inom olika sektorer kan med hjälp
redovisning de statliga subventionema, bidragen ochav en av

skatterna följaslättare överblickas, och utvärderas. Resultatet börupp
medföra demokratisk kontroll, rationellt beslutsfattande ochatt
administrativ effektivitet främjas.

uppgift genomföraUtredarens och redovisa kartläggningär att en
de statliga subventionema såvälpå statsbudgetens utgifts-av som

inkomstsida och i förekommande fall för de inkomsteräven och
utgifter redovisas utanför statsbudgeten. Utredaren bör i sinsom
redovisning subventioner inkomstsidan frånpá utgå det arbeteav om
skatteavvikelser inom Finansdepartementet. För möjlig-görs attsom

kartläggningen bör för detta sammanhang entydigt begreppgöra etten
för statsbidrag definieras.subventioner och Kartläggningen bör också

redovisninginbegripa subventionernas inriktning samten av en
fördelning för demokratiskpâ kontroll och rationellt beslutsfattande
relevanta områden, efter och målgrupper,t.ex. mottagaresom
samhällsekonomiska politikområden,ändamål, bidragens konstruktion
och grad automatik realekonomisk fördelning. Skillnadersamtav
mellan kvinnor och skall redovisas där så relevant. Imän är andraett

bör utredaren klarlägga de statliga subventionernas ochsteg stats-
bidragens administrativa kostnader.

uppgiftUtredarens också i vilken form, medär prövaatt av vem,
vilket innehåll, i vilket sammanhang, vid vilken tidpunkt och hur ofta

redovisning till riksdagen subventioner och statsbidragstatensen av
bör ske.

Produktions- och redovisningsansvaret för sub-rapporten om
ventioner och statsbidrag kan åvila regeringen och dess kansli,
myndighet underställd regeringen, statlig eller utanförannan annan

adekvat huvudman. Produktions- och redovisningsansvaret kanstaten
eventuellt delas fleraockså mellan huvudmän. Varje val ansvarigav
huvudman förenad för-med och nackdelar iär olika avseenden.
Utredaren bör klarlägga olika huvudmäns för- och nackdelar samt
lämna förslag lämplig huvudman.

En utgångspunkt i utredarens arbete kartläggningen,är ochatt
förslag till redovisning de statliga subventionema och statsbidragen,av
bedrivs och utformas sådant utveckling tidensätt överett att en av

förmetoderna redovisning subventionernas och statsbidragensav
måluppfyllelse och samhällsekonomiska effektivitet underlättas och
kan inrymmas i till riksdagen. Utredaren bör prövarapporten
huruvida utvecklandet sådan redovisning bör samordnas medav en
den fördjupade verksamhetsprövningen inom för statsmakternasramen
mål- och resultatstyrning.

vikt utredarenDet del och redovisar deär erfaren-att tarav av
heter finns från andra relevanta förekommandeländers i fall bruksom
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ochEFTAEG,Särskiltstatsbidrag.ochsubventionerrapporter omav
i dessaarbeteOECD:socksåmedlemsstatersdess menengagemang,

beaktas.börfrågor
tillförslagframläggaochsitt arbetebedrivabör enUtredaren

för dessunderlagtjänaochriksdagendelgeförsta somattrapport
börgenomförandenetappvisaEventuella1995.höstenunderarbete

prövning.utredarensiinbegripas
frånutgåskäl,tidsmässigafrämsthand,i förstabörUtredaren av

riksdagsrevisorernasochESO:sRRV:s,bl.a.material,befintligt
arbetepågåendeFinansdepartementetsarbeten, omredovisade

ländersrelevantaSverigeförandraocksåskatteavvikelser men
område.på dettaerfarenheter

kartläggningriktlinjerredovisadeinnebär avSammantaget enovan
formprövningstatsbidragenochsubventionerna samt avstatligade en
kart-möjligt bördetDär ärredovisning.för derasinnehålloch

skillnadersynliggöratillbidrardensåutformas attläggningen att
jämställdhetspolitiskaanalyserunderlättadärmedochkönenmellan av

handförstai stats-uppdraget är attmedSyftetkonsekvenser. ge
i frågorställningstagandenförunderlagkvalificeratmakterna ett mer
rörandefrågorbudgetpolitikenochfinans- samtfördelnings-,rörande

ochmåluppfyllelsestatsbidragensochsubventionernasolikade
kostnadseffektivitet m.m.

Utredningsarbetet

riktlinjerfrån deutgårförslagskall somUtredaren presentera som
analys görs,denbakgrundutredaren,Om sommot avangetts.ovan

lämnas.inriktningmedförslagocksålämpligt kandet annananser
förföreträdaremedkontaktiarbetesittbedrivabörUtredaren

riksdagen.
ochkommittéersamtligatilldirektivenbeaktaskallUtredaren

1984:05,dir.inriktningutredningsförslagensutredaresärskilda om
1992:50dir.konsekvenserregionalpolitiska samtredovisning avom

dir.utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktande avom
1988:43.

Budgetpropositionbetänkande NyBudgetpropositionsutredningens
ReformerabetänkandeRiksdagsutredningensoch1990:83SOU

regeringskansli-närvarandeförbereds1993juniriksdagsarbetet av
bl.a.utvecklingsarbetepågårFinansdepartementet ett somInomet.

ochbudget-innehållform och samtbudgetdokumentensinbegriper
informeradsighållafortlöpandebörUtredarenredovisningsprinciper.
uppdrag.föreliggandemedberöringhardelardeiarbetet somom



6 Bilaga 1 SOU 1995:36

Inom Näringsdepartementet har det inrättats interdepartementalen
arbetsgrupp för rapportering statsstöd inom för EES-av m.m. ramen
avtalet. Utredaren bör del detta arbete.ta av

Det bör stå utredaren fritt också överväga andra frågoratt harsom
sambandnära med utredningsuppdraget.

Uppdraget bör redovisas etappvis. Den del kart-som avser en
läggning de statliga subventionerna bör redovisas den 31av senast

1995.mars
Utredarens uppdrag bör i sin helhet slutfört den 31 majsenastvara

1995.

Finansdepartementet
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Inledning1

uppgiftfått tillUSS harstatliga subventionerUtredningen attom
enligtsubvention skallsubventioner.statliga Begreppetkartlägga

Exempelvis skallvid tolkning.direktivenframgårvad engesavsom
sub-räknasExpendituresskatteförmåner Taxbidrag, somm.m.

inte helleroch därmednågon definitiondock intefinnsventioner. Det
direktiven.utredningsområdet iavgränsningnågon klar av

redovisningingår vidare utarbetautredningsuppdragetI att aven
demokratiskfördelning på förinriktning medsubventionernas

områden.beslutsfattande relevantarationelltkontroll och
redovisa förslag tillursprungligenbilagaSyftet med denna attvar

det klartstodsubventioner. Rättbegreppetdefinition attsnartaven
sammanhållenutformaskulle inriktasutredningens arbete att en
skatteavvikel-utgifter ochoffentligaalla statliga ellerredovisning av

förmåner för olikainnebärregleringarvissaävensamt somser
för dettatill grundunderlag lågdel detmålgrupper. En somav

bilaga.återfinns i avsnitt i dennaställningstagande 5
Riksdagensmed bl.a.och kontakteri utredningenDiskussioner

de flestasubventioner idärefter ordetfinansutskott visade att
Utredningenbegränsad betydelse.relativtansågs hasammanhang en

för betecknasubventioneranvända begreppetbeslutade då inte attatt
omfattar. Arbetet medredovisningenden föreslagnade förmåner som

beskriva hurinriktasdärmed främstdenna bilaga kom attatt en
vissa regleringarskatteavvikelser ochutgifter,samlad redovisning av

förmånerbenämningengivits denbetänkandeti gemensammasom-
utformas.skulle kunna-

ochställningstagandentill utredningensbakgrundSom restenen
diskussioneni avsnittsyftet återges 5från ursprungligadet om

avsnitt lämnas6subventionsbegreppet. lavgränsningarmöjliga ettav
förenligt medsubventionsdefinition skulletillförslag envarasom

offentliga sektornsdelarredovisningsammanhållen stora avav
övervägandenefterskatteavvikelserutgifter, närmaremen somm.m,

utredningen.förkastatsnämnts avsom
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redovisning offentligasamladforMotiv2 aven
verksamheteroch offentligautgifter

redovisningutarbeta samladmotiv för äruppenbart attEtt att geen
offentligaeller den sektornsinformationöverskådlig statensomen

inkomstomfordelning till följdinkomstbortfall ellerutgifter och annan
områden.åtgärder inom olika Föroffentligastatliga eller närvaran-av

syften ellerfyller liknandesammanställningarflerade fmns somsom
för national-inomoffentliga sektorn,delar den t.ex ramenavavser

rapporteringar,statliga budgetarbetet, RRV:sdeträkenskaperna,
landstingfrån ochfinansstatistik kommunersammanställningar av

dock från deskiljer sigaktuella redovisningenDen nyssnum.m.
det förstaåtminstone tvåsammanställningarna Förnämnda sätt.

offentliga verksamheterna,flera aspekter deinkorporeraskall den av
regleringar. deteventuellt Förexempelvis skatteavvikelser ävensamt

områden relevantauppdeladskall redovisningen ärandra somvara
ändamåls- ellerbeslutsprocessen s.k.svenska politiskafor den -

utgiftsområden.
redovisningen kan visamotiv förandra tänkbartEtt attvara sam-

snedvridningskostnader ellers.k.hällsekonomiska kostnader excess-
offentligasamhällsekonomiska intäkter den verksam-ochburden av-

komplicerademellertid delssådan redovisningheten. En är att
finns vilkavilken kunskap ochmycket beroendeutarbeta, dels somav

funktionssätt, hushållensekonominsantagandenolika görssom om
därförsådan redovisning måstebeteenden Enföretagensoch etc.

någon form modellomfattande forskningsarbete ochgrundas ett av
avsnitt denekonomin, Detsvenskaden äräven motöver se

samlad redovisningutarbetainte möjligtbakgrunden att en avnu
samhällsekonomiska kostnader. Sådanstatensoffentliga sektorns

fall värdefullt beslutsunderlag ochdock i mångainformation utgör
till ordinariekomplement denvissa områden lämnasförkan som--

redovisningen.sammanhållna
informationsamladtredje motiv skulle kunnaEtt att en omvara ge

fördelningseffekter. Mycket förtalaroffentliga verksamhetensden att
för devisa värdet ellerredovisning börsådan nyttan mottagaren aven

exempelvis offentlig konsum-det gälleroffentliga aktiviteterna. När
utgifter.offentliga sektornsavvika från dendetta värdetion kan

i principställerberäkningarGenomarbetade mottagarens nyttaav

återfinns i kapitel 5redovisningställningstagandetför samladbakgrund tillEn en
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nämndadebedömningarochkunskaperpåkrav ovansomsamma
i löpandeingådärför intekankalkylerna. Desamhällsekonomiska en

ochskatterenbartFördelningseffekterrapportering.heltäckande av
påprincip sätti mätasdäremotkantransfereringar somsamma

sådanhellerutgifter.och Inteinkomstersektornsstatensoffentli enga
medhuvudsyftetdockbörfördelningseffekter utgörarapportering av

redovisningen.tänktaden
redovisningennämndadirektivenimed densyftetSlutsatsen är att

offentligadenhelaelleröverblickbör statensatt avengevara
områden. Förrelevantapolitikenutgifterz föruppdelade påsektorns

exempelvisutgifter,direktamedför någrainteverksamheter som
utgiftsekvi-redovisningenbörregleringar,ellerskatteavvikelser avse

utgångspunktmedoftaklassificerasUtgiftsekvivalenternavalenter.
avsändar-medmätskvantifierasde ettsituation,från mottagarens men

deskatteavvikelserförutgiftsekvivalenterMedperspektiv. avses
skatteinkomsternauppkommaskulletransfereringsutgifter omsom

samtidigtochskatteavvikelsernaelimineringökades avgenom
såledesVadmycket. mäts ärlikaökadestransfereringarna som

likställs medvilkeninkomstförloradesektornsoffentligastatensden
utgiftsekvivalenterberäkningenregleringarutgift. ärFör aven

utgiftfall deni dettaUtgiftsekvivalenten ärkomplicerad.däremot mer
skullekonsumtionoffentligellertransfereringari form somav

uppnåföranvändesmedeldessa attnågotuppkomma sammaavom
bararegleringarnadärförkanSannoliktregleringen.effekt som
ellermissgynnaderespektivegynnadeoch deförtecknas grupperna

områdena anges.
fördeladeutgifternavisaskallredovisningendirektivenl attanges

därmedkommerområden. ävenDenrelevantabeslutpolitiskaforpå
verksamheternasoffentligadevissainformationviktigatt avomge

livscykelkategorierfördelningenexempelvisfördelningseffekter,
påUppdelningenpensionärer.barnfamiljer ochungdomar,som

deltillverketi självafår antasändamålsområden storutgifts- eller
pååtgärderolikafördelningenspeglautformad för att avvara

dettaExempelmotsvarande. ärellernäringarbefolkningsgrupper,
ekonomiskålderdom,vidtrygghetekonomiskutgiftsområden som
bostadsför-samhällsplanering,familj och barnför samttrygghet

för-visaemellertidskallRedovisningenbyggande.ochsörjning
för-inteutgifter ochsektornsoffentligastatensdendelningen av

Bedöm-verksamheterna.fårdendelningen nytta mottagarna avav

offentligastatensdenbetecknaforutgifter1 användspromemoria attdennaI termen
tillställningbörsammanhang tasresursanvändning. I omannatsektorns ett

kostnadsmässigsåkontantmässig eller attutgiftsmässigskallredovisningen vara investeringensavskrivningar överperiodiserasinvesteringsutgifterexempelvis som
basis.accruallivslängd
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förhållande till utgifterna självfalletningar i börnyttamottagarnasav
ordning eller kompletterandedet får ske i särskildgöras, sommen

information.
Sammanfattningsvis skall redovisningen således helhetsbildge en

offentliga utgifter, skatteavvikelser och vissa regleringarsamtligaav
på utgifts- eller ändamålsområden med syftefördelade utgöraatt
för politiska beslut medelstilldelning, beskattning,underlag om

centralt syfte därvid minska riskenregleringar Ett är attetc. att
påtryckningar olika instansermed hjälp i kanintressegrupper av

förmåner statsmakterna och kommunernaerhålla totalt större änsett
följd dålig samordning mellan olika delar regerings-önskar till av av

den övriga offentliga sektorn. Med dettakansliet, Riksdagen eller
också naturligtpolitiska resursfördelningsperspektiv detär att

utgifter, utgiftsekvivalenter, och interedovisningen skall elleravse
samhällsekonomiska kostnader eller nytta.mottagarens
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offentligasammanhållen redovisning3 En av
utgifter m.m.

grunder iklassificeras efter olikaverksamheten kanoffentligaDen -
dimensioner i avsnittNågra sådanadimensioner.olika presenteras

redovis-för sammanhållenavsnitt modellDärefter visas i 3.23.1. en
utgifterna.offentliganing deav

klassificeringsgrunderOlika3.1

styrmedelPolitikens

statligaoffent-uppdelning denför avsnittetUtgångspunkten är aven
överföringar i huvudsaki transfereringar,liga verksamheten natura

beskattning däroffentliga investeringar,offentlig konsumtion och -
förmånerklassificerasskatteavvikelserna det kanär samtsomsom -

i bilagan, ifyra områden benämnsregleringar inklusive tullar. Dessa
statligaoffentliga styrmedel.brist bättre,

syftenoffentliga verksamhetensDen

efteroffentlig verksamhet delas antalekonomin brukarInom ettupp
entydiga eller oomtvistade.syften, uppdelningarna inte alltidärmen

för nattväktarsta-offentlig verksamhet brukar kallasförsta nivåEn av
Robertof Se lnman:eller minimal role governmentten t.ex.

Political Handbookand the New Economy. lMarkets, Governments
omfattar i sinverksamhetof Public Economics ll. Denna mest

polis till förform försvar,bara ärrättsväsen, etc. attextrema som
till sin egendominvånarnas propertyskapa säkerhet och rättgarantera

rights.
korrigera s.k.ambitonsnivå för offentliga ingreppNästa är att

ökaGrundtanken här kanmarknadsmisslyckanden. är att staten
tillhandahålla kollektivaeffektiviteten i ekonomin att varorgenom

positivasubventionera verksamheter medinfrastruktur ellert.ex
negativaverksamheter medeffekter utbildning eller begränsaexterna

ingrepp,föroreningar. Några dessaeffekter t.ex.externa av
vanligainfrastruktur, så detillhandahållade grundläggande är attav

Bland marknads-del nattväktarstaten.många räknas som en avav
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och konjunktursväng-också arbetslöshetkanmisslyckandena nämnas
stabiliseringspolitik. blandmedförsöker motverka lningar statensom

kategori effektivitetsmotive-tillstabiliseringspolitikenhänförs en egen
rade ingrepp.

ocksåoffentliga sektornnivån innebär dentredje sätterDen att upp
beskattninguppfylls ochfördelningspolitiska mål som genom

ellerinkomstöverföringar i natura.pengar
effektivitets-verksamhet motiverasoklartoftaDet är avenom

sjukvårdSubventionerad kaninkomstomfördelningsskäl.eller
informationsbristkorrigeringexempelvis både somav enses som en

inkomstu-sjukvårdens värde ochunderskattningleder till som enav
föras idrottsstöd,Motsvarande kantjämning. resonemang om

barnomsorg m.m.
redovisaskonjunkturrådsrapport för 1994 s. 66SNS:sl en
utsträckning följer deutgifterna ioffentligaindelning de storsomav

nämnda syftena.ovan
Molander i 1994:53detaljerad indelning Per DsEn görs avmer

motiv byggeroffentliga åtaganden. 8Motiv för Där anges som
delvis med viss mödavälfärdsteoretiska grund och somsamma --

offentlig verksamhet.angivna syftena medfördelas på dekan treovan
påverka med-politikerna villpaternalism dvs.Ibland attanges ,

syfte.för de sistnämndas bästa,beteende egetborgarnas ett egetsom
fördelningspolitik.hänförs dock här tillDet

Ändamål, utgiftsområden motsvarandeeller

offentligaeller denflera olika uppdelningarfinnsDet statensav
uppdelning speglasverksamheter. grundläggandeEnsektorns av

regeringskansliets departements-uppdelning på utskott ochRiksdagens
politikområden används också.indelningar påindelning. Olika

med Riksrevision-ändamål har tillsammansstatistiska SCBFör
ändamålsindelning den offentligaSvensksverket utarbetat av

Meddelanden samordningsfrågor 1987:3.utgifter SCB:sektorns
offentligafastställda indelningen dengrundas på den FNDen avav

of Functions ofClassification the Government.COFOGsektorn,
förslag till ända-Riksdagsutredningen har ettpresenterat ny

stycken utgiftsom-statsutgifterna. omfattar 26målsindelning Denav
råden

diskuterasmed den modell för rapporteringgrundtankeEn som
såmotsvarande skallindelningen på ändamål ellernedan görasär att

nämndaverksamheterna efter demöjligtdet bliratt att ovangruppera
till fördelningspolitik.syftena, från nattväktarstat
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Staten eller offentlig sektor

särskilt avgränsningsproblem skapas utredningen enligtEtt attav
Skiljelinjendirektiven skall behandla statliga subventioner. mellan

oftastatlig och offentlig verksamhet godtycklig och kanärannan
förskjutas riksdagsbeslut. välja tillhandahållaRätten att attgenom

exempelvis ifrån beslutbarnomsorg kan kommunernatas genom av
Riksdagen.

för den konsoliderade offentliga sektornMycket talar det äratt
meningsfulla redovisningsnivån. sådan total-den inomär mestsom en

redovisning kan sedan beslutsansvarig nivå särskilt. Föranges
då förexempelvis barnomsorgen kommunerna haratt ansvaretanges

detaljutformning medan reglerar övergripandeproduktion och staten
skyldigheter. Skulle sådan helhetssyn offentlig verksamhet inteen

möjlig önskvärd får vissa statliga verksamheter klassificerasellervara
transfereringar tillreglering övriga delar offentlig sektor.som av av

Modell för sammanhållen redovisning3.2 en

fyra föregåendeklassificeringsgrunder presenteradesi avsnittDe som
förrmånsredovisning.kan användas i sammanhållen Tanken är atten

bygga rapporteringen med i två dimensionerstommeupp en som-
sedan kan brytas ned ytterligare. båda grunddimensionernaDe är
styrmedel och ändamålutgiftsområde. faktiska indelningenDen -
dvs. klassificeringen anslag och verksamheter måste utarbetasav -
efter genomgång hela statensden offentliga sektorns anslag,en av
verksamheter, skattesystem vilket ligger utanför för dennam.m. ramen
bilaga. måsteSannolikt kan och dock uppdelningen samordnas med
Riksdagens och regeringskansliets nomenklatur.

vidaretabellen bör klassificieringen i syftenl göras attgenom
tabellen ändamåls-utgiftsområdena delas i delar;över översttreupp
ändamål ingår i nattväktarstaten, i mitten ändamål innebärsom som
korrigering marknadsmisslyckanden nederst fördelnings-ochav
politiken.

fjärde klassiñceringsgrunden handkanDen tas attom genom
redovisningen består för förtabell och tabell denstatenav en en
konsoliderade offentliga sektorn.

illustrera tekniken visas nedan tabellmall grundasFör att en som
den och utarbetade ändamålsindelningen,SCB RRVav men som

något. Tabellutkastet syftar bara till illustreraomgrupperats att
få fram fungerande rapporteringtekniken. För krävsatt etten

omfattande för klassificera de offentligaarbete ochatt sortera
verksamheterna.

4 150409
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skatteavvi-utgifter,statensoffentliga sektornsredovisning3.1 SamladTabell av
förmåner.innebäroch regleringarkelser som

Ändamål Styrmedel
RegleringOffent- SummaSkatte-Trans-

lig k0ns.ferering avvikel-
Offent-se

inv.liga

Nattväktal rstaten

Försvar
försvarMilitärt

Civilt försvar
Ekonomiskt försvar

forskningochAdm.

rättsskipningSamhällsskydd,
Polisväsendet

härBrandväsenev.
Rättsskipning
Kriminalvård

forskningochAdm.

marknadsmisslyckandenKorrigering av

universitetsforskningUtbildning,
Grundskola
Gymnasium

utbildningEftergymnasial

unikationerKomm
Vägtransporter
Spárbundnatransporter

Fördelningspolitiklll m.m.

Social trygghet
Ekonomisk trygghet

vid sjukdomInkomsttrygghet
Pensioner
Arbetslöshetsunderstöd
Bamfamiljsstöd

Social omsorg
Barnomsorg
Åldringsomsorg
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utgifter ochmått offentligaOlika4

utgiftsekvivalenter

Inledning4.1

två ambitionsnivåer för rapporteringenfinns åtminstoneDet av
principutgifter eller förmåner. första i baraoffentliga Den är att

vissförteckna åtgärd, reglering, Denatt t.ex. gynnar en grupp.en en
kvantifiera i utgifter ellerandra försöka ochmätaär att termer av

utgiftsekvivalenter.
vissa överföringar inregleringar och slag naturaFör av -

sannolikt nödvändigtexempelvis statliga garantier detär att-
rapporteringen till förteckning åtgärderna. vissa fallinskränka len av

sådan förteckning kompletteras med nyckeltal, beträffandekan en
exempelvis garantisystem influtna premier, utbetalade skadeersätt-

transfereringar,och garanterade belopp. skatteavvikelserningar För
konsumtion3och offentlig däremot utgångspunkten utgifterna-är att

kvantifieras.utgiftsekvivalenterna skall
finns många olika omfattningen transferering-Det sätt mätaatt av

skatteavvikelser och offentlig konsumtion. Vissa skillnader berorar,
på subventionen hos avsändaren eller mottagaren. Andramätsvar
beror vilken hänsyn till följdeffekter subventionernatassom av -
exempelvis Ökade skatteintäkter eller snedvridningar ekonomin.av

bakgrunden kan åtminstone följande möjliga mått identifie-Mot den
ras:

måttTabell 4.1 Olika den offentliga verksamhetens utgifter. kostnader
respektive nytta

Statensoffentliga bruttoutgiftsektorns
Statensoffentliga statiska nettoutgiftsektorns
Statensoffentliga dynamiska, eller långsiktiga, nettoutgiftsektorns kort-

bruttobeloppMottagarensmottagna
nettobeloppMottagarensmottagna

betalningsviljanyttaMottagarens
Politikernas betalningsviljanytta

Samhällsekonomiskkostnad kort- och långsiktig

l följandeoffentlig konsumtion inkluderas i det offentliga investeringar.l även
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till.skall användaspå vad detlämpligast berormåttVilket ärsom
redovisning i förstaåterkommandefastslagitsredanharDet att en

statligaoffentligabild hur denheltäckandesyftethand har att avge en
sådan redovis-områden.olika Enutgifter fördelasverksamhetens

utformad såbörning att:vara

anknyter till denmöjligtsåbeloppredovisade nära som-
för anslagsbeslut,till grundliggerredovisningofficiella som

kontrollverksamhetsstyrning och
meningsfulltpåadderamöjligt går sättså långtbeloppen ettatt-

eller mindrepåverkasmöjligtså liteuppgifterna meravsom-
tillfälliga faktorerbedömningar ellergodtyckliga av

många falldock ibasredovisningåterkommandesådanEn ger
egentliga kost-meningekonomiskde iinformationalltför lite om

förellerverksamhetenoffentligaden mottagar-för nyttannaderna om
med bl.a:kompletterasdärförbehöverDenna.

bedöma effekter-förunderlagnettokostnadsberäkningar attsom-
besparingsåtgärderavna

drarklarlägga vilkaförfördelningsberäkningar nyttaatt avsom-
underlagberäkningarsamhällsekonomiskaverksamheten som-

fördelningspolitik ochexempelvismellanavvägningarför
tillväxt

sannolikt intedockberäkningar kandetaljeradeSådana mer
vid behov.får utarbetaslöpandegenomföras utan

förutgifternaolika mätaoch 4.3 sättavsnitt 4.2 attl presenteras
diskuteras huravsnittkonsumtion. 4.4offentlig lochtransfereringar

tillslåsutgifter kanskatteavvikelser ochredovisningen ensammanav
rapportering.heltäckande

offentligochtransfereringarförutgifter4.2 Att mäta
konsumtion

måttfå framsammanhang behovi olikafinns attDet om-av
sektorns verksam-statensden offentligabetydelsenellerfattningen av
uppfyller bokför-uppgifterdet finnasförsta måstedetheter. För som

uppgifterkrävsadministrativa krav. Detochingsmässiga om
möjligtskallför detvarje områdebruttoutgifter inom attatt vara

till-Nettobelopp inteverksamheten. ärochbudgetupprätta styra



Bilaga 1321995:36SOU

detta Riksförsäkringsverketmedkan illustrerasförräckliga Det som
pensioner kommerutbetaldadelpåverka hurinte kan stor somav

ochi form skatttill kommunernastatskassan ellrtillbaka till somav
nettoutbetalningar.uppgifterhjälpmeddärför inte kan styras omav

skatteuppbördpensionsutbetalningar ochGenom separeratsatt
redovisningenuppdelningockså finnasadministrativt måste det aven

skatteinbetalningar.på utbetalningar och
offentliga verksam-deredovisningar,officiellaI oavsett avserom

utgifter,ochalla inkomsterskall vanligtvisföretag,heter eller
kontrollskälbl.a.redovisas brutto.skulder Av ärtillgångar och

exempelvis enligtdetNederländernainte tillåten. lnettoredovisning är
nettoredovisa inkomsterför departementeni förbjudetuppgift lag att

utgifter.eller
olikaför bedöma hurfå underlagbehovetandraDet är attatt

budgetunderskottetpåverkarverksamheternastatligaförändringar i de
myndig-inte varjedetta fall betraktasupplåningsbehov. Ioch statens

nettoeffekten på alladet intressantaområde för sighet eller ärutan
sådanaBeräkningarverksamheterstatligaoffentliga sammantagna. av

bokföringfrågainte längreinnebär detnettobelopp är utanatt om ren
nettoutgifternaekonomisk analys. Hurutsträckning äri storastor om

organisationers be-individers ochgrad pånämligen i högberor
osäkrare ochredovisningen blirocksåinnebärteenden. Det att

Ofta delasdessa beteenden.antagandenberoende de görs omsomav
och långsik-på statiska, kortsiktigaslagnettoberäkningar dettaav upp

antagandendet ingårvilken utsträckningtiga, beroende i omsom
Bensinskatteför-exempelvisbeteendeförändringar Sebeteenden och

till ESO, 1994:55effekter, Dsändringars Rapport
statensdenbedömaberäkningarnatredje syfte med ärEtt att

ekonomin. dåi Detanspråk realaoffentliga sektorns ärresurser
hur delsamhället beräknaproduktion ifråga vid given storattom

offentliga sektorn.omfördelas denellerkonsumeras avsom
försöka få frammätningarsyfte med sådanafjärde är ettEtt att
samhällsekonomis-iåtagandena kostarmycket de statligamått på hur

jämförelsenor-inte längre given,produktionenka Här är utantermer.
produktion uteblirproduktionen, dvs.den potentiella ävenär sommen

lederoffentliga verksamhetensnedvridningar dengrund depå somav
kostnad.till måste räknas som

skatt kanavdrag forutgiftenbruttoutgitt här den totalaMed utan somev.menas bruttoutgiftennettoutgiftförmånen. Medden fårkomma betalasatt menassomav
i form skatt påstatenoffentliga sektorntillbaka tillvad kommerminus avsom former kvitt-nettoredovisning innebäraandraandrasammanhangkanförmånen. l av

in-frånvissa utgifter drasutgifter och intäkter,ning mellan attt.ex. avgenom
komstema.
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samhällsekonomiska kostnaderna ofta svåra beräknaDe är att men
måttet den reala kostnad denenda relevantadetär mest som

nettoutgiftenoffentliga verksamheterna lägger på ekonomin. Medan
offentligavisar hur mycket lägre den sektornsför verksamheten

så visar denskulle bli verksamheten upphördeupplâningsbehov om
samhällsekonomiska kostnaden hur mycket skullemer resurser som

ändamål. långsiktiga nettoutgiftskal-finnas tillgängliga för andra Den
samhällsekonomisk beräkning grundas på likartadekylen och en

båda offentliga påverkanmåste beakta deunderlag. De systemens
aktörernas beteenden.de ekonomiska

Olika utgiftsmått4.3

klarlägga hur olika utgifts-många fall relativt kompliceratiDet är att
kostnadsmått skall beräknas och vad de betyder. underlättaoch För att

framställningen på vissa punkteranalys och förståelse konkretiseras
modellekonomi.exempel frånmed en

mätningar offentliga sektorns ekonomiprincip alla denl av
från, någotpå används kommer ellergrundas data sätt ärsom

nationalräkenskapssystemet. kan exempelvismed Detgemensamma
statliga redovisningen.gälla uppgifter från den eller kommunala En

naturlig utgångspunkt därför ställa enkel ekonomiär att utanenupp
utrikeshandel i nationalräkenskapstermer:
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ekonomi utrikeshandelTabell tresektors4.2 En enkel utan

HushållStatenNäringsliv

40lndir skatter LönerProduktion marknadspris 150
inkomstkatt 16Varuankn 3030varuankn indir skatter -- transf.skattepliktiga 30varuankn 1120Produktion producentpris

transf. 12-inkomstskatt70Förbrukning mottagarp.- Skattefria transf 2528InkomstskattFörädlingsv 50producentp.
disponibel inkomst 67avgifter 13 SzaSocialalcke varuankn indir sk. l- Företagsskatt 149Förädlingsv faktorpris

Privat konsumtion 55Szaskatteink. 7325Löner
8avgifterSociala

Saldofinansiellt 12konsumtionStatlig16Driftsöverskott brutto spar.
1512 LönerKapitaltörslitning

Företagsskatt 1
Sociala 53Driftsöv. skattnetto avg.e
Förbrukn 5varor

Sza 3+l2 15bruttospar
Transfereringar

Skattepliktiga 3020Investeringar
Skattefria 25
utgifter 80SzaSaldotinansiellt -5spar

Budgetsa1d0
finansiellt -7sp.

Minnesposter
Slutlig användning:användningTillgång och av varor:

Tillgång:
marknadspris 150Bruttoproduktion till

Användning:
70Förbrukning

kapitalförslitning 8Investeringar minus20Investeringar
Förbrukning 5OffentligOffentlig 5förbrukning

Privat konsumtion 5555Privat konsumtion
68slutlig användning150 SummaSumma användning

Som referenspunkter kan det vidare lämpligt klarlägga hurattvara
BNP beräknas i denna förenklade ekonomi:

frånBNP produktionssidan:
Förädlingsvärde faktorpris i näringsliv Inkl hushåll,
dvs ideella 0rg+övriga hushåll 49
Off löner+ avgifter kapitalförslitningo 200 soc
BNP faktorpris 69

lckevaruankn. indirekta+ skatter
BNP producentpris 70

Varuanknutna indirekta+ skatter 30
BNP marknadspris 100
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frånBNP användningssidan:
Investeringar 20
Offentlig konsumtion 25+
Privat konsumtion 55+

marknadsprisBNP 100

från inkomstsidan:BNP
Löner 40

avgifterSociala 13+
Driftsöverskott minus kapitalförslitning 4+
Nationalinkomst till faktorpris 57
kapitalförslitning 12+

till faktorprisBNP 69

olika måtten utgifterDe kan illustreras med hjälpstatens av
modellen. Nedan exempel hur bruttoutgifter och nettoutgifterges

beräknas. förs också diskussionkan Det andra mått, exempelvisen om
samhällsekonomiska kostnader.

4.3.1 Bruttoutgifter

Bruttoutgifterna för statlig konsumtion och transfereringar lättaär att
få fram i modellen. beräknasDe utgifter istatenssom summan av
modellen följande sätt:

Statlig konsumtion 25
skattepliktiga transfereringar 30
Skattefria transfereringar 25

bruttoutgifterSumma 80

4.3.2 Omedelbara nettoutgifter

Statens nettoutgifter kan beräknas flera olika De olikasätt. sätten
kan klassificeras efter hur lång tid beaktas efter den inititalasom
offentliga utgiften. Här används uppdelning omedelbara,en
kortsiktiga och långsiktiga nettoutgifter. Det i och för sig möjligtär
med oändligt antal sådana indelningar, det kan lämpligtett men vara

framställningeninskränka till dessa klasser.att tre
Med den omedelbara nettoutgiften bruttoutgiften medmenas

avdrag för vad omedelbart flödar tillbaka i form skatt. Detsom av
finns för i denna nettoutgiftsberäkning beaktaargument ävenatt
eventuella utgiftsreduktioner i andra skäl framgårAvsystem. som
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nedan det dock lämpligt i den ordinarie basredovisningen endastär att
hänsyn till skatteåterflöden. Beräkningar omedelbaradenta nettout-av

giften skall endast inkludera sådana för vilka övergången frånposter
brutto- till nettoredovisning inte behöver bygga osäkra antaganden

individernas beteende. innebär omedelbaraDet denatt nettout-om
giften bara beräknas för de skattepliktiga transfereringarna. Den
köpkraft transfereringar tillförs individen uppgår tillsom genom
bruttobeloppet minus princip därför inte sigskatt. l bör denne bry om
huruvida det på bidragsbeskedet högt bruttobelopp, avdragettanges
för skatt och utbetala eller bara skattefritt nettobeloppatt ett att
utbetala. framgår bygger på skatten redanSom vidresonemanget att
utbetalningen hålls inne i form preliminärskatt. Skulle helaav
bruttobeloppet betalas och skatten betalas kanske tillut senare upp-
något år skulle det betydelse transfereringensenare vara av om-
beskattades eller inte, nettobeloppet efter skatt detsam-även om vore
ma.

för beräknaMotivet den omedelbara nettoutgiften är göraatt att
det jämföra utgiftermöjligt mellan skattepliktiga ochatt statens

transfereringar.skattefria det skall fullständigt likgiltigtFör att vara
transfereringarna skattepliktiga eller krävs dock indivi-är attom

dernas beteenden inte alls påverkas vilken utformning väljs.av som
villkor sannolikt ofta inte heltDetta uppfyllt. Motivet förär att

beskatta transfereringar i själva verket minimera oönskadeär att
beteendeeffekter. transfereringarOm beskattade exempelvis-
sjukpenning med skattefria kommer kompensationsgradenersätts-
och idärmed detta fall individens benägenhet sjukskriva sigatt att

svårförutsebart variera beroende marginalskatt. innebärDetsättett
sjukpenningen kan medföra högre statsfinansiella och samhällseko-att

nomiska utgifter obeskattadden den beskattad.är än ärom om
beräkningarna de omedelbara nettoutgifterna bortses frånl denav

nämnda potentiella skillnaden i beteendepåverkan mellannyss
beskattade skattefriaoch transfereringar. Motivet flestadeär att
transfereringar inkomstbortfall i praktiken skatteplikti-ersätter ärsom

och de flesta övriga transfereringar skattefria. lncitaments-ärattga
effekterna transfereringarna skattepliktiga eller inte börärav om
därför försumbara. omedelbara nettoutgifterna förDe statensvara
transfereringar kan då i modellekonomin beräknas som:

skattepliktiga transfereringar brutto 30
Skatt transfereringarna -12-

Skattepliktiga transfereringar l 8netto
Skattefria transfereringar nettobrutto 25
Summa nettoutgifter för transfereringar 43
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påpåverkan andraNettoutgifter inklusive4.3.3
transfereringssystem

förändringarsamband medifråga uppkommernäraliggandeEn som
varandra.interagerar med Antagdessahurtransfereringssystemeni är

modellekonomin inkomst-itransfereringarna ärskattefriadeatt
skattepliktiganedskärning deinnebär trans-prövade. Det att aven

skattefriahöjdaskattebortfall ochorsakar bådefereringarna trans-
automatiskt ochinträffahöjningensistnämndafereringar. Den antas

effekt.omedelbarklassificerasså den kangång att ensomen
transferering-skattefriademekanismdennaillustreraFör antasatt

skatteplik-demed vilketbruttobeloppdetöka med 25 procent avarna
bort deNettobesparingenminskas.transfereringarna att tatiga av

då:blirtransfereringarnaskattepliktiga

transfereringar brutto 30skattepliktigaMinskade
-12skattBortfall av

Ökade 7,5transfereringarskattefria -
10,5Nettobesparing

hänsyn tillmåstebesparingskalkylvisarExemplet taatt en
skära ned.aktuelltdetutgiftssystemandra ärpåverkan än attsom

vidskulle sjunkanettoutgiftermycketBeräkningar hur statens enav
förgrundenintebör docktransfereringarolikaminskning envaraav

utgifterna.offentligaredovisning dekontinuerligheltäckande och av
beräkning i högsådanblir varjeförstaflera. detOrsakerna Förär

Beräkningenpå.den baserasantaganden ärdeberoendegrad somav
nettoutgifterna,redovisningofficielllämpliginte utandärför avsom

osäkertnågotrelevantkompletterandekaraktärenhar menavmer -
addera dennainte möjligtandra detdetbeslutsunderlag. För attär-

fleraMinskningtransfereringar.olikanettoutgifter för trans-avtyp av
nettobesparingarlägreexempelvis änsamtidigt kanfereringsslag ge

för de olikautgifternaberornettotalen. Det attsumman av
innebärolika Detpåverkar varandra sätt. atttransfereringarna

inför varje beslutnettoutgifterdetta slaggrunduppgifterna över av
sådan interaktion-beräkningarmedkompletteras övermåste en

skomponent.

konsumtionför offentligNettoutgifter4.3.4

förnettoutgifteromedelbaraberäknadetkompliceratMer är att
renodlatkalkyl kan hasådankonsumtion. En stats-offentlig ett

besparingarvilkabildochperspektivoffentlig-fmansiellt avge en-
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eller kan hänsyn till realekonomiskaolika nedskärningar tagersom -
Nettoutgiftsberäkningar besparingsmöjligheterfrågeställningar. över

framhållits inte ligga till grund förbör dock skäl redan enav som
offentliga verksamheten ochreguljär basredovisning denav

därför inte vidare i detta avsnitt.behandlas
realekonomisk inriktning harNettoutgiftsberäkningar med som

anspråkoffentliga sektorn i ellerutgångspunkt de den tarresurser som
visar hur mycketomfördelar. Transfereringarna mättanetto resurser -

offentliga sektorn ikonsumentledet denköpkraft i som ensom -
omfördelar från skattebetalare till transfereringsmottaga-statisk kalkyl

marknadspris. offentliga konsum-till DenDessa mätsre. resurser
offentliganställdas lönertionen i princip på Dekan sätt.mätas samma

köpkraft omfördelas från skattebeta-efter skatt visar hur mycket som
finns dock skillnad mellanlare till offentliganställda. Det attstoren

offentligköpkraften transfereringar ocherhålla genomgenom
måste individenfå lön från den offentliga sektornanställning. För att

medför han eller honmotprestation utföra arbete, vilket attettsom
stället förtill förfogande för arbete i den privata sektorn. linte står att

därförköpkraft omfördelas mellan individer kanden mansomse
den arbetskraft de ochproduktionsfaktorer dvs.de samt varorse -

offentlig sektor.omfördelas mellan privat ochtjänster Densom-
dåsinköpskostnad för produktionsfaktorerna bliroffentliga sektorns

sådan beräkningomfördelningen reala Enmåttett resurser.av
haftantagandet arbetskraften skulle anställning ibygger bl.a. på att

varit i den offentliga.sektorn den inte anställdden privata om
diskuterade beräkningarnaproblem med deEtt statensovan av

de i olikanettoutgifter för transfereringar och konsumtion är mätsatt
skattepåslag.prisnivåer, belastas med olika många Ettdvs. de
den momsbe-då den privata konsumtionen ärär attsynsätt att genom

offentliga. möjlighetskattepåslag den Enlagd belastas med änett mer
från transfereringar-jämförbarhet blir då räkna bortfå attatt momsen
faktorprisnivå.nettoutgift för denna skall bli uttryck i Enattnas

i vår modellekono-omfördelning realakalkyl över statens resurserav
då få följande utseende:mi skulle

5 värde iövriga harförutsättning arbetskraftenoch deUnder att sammaresurserna
offentligprivat och sektor.
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43transfereringar ovannettoutgift för seSumma
8,8därpåMoms --

34,2faktorpristillTransfereringar mätta
20avgiftersocialalönerOffentliga +

5och tjänsterförbr.Offentlig varorav
därpåMoms-

58,2faktorprisresursanspråk tillstatligaSumma
69faktorpristillBNP
84,3%relation till BNPresursanspråk iStatens

statliganämligenanvända,oftastmed detjämförastal kanDetta
marknadspris:tillBNPbruttoutgifter i procent av

80utgifter bruttoOffentliga
100marknadspristillBNP

80%tillrelation BNPresursanspråkiStatens

resursansprå-de statligaovanstående måttmedproblem är attEtt
innebäri produktionsprocessen. Detolika led atthänför sig tillken

konse-svårtolkat. Enadderas så blir resultatetresursanspråkdessaom
teoretisktresursanspråk dettatotala sättmättkvens är statensatt

extremfall inkomst-OmBNP.överstiga 100kan ettprocent somav
modelle-iföri stället 40till 100 procentskatten procent-sätts som

tilldelaskonsekvensköpkraftenhelaochkonomin som enovan -
resursanspråkså uppgårtransfereringarformihushållen statensav
marknadspristillBNP. Mätttillfaktorpris 117till procentmätt av

BNP.resursanspråk till 126uppgår procentstatens av
denextremresultat docktolkningen dessaför är attAllvarligare än

svårförutse-står iBNPomfattning ioffentliga sektorns ettprocent av
andraoffentlig konsumtion ochförhållande till skattesatser,bart

funktionssätt.samhällsekonominsförbetydelsefaktorer är storavsom
på denTabellerna byggertvå tabeller.medillustreraskanDetta ovan

andelenochmodellekonomin där inkomstskattesatsenredovisade
varierats.sysselsattastatligt

medutgåavgifternasocialaoch deskatternaindirekta antasDe
påslag. Vidareberäknade3225fasta procentprocentsatser, somresp.

påföretagsskattesatsfastnäringslivet,inputkoefficienterifastaantas
statsin-istatligt underskottkonstant procent25 procent, ett av
uppgårtidenhelatransfereringarnaskattepliktigadeochkomsterna att

inkomsterinnebärStreck i tabellernatal.i absolutatill 30 att statens
utgifterna.till täckainte räckerrestriktionernämnda attunder ovan
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Tabell 4.3 påOffentlig sektor till faktorpris i BNP vid olika Skattesatseroch storlekarprocent av
den offentliga sektorn

Andel lönesummani offentlig iAndel sysselsatta sektor procentav
10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

lnkomstskattesats i procent
0 72 70 67 65 - - - - - - -20 7381 79 77 75 - - - - - -40 91 89 88 86 84 82 - - - - -60 99 98 96 95 94 92 90100 -- -80 109 108 107 106 105 104 103 101110 - -100 119 118 117 116 116 115 114 113119 - -

Tabell 4.4 Offentliga utgifter brutto i BNP till marknadspris vid olika Skattesatserochprocent av
påstorlekar offentliga sektornden

Andel lönesummani offentlig sektor iAndel sysselsatta procentav
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

lnkomstskattesats i procent
0 54 52 5155 - - - -20 65 6467 66 66 - - - - - -40 79 79 80 80 8179 - - - - -60 92 93 94 96 98 10091 102 - - -80 105 107 109 118103 lll 115 122 128 - -100 115 117 120 123 127 131 137 143 150 - -

Tabellerna visar tydligt svårtolkadehur procenttalen Antagär. att
utgångspunkten ekonomi med inkomstskattesats 40är en en

och där 10 arbetskraften arbetar Statensprocent procent staten.av
andel blir då till faktorpris89 BNP och 79 BNPprocent procentav av
till marknadspris, mätningen på denär görs sätt presenteratssom

inkomstskatten höjs tillAntag 60 och andelatt procent statensovan.
sysselsättningen till 50 andel till faktorprisStatens BNPprocent.av av

ökar då, de drastiska ingreppen i ekonomin, med endast femtrots
procentenheter till 94 tilll BNP marknadsprisprocent. procent av
ökar andel med 19 procentenheter till 98statens procent.

enkla kalkyler visar hur svårtolkade måttDessa aggregerade på den
offentliga sektorns storlek finns därför anledningDet rekom-är. att

försiktighet vidmendera användningen dem. Därtill visarstor av
genomgången det behöver utarbetas uppsättning relevanta ochatt en
tillförlitliga nyckeltal för ofentlig sektor. Sådana nyckeltal bör omfatta

utgiftskvoter,skattekvoter, skuldberäkningar görsm.m. som mer
jämförbara såväl tiden mellan länder skillnaderöver attsom genom
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beaktas°. skulleDärigenomtransferingssystemochbl.a. skatte-i
skattefrialänder harerhållas mellankunnajämförbarhetbättre som

transfereringartransfereringar ellerskattepliktigarespektive resp.
deltaskulle kunnanyckeltalsprojektsådantskattelättnader. l ett

finansmarknadsrepresen-ochredovisningsexperternationalekonomer,
viktiga låntagareminst likaeftersomBland ärstaterannat somtanter.

grundade pånyckeltalbehovlikafinnasdetföretag bör stora av
för företag.nyckeltalnationalräkenskaper avsom

i tabellernavisasräkneövningarnade resultatSjälvfallet är somav
reaktioner påekonominsantagandenvilka görsberoende som omav

minskar behovetdockökaringreppen. Detta änstatligade avsnarare
procenttalen.tolkningenvidförsiktighet av

basredovisninglöpandei stat-Slutsatsen är att stommen aven
bruttobe-måstesubventionerutgifter eller utgörasligaoffentliga av

uppgifter omedelbaraingåkanbasredovisningsådanlopp. l omen
Accepterandettransfereringar.skattepliktigaförnettoutgifter enav

konvention,då grundas ännettoredovisning skullesådan snarareen
redovisningsprincip.härledd Engrundersamhällsekonomiskafrånen

delbeskattningenmotiveras ärkonventionsådan att avenav
såvälredovisasdärför börutgifternaochtransfereringssystemet att

brutto netto.som
offentliga sektorn,för dennettoutgifternauppgifterAndra t.ex.om

till denkomplementutarbetasnyckeltal, börolikaformi somav
bruttoredovis-dåsärskilt angelägetredovisningen. Detlöpande är en

rundgången i deexempelvis hurpåverkasgradning i hög storav
statligof-ocksåinnebärDet ävenoffentliga är. attsystemen om en

totalsiffrorna svårasåheltäckandeförmånsredovisning är attfentlig är
tillåtajämförelserblir därföruppgiftfrämstaRedovisningenstolka. att
statligaoffentligaallaomfattarändamålpolitikområdenmellan som

verksamheter.

samhällsekonomisklångsiktig nettoutgift,Kortsiktig och4.3.5
kostnad m.m.

redovis-användas ibörmåttdekonstateratsredanharDet att som
transfereringarskattepliktigaförbruttoutgifterningen är samt

Övriga in-därför begränsatutgiftsmåttnettoutgifter. äromedelbara av
kortfattat.behandlas såledesochbasrapporteringenförtresse

långsiktigkortsiktig ochmellangränsdragningmöjlig nettout-En
påföljdeffekter ekono-tillendasthänsyngift kan baseras tasom

forNettokostnaderiredovisade ESC-rapportenf finnsberäkningarsådanaVissa
1994:133länder DsandraSverige och någratransfereringar i
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utbudssidan beaktas.effekterellerefterfrågesida ävenmins om
exempelvisnettoutgiftenkortsiktigakan denuppdelningMed denna

multiplikatorkalkyl,keynesiansktraditionellhjälpmedberäknas enav
tillMed hänsynlS-LM-modellen.variantnågonpågrundad av

sådan här.någonemellertid interedovisasinriktningbilagans
långsiktigasektornsoffentligastatensdenBeräkningar nettout-av

modell densimuleringar överprincip byggagifter måste i av en
Konjunktu-torde det baranärvarandeekonomin. Försvenska vara

institutetsnackdel medmodell.sådan Ennågonharrinstitutet som
förhållande tilliekonominbeskriverdedockmodeller är att en

olika slagSkillnader mellanaggregerad nivå.starktbudgetarbetet av
Modell-modellen.därför inteutgifter fångasoffentliga avupp

detaljerademedfall kompletterasi mångadärförresultaten bör mer
multiplikatorkal-nämndaalternativ till denberäkningar. Som ett ovan

med hjälpberäknasnettoutgiftenkortsiktigadenkylen kan även av
modellsimuleringar.

också beräknaskostnaderna kansamhällsekonomiskaDe genom
användassimuleringarprincip kanmodellsimuleringar. l somsamma

lång-offentliga sektornsberäkna statens denförligger till grund att
detskillnaderavgörandefinns dock närnettoutgifter.siktiga Det

Vidsimuleringsresultaten.och tolkningensammanställningengäller av
jämförssånettoutgifternalångsiktigadeberäkning statensav

räntebi-exempelvis med ochalternativtvånettoutgifter mellan utan-
samhällsekonomiskadeVid beräkningbostadsbyggande.tilldrag av

mellan olikavälfärdskillnaden i totali ställetjämförskostnaderna
förutsättningarvissateoretiskt och under mätaskanalternativ den-
konsumentöverskott.ochproducent-iskillnader summan avsom

approxime-vidarevälfärdseffektenvillkor kanvissa ytterligareUnder
BNP.exempelvisproduktionen,påverkan mättmed somras

behövskostnadernasamhällsekonomiskadeVid beräkningar av
marknadsprodukterform. Förbetalningsvilja i ellermått på annanen

efter-ekonometriskt skattadefrånbetalningsviljan härledaskan
for kollektivaanvändasmetoder måsteandrafrågefunktioner medan

inteproduktionoffentliga sektornsdelar denoch andra somavvaror
olika enkätmetodermöjlighetsäljs marknad. En är att genomen

intressantbetalningsviljan. Enkartläggaexperiment försökaeller an-
kvotenberäknauppgifter skulle kunnasådanavändning attvaraav

betalnings-nettoutgift ochoffentliga sektornsmellan den mottagarens
särskilddå krävabordeöverstigersådan kvotvilja. Varje ett ensom

motivering.
deofta brukarganskapartiell beräkning göras är attEn angesom

finansierarskattemedelför dekostnadernasamhällsekonomiska som
varje indragenpåKalkyler tyderverksamheterna.offentligade att

kostnadsamhällsekonomiskgenomsnitt orsakarskattekrona i extraen
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burden på kr, dvs. sammanlagd samhällsekono-s.k. 0,3 enexcess --
utgångspunktkostnad på kr krona. Med från beskattning-misk 1,3 per

föregåendesamhällsekonomiska kostnader bör den i styckeens
nettoutgift och betalningsvilja inte överstiganämnda kvoten mellan

1l,3.0,77
långsiktiga nettoutgifter eller samhällsekonomis-Beräkningar över

måste alltid utformas med hänsyn till vad de skallka kostnader
förtill. Valet jämförelsenorm helt avgörande resulta-användas ärav

inte meningsfullainnebär bl. sådana beräkningarDet ärattten. a. om
offentligaomfatta hela eller väsentliga delar den sektorn.de skall av

samhällsekonomiska förexempelvis den kostnadenHur ärstor
jämförelsenormen det inte skulleoch polis Om ärrättsväsen att

sådana funktioner medför de helt säkert inte nettokost-finnas några en
nettointäkt. Andra jämförelsenormer- exempelvis privatnad, utan en

skulle kunna andra resultat, valet jämförelse-polis etc. ge men av-
å sidan mycket godtyckligt.då andraärnorm

sammanslagning utgifter och skatteavvikelser4.4 av

och varför skatteavvikelser expenditures beräknas inomtaxHur
för tänkta rapporteringen behandlas i andra delarden avramen

skall endast diskuteras skatteavvikelserutredningen. kanHär om
statligaoffentliga bruttoutgifteradderas med eller omedelbara

hur den i så fall skallnettoutgifter och resulterande tolkas.summan
Skatteavvikelser defmeras skillnaden mellan faktiskt skatteut-som
och normskatteuttag. konkretisera kanFörtag ett att resonemangen

utgångspunkt femtedel hushållen deniantas atten en avsom
modellekonomi visades i tabell till följd skatteavvikelse4.2som av en

exempelvissåledes inte grundavdrag då detta räknasettp.g.a. som-
betalar övrigadel 20 inkomstskatt och deprocent attnormenen av -

femtedelarna genomsnittliga skattesatsenfyra betalar 45 Denprocent.
medan normskattesatsen, från vilken skatteavvi-således 40är procent

här Vidare låg-kelsen beräknas, 45antas procent. antas attvara
högskattehushållen alla har lön och bidragsinkom-respektive samma

ster.
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subventions-utanför kanlämnaskonsumtionenoffentligadenOm
följande sätt:utformasredovisningen

30bruttotransfereringarSkattepliktiga
25nettobruttotransfereringarSkattefria
55transfereringarbruttoutgift förSumma

215(0,45-0,2040)avseende lönSkatteavvikelse
1,5l5(0,45-0,2030)transfereringarSkatteavvikelse avs.

58,5skatteavvikelserochtransfereringarbruttoutgift förS:a

13,5O,4530transfereringarSkatt- 45skattavvikelserochtransfereringarnettoutgift förS:a

skattefriaför deberäknatsinteskatteavvikelsenågonObservera att
igällertill vadexempel, idetta motsatsi somtransfereringarna

skatteavvikelser.i bilaganochhuvudtextbetänkandets om
transfereringarförnettoutgiftentillsåledesuppgårNettoutgiften

innebärNettningsförfarandet attför lön.skatteavvikelsenplus
balanserasexakt att1,5transfereringarför avskatteavvikelserna

12skattvid 45 motblir 13,5 procenttransfereringarpåskattposten
högre.dvs. 1,5skatt,vid 40 procent

tolkningnäraliggandetolkas. EnskalltaldessahurFrågan är nu
heltiköpkraft ettmyckethurvisarnettoutgiften extra somär att
ochtransfereringari formhushållentillförsperspektivstatiskt av

irrelevantaegentligendetmedjämförelsevidskattelättnader -
alla ochför att45skulle procentskattesatsenalternativet att vara

motsvarande sättvisarBruttoutgiftenin.drogstransfereringarna
skatteavvikelser.ochtransfereringarförbruttoutgiftenstatiskaden

antagandetpåbygga attunderförstått sägaskanmåttenBåda
komplice-Dettransfereringar.försubstitutskatteavvikelserna somär

totalsummanså kommerdetta synsätt accepterasbilden är att omrar
faktiskttransfereringarinkluderaförmånernastatliga somattdeav

hushållensalladärifinnasskulle systemettfinns,inte sommen
hävdasocksåkan attutgiftssidan. Detpåredovisadesförmåner

medhushållenbeskattarättharpå att enbygger statenattsynsättet
fördelningspolitiskafall 45i detta procent-viss skattesats men av- värdelad-Dettadennafrån delar rätt.avstårorsaker merandraeller av

bilaga.dennaiutvecklasintedockkommer attdade synsätt
totalsummanavsnitti detta ärgenomgången att avslutsatsEn av

svårochtolkasvår attutgifteroffentliga attär geochskatteavvikelser
medillustreraskan ettProblemetinnehåll.meningsfulltteoretisktett

harskattesystemharekonomier. Den etttvå somJämförexempel. ena
lägreandradenochundantagmångaoch menennormalskattesatshög
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enhetlig normalskattesats. Ekonomierna har skatteintäkter ochsamma
lika transfereringar och inkomstfördelning. Trotsstora deattsamma
ekonomiskt identiska så blir offentligaär utgiftersett ochsumman av
skatteavvikelser i den första ekonomin.större Det innebär dock inte

behöver betydelselös inför politiska beslutatt summan attvara om ex-
empelvis förstärka statsbudgeten. Såväl skatteavvikelser statligasom
utgifter kan elimineras för förbättra statsñnanserna. Enatt annan
viktig förroll sammanslagna uppgifter transfereringar, offentligom
konsumtion och skatteavvikelserär, nämndes redan inledningsvis,som

underlag vid jämförelserutgöra mellan olika utgifts-att eller
ändamålsområden. Med hjälp sådana uppgifter blir det lättare attav

avvägningar mellan det offentligasgöra insatser olika sådana
områden eller delar därav.

4.5 Avslutande kommentar

måttDe diskuterats i kapitlet har främst syftat till mätasom att
statensden offentliga sektorns utgifter olika finnsDet givetvissätt.

andra utgångspunkter.även sådanEn i vilken utsträckningär
individer, företag eller eller missgynnas den offent-grupper gynnas av
liga verksamheten. kanDetta vid behov illustreras med hjälp av
fördelningsstudier. En form fördelningsstudier sådanaärav som
beräknar nettoresultatet all beskattning och transfereringar. De ärav
dock förknippade med det grundläggande problemet det inte äratt
möjligt bestämma vilka skatter finansieraratt transfereringar ochsom
vilka finansierar övriga ändamål, främst offentlig konsumtion.som
Om transfereringarna exempelvis finansierade medanses vara
mervärdesskatt eller inkomstskattmed har betydelse för utfalletstor

sådana fördelningsstudier. Vore det möjligt fördela bådeav att trans-
fereringar och offentlig konsumtion skulle dennamottagare typ av
nettofördelningskalkyl bli meningsfull. Vissa delar denmera av
offentliga konsumtionen dock omöjligaär fördela påatt änannat
schablonmässigt det gäller främst kollektivasätt varor som ex--
empelvis försvar medan det för andra delar i och för sigsom-
konsumeras individuellt saknas uppgifter vilka utnyttjar demom som

det gäller exempelvis sjukvård, Ett försök fördelaattomsorg m.m.-
den offentliga konsumtiomen redovisas i ESO-mottagargrupper

Fördelningseffekter offentligrapporten konsumtion Ds 1994:86.av
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subventionsbegreppetavgränsningarMöjliga5 av

Inledning5.1

begreppetdefinitionvedertagenallmäntnågon avintefinnsDet
understödsubventionbetyderspråkbrukallmäntEnligtsubvention.

varjeutgångspunktenmed denskullesubvention varabistånd. Eneller
offentligaexempelvisnaturaförmåner,ellerkontanteröverföring av

ellerbetalningellervederlag annanmotskertjänster, utan ensom
ellerkontanternasöverfördadeunderstigermotprestation som

dåskullesubventionernaredovisningvärde. Ennaturaförmånernas av
offentligadesamlatfåbehovetdels ettatt omgreppmotiveras av

dekartläggabehovetdelsmening, attvidiunderstödför avutgifterna
beslutsperspektivpolitiskadetMedfördelningseffekterna.resulterande

statens-fördelningenåtergeredovisningsådan avböranlagts ensom
för-och inteutgiftsekvivalenterutgiftersektornsoffentligaden

underdessutomsistnämnda ärDennytta.delningen mottagarnasav
anlagdadetMedsvår mäta.mycket attomständigheter nualla

skatteav-allaföretag,hushåll ochtransfereringartillallablirsynsättet
regleringarnaochtjänsternaoffentligadedelvikelser storsamt aven

hela denomfattasåledesskullesubventioner. Debetraktaatt som
skatteförvalt-infrastruktur,nattväktarstaten,sektornoffentliga utom

statsskuldräntorning, m.m.
överföringarallasubventioner är somsynsätt är attnågotEtt annat

tolkningvidMedriktning.någonbeteende i enpåverkar mottagarens
överföringaralla atti settdetta stortmed synsättkommer även

kanexempel nämnas attSomsubventioner.klassificeras som
socialför-allaprincipibostadskonsumtionen,påverkarbostadsbidrag

tillhandahållandetarbetsutbudet,påverkar avsäkringsersättningar
bådepåverkarmarknadsprisernaundertill prisertjänsteroffentliga

Även medproduktionprivat etc.tillmöjligheternaochkonsumtion
policyper-angivnadetutifrånsubventionernaskalldetta synsätt

inteochutgifter,sektornsoffentligastatensdenspektivet mätas som
liknande.ellersnedvridningskostnadersamhällsekonomiskasom

möjliga attföreslagna t.ex.ärdetolkningar änSnävare ovan -
baraellertransfereringarskall avutgörasbarasubventioner av

Sådanabeteende.påverkatillsyftar mottagarensattåtgärder som
kanavgränsningargotyckligadelvisdock sominnebärpreciseringar
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för politiska påtryckningar förändrautrymme subventions-attge
definitionen.

Huvudproblemet med definiera vissa utgifter elleratt aktiviteter
subventioner de ofta kanär andraersättas utgifteratt ellersom av

åtgärder ligger utanför subventionsbegreppet. En sådan ordningsom
innebär uppenbara risker. Om statsmakterna exempelvis generellt har

restriktiv inställning till subventioner till andra åtgärderän kanen mer
valet subventionsbegrepp medföra olika former snedvridningarav av

de politiska besluten och samhällsekonomin. Värdetav av som ny
beslutsdimension och pedagogiskt begrepp urholkas naturligtvis också.
Det således viktigtär subventionerna kan såatt det åt-avgränsas att
minstone inte finns substitut inte klassificerasnära sub-som som
ventioner.

Internationellt finns det några exempel olika definitioner av
subventioner. Nederländernal definieras subventioner bundnasom
transfereringar som stödja särskilda syften, bostads-attavser t.ex.
subventioner eller FoU-bidrag, medan allmän inkomstförstärkning som
socialbidrag inte ingår. boundA income capital transferor- -

without something donepayment return of central government to
organisations the Netherlands. Motivenetc. för det ipersons, att

Nederländerna skapades sådan definition dels uppdrag frånetten var
parlamentet undersöka missbruk subventioner,att dels strävanav en

skapa verktyg för rationella nedskärningaratt den offentliga bud-av
Enligt uppgift från tjänstemangeten. vid det Nederländskaen

finansdepartementethar subventionsrapporteringen dock spelatnumera
den sistnämnda rollen, delvisut den smala definitionenattp.g.a. av

subventioner det sig förhållandevisgör rör begränsadeatt belopp.om
Departementet sig ha andra och bättre metoder föranser numera
prioritering vid budgetpolitik.stramen

Subventioner kartläggs i handelspolitiska sammanhang vadärsom
gäller begränsade till sådana subventionermottagare går tillsom
företag. Däremot används vida defintioner det gäller vilkanär trans-
fereringar eller överföringar skall ingå. En sådan vidnatura som
definition begreppet statligoffentlig subvention grundasav som
GATT:s subventionsdefinition är:

- varje överföring från statenden offentliga sektorn i form
bidrag, lån, riskkapital,av

varje potentiell överföring nämnda tillav nyss resurser-
följd garantier eller liknande,av

inkasserade offentliga inkomster, i formt.ex. av-
räntefria skattekrediter,
tillhandahållande offentliga tjänster eller utomav varor,-
infrastruktur, och köp eller tjänster ellerav varor
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detmedför attprisstödssystem upp-ellerinkomst- som- förmån.kommer en

mellanskiljerintedefintiondennaattvärt noteraDet är att
företagsellerindividerspåverkatillsyftar attöverföringar som

inkomst-påverkatillsyftarbara attöverföringarochbeteenden som
förmögenhetsfördelningen.och

ellerregleringtransferering,definitioner ärvissaEnligt en
ellerpriserföretagetsföretagtillsubventionmotsvarande omen
meddefinitiondennahuvudsak överensstämmerIpåverkas.vinster

ökadtilllederbaraförmånerandraellerTransfereringar somGATT:s.
enligtstödklassificerasdockskulleföretaget somiresursanvändning
påbygger attdefinitionenenligtintedefinition somGATT:s men

påverkas.vinsterellerpriser
förefallerTysklandiupprättassubventionsrapporteringdenI som

konkurrensensnedvridadirekt kansubventioneringåfrämst mersom
Subven-tyskadenidetta ärillustration attEnföretag.mellan av

vilkaskatteutgifterochtransfereringartionsbericht avsumman
tvåochmellantilluppgåberäknassubventioner enklassificeras som

omfattarFinlandisammanställning görsDenBNP. somprocent av
exempelvis trans-beloppochområdenbetydligt störredäremot -

20här procentTransfereringarna motsvararhushåll. catillfereringar
BNP.lOskatteavvikelserna procentoch avBNP caav

bredfrånutgångspunktmeddiskuteras en5.55.2avsnittenI - fyrasektornsoffentligadensubventionsbegreppetdefinition av
konsumtiontransfereringar,skatteavvikelseroffentligdvs.styrmedel,

för-slutligen ettavsnitt 6 presenterasavslutandedetregleringar. loch
subventionsdefinition.tillslag

Transfereringar5.2

motprestationkravutbetalning utantransfereringMed menas enen
kommuner,företag,hushåll,tillsektornoffentligafrångårsom

vissakräverutbetalningenfalldemotsvarande. Iellerutlandet
utbetalningenmellanskillnadentransfereringenmotprestationer utgör

värde.motprestationensoch
automatisktalltidintetransfereringbehöverredan nämntsSom en

betecknasdefinitionervissaEnligtsubvention. ex-ensomanses
tillsyftardenbarasubventiontransfereringempelvis omensomen

skalldefinitionerandra trans-Enligtbeteende.någonsatt styra
klassificerasförvinstereller att sompriserpåverkafereringen

definitionensistnämndadenmedkanföretag. Dettillsubvention
inteföretagtilltransferering vara enett ansesdåfallfinnas en

tillsubventiondäremot utgörföretagtill detta ensubvention men
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någon Ett exempel kan transfereringarmottagare. tillannan ettvara
företag för de skall nyanställa eller behållaatt arbetskraft. Om dessa
transfereringar i sin helhet används företaget till täcka ökadeattav
kostnader så de inte subventioner tillutgör detta företag. De innebär
däremot förmåner för de transfereringarna skulleutanpersoner som
varit arbetslösa och bör därför klassificeras subventioner till dem.som

särskiltEtt metodproblem hur del transfereringar-oavsett stor av-
definieras subventioner vilken nivå på transferering-ärna som som -

skall innebära det inte förekommer någraatt sub-arna som anses
ventioner. enkelEn utgångspunkt hela beloppetär sub-att utgör
ventioner. Särskilt vid breda definitioner subventionsbegreppet ärav
detta principielltsynsätt problematiskt. Skulle alla transfereringar tas
bort så skulle också finansieringsbehoven dvs. beskattningen- -
minska. Antag barnbidragen ökar med miljardatt och detatten
samtidigt nödvändigtär öka beskattningen för finansieraatt att
bidragshöjningen Ärhalv miljard bärs barnhushållen.varav en av-
då subventionsökningen miljard eller halv miljard Av bl.a.en en
praktiska skäl kan i löpande subventionsredovisning dock inte delaren

finansieringen dras bort det sätt Sådanaav antytts.som nyss
kompletterande beräkningar bör däremot vid exempelvisgöras
fördelningsstudier.

Ett viktigt problem klassificeringenannat är de offentligaav
socialförsäkringssystemen inkl. arbetslöshetsförsäkringen som-
formellt inte hör till socialförsäkringarna. betalarHär de försäkrade
och deras arbetsgivare avgift finansierar försäkringsersätt-en som
ningarna. Teoretiskt kan dessa klyvas i två delar för-system en-
säkringsmässig aktuarisk del subventioner ochutan resterandeen
bidragsdeI innehåller de egentliga subventionerna. l praktikensom
finns det dock inte någon given för hur försäkringsmässigtettnorm

skall utformat olika formersystem korssubventioneringvara av-
förekommer i kommersiellaäven försäkringar.t.ex. En möjlighet är

socialförsäkringarna inkluderas iatt subventionsbegreppet men
särredovisas. Skulle det statliga engagemangeti de försäkringsmässiga
delarna minska kraftigt överflyttning tillt.ex arbets-genom en-
marknadens Åtminstoneskulle de dock kunna exkluderas.parter -
gäller det redovisningen dem transfereringssubventioner.av som
Däremot skulle redovisning reglering kunna bli aktuell.en som

En omläggning finansieringen från arbetsgivaravgifter tillav
egenavgifter behöver inte i sig aktualisera någon ändring klassifice-av
ringen. bådal fallen bärs utgifterna löntagarna, vadoavsettav
avgifterna formellt kallas.

En möjlig slutsats transfereringarär till hushåll skallatt ingåom
i redovisningen de offentliga subventionerna så bör allaav system
inkluderas. Rapporteringen bör då också delas så deatt mestupp
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sigförredovisassjukpenningeninslagenförsäkringsmässiga t.ex. -- förfinadsig. lförföräldrapenningen enbidragsdelar t.ex.och -- försäkringsmässigidelassinisjukpenningen tur enuppanalys kan
sjukför-beräknadeaktuariskttäcksutbetalningarnadär avdel - då utgör restensubventionsdel avochsäkringsavgifter somen-

utbetalningarna.
skallaktuellärredovisningdenbakgrund nusomattMot av

så börföretagbarainteochallatillsubventioner mottagareomfatta
denmedsubventionsredovisningeningå ihärtransfereringaralla -

övrigaochförsäkringsmässigauppdelningennämndanyss för-avtaladekollektivtockså förtalar attMyckettransfereringar.
förunderlagminnesposter,formivisas sombörsäkringsförmåner av

Statligtinkomsttrygghetolika m.m.bedömningar grupperssamlade av
självfalletbörtrafikförsäkringen-exempelvisförsäkringar-reglerade

regleringar.rubrikenunderredovisas
sektornoffentligakonsolideradedeninterapporteringenOm avser

tilltransfereringarhurfrågaviktigblirendast staten annanenutan
rimligbehandlas. Enskallsektornoffentligadendelarandra av

användsvadefterklassificerasbörbidragöronmärktaslutsats är att
devadochtilldestinerasdevadmellanskillnadeventuelltill - bidraggenerellamedanocksåbör noterastillanvändsfaktisk -

defördelningenmedeventuellt avrubrikunderredovisas egen -
minnespost.utgifterkommunernasbidragstagande som

möjlighet ännågonsvårtdet att annanmotsvarande ärsättPå se
uppdelatrubrik,underländerandratillbistånd egenenredovisaatt

relevant sätt.beslutsfattarnaförnågot
tillsighänförtransfereringar somär attmöjligt synsättEtt

gällakanDetsubventioner.betraktasskallintenattväktarstaten som
kommunala vägartillinfrastruktur t.ex.grundläggandetillbidrag --

länder.andratillbiståndmotiveratsäkerhetspolitiskteller
principIinköp.statligavissaockså räknaskantransfereringarTill

köptaför deöverpris varornafallsubventionernai detta ettavutgörs
formelltprisetöverenskomnadetdockfall kanvissaltjänsterna.eller

deltillinköpet storsjälvamarknadsmässigt,hävdas menvara
sistnämndadetExempelsäljaren.stödjavillmotiveras att manav

Enligtindustri.svensktillförsvaretfrånbeställningarkanskekan vara
delvisupphandling,offentligför somreglernagällandede numera

upphand-offentligadockskallkrav,till EU:sanpassningutgör en
Undantagpriset.lägstadeterbjuderfrån denalltid göraslingar som

erbjudavisaskanprismed högreleverantörerendastfår göras om
detöverlägsnaså attavseende ärnågotitjänstereller somvaror

priset.högredetmotiverar
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Överföringar5.3 in offentlig konsumtionnatura

Offentliga sektorn tillhandahåller mängd tjänster och vissa tillen varor
priser ligger under såväl produktionskostnaden marknadspri-som som

Sjukvård och viktigaset. exempel,är också rättsväsen,omsorg men
försvar, infrastruktur Mycket talar för transfereringar ochattm.m.
offentlig produktion i princip bör klassificeras på enhetliga grunder.
Ett skäl de i många fallär elleratt mindreär utbytbara. Högamer
barn-vårdnadsbidrag eller låga daghemstaxor, höga pensioner eller
billig äldreomsorg, bidrag och skattelättnader till låginkomsttagare
eller subventionerad sjukvård, kultur, kollektivtrafik exempeläretc.
på betydelsefulla avvägningar mellan transfereringar och offentliga
tjänster.

Ett praktiskt problem uppkommer offentlig konsumtionsom om
räknas subventioner den oftaär svårare fördelaatt är påsom att

transfereringama.mottagargrupper än Vissa slag offentlig konsum-av
tion kan till och med svära fördela ändamålutgiftsområdenattvara

fördelningen sjukvårdt.ex. på omvårdnad äldre och övrigav av-
sjukvård. börDet dock i de flesta fall möjligt åtminstoneattvara
översiktligt fördela konsumtionen ändamål.

En del den offentliga konsumtionenstor nattväktarstatensav avser
verksamheter endast med svårighet kan klassificerassom som
subventioner. finnsDet därför för subventions-argument att en
redovisning inte skall innefatta dessa verksamheter.

Ett alternativt definierasätt subventioneradatt verksamhet är att
alla tjänster eller statenden offentliga sektorn tillhandahål-varor som
ler och teoretiskt skulle kunna utbjudas marknadsom en- -
innebär subvention. Bortsett från det finns föratten stort utrymme
olika tolkningar vilka uppgifter marknad skulle kunnaav som en
sköta så innebär sådantett synsätt del den offentligaatt storen av
verksamheten skulle subventioner.utgöra Det gäller vård,anses

delar skolanomsorg, av m.m.
Utöver offentlig konsumtion finns stöd natura som mer

uppenbart subventioner,utgör exempelvis tillhandahållande markav
till underpris.

Till stöd kan vidare räknas ickenatura marknadsmässiga lån,
koncessioner på icke marknadsmässiga villkor, kapitaltillskottsom ges
och garantier. Särskilt problematiska därvid de icke-formellaär men
implicita garantier finns för exempelvis betalningssystemet.som
Antagligen kan subventionsutgifterna för sådana och försystem,
garantier huvudöver bara det sker utbetalningar.taget, mätas när Sub-
ventionerna i dessa fallutgör skillnaden mellan utbetalda grantiersätt-
ningar och inbetalda garantiavgifter.
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Skatteavvikelser5.4

normskatteut-frånavvikelsedefinierasskatteavvikelse ettEn ensom
inomskatteuttagethuvudsakligadetvanligenNormentag. är

25%exempelvismervärdesskatten ärområdet. Inom momsnormen
Även konceptuellaradhär uppkommerpåslagsprocent.mätt ensom

problem.praktiskaoch
enhetligskall utgörasfråganförstadetFör är av ennormenom

med högeller tjänsterpåskattskatt. Lägreoptimalskatt eller varoren
beskattningoptimalmedförenligtexempelvispriselasticitet kan vara

enhetligtfrånavvikelserinnebär ettRamsey-skatters.k. men
forskningenfrånresultatkanskattesystem. Det nämnas ettatt om

områdenskattefrianågrafinnsdet intebeskattningoptimal är att om
vissaså underhemarbeteeller ärfritidsådanthellerinte som --

enhetlig skatt.optimala skattesystemetdetförutsättningar en
inombeskattningenfastställa ettsvårtdetandradet är attFör om

energiskattellerkapitalinkomstskattexempelvisskatteslaghelt --
helhetssynMedsubvention.negativellerpositivutgör enen

kapitalskat-generelladentillhänsynborde ävenskattesystemet tas om
skallbeskattningenförkrävasskullevadfrånavviker atttesatsen som
tordepraktikenarbete.exempelvis lochkapitalmellanenhetligvara

huvudsakligautgå från denavvikelserberäkningarnadock av
Slutsatsenkapitalskattesatsen30%.skatteslaget,inomskattesatsen t.ex.

smalarelativtförberäknasbarapraktikeniskatteavvikelserär att
beaktas.inteskatteslagmellanenhetlighetbristandemedanområden

skall bedömatill hurställningmåstetredjedet taFör manman
Är grundav-exempelvisbeskattningen.iinkomstpolitiska inslagvissa

statligfrånundantagetkanske helaellersubvention,draget en
beståendePraxisbrytpunktentill är attinkomsterförbeskattning upp

delskattskyldigaför alla ärlikatillämpasskatteskalor avensom
till låginkomsttaga-subventiondå inteblirGrundavdraget ennormen.

re.
ochbeskattningmellanolikaärjämförelsenormernafjärdedetFör

utbetalningaringatransfereringarna är atttransferering. För normen
subvention. Fördefinierastransfereringenheladvs.utgår, som

innebärDetenhetligtformnågon systembeskattningen är normen.av
tilluppgåkanteoretisktåtminstonesubventionernatotaladebl.a. att
fallutgifter. Dettatotalaoffentliga sektornseller denän statensmer
inteutgifterdeskatteavvikelserna änär störreuppkommer somom

avsnittieffekt nämntssubventioner. Denna gör att-räknas somsom
användasugifter skalloffentligaochskatteundantag4.4 avsumman- blirnyckeltalolikadärförbl.a.försiktighetmed att annarsm.m.-

tolka.svåra att
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Regleringar5.5

ekonomiska vinster tillbetydandemånga fallRegleringar kan i ge
inkomstöverföringar regleringarnaföretag.enskilda eller De som

sektorneller den offentligaofta inte viagår dockinnebär utanstaten
på sådanaTydliga exempelhushåll och företag.mellandirekt

hyresområdena.inom jordbruks- ochprisregleringarregleringar är
tullar och import-prisregleringarområde ligger ärEtt närasom

deofta inhemska producentertullarGenomkvoter. avgynnas
lagreglerade krav ellerAndra regleringartullbelagda ärvarorna.

monopol-etableringshinder och därmedinnebärauktorisationer som
fl.revisorer, advokaterskyddas. Exempelför demvinster är msom

måsteför enligt laguppkommavinster kanSärskilt stora somgrupper
revisorer.ändamål auktoriseradevissaanlitas för

utnyttjasoch lotterierområden spelLagregleringar vissa somav
subventionera vissautbetalningar förför direktaibland i stället att

idrottsbingo, ATG, ochfolkrörelselotterier,Exempelverksamheter. är
Tipstjänst.försäljningentidigare planeradeeventuellt den av

Även svårt fastställaregleringar detdet gäller ärnär att normen
Är frånundantag generellasubventionerna skall räknas.vilkenfrån

Är arbetsrättsliga lagstift-ändringar i densubventionmiljökrav en
pålagorsubventioner ellerningen extra-

regleringarnasannolikt klassificeringenSammanfattningsvis bör av
syften.pålagor utgå från deras Ensubventioner respektivesom

lotterier skallidrottsrörelsenssyftar tillreglering att gynnasom
pålaga förtill idrotten och intesubventionredovisas som ensom en

Möjligenidrottslotterierna. börhindras konkurrera meddem attsom
ipålagor inte med huvudregleringar överutgör tagettas ensom

ellermotiv kan skatte-subventionsredovisning. Ett att av-vara
ingår.offentliga sektorn inte hellergiftsuttag för finansiera den latt

pålagor utformadesubventioner och förfall kan emellertidvissa vara
redovisning sub-varandra och då kan enbartbalanseraatt en av

bli missvisande.ventionerna
alltför långtfrågor ligger ifråndessakan tyckasDet ut-attsom

bara täcker vissaredovisningområde,redningens typersommen en
få oönskade styreffekter.hushåll riskerarnäringsliv ochstöd till attav

stöd sysselsätt-exempel skulle kunnaavskräckandeEtt att avvara
därför det räknasföretag inte utgår kontantningsskäl till attett som

stället får lättnader i exempelvisföretaget isubvention ut-utan
släppsregler.
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subventionsdefintiontillFörslag6

Inledning6.1

tvååtminstonepåpreciserassubvention kanmedVad enmenassom
sub-företeelser utgörallaräknaförstaDet är somattsätt. upp

subven-egenskapervilkabeskrivaandraventioner. Det är att som en
medbrukarvanligtvisvadsistnämnda ärskall ha. Det menation man

metoder. Förstbåda dessa presenterasutnyttjasHärdefinition. enen
vilkaoch 6.3avsnitt 6.2idärefter diskuterasdefinition,preliminär av

subventioner.klassificeraskanverksamheternaoffentligade somsom
definition.tillförslagSlutligen nyttettpresenteras

in-ingår itill företagsubventionerdeförMycket talar att som
och EU:sEFTA:sexempelvis OECD:s,organisationers-ternationella

svenskaiockså densubventionerdefinierasskallrapportering som- GATTfråndefinitionframgår denSomredovisningen. somav
offentligadedelarhärräknasavsnitt 5.1i storapresenterades av

infratrukturochnattväktarstatalltprincipiverksamheterna- utom -
dennatillämpningenbegränsningväsentligsubventioner. En avsom

till företag.subventionerendastdendockdefinition är att avser
subventionsdetinitio-nederländskaockså denvisadesavsnitt 5.]l

transfereringardvs.transfereringarbundnainnefattarbarasomnen
produktionellerkonsumtiontill visskopplade sommentyp av

inhemskakategorier mottagare.omfattar alla av
breddelsgrundasoch 6.3avsnitt 6.2iGenomgången en

användsGATT-definitioneninnebärsubventioner attdefintion somav
definitonsmaldelshushåll,tillsubventioner somföräven en

endastför företag,används trans-Gatt-detintioneninnebär menatt
hushåll.tillsubventionerkanskatteavvikelser utgöraochfereringar

begränsandesåsåledesdefintionerdessa ärnågon somlnte av
nederländska.exempelvis den

syftenverksamhetensoffentligaefter denUppdelning6.2

detkansubventionsbegreppetpreciseraförutgångspunkt varaEn att
syften,olikaverksamhetensoffentligakallades denavsnitti 3.1som

ochmarknadsmisslyckandennattväktarstat,uppdelningendvs.
offentligmedsyftetgrundläggandefördelningspolitik. Det mest
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verksamhet den s.k. nattväktarstaten. Tillhandahållandeär upprättaatt
personligt skydd, och egendomsrättigheter innebärrättssystemav

visserligen fördelar för medborgarna förmånerdessa kanstora men
knappast karaktäriseras subventioner. Nattväktarstatens tjänstersom

därför inte inkluderas bland subventionerna.bör
nivå de s.k. marknadsmisslyckandena- komplice-Nästa är mer-

Infrastrukturen, ingårrad. här, har redan uteslutits i den prelimi-som
definitionen skall ändå någotden diskuteras här. finnsDetnära men

talar såväl för infrastrukturen,skäl i vid be-emot attsom som
märkelse, skall inkluderas bland subventionerna.

inkludera infrastrukturenskäl bland subventionernaEtt äremot att
det ofta, inte alltid, omöjligt fastställa huräratt att nyttanmen av

kommunikationer järnvägar, flygplatser, telenätvägar,som m.m.
fördelar sig på olika därförDet svårt beräkna vilkeniärmottagare. att
grad sådana s.k. kollektiva medför ekonomiska fördelar för vissavaror

branscher eller företag.grupper,
skäl mellan nattväktarstatenEtt och in-är gränsenannat att

frastrukturstaten konceptuellt oklar. Varför skall försvarsmak-ärrent
stå utanför subventionsberäkningen inte riksvägarna bådanärten men

låt i något olika grad kollektiva tredje skälvaror Ettutgör vara- -
infrastrukturenför utesluta den inte ingår i de internationellaäratt att

beräkningarna subventioner till näringslivet.av
finns emellertid också för inkluderaDet utgifter förargument att

infrastruktur bland subventionerna. främstaDet infrastrukturin-är att
vesteringar i vissa fall kan stöd och därmed i praktikenersätta annat

subventioner. Ett exempel väginvesteringar främstutgöra är som
motiveras regionalpolitiska hänsyn. Ett byggandeärannatav av
hamnar, järnvägsspår för vissa industrier.attm.m. gynna

Slutsatsen i denna bilaga övervägande skäl talarär att mot att
inkludera utgifter för infrastruktur bland subventionerna. Med
infrastruktur då teknisk infrastruktur järnvägar,vägar,avses som
flygplatser, hamnar, telenät, Teoretiskt bör dockposten m.m.
samhällsekonomiskt olönsamma infrastrukturinvesteringar i t.ex.
glesbyggdsvägar klassificeras subventioner. främstDet ärsom en
praktisk fråga sådan klyvning möjligär göra.attom en

område inte självklartEtt kan klassificeras varken delsom som en
nattväktarstaten eller infrastruktur skatteförvaltning ochärav som

uppbörd. Dessa verksamheter har inte någranormalt inslag av
subventioner möjligtvis administrationen skatteavvikelserutom av- -
och bör därför inte ingå i subventionsbegreppet.

Övriga delar den offentliga sektorn i huvudsak deav som-
motiveras fördelningssyften kan i princip ingå i subventionsbe-av -

detta vid definition. preciseringFörnär närmaregreppet, ges en en av
vad kan räknas subventioner, med vid snävsom som en resp.
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utgifter,vilka slagdiskussionavsnittförs idefinition, nästa avomen
regleringarkonsumtionproduktion ochoffentligskatteavvikelser, som

subventioner.skall varaanses

styrmedelUppdelning på6.3

iefter vadavsnitt ini dettadelasoffentliga sektornStatenden som
skatteavvikelser,transfereringar,nämligenstyrmedel,kallaskapitel 3

regleringar.ochinvesteringarkonsumtionoffentligaoffentlig

Transfereringar6.3.1

hushåll iochföretagtilltransfereringarsamtligaförtalarMycket att
klassificerasskalldefinitionenvidadenmedenlighet somovan

baraoch inteallainkluderaförHuvudargumentetsubventioner. att
substitut tillfalli många närade utgörtransfereringarvissa är att

godtycklig.relativt Ettblirdärförgränsdragningvarjevarandra och att
skatteavvi-ochtransfereringarrapporteringenärargument attannat av

sistnämndadeOmkonsistent.möjligt börså långtkelser ansesvara
det. Förförstnämndade göra attså börsubventioner ävenutgöra

hurdiskuterassådant synsättkonsekvensernaförsöka klargöra ettav
transfereringarnaoffentligadeapplicerassubventionsbegreppetkan

kategorier.olikaidelatsdessanär sex

hushålltillBidraga

tilltransfereringarprincip allaisammanhangdettaiHit räknas
pensionsförsäkringarna. Somocharbetslöshets-sjuk-hushåll utom

för-socialbidrag,barnbidrag,därmedräknashushålltillbidrag
i dennabidragSamtligahandikappersättningäldrapenning, m.m.

denvidadenmed såvälsubventionerklassificerasbör somsomgrupp
subventioner.defintionensmala av

hushålltillSocialförsäkringsersättningarb

någotsocialförsäkringsersättningar ärdefinitionenanvändahärDen av
sjukpenningförutomdefinitionenformelladen attvidare än genom

arbetslöshetskassa.fråndagpenninginkluderaålderspension ävenoch
definitionenformelladensmalareavseendenandra äniDen genomär

bidrag.försäkringarinte utanföräldrapenning varaatt ansesm.m.
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Socialförsäkringsersättningarna- enligt den här använda definitionen
delvis individens avgiftergrundas inbetalade och till denutgör-

teoretiskt inte några subventioner.delen åtminstone Delvis harsett
ersättningar karaktären bidragdock dessa dvs. subventioneräven av -

vissa individer erhåller betydligt högre ersättningar frånattgenom-
sjukförsäkringen de skulle fått i försäkringsmässigtexempelvis än ett

system.
inte möjligt klyva sjuk-, pensions-praktiken det och arbets-I är att

löshetsförsäkringarna i försäkringsdel och bidragsdel. Deten en
definitioninnebär åtminstone med vid subventioner allaatt en av

ersättningar bör klassificeras subventioner. särredovi-dessa som men
definitionMed smal subventioner bör socialförsäkringser-avsas. en

sättningarna inte ingå.
i blir möjligtOm det framtiden klyvning pågöra ovannämn-att en

så bör de aktuella ersättningarna bruttoredovisasda blandsätt även
i princip redovisningensubventionerna analogt med de skatte-av-

transfereringarna. utgångspunkt frånpliktiga Med modellekonomin i
sådankapitel kan redovisning följande4 sätt:uten se

Totala skattepliktiga transfereringar brutto 30
avgifterörsäkringsmässiga bruttoF -12

fondmedel bruttoUttag 3-
skattepliktiga subventioner brutto 15

Skatt subventionerna 6- -
skattepliktiga subventioner 9netto

Minnesposter
transfereringarFörsäkringsmässiga brutto 15

Skatt på försäkringsmässiga transfereringar -6
Försäkringsmässiga transfereringar 9netto

Redovisningen upplagd så från transfereringarnade totalaär att
inkomsterna från försäkringssystemet.dras exemplet består dessaI

försäkringsavgifter,inkomster dels dels från sparadeuttagav av
försäkringsinkomsterfondmedel. Observera dessa också skall täckaatt

transfereringarna.skatt de utbetalade

till företagc Transfereringar

Konjunkturinstitutetsanalysunderlagettill 1994 finnsl Höstrapport en
sammanställning transfereringar till företag exkl. affårsverk.statensav

följande bild för år i miljarder kronor:Den 1994,ger
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0,8Livsmedelssubventioner
31,6Räntebidrag

5,3Samhall
4,5stödregionalpolitisktochSysselsättn.

11,2Övriga subventioner
6,6Investeringsbidrag

61,0företagtilltransfereringarSumma

dessanågraundantamotiverat trans-inteförefaller attDet avvara
enligt någonsubventionerklassificerasfrånfereringar avatt som

definitionerna.
skulleskattepliktiga. Detföretagtilltransfereringarna ärVissa av

såväl bruttoredovisasskalldehävdaskunnaprincipdärför i att som
dockskatteberäkning kansådanberäknad skatt. Enförefter avdrag

med förlust,gårföretagvissaföljdgenomföra tillsvår attatt avvara
skatte-tidigareharellerreserveringsmöjligheterskattemässigahar

börbakgrundendensig. Mottillgodogöraförlustavdragmässiga att
redovisas brutto.endasttransfereringardessa

Bistånd utlandettilld

säkerhetspolitikenhänförligt tillintebistånd ärdettadelarDe somav
medsubventionerredovisasbörnattväktarstatentilldärmedoch som

biståndethelaitorde innebäraDet stort settdefinitionerna. attbåda
subventionerna.blandinkluderas

till kommunernastatsbidrage

sektornoffentligahela denomfattarsubventionsredovisningenOm
framgå. Ominteslagdettaöverföringarinterna attkommer av

specialdestineradeböromfattarendastdäremotredovisningen staten
Generellaändamål.efter sinaklassificerastill kommunernabidrag

slutligendeefter hurklassificerasintekantill kommunernabidrag
breda,rubrik. Med denundersärredovisasmåsteanvänds utan egen

räknasgenerella bidragbördefinitionensmala,deninte sommen
beräknas1994Konjunkturinstitutets HöstrapportEnligtsubventioner.
miljarderuppgå till 46,3år 1994till kommunernautjämningsbidragen

miljarder kr.till 28statsbidragenspecielladeochkr
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f Räntor statsskulden m.m.

statsskulden utgift för finansiera den statligaRäntorna är atten
verksamheten på finansierinsutgift försätt räntor ärsamma som en
exempelvis företag. finns dock åtminstone skillnad mellanDet en

ränteutgiftermånga företags och del räntor.stor statensen av
Skillnaden företagens ränteutgifter normalt orsakas lånefinan-är att av

förväntassierade investeringar avkastning räcker tillsom ge en som
ränteutgifterna medan upplåning till delbetala statens storatt avser

konsumtion inte kanlöpande sätt antassamma gesom en av-
kastning i framtiden.

ränteutgifter således måste investeraorsakasFöretagens attav man
få några intäkter medan den offentligainnan kan sektornsman

ränteutgifter på olika skäl konsumerat innan fåttberor att man av man
för finansieringen. offentliga sektornsskatteintäkterna Den ränteut-

gifter då betraktas antingen kostnad för tidigarelagdkan som en
för uppskjuten beskattning. vissa fallkonsumtion eller l kan sådanen

matchning och utgifter befogad.bristande mellan inkomster Omvara
utgifterna och inkomsterna med konjunkturen det i teorinsvänger är

förutsättningaroch under vissa bättre med stabilt skatteuttagett som
till överskott ibland och underskott ibland med årsvisleder än en

anpassning skatteuttaget för balansera budgeten. Sverigel harattav
dock inte underskottsperioderna balanserats motsvarande över-av
skottsperioder.

Slutsatsen statsskulden inte kanär räntorna utgöraatt anses
klassificerassubventioner de transfereringar iäven om som-

nationalräkenskaperna. bör därför redovisasDe separat post.som en
redovisning innefattar hela den offentliga sektornl börsomen

fråndessutom ränteintäkterna AP-fonden ingå finansierings-som en
källa. väcker i sin frågan offentligaDet hur hela det pensions-tur om

skall redovisas för gjorda pensionsut-mycket talarsystemet att-
fálstelser företagbör redovisas i vilken dock intesättsamma som -
kan behandlas här.

ränteutgifter liknande transfereringarnaStatens sättger som
upphov till skattebetalningar. Storleken dessa skattebetalningar är

svår uppskatta då skattesituationen fördock dem erhålleratt som
skiftar tiden.statsskuldräntorna okänd och dessutom Mångaär över

befriade fråninnehavare svensk skatt, exempelvisärstatspapperav
utländska placerare. bakgrund dessa svårigheter det inteMot ärav
möjligt beräkna omedelbar nettoutgift for statsskuldräntorna ochatt en
dessa bör därför enbart redovisas brutto.
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Skatteavvikelser6.3.2

utredningendefinitionenligt denskatteavvikelse utgörEn som
skattelag-undantag iskatteavvikelser-bilagananvänder ettomse-
normaltellerallmänt accepterattillförhållandeistiftningen ett
skattebe-förmånligareoftaSkatteavvikelsen innebärskattesystem. en

vissaaktiviteter ellerekonomiskavissahandling grupper avavav
skattskyldiga.

klassificeraskanskatteavvikelser alltidsäkertinteDet är att som
kanskatteavvikelserfinnasexempelviskansubventioner. Det som

därföri denna bilagaUtgångspunkten ärnattväktarstaten.hänföras till
subventioner påklassificeras sättskallskatteavvikelser sammaatt som

transfereringarna.grunderoch enligt somsamma

konsumtionOffentlig6.3.3

fram-redansubventionsredovisningenrimligt krav är,Ett som
vilketnågon betydelseinte harutformas så detskallhållits, den attatt

uppnå visstföranvänderoffentliga sektorndenstyrmedel ettattsom
offentligskatteavvikelser,transfereringar,använderdenmål, dvs. om

också enligthärmed börkonsekvensregleringar.konsumtion eller l
klassificeraskonsumtionoffentligdefinitionenbredaden som

innebärtransfereringarna. Detgrunderpåsubvention attsomsamma
nattväktarstaten,hör tillkonsumtion inteoffentligalli princip som

klassificeraskunnabeskattningen börellerinfrastrukturen som
enhetligdå möjligt hadet blirFördelensubventioner. attär att en

den smalastyrmedel. Enligtför allasubventionerdefinition av
utnyttjasoffentlig konsumtionendastklassificerasdefinitionen avsom

subventioner.företag som
konsumtionbehandla offentligväsentligtEtt mot attargument

ochdebatteni den politiskatransfereringar detärsätt attsomsamma
sjukvård,betecknafelaktigtframståallmänheten kanhos attsom
problemdettahanterasubventioner. Ett sättäldreomsorg attsomm.m.

påkonsumtionenoffentligadendelakunnaskulle att sammavara upp
subventionerdeninte benämnatransfereringarna utansätt mensom

ochinfrastrukturnattväktarstat,sidankonsumtion vidoffentlig av
något liknande.skatteuppbörd eller

offentligahålla dengoda skäl förför sig såledesfinns i ochDet att
riskersådantEttsubventionsbegreppet. synsättkonsumtionen utanför

kangränsdragningsproblem. Deinkonsistenser ochtillledadock att
ochtill företagunderprisFörsäljning tillföljandeillustreras sätt.

utförsäljningBillig mark,subventioner.hushåll skall avanses som
studeran-betaladeunderpris ellerfastigheter tillkommunala statenav

5 5-0409l
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då varför till-detta. Frågan uppkommerexempelderabatter är
sjukvård till underpris inteellerhandahållande barnomsorg, teaterav

därförsubventioner. talarSammantagetskall över-utgöraanses
offentliga konsumtionen i sub-inkludera denskäl förvägande att

transfereringarna. börpå Dettaventionsbegreppet sättsamma som
subventionsbegreppet.det vidafallet vid tillämpningdärför avvara

innefatta offentligadäremot barasubventionsbegreppet börDet snäva
företagen.sig tilltjänster riktarsom

6.3.4 Regleringar

direkt ekonomisk förmån på andraRegleringar mottagarenger ensom
enligt vidasubventioner denbekostnad bör betraktas somgruppers

och olika formerfall prisregleringardefinitionen. Uppenbara är av
definitionen regleringar inteden börmonopol. Enligt utgörasnäva

subventioner.

deñnition7tillFörslag6.4

föreslås definitiongenomgångenbakgrund näraMot en somovanav
början kapitlet. Sompreliminära visades itill denansluter som av

med vid definition:subvention räknas en

oferztliga sektornmedel från statendenöverföring ivarje av-
lån eller riskkapital,form bidrag,av

följdnämnda tillpotentiell överföringvarje resurser avav nyss-
eller liknande,garantier

ojjentliga inkomster,skatteavvikelser och inkasserade it.ex.-
räntefria skattekrediter,form av

tillhandahållande ojfentliga ellertjänster varor,av-
eller ellerköp tjänstervarorav-
prisstödssysteminkomst- eller--

skatteuppbördnattväktarstaten, infrastruktur,för andra syften än
statsskuldräntor och medför det uppkommereller betalning attsomav

förmån.en

7 utredningenbeslutatinte slutbearbetat bakgrundtill definitionFörslaget är mot attav
i denförmåner ingårsubvention för betecknadeanvända begreppetinte attatt som

föreslagna redovisningen.
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haskulle kunnasubventionsbegreppetdefinitionsmalEn av
definition:smalmedräknassubventionutseende: Somföljande en

sektornoffentligastatenden ifrånmedelöverföringvarje av-
riskkapital,ellerbidrag, lånform av

följdtillnämndaöverföringpotentiellvarje avresurserav nyss-
liknande,ellergarantier

inkomster,ojfentliga iinkasseradeochskatteavvikelser t.ex.-
skattekrediter,räntejiiaform av

till företagelleroffentligatillhandahållande tjänster varorav-
elleráån företagellerköp tjänstervarorav-

företagprisstödssystemellerinkomst- gynnarsom-

skatteuppbörd,infrastruktur,nattväktarstaten,syftenandraför än
försäkringsmässigaellerstatsskuldräntor utgörbetalning somav

förmån.uppkommermedför detochersättningar att ensom

uppfattningminenligtutredningen treSammanfattningsvis har
förstasubventionsdeñnition. Denfråganvadmöjligheter enomavser

Huvudmåletsubventionsbegreppet.användafrånavståhelt attär att
beskrivs imed denlinjeredovisning iutarbetablir då somatt en
definitionsmalanvändamöjlighetenandra ärtabell att3.1. Den en

defini-bredanvändasjälvfalletmöjlighetentredje attoch den är en
tion.





SOU 1995:36

Bilaga 3

Sammanställning av

internationellt material



1995:36SOUBilaga2 3

materialinternationelltSammanställning av

vadutredningen tagit delmaterialbilagadennal presenteras avsom
internationellaochi andra länderförmånerredovisningargäller av

organisationer.
förvarit intresseredovisningarbredai första handDet är som av

utredningen inteEftersomjämförelser med.utredningen göraatt
denomfattar så mycketförebild,någon komplettfunnit somsom

eller mindremedjämförelserfårredovisningen, görasföreslagna mer
i andrasubventionersubventionsredovisningar. Medomfattande avses
Syftetföretagförmåner medfallflestaländer i de mottagare.som
syftetvissautomlands. Hos ärredovisningarför devarierar görssom

handelspoli-andra detbudgetberedningen, hosdel i ärutgöraatt en
Påi ekonomin.strukturutvecklingenled i analysentiskt eller ett av

flera syften.redovisning föranvändshållflera en
några länderorganisationerna och iinternationella görsdelnom

sådanasubventioner. Detta ärinternationellajämförelser trots attav
framför alltsvårttill detAnledningarna ärvanskliga ärattgöra.att

subventiorsredovisningnågoninte alla länderförsta hardettvå. För
vadavgränsningensig ofta iskiljerdet dende haroch av somom

Lppstår alltidalltomfattarredovisning intemed. Närräknas en
vad skadåBedömningargränsdragningsproblem. görs somav

det andraländer.i olika Förblir inte likaoch dessainkluderas
mångai fallochutifrån varje landsskatteavvikelserberäknas norm

Även beräkningarnautgiftssubventioner.medinte tillsammans av
vilketvid valetbedömningarbyggerskatteavvikelserna normav

länder.sig mellandet skiljerockså gör att
mellanredovisning valupprättandet görsInför ett omenav

praktikenavsändarens eller Iutgångspunkten ska mottagarens.vara
bådabedömningar utifrånfall förredovisning i fleraanvänds dock en

Även föreslårföreliggande betänkandeiutredningenperspektiven. om
här vilket arbeteavsändarperspektiv,redovisning ett somangesuren

organisationernainternationellaeller i deländer oavsettpågår i andra
elleravsändarenssynvinkeln mottagarens.ärom

utgifteravsändarperspektivetvisar hurutifrånredovisning storaEn
föroffentlig sektor hareller attmotsvarandeeller statensom

perspektiv relevantförmåner.olika Detta ärtillhandahålla om
audgetbered-ibeslutsunderlagfungeraskaredovisningen ettsom

synnerhet.besparingsarbetetioch iallmänhetningen i
flestaskatteavvikeløeri deberäkningarGenerellt kan sägas att av

avvkelsernaavsändarperspektiv,Antingenutifrånfall görs ett somses
förmånen skulleutgiftvilkendvsutgiftsekvivalenter, notsvara om
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bidrag,den istället hade formen eller storleken på denettav som
för offentliginkomst går förlorad eller sektor i och medstatensom

skattnågon betalar lägre vad Slutsatsenänatt grupp normen anger. av
de internationella jämförelserna skatteavvikelser bör betraktasär att

subsitut till utgifter och behandlas samlat med dessa i budgetbe-som
redningen. särskild sammanställning vilka länderEn görav som

skatteavvikelser finns i bilagaberäkningar av
Beräkningar värdet förmåner för dels igörsmottagarenav av

handelspolitiska sammanhang för förutsättningar för likaatt ge
konkurrensrensvillkor, dels för hur förmånerna påverkaratt se

ekonomin.resursallokeringen i
jämföramycket intressant kunna kostnad förDet att statensvore

Ävenolika åtgärder med värdet dessa för bådamottagaren.av om
beräkningar i vissa länder har utredningen integörstyperna av

uppfattat det några systematiska genomgångar det slagetattsom av
gors.

industrikommittéOECDs

industrikommitté ställer medlemsländernas nettokost-OECDs samman
Syftet förstanader för stöd till industrin. i hand studera stödensär att

effekter industristrukturen. lndustristödets nettokostnader tas
således fram i varje medlemsland och för svensk del det NUTEKär

uppgifterna. metod har ifram Samma detäven använtstarsom
industristödetsnordiska samarbetet inom vilket rapporter netto-om

kostnader utarbetats.har
stödformer beaktas i nettokostnadsberäkningarnaär bidrag,De som

garantier, skatteavvikelser, lån och ägarkapital.
förnettokostnadsmetoden beräknas kostnader olikaMed statens

för eventuella intäkter. skatt företagen såstöd med avdrag Den som
småningom betalar stöden beaktas dock inte. Beräkningarna visar

för företagen.således utgifter och inte heller värdetinte Denstatens
fram istället användbar för studerainformation kommer attansessom

stödutvecklingen tiden och hur stöden fördelar sig mellan olikaöver
ändamål.

informationsblad i den databas industri-Följande bild visar ett
med fakta de olika stödprogram finns ikommittén upprättat om som

medlemsländerna.
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jordbrukskommittéOECDs

många år ställtförhållandevissedanOECDsjordbrukskommitté har
för Deteffektförmåners ärredovisning mottagarna.avensamman

detta.beräkningsmetoderna förambitiösa mätaockså de attmestaven
jordbruksstödjämförelser mellanförframtagenMetoden göraär att

olika länder.i
detEquivilent PSESubsidyProducersberäkna tasGenom att

kompenserajord-uppstå förskulleersättning frambehov attsomav
Omfattningenförmån bort.giveninkomstförlustbrukarnas togsenom

produktionsvärdet.ikronor ochuttrycks istödet procent avav
EquivilentSubsidyConsumersberäkningMotsvarande görs även av

CSE.
alla förmåns-effekterbeaktasPSE nästanberäkningarnaI avav

förstakategorier inkluderas. Denfyrai följande ärFörmånerformer.
konsu-marknadenerhåller viajordbrukarnaprisstöd attgenomsom

då förmåner i formexempelpris.betalar högre Detta är ettmenterna
i detta fallförbetydelsekan haregleringar mottagarna,storsomav

ökardirekta bidragomfattarandra kategorinjordbrukarna. Den som
viabetalas konsumenternainteinkomsterjordbrukarnas avmen

gällerförmånsgruppentredjebudgeten.via Denmarknaden utan
jordbruketipriserna på insatsvarorsänkerbudgetenåtgärder via som

vadinkomster ellerjordbrukarensvarkendirektpåverkar inteoch
kallasvadvärdetTill sist beräknasbetalar.konsumenterna somav

budgetenfinansieradeåtgärdermed vilket överserviceallmän avses
Hiti sin helhet.jordbrukssektornkostnader försikt lägresom ger

lantbruksuniversit.vidforskningräknas t ex

kommittéekonomiskpolitiskaOECDs

arbete förbedrivsekonomiskpolitiska kommitté att taOECDs ettl
förmåner för företag ivärdetenhetlig metodfram mätaatt aven

värdet olika stödjämföraSyftet kunnabranscher.samtliga är att av
olika branscher.stöd mellanomfattningjämförakunnaoch att av
skulle beräknasERAEfective Rate AssistanceAmbitionen attvar

PSE-måttet inkluderardelartillliknarERAför detta. stora men
stödensuttrycksförmånsformer. Dessutomnågraytterligare om-

underlättajämförelserförädlingsvärdet förtilli förhållandefattning att
tiden.ocholika branschermellan över

Åtminstone gjorts inom denbedömningendockförsta hari stegett
enligt inteuppgifter framtagna ERAekonomiskpolitiska kommittén att

fåttambitionernadärför harmedlemsländer ochallaberäknas ikan
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vid indikatorer detta mått k Indicators of Governmentstanna att s
Assistance IGA fram.tas

GATT

Subventioner har definerats inom GATT. Enligt definitionennoggrant
subvention varje offentlig överföring inkl inkomst-är eller prisstöden

Överföringenför har karaktären förmån. kan hamottagarensom av
formen direkt transferering bidrag, lån, kapitaltillskott ellerav
potentiella transfereringar garantier. Som subventioner definieras

skatteavvikelser och tillhandahållandeäven och tjänsterav varor
förutom allmän infrastruktur.

sammanställningar subventionerna i alla länder förgörs attav ge
förutsättningar för så lika konkurrensvillkor möjligt för företagsom
i skilda länder. Egentligen det värdet förär ärmottagarna som av
intresse för detta syfte uppgifterde redovisas beräknadeärmen som
på olika eftersom förutsättningarna varierar för vad kansätt tassom
fram. Exempelvis lämnar Sverige värden enligt Producers Subsidy

förEquivalent PSE jordbruket medan förbelopp övriga företag är
beräknade enligt nettokostnadsmetoden.

EU

Medlemsländerna i omfattningenEU olika stöd tillrapporterar av
näringslivet. Syftet stöd i olika länder och till olika branscherär att
ska kunna jämföras och snedvridningar konkurrensförhållandenatt av
ska kunna pekas detta sammanhang det förl värdetärut. mottagarna

intresse. iDetta EU Grossär Grantmäts termersom av av av
Equivalent GGE innebär nuvärdesberäkningar olikasom a av
förmåner. Beräkningarna omfattar statliga utgifter värdetutöver även

skatteavvikelser, kapitaltillskott, fömånliga lån, garantier ochav
exportkrediter. Redovisningen täcker tillverkningsindustrin, delar av

fiske-tjänstesektorn, och jordbrukssektorn. Inom gruvindustrin ingår
endast kolgruvorna.

Finland

Finland publiceras skatteavvikelser sedan slutetl 80-talet iav en
bilaga till budgetpropositionen. fördelas ändamålDe och ställs
bredvid fördelning utgifternamotsvarande budgeten. Redovis-av
ningen skatteavvikelser och statliga utgifter motsvarade 1991 drygtav
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emellertid inteNågon summeringFinlands BNP.fjärdedel görsaven
utgifterna.dem tillsammans medskatteavvikelserna ellervarken avav

skattesanktionerskatteavvikelsernaberäkningarna ävenVid tasav
i redovis-skatteförmånernasedannettoredovisasfram de motmen

ändamål.ningen per
vilka och hurdetaljerad redovisningslutligenfinnsbilaganI aven

skatteavvikelsernaenskildade är.störrestora
bilagan till den finskapå tabell ivisar exempelFöljande bild en

budgetpropositionen.

överföringsutgifter enligt bokslutetstatsbeskattningen ochiskatteutgifterEkonomisk betydande statens
mkuppgiftsområdena 1990-1991, milj,olikainom de

Överföringsutgifter 9192%MuutosSkatteutgiñer
Över-Skatte-1991 1990 19911990
förings-utgiñer
utgifter

förvaltningAllmän
0 -24300 4200300300ordning och säkerhetAllmän

Försvar
0 1417000 19300600 600och kulturUndervisning, vetenskap jj 42700 255002600Socialskydd 50900 33171400 128001200Hälsovård

-12 653100 510012800 11200Boende och miljö
702300 3900Arbetskraft --- - 12200 -4 135000 108005200Jord- och skogsbruk

3 42800 29003900 4000Trafik
2100 -44 -52800 22005000och näringarIndustri

Övriga -602400 -791100 60005200utgiñer
enligtlcke specificerbara

000500uppgiñsområde -- -
frånSkattesanktionemahar dragitshundra miljoner.avrundats till helasiffrorna i regell tabellen har av

skatteutgiñema

våranettokostnader iberäknas industristödetsframgåttredanSom
arbete pågått länge iområde harPå dettanordiska grannländer.

effekten förmaterial tillgå.finns mycket Attoch det mätaFinland att
Sedan några årprojekt.däremotstöd är ettmottagarna nyareav

vilka effekterframdock i Finlandtillbaka det även rapporttas omen
visar utvecklingenRedovisningennäringslivsstödet har ERA.mätt som

med undantag bankeromfattar alla företagbakåt i tiden ochfyra år av
ekonomiskainom Statenssärkilda studier Detför vilka ärgörs.
och den harberäkningardessaforskningscentral VATT görssom

dock troligtpubliceringen.också hittills stått för Det är att rappor-
bilaga tilli formkommer skeså småningomteringen att av en

budgetpropositionen.
budgetavdelningen i Finland delspågår projekt inomdettaUtöver

knytadels förföretagsstöd,för nuvärdesberäkning att sammanav
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sektorsinformationen med makroekonomin för klargöra sambandenatt
mellan subventionerna, statsbudgeten och statsskulden.

Holland

Hollandl sker återkommande årlig rapportering sub-en men av
ventioner. Den har två syften; upptäcka fusk och underlätta be-
sparingsarbetet. utgångspunktSom för redovisningen har regeringen
fattat beslut vilka förmåner ska inkluderas i redovisningenom som
och diskussioner förekommeräven gränsdragningen börom om var
ske ändras inte den gång fastslagna definitionen. Denna mycketären
detaljerad och specificerar på sidor10 vad ska med. Somtasca som
subvention förmånerräknas för hushåll eller företag stödjersom
särskilda syften exempelvis viss konsumtion intesorts ten men ex- -
generell inkomstförstärkning.

redovisningenl adderas subventionerna de sedan skaoavsett om
beskattas eller inte. Subventionsrapporten omfattar liksom budgeten
utvecklingen under fem år.

Två har arbetat med löpande fram subventions-att tapersoner
redovisningen. modellen förNär redovisningen arbetades fram flervar
engagerade i projektet.

sitt syfteFör grund för upptäcka fusk iutgöraatt atten an-
vändningen subventionerna har redovisningen i det närmasteav
fullgjort sitt uppdrag. flestaDe subventionerna har studerats utifrånnu
denna synvinkel.

syftetDet andra med subventionsredovisningen basär utgöraatt en
för arbetet skära utgifterna. finns dockHär två bristeratt storaner
med den redovisning Den grunden för be-görs. är attsom ena
sparingsarbetet istället bör hela budgeten. Har någon utgiftutgöras av
klarat sig från definieras subvention i den nuvarandeatt som
redovisningen den också räddad från besparingsåtgärder.ses som

bristenDen andra redovisningen inte omfattar skatteavvikelser.är att
takt med subventionernal skärs ökar benägenheten införaatt attner

skatteavvikelser istället. Holland harl beräkning skatteavvikel-en av
gång då samordnat med subventions-presenteratsserna en men

dettaHur ska samordnas och hur redovisningen skarapporten. utse
i framtiden finns ingen utarbetad strategi för.ännu

Följande bild visar informationsblad den holländskaett ur
subventionsrapporteringen.
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Norge

nettokostnaderna förFörutom industristödet beräknas i Norge sedan
tillbaka värdetår stöd till företag fram ERA.ett att tapar av genom

Beräkningarna omfattar hela näringslivet. har hittillsRapportennästan
publicerats statiska centralbyrån det diskuteras den iställetav men om

tillsammans medska statsbudgeten.presenteras

Tyskland

Tyskland har sedan slutet 60-talet subventionsrapportl tagitsen
fram och förelagts förbundsdagen. Då kom stabilitets- och tillväxt-

föreskriverlagen subventioner till företag regelbundet skaattsom
redovisas. Så vitt utredningen känner till Tyskland det landendaär

så länge och regelbundet tagit fram subventionsredovisningsom en
dessutom omfattar skatteavvikelser.ävensom

Fiansdepartementet finnsUtöver det i Tyskland antal friståendeatt
forskningsinstitut sitt år fram subventionsrapport.tarsom var en
Denna del analysen utvecklingen i ekonomin. Redovis-utgör en av av
ningen och analysen subventioner i det sammanhanget förgörs attav
peka eventuella snedvridningar de medför. Instituten hade tidigare
olika definitioner subventioner enades 1988av men om en gemensam
sådan.

Regeringen lämnar, tillsammans med budgetpropositionen,
år subventionsrapport till förbundsdagen. Rapportenvartannat en

behandlas dock budgeten i parlamentet. alltidDenän ärsenare
föremål för särskild behandling i berört utskott. Vissa år diskuterasen
den ingående i plenum medan den andra år läggs till hand-mer
lingarna.

Syftet med redovisa de inslag i den federalaärrapporten att
budgeten kan snedvrida konkurrensen mellan företag. Utgångs-som
punkten sådana subventioner bör begränsas.är att

Finansdepartementet uppgifter från andrasamlar in departement
och sedan fram subventionsrapporten. l över-tar rapporten ges en
gripande inledande där redovisningen isätts störretext ett samman-
hang och utvecklingen i enskilda sektorer analyseras. Texten anpassas
till vilka frågor aktuella och därför intressanta kommenteraär attsom

Subventionerna redovisas sammanställda i översiktstabellernärmare.
och dessutom vissa internationella jämförelser. varjeFörgörs
subvention sedan i detalj dess målsättning, juridiska bas ochanges
belopp.
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dessaoch detfederala budgetenden ärbaseradRapporten är
Översiktligt storlekenemellertid ävensubventioner tas angesupp.som

lokal nivå.delstatlig ochdefrånsubventioner EUsåvälpå som
subventionbör räknas avgörsvadAvgränsningen avsomsomav

kringproblemenPå finansdepartementetsesredovisningen.syftet med
definition sub-vid snävavgränsningen större avensomsnarare

redovisningvidproblem snävbred. Ettvidventioner annatän enen
redovis-uttryck itillinte kommernedskärningarfall görsdeär men

skanedskärningarnaförönskvärdvolymStorningen. är att synas.
ska däremotnedskärningaraktuellt forinteSådant anses varasom

eftersom ordetsubventionsredovisningenmed ifinnashelst inte
användningpolitikersklang.negativ Detta görsubvention har atten

definitionmed denalltidsubvention inte stämmerbegreppet avav
påverkarvilket i sinianvänds tursubventioner rapporten,som

användbarheten.
harsubventionsrapportenmed ivadförändringarVid tassomav

har sedanTidsseriernai parlamentet.beslutföregåttsdetta av
definitionen.med denenlighetikorrigerats nya

företag, subven-subventioner tillomfattar samtligaRedovisningen
företagen,förförutsättningarnapåverkarhushålltilltioner som
inte barasistnämndadeVad gällerlån.skatteavvikelser och tas

subventionredovisashela lånesummanränteeffekten med utan som
räknaskonsumtionmed. Statligsedan kommeråterbetalningarattutan

Administrationskost-till del.företagdirekt kommerdå denmedbara
sammanställningarandra görsi lnader ingår inte rapporterrapporten.

hushåll.tillalla stödtav ex
budgeten.effekterkassamässigasubventionsrapportenl anges

ochtillsammmansskatteavvikelser redovisasochSubventionsutgifter
beräkningarsärskildamedeffekterindirektaadderas. utanInga tas

förändringar.införbeslutsunderlaggörs som
år ochår, innevarandetvâ gångnafyra år;omfattarRedovisningen

kommande året.budgeteradedet
Finansdepartementet.löpande inomföljsUtgiftsubventionerna

däremellanochsärskilt förberäknasSkatteavvikelserna rapporten
departmentet.regelbundet inom

ingå iför besluts-framsubventionsredovisning inte attNågon tas
har dockRegeringenbudgetarbete.för regeringensunderlaget

På departemen-förfrågan.uppgifter vidtillgång till dessanaturligtvis
slutproduktsubventionsrapporten entet som ensnarare somses -

förunderlagochförhandlingarnaresultatetredovisning ettavav
prioriteringar.regeringensinförunderlaguppföljning än ett

mål deförutomregeringenpropositionsförslagvarjeVid osvanger
skatteavvikelse.utgiftsökning elleri formfinansiella effekterna av
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Skatteavvikelserna räknas normalreglerna, dvs degentemot som
gäller för alla. Exempel med visar dock bedöm-momssatser att
ningen skiljer sig från fall till fall. Halv livsmedel räknasmoms
inte subvention medan halv läkemedel och böckersom moms ses

subvention. Alla undantag från skattereglerna tidsbe-som ärnya
gränsade Ävenoch därmed efteromprövas den angivna tiden. för
skatteavvikelser den kassamässiga effekten och inte baraanges
eventuell ränteeffekt.

USA

l USA inga särskildagörs redovisningar subventioner. Somav
anledning till detta svårigheterna dra mellan sub-gränsenattanges
ventioner och n0malt utgiftsåtagande eller offentliga verksamheter

skattefinansieras. Budgetutgifterna fördelas ändamål försom att
underlätta budgetberedningen. Motsvarande fördelning görs även av
skatteavvikelserna de ställs inte direkt bredvid utgifterna.men

USA kan föregångare framför allt det gällernär be-ses som
räkningar skatteavvikelser. Metoder för detta här framtogsav av
Stanley Surrey vid Brookings Institute och skatteavvikelser har
beräknats sedan slutet 60-talet såväl Congressional Budgetav av
Office CBO Treasury. Inom Treasury arbetar tiotaletsom av

med beräkna skatteavvikelserna.attpersoner
År 1974 lagstadgades det redovisning skulle årligen.att görasen

Redovisningarna omfattar skatteförmåner federal nivå intemen
skattesanktioner. omfattarDe antal år framåt bakåt iett tiden.resp
Några längre tidsserier inte. Jämförelser mellan be-presenteras
räkningar gjorda olika år går inte eftersom förändringargöra iatt
skattesystemet mellan åren avvikelsernasgör även storlekatt ändras

den enskilda undantagsregeln harutan att ändrats. Olika skatteavvikel-
inte heller summerbara för enskilt år.ser ettses som

Redovisningen skatteavvikelser har inte kommit bli delav att en
i budgetberedningen detta dentrots ursprungligaatt tanken.var
Orsakerna För det förstasägs det endasttre. tvåär utskottvara som
kan förslag till beslut ändrade skatteregler. Det innebärge om att
utskott handhar vissa utgiftsområden inte kan lägga förslagsom om

förändringari skatteavvikelsernatex område.rör För detsom samma
andra beräknas skatteavvikelser och inte helt jämförbartett annat

jämfört medsätt vanliga budgetutgifter. Sist inte minst ärmen
skatteavvikelserna politiskt kontroversiella och vissases av som
möjligheter höja skatter vilket de inte villatt underlätta. Att redovis-
ningen skatteavvikelserna lagstadgadär denna bakgrundav motses

positivt dem tycker den fyller funktion och villsom att haav som en
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skatteavvikelsernapåmotverkaden kvar. För att som ensynen
sker redovisningenskattehöjningsmöjligheterförteckning över numera

förloradeinte barautgiftsekvivalenter ochiäven termer somav
inkomster.

Även till användning iinte direkt kommerredovisningenom
värdefullt informations-ändåuppfattas denbudgetprocessen ettsom

budgetarbetet. Beräkningarnatillgänglig undertillskott finnsoch av
presidentens budgetför-bilaga tillpublicerasskatteavvikelserna som

till kongressensi anslutningsärskildrespektiveslag rapportsom
budgetbehandling.

redovisning denintressantför utredningen görsärEn somannan
Framför detalltof Commerce.of på ärCensus DepartmentBureauav

föreliggandejämföras med denkanpresentationsformen somsom
visar federala stödredovisning det här gällerutredning föreslår. Den

finnsInformationenfördelas geografiskt.dessaolika former och huri
omfattningväljaanvändaren kandatabas i vilkentillgänglig i storen

framöverkommerinformationen. Databasengrupperingaroch attav
för antaloch därmedtillgänglig Internet stortöver ettgöras an-

vändare.
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Förord

olikaSamhällets stöd till redovisas huvudsakligen på statsbud-grupper
utgiftssida. Kostnaderna för dessa stöd inte direktjämförbaraärgetens

eftersom vissa stöd skattepliktiga medan andra undantagna frånär är
Visst utgårskatteplikt. stöd från statsbudgetens inkomstsidaäven

särregler inom olika skatteområden. exempel på sådanaEttgenom
många tillkomnaregler, grund administrativa skäl,är ärvarav av

från förundantaget mervärdesskatt allmänna nyhetstidningar.
Föreliggande innehåller genomgång de särreglerrapport en av som

finns inom inkomstskatten, mervärdesskatten, socialavgifterna och de
särskilda löneskatterna vissa punktskatter. redovisaslsamt rapporten
brutto- och nettokostnader för respektive skatteavvikelse medan de

budgeteffekternaberäknade vid slopande avvikelserna inte ingårett av
i redovisningen.

Identifierade särregler och beräknade effekter någoninteär
absolut beroende det skattesystemsanning normativaärutan av man
jämför med. andraEn särregler och andra ejêkter.annan norm ger

riktlinjer självklara medanVissa andra val mellan olikaär utgör ett
alternativ.

beroendet den valdaTrots bidrar till ökadrapportenav normen
olikakunskap de slagen stöd budgetens inkomst- ochom av

utgiftssida och kan därigenom underlag för regeringens ochutgöra ett
riksdagens budgetarbete.

har utarbetats tillsammansRapporten med medarbetare
skatteekonomiska och fördelningspolitiska enheterna inom finans-

och intedepartementet uttryck för några ställningstaganden frånger
regeringen eller ñnansdepartementets politiska ledning i de aktuella
frågorna.
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Inledning

användningsområdenSkatternas1.1

fiskalt, dvs skatternaflesta skattersyftet med dehuvudsakliga ärDet
offentliga utgifterfinansieraför kunnamedelanvänds attettsom

utbildningäldrevård, mm.rättsväsende,såsom försvar,åtaganden
andra politik-medel inomanvändasSkatterna kan ettäven som

miljöpolitikfamilje-,social-,bostads-,konjunktur,områden, som
olikakonjunkturpolitik kanexempel nämnasm.fl. typerSom av

vissför stimuleraskatteavdragtidsbegränsade använts attsom
skattereduk-beslutriksdagenfattadeVåren 1993verksamhet. om en

påkostnader lagtsdelöneandelen%tion 30 nersomavom
1993-1994.periodenfastigheter underunderhållreparationer och av
byggnads-inomarbetslöshetenminskareduktionenSyftet med attvar

delvis användsskattexempel påFastlghetsskattensektorn. är en som
uppskjutandefinansieramedel. Förbostadspolitiskt ettattett avsom

höjahösten 1994beslöt riksdagennedtrappningräntebidragens att
slopade förvärvs-%.från till 1,7 Det1,5fastighetsskatten numera

används familje-skattelagstiftningenhurexempelavdraget är som
ochförvärvsarbetemedmedgavsavdragetpolitiskt medel personer

skatterår har antaletUnderår.under 18hemmavarande barn senare
kol-Exempel på sådanaökat.miljöpolitiken ärpåverkan inommed

på utsläppoch bilar, skattbensinmiljöklassningendioxidskatten, av
påverkablanddessa skatterSyftet medkväveoxid är annat attmm.av

de negativasådan riktningproduktionen ikonsumtionen och att
försvinner.ellermiljön minskareffekterna på

områdeninom olikaeffekterSkatternas1.2

måste skattenskattereffekterekonomiskakunnaFör mätaatt av
gällerjämförelsenorm. Vadalternativ,till någotrelationställas i en

deskatterinförandet mätsskatter ochbefintligaändringar i nyaav
regelsystem. Degällandeförhållande tillieffekternaekonomiska

fördelningseffekter.ocheffekterna budget-redovisadevanligast avser
innebärjämförelsenormregelsystemgällande attValet normensomav

jämföraintresseradiställetkontinuerligt. Omförändras är attavman
frånexempelvistidsperiod,under längreutveckling ettskatternas en

det åretsjämförelsenormen utgörasår, kommerspecifikt att av
regelsystem.
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Effekterna eller avvikelsernas storlek beroende denär även av
utvecklingen.ekonomiska regler för statlig inkomstskattDe som

infördes i samband med års skattereform1990 innehöll bland annat
uppräkning med inflationen plus två procentenheter denen av

inkomstgräns vid vilken statlig inkomstskatt börjar utgå. En sådan
naturligtvisregel baseras löneutveckling framåt i tiden.antagenen

löneutvecklingen avviker uppåt eller nedåt så uppkommerOm mednu
tiden effekter vad avsågsandra vid beslutet. Om den verkligaän som
löneutvecklingen beslutstillfállethade varit känd vid hade då-
konstruktionen regelsystemet blivit annorlundaav

Även del effekter ändrade Skatteregler redovisasom en av
finnskontinuerligt ingen regelbunden samlad uppföljning som

beskriver effekterna gällande regler efter det dessa införts. Vidattav
beskattningen fysiska inkomster vissa kostnaderärpersonersav
avdragsgilla medan andra inte avdragsgilla. förhållandeSammaär
gäller vid beskattningen juridiska inkomster. Inomav personers
konsumtionsbeskattningen tillämpas olika skattesatser vad gäller
mervärdesskatten. Effekterna dessa beräknas vidregler enbartav
införandetidpunkten. Andra skatteändringar liksom volymförändringar

drastiskt förändra effekterkan dessa med avseende konkur-senare
rensneutralitet, ekonomisk effektivitet, tördelningspolitik För attm.m.
erhålla redovisningkorrekt måste hela det gällande regelsystemeten

i relation till något alternativt regelsystem,jämförelsenormen.ställas
sådana jämförelser uppkommer antal avvikelser frånNär görs ett

Varje sådan skatteavvikelse får därefter analyseras utifrån detnormen.
syfte har med redovisningen.man

jämförelsenorm kan enhetlig konsumtionsbeskattningEn utgöras av
medan annanjämförelsenorm kan skattesystemutgöras etten av som

så låga skattekilarorsakar möjligt. Någon objektiv eller veten-som
skaplig fastställd existerar inte varje vald blir alltidutannorm norm

subjektivt val. viktiga medDet den valda blir då denett attnormen
allmänt accepterad bland beslutsfattare och användare denär samt att
stabil tiden. Valet dock beroende syftet medär äröver av norm av

redovisningen skatteavvikelser. kan i vissa fallIntressetav vara
fokuserat skatternas inverkan ekonomins funktionssätt medan
det i andra fall fokuserat redovisa de dolda subventioner ellerär att
sanktioner vissa Skatteregler innebär. intresseEtt kanannatsom vara

i månundersöka vad skattereglerna tillhänsyn producenternasatt tar
påverkan miljön Valet jämförelsenorm alltså detstyrsosv. av av
syfte har med redovisning skatteavvikelser.man en av

Försäljning dagstidningar enligt nuvarande regelsystemärav
undantaget från mervärdesskatt. Om jämförelsenormen utgörs av
enhetlig mervärdessbeskattning för tidningar, alternativt kultur-
området, alternativt all privat konsumtion detta undantagutgör en
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konkurrenssnedvridandeavvikelse harsådanskatteavvikelse. En en
mellandelstidningar,övrigaochdagstidningarmellandelseffekt

liknandeavvikelsenfall fyllerdettasektorer. lövrigaoch enpress
utgiftssida.budgetensbelastarpresstöddetfunktion somsom

optimals.k.teorinistället baserasjämförelsenormenOm om
mervärdesskattfrån utgörundantagethävdakanbeskattning attman
regelsystemdå ärJämförelsenorm är ettdel somnormen.aven

olika skattereffektivitetsförlusterdebegränsaförkonstruerat somatt
högtidningarförpriselasticiteten ärsigOm attskapar. vetatrorman

optimalteorinenligtmervärdesskatt,frånundantagkan omett
avvikelsevarför ingendelbeskattning, normen,avvara ensnarare

då frånutgårjämförelsenorm ettredovisas. Dennakommer att
frågan.centraladensnedvridningseffekter ärskatternasperspektiv, där

effektivitetsperspektivetSkatteavvikelser1.3 v

införd skattändrad ellereffekten,direktadenFörutom som en
falli vissabeteendeeffekter uppvägermedför, uppkommer även som

skatteroftadetteori talasekonomisk atteffekten. lden direkta om
snedvrid-dessaförKostnadernasnedvridningseffekter.medför

införandetvälfirdsförlustdenkanningseffekter mätas avsomsom
oftauttrycksvälfardsförlustsamhället. Dennaorsakarskatterdessa

skattsburden. En över-överskottsbörda, eng.excessskattenssom
exempel.följandemedillustreraskanskottsbörda

50med löndagentimmararbetar 6Antag enatt ompersonen
ytterligareledigförkostnadeninnebär attkrtim. Detta även att vara

inkomstskattinförkrtim. Omtill 50uppgårtimme omenman nuen
frånsjunker 300disponibla inkomstendenskattenmedför20%, att

iha 300 krskallfortfarandeFörkronor.till 240 att personen
Eftersomtimmar.till 7,5utökasarbetstidenmåstedisponibel inkomst

medförkrtill 40från 50 krsjunkithartimmeefter skattlönen per
sjunkit. Omfritiden harförkostnadendetta personen,även nuatt

väljerfritid,ochmellan arbeteprisförändringenrelativadengrund av
inkom-innebär dettatimmarmed enbart 0,5 attarbetstidsinökaatt
uppgårefter skattinkomstenmedantill kruppgår 325skattföresten
direktaeffekter. DentvåmedförskattenInförandetkr.till 260 av
förtimmararbetstiden till 7,5öka attinkomsteffekten,effekten. antas

prisför-relativaDendensamma.skallefter skattinkomsten vara
omvärderas,fritidochmellan arbetevaletdockmedförändringen att

effekttimme. Dennamedsjunka larbetstidenvarför antas senare
skatteändringen innebärNettoeffektensubstitutionseffekten.kallas av

disponibla inkomstendentimmar,ökar med 0,5arbetstidensåledes att
fram iLängrekronor.med 65skatten ökarochmed 40 krsjunker
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bilagan redovisas bränsle frånuttag skog skatteav-av egen som en
vikelse. införandeEtt skatteplikt på detta skulle emellertiduttagav
erodera basen för skatten. Detta exempel på de substitutions-är ett
effekter olika skatter kan medföra.som

klumpsummeskattOm istället valt införa kr100attman en
måste arbeta minst timmar for2 kunna betala skatten.attpersonen
Eftersom skatten inte ändrar relativpriserna mellan arbete och fritid
uppkommer ingen substitutionseffekt. Antag väljeratt attnu personen
arbeta 8 timmar, vilket innebär inkomsten före skatt uppgår tillatt
400 kr och till kr efter300 skatt. situationDenna äranser personen
likvärdig med timmars6,5 arbete vid proportionell inkomstskatten

Överskottsbördan20%. skillnaden i skatt, krutgörs 35om som av
100-65 det belopp villig avstå ifrån denär är attpersonen om
proportionella skatten med klumpsummeskatt.ersätts en

del välfárdsförlusterEn de uppstår för samhället bestårav som av
det produktionsbortfall orsakas arbetstiden enbart ökar medattsom av
0,5 timmar istället för med timmar.1,3

Eftersom samhället inte enbart har ekonomisk tillväxt politisktsom
mål fordelningspolitiska mål klumpsummeskattävenutan ärm.m en
inte praktisk tillämpbar. klumpsummeskattEn kunde tilltasom vara
de fördelningspolitiska målen skulle behöva konstrueras på så sätt att
den hänsyn till individens intjäningsförmåga iställetäven för dentog
faktiska inkomsten.

Givet klumpsummeskatt inte gär införa försökteatt atten
ekonomen hittaRamsey alternativa skatter minimerar effektivi-som
tetsförlusterna i ekonomin. Ramseyskatter, varuskatter,är ärsom
utformade på så lågmed priselasticitetsätt bör ha högreatt en vara en
skatt med hög priselasticitet.än innebärDetta skattenatten vara
nödvändighetsartiklar, exempelvis bör hög medan skatten påmat, vara

lyxvara, exempelvis parfym bör låg. sådanEn skattepolitiken vara
minskar substitutionseffekterde uppkommer via beskattningen.som
Ramseyskatter kräver således information de olikaom varornas
priselasticiteter. Ramseyskatter går ofta stick i med den fördel-stäv
ningspolitik många regeringar har föra,valt nämligen nöd-att attsom
vändighetsartiklar beskattas lågt medan lyxartiklar beskattas högt.
Exempelvis hade Sverige tidigare särskild punktskatt parfymen
och andra lyxbetonade varor.

Sverigel har under år diskuterats hur skall kunnasenare man
stimulera tjänstesektorn och då i synnerhet de tjänster riktar sig-som

Enklumpsummeskatt skatt inte påverkarär relativpriser, alltifrån valeten som varors
mellan arbeteoch fritid till valet mellan kaffe och öl. Ett exempel klumpsum-på enmeskatt den poll skatttax huvudär fanns i England under 80-talet. lper som
Sverige grundbeloppet på 100 kronor iär statlig inkomstskatt exempelett enklumpsummeskatt.
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sysselsättningUppskattadutredningoffentligtill hushållen. l en
på antalsänkt skattutredaren blandföreslår ett1994:43 annatSOU

ofta högharhushållen. Dessaefterfrågastjänster envaroravsom
efterfrågan.skulle ökaskattesänkningvarförpriselasticitet, en

arbetsgivarintressenternaskiftande,utredningenRemissvaren var
negativa.överlagorganisationernafackligamedan depositiva varvar

för-effektivitet ochmellankonfliktenblandspeglarDetta annat
delning.

med klumpsumme-problemenpolitiskaochpraktiskaBåde de
forsk-ekonomiskamedfört denharRamseyskatteroch attskatter

skattestruk-försökt hittaiställetdecenniernadeningen under senaste
tillbehöversektornoffentligadenmedeldetarturer somsom

ekonomin,ieffektivitetsförlusterformkostnad imöjligaminsta av
optimalmeningi dennamål.fördelningspolitiska Envissagivet

tidenden helaeftersomtidenstabilintesåledes överskattestruktur är
ställersamhälletmålfördelningspolitiskatill dehänsynhar somatt ta

upp.
deberoendealltsåkommerskattestrukturen attoptimalaDen avvara

innefattadårestriktioner kan ävenställs Dessarestriktioner upp.som
varuskatter.ochinkomstskatterbådeskallskatterna uttasatt som

både mellanvarierasde kanfördelenharlnkomstskatterna att
sidan harå andraVaruskatternainkomster.mellanochindivider
Exempel-produkter.olikamellanskattenvarierakanfördelen att man

livsmedel.alkohol högrebeskatta änväljavis kan attman
in-blandkännedomdocklösningen kräver annatoptimalaDen om

enhetligafall kanvissapreferenser. lochlönenivåerdividernas varu-
medanvaruskatterdifferentieradeframförföredraskatter attvara

progressivaframförföredraoftastinkomstskatter ärproportionella att
premisservissaunderindikerarstudierVissainkomstskatter. att en

differentieradeframförföredrainkomstskattprogressiv är att varu-
skatter.

partiella analyser,utgjortsoftastharforskningenempiriskaDen av
falletsåarbetskraftsutbudet. Att ärinverkanskatternasexempelvis

totalanalys,genomföra ävensvårigheten utanbaraberor inte att en
skatte-förändringarsuccessivabyggerverkligheten avatt

systemet.

budgetperspektivetSkatteavvikelser1.4 -

effektivitetsperspektivskatteavvikelserredovisningen ettMedan urav
sned-olika skattershurdiskussionförunderlagkan utgöra aven

skatte-redovisningenbegränsasinverkan kan utgörvridande av
prioriteringarbättremöjlighet tillbudgetperspektivavvikelser ett enur
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på budgetens utgiftssida. tidigareDet nämnda exemplet ned undantag
från mervärdesskatteplikt for dagstidningar har i praktiken samma
funktion det allmänna presstödet. skatteavvikelerapporteringEnsom

då på frågan hur mycket bidrag sådan avvikelseundantagger svar en
motsvarar.

Även vid denna redovisning måste jänförelsenormtyp av en
fastställas. Vilka inkomster skall beskattas respektive vika kostnader
skall avdragsgilla Skall jämförelsenormen realt ellervara ettvara
nominellt skattesystem skattesatsernaKan variera Den norm som
internationellt föranvänds redovisning skatteavvicelser ettav ur
budgetperspektiv utgår från Schanz-Haig-Simons definition av
inkomst:
Inkomsten lika med ökningen eller minskningenär nettoför-av

mögenheten under tidsperiod plus konsumtbnsutgifternagivenen
under period. Till konsumtion räknas den delav utgifternaintesamma

kostnader för intäkternas förvärvande.utgörsom
Huvudsyftet med dessa redovisningar särskilja de undantagär att

i skattelagstiftningen, likvärdiga med offentligaär utgiftsprogram.som
Syftet med avvikelserapporteringen således förbätta underlagetär att
för budgetarbetet. Eftersom i denna redovisning utgår frånnormen en
enhetlig beskattning kommer andra effekter redovisningen,även ut av
såsom konkurrenssnedvridningar inom och mellan olika sektorer. En
del länder, exempelvis Tyskland, har begränsat sin kelserappor-avv
tering till gälla enbart sådana avvikelseratt innebär konkur-som en
renssnedvridning.

föreliggandeI redovisning skatteavvikelser syftet delsär attav
redovisa de avvikelser direkt jämförbara bidragär med frånet.som
budgetens utgiftssida, dels indikera de konkurrenssnedvridningaratt

de olika avvikelserna medför. likformigNormen utgår frånsom en
beskattning, vilket också årsgrundpelarna i skatte-1990var en av
reform. principDenna likformighet gällde framför allt mervärdes-om
skatten, tillämpades inom inkomstbeskattningen.ävenmen

lnkomstskattesänkningarnai års1990 skattereform finansierades
till delen olikastörsta slag basbreddningar, dvs baserna förgenom av
skatteuttag gjordes Många destörre. inkomster idag ingår iav som
inkomstskattebasen tidigare icke skattepliktiga. Exempel sådanavar

måltidssubventioner,är ränteinkomster mindre 1 600 kr, inkomst-än
för barn tillräntor grundavdrag, avkastningett pensionskapital.upp

tidigareDe regelsystemen bidrog till omfattande skatteanpassningen
Ävenså lägsta möjliga skattebelastning kundeatt uppnås. efter

reformen kvarstår emellertid betydande antal undantag.ett
inkomstbeskattningenl gäller huvudregel den skattskyl-attsom

diges samtliga intäkter skall ingå i skatteunderlaget avdragsamt att
endast medges för de kostnader krävs för intäkternas förvärvande.som
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in-skattebefrielse för vissamedger dockSkattelagstiftningen typer av
inte kopplade tillför del kostnadertäkter och avdragsrätt ärsomen
huvudregeln medförSådana avvikelser frånförvärvande.intäkternas

offentlig transfereringfunktionskattebortfall och fyller som ensamma
densådan avvikelsehushåll företag. Exempeltill eller ären

Fastighetsskattenpå nyttjande hem.avkastningenberäknade egetav
gällande kapitalinkomstskatte-vid den idagför småhus kanpå %1,5

före skatt 1,5% 0,3.till avkastning %5översättassatsen en
marknadsmässigaavkastning och denmellan dennaSkillnaden utgör

skattebortfall skattebefrielsenskattebefriad. Detintäktden är somsom
offentligas övriga stöd tilljämföras med detdirektorsakar kan

kommunala bostadstillägg ochbostadsbidrag,såsom ränte-boende,
former medför besluts-så många olikaibidrag. stödEtt attsom ges

omfattning, vilketstödets totalafå överblickhar svårtfattaren överatt
gäller prioriteringar mel lanexempelvis detförsvårar budgetarbetet, när

olika mottagare.

också den nackdelen detharstöd skattesystemetEtt intevia att
transfereringarna påpåriksdagen sättomprövas samma somav

redovisasskattestödutgiftssida. Förekomstenbudgetens somav
budgetarbetet.felaktiga beslutinnebär risk for i

bostadsområdet harskatteavvikelser inomVissa beräkningar av
bilaga till budgetpropo-i bostadsdepartementetstidigare redovisats

har redovisatsStödet till boende därsitionen. ränte-som summan av
ränteavdrag.:och skattelättnaderbostadsbidragbidrag, genom

medför stöd eller förmånskattesystemetavvikelseEn i ettsom
expenditure medan avvikelseskatteförmånbenämns eng. itax en

skatt benämns skatte-medför överuttagskattesystemet ett avsom
skatteavvikelserpenalty. Syftet med redovisasanktion eng. äratttax

budgetberedningen, delsförbättra beslutsunderlaget fördels attatt
konkurrenssnedvridningar orsakasidentifiera de möjliga som av

bestårbeslutsunderlaget för detskattelagstiftningen. örbättringenF av
för det andralyfta fram skatteformåner ochförsta i görai attatt

transfereringar jämförbara.och icke skattepliktigaskattepliktiga

dessa sammanhang komma ihåg redovis-viktigtDet iär attatt en
eftersomsyftar till eliminera dessa,skatteavvikelser intening attav

samhällsekonomisktbibehållande avvikelse kanett vara merav en

2 implicit i redovisningen inte skattpliktigt.Boende enligt den liggerär norm som
kostnader inte skallintäkter inte skall beskattasDetta innebär att samt att vara

ingåendei avsnittBeskattning boende beskrivsavdragsgilla. av mer
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jämfört med slopande. Redovisningen skatteavvikelserlönsamt ett av
det indirekta stödsyftar framförallt till synliggöra mångaatt som av

bättreavvikelserna medför för på så erhålla underlag försätt ettatt
budgetarbetet.

bygger genomgångar uppdrag finans-Kartläggningen som av
Mattsson3,gjorts professor Nils Uppsala universitet.departementet av

kvantiñeringarskatteavvikelser och gjordaRedovisningen gerav
omfattningen konkurrenssnedvridandeindikation dels avgroven

avvikelsen innebärdels det stödinslag i skattesystemet, som men som
utgiftssida.redovisas budgetensinte

jämförelsenberoende den skattenormAvvikelserna görsär somav
varierar avvikelserna beroende enkel- ellerExempelvismot. om

aktiebolagsvinster tillämpas. Om dubbelbeskatt-dubbelbeskattning av
exempelvis det fram tillinnebär dettaning delär attnormenen av

Annellavdraget skatteförmån. Om enkel-gällande1994 utgör en
innebärstället del dubbel-beskattning i utgöraantas av normenen

neutraliserasskattesanktion, till viss delbeskattningen istället en som
dubbelbeskattning medanAnnellavdraget. närvarande gällerFörav

inkomståret Vi har ienkelbeskattning gällde för 1994. denna rapport
dubbelbeskattningens, dellåta den klassiskavalt äratt som en av

lagstiftning, del Dettagällande synsätt överens-vara en av normen.
fråga internationellt,ganska väl med hur denna hanterasstämmer även

fårrådande ingå idär det systemet normen.

resultatet analysen berorbör således påpekas mycketDet iatt av
valda Vad gäller mervárdesskatten harpå den sattsnormennormen.

skatteförmânden högsta skattesatsen vilket innebärtill %25 en,
skatteförmånenlägre skattesats tillämpas. totalade fall Den inomi en

skatte-beräknas till mdkr. avseende 1995. Ommervärdesskatten 21
iställetskulle erhållsför livsmedel, 21 % utgörasatsen normenv.s ,

mdkr.total skattesanktion 3omen

för-skattestöd i denna bilaga i principRedovisningen avserav
tabellsammanställningeniför inkomståret 1995, medan lhållandena

årenredovisar skatteavvikelser för 1993-95.

3 Skattefonnåner andrasärregler i inkomst- och mervärdesskatten.FI l992:6 ochDs
avseendeSkatteformåner och andra särrcglertill Finansdepartementet:Rapport

subventioner:Rapporttill Utredningen Statligasocialavgifteroch särskild löneskatt. om
energiskatter Fastighetsskatt.Miljö- och samt

taxering, lindraupphörde i och med 1994 årsAnnellavdraget, sättett attvarsom
dubbelbeskattningen utdelningar.effekterna avav

5 dock med undantag förarbetande kapital beskattas i två led.Avkastning på
avkastning inlånat kapital.
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kort beskrivning skatteavvikelseri andraKapitel innehåller2 en av
exempel skatteavvikel-kapitel redovisas antal olikaländer. 3I ett

redovisning skatteavvikelser diskuteras i kapitelBehovet av en avser.
diskuteras med exempel från boendet iSvårigheten väljaatt norm

inom inkomstbeskatt-kapitel Kapitel 6 redovisar de valda normerna
socialavgifter särskild mervärdesskatten.ningen, och löneskatt samt

de skatteavvikelsernainom respektivekapitlet redovisasl även största
beräkningar avvikelsernas storlek.område. kapitel redovisas7l av

korthet olika avvikelserna, medan samtligaKapitel beskriver i de8
kapitelriktlinjer finns redovisade i
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Internationell redovisning Skatteavvikelserav

År 1980 påbörjade antal jurister från olika länder internationelltett ett
framarbete med riktlinjer kunde ligga till förgrundatt ta som en

redovisning skatteavvikelser, både i form förmåner ochav av
omfattade bådesanktioner. Arbetet inkomst- och konsumtionsskatter

gåvo- och förmögenhetsskatten arbetet deltogIsamt arvs-, represen-
från Frankrike,Canada, Holland, Sverige, England och USA.tanter
riktlinjerna redovisades befintliga avvikelserUtöver med kvanti-även

fieringar°.
påbörjade1985 arbetsgrupp inom Nordiska Ministerrådet etten

arbete med fram riktlinjer för nordisk redovisningatt ta en av
skatteavvikelser. De redovisade riktlinjerna överensstämde väl med de

publicerats i den internationella studien, hade tillanpassatssom men
1987.7nordiska förhållanden. publiceradesRapporten

publicerade1984 OECD skatteförmåner Taxrapporten om
Expenditures. Review of the and Country Practise.A Issue byReport

Committee ofthe iscal Affairs, ParisF 1984. framgårAv rapporten
tio medlemsländer regelbundet publicerar officiell statistikatt om

skatteförmåner expenditures.tax För närvarande OECDgör en upp-
datering års1984 beräknasRapporten klar underrapport.av vara
våren olika1995. Utöver de ländernas redovisningar redovisas även
vissa skillnader i ländernas jämförelsenormer vilka beräknings-samt
metoder används. Redovisningarna jämförbara eftersomärsom
länderna har olika jämförelsenormer.

OECD pågår förinom närvarande arbete med kartlägga sub-ett att
industrinsventioner till i olika länder. denna subventionsredovisningI

ingår redovisning skatteavvikelser.även av

USA. l USA publicerades den första skatteavvikelserrapporten om av
the EnligtTreasury 1968. The Congressional Budget l974Act
krävs redovisning skatteavvikelsernai anslutning till budgeten.en av
Skatteavvikelser beräknas både The och JointTreasury Theav av
Committee of Taxation kongressen.

The använder sig referenceTreasury law baselinetaxav som
liggerNormen ganska det befintliga regelsystemet ochnäranorm.

Paul R McDaniel Stanley Surre eds: International ofAspects Tax Expenditu--Comparative Study.Ares:
7Skatteutgifter Rapport lämnad till Nordiska Ministerrådet tinansministrama av-den Nordiska Skatteutgiftsgruppen NORD 1987:11.

Subsidies and structural adjustment
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i regelsystemet.begränsade till specifika undantagavvikelser är
både outlay equivalents dvs.redovisasSkatteförmånerna av-som
utgifter och lost dvstill revenuevikelserna räknas somom

Office of andpublicerasskattebortfall. ManagementRapporten av
avvikelsernabudgetförslaget. redovisadebilaga till DeBudget som en

efter fysiska respektivepolitikområden uppdeladefördelade på ochär
totalnivå.aggregering tilljuridiska Ingen görspersoner.

sig normalof Taxation använderThe Joint Committee taxav
förändringdefinieras konsumtion plusinkomstbaseline, i vilken som

tidsperiod, dvs. betydligtbestämdnettoförmögenhet under enenav
Differensen mellanpragmatiska.ideal Treasurysän mernormmer

gällande regelsystemet skatte-baseline och detthe normal utgörtax
inkomstbortfall förAvvikelserna redovisasavvikelserna. staten.som

reference law baselineMedan skatteavvikelser även ärtaxgentemot
baseline gäller inte detnormalskatteavvikelser gentemot tax

fördelade efter politikområden ochAvvikelsernaomvända. är upp-
juridiska Vissa skatteav-fysiska respektivedelade personer. av

efter inkomstintervall för visafördeladevikelserna redovisas även att
får del stödet. Ingeninkomsttagarevilka av aggre-somgrupper av

till totalnivå.gering görs

gjordes ochskatteavvikelser 1988Finland. första utredningEn om
sammanställning bilaga tillårligendärefter redovisas som enen

avserinkomst- och förmögenhets-budgetpropositionen. Redovisningen
mervärdesskatt och punkt-for fysiska och juridiskaskatt personer,

skattebortfall redovisasEffekterna beräknade ochskatter. är som
transfereringarutgiftsområden, i relation tillfördelade på statliga samt

milj. FMkform bruttolista viktigare större 50i änöverav en
skatteavvikelser,avvikelser. redovisas 241 234Sammantaget varav

skattesanktioner.skatteförmåner och 7avser

sedanskatteavvikelser har skett 1979.Redovisning Av-Spanien. av
statliga skatter och beräknas skatte-omfattar enbartvikelserna som

lagreglerad och årlig, fördelas efterRedovisningen,bortfall. ärsom
Summering avvikelserna sker skatte-och ändamål.skatteslag av per

Även skatteavvikelser medanregional nivå redovisas vissaslag.
nivå.avvikelser sker på lokalingen redovisning av

lagstadgad och gjordes första gångenTyskland. Redovisningen är
federal nivå.samtliga skatterAvvikelserna i1967. stort settavser

fördelas olika industrisektorer, och inom sektorernaAvvikelserna
olika skatteslagen. Avvikelsernafördelas avvikelserna de är även

syften tillväxt Redovisningenefter olika regleringar, m.m.fördelade
avvikelser innebärår begränsad till sådanaärgörs vart annat somsom

6 15-0409
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Aggregering till makrotalkonkurrenssnedvridning.formnågon av
sektorsvis.sker

skerlagreglerad ochskatteavvikelserRedovisningen ärBelgien. av
samtliga federala skatterRedovisningen omfattarårligen sedan 1985.

utanför. Av-socialförsäkringen lämnasochlokala skattermedan
fördeladeredovisasskattebortfall ochberäknasvikelserna som

skatteslag.ändamål och

omfattandeEftersedan 1979.publiceratsharSkatteavvikelserCanada.
ochför fysiskabådeinkomstskatten,gällervadskatteomläggningar

rapporteringentänktdetvaruskatternaoch är attjuridiska personer,
skeddeskattereformenefterredovisningenförstaårlig. Denskall vara

efteroch redovisasskattebortfallberäknasAvvikelserna1992. som
ochexpendituresuppdelade i taxAvvikelsernaändamål. är

med denjämförbaravarvid de typmemorandum items, ärsenare
skat-i det svenskagrundavdragetbl.a.avdrag representerarsomav

tesystemet.

skettlagfäst och harskatteavvikelserRedovisningen ärFrankrike. av
samtliga statliga skatteromfattarAvvikelserapporteringensedan 1980.

årlig, skerRedovisningen,skattebortfall. ärberäknasoch somsom
efterdelsändamål ochdels efterskatteslag,efter mottagare.dels

Redovis-gången 1981.förstaredovisadesSkatteavvikelserIrland.
sådanaochfysiskaförinkomstskattenomfattarningen personer

fysiskaochför bolagundantag är personer.gemensammasom
skattebortfallstermer.iberäknaseffekternaårlig ochRapporteringen är

och skerlagregleradskatteavvikelserRedovisningen ärItalien. av
och juridiskaför fysiskainkomstskattomfattarAvvikelsernaårligen.

redovisasoch tullar ochpunktskattermervärdesskatt,personer,
Effekternasektorer ochändamål,skatteslag,fördelade på mottagare.

skattebortfall.beräknadeär som

fysiskaavseendeavvikelserapportNederländerna. En personers
beräknadesEffekternapublicerades 1987.inkomstbeskattning som
under 1994.gjordesuppdateringskattebortfall. En rapportenav

redovisning.lagstadgadpublicering 1980. IngenPortugal. Första
skatteavvikelser inom inkomst-ochårligenRedovisning sker avser

makrotal.aggregering tillingenbeskattningen. Det görs
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Österrike. redovisades skatteavvikelserperioden 1978-1984Under
subventionsrapport. Sedan redovis-årlig 1986del ärav ensom en

lagreglerad. Avvikelserna omfattar blandskatteavvikelserningen av
och beräknas skatte-och indirekta skatterinkomstskatterannat som

bortfall.

redovisades för första gångenSkatteavvikelser 1979.Storbritannien.
realisationsvinster.omfattar inkomstskatter. skattAvvikelserna

stämpelavgiftei och redovisas fördeladeochbensinskatt. arvsskatt
iårlig. Avvikelserna uppdelade taxRedovisningenskatteslag. är är

kombination båda. lillreliefs ochexpenditures, structural en av
bl.a.reliefs hänförs den avdragstructural typ av som grun-gruppen

ingenrepresenterari svenska skattesystemet. Detdetdavdraget görs
aggregering till inakrotal.

skatteavvikelser gjordesförsta redovisning 1980.Austrczieii, En av
årligen och blandSkatteavvikelser redovisades sedan 1986 annatavser

och punktskatter. Redovisningen.inkomstskatt. kapitalinkomstskatt
år bakåt i tiden, omfattarinnevarande âr och 200täcker casexsom

efter ändamål. Avvikelserna beräknasfördeladeavvikelser och är som
ändamålsgrupp.skattebortfall under varjeoch summeras

redovisar skatteavvikelser sker redovis-många de länderl enav som
någon form skattelättnad.innebärning samtliga undantag som avav

dessa inte egentliga skatteavvikelseidel undantaglin är utan ansesav
sådana Sverigedel Exempel skattelättnaderiutgöra en av normen.

Motivet för denna fullständigareallmänna grundavdraget.detär
redovisning tvåfaldig, dels för redovisa värdet avdraget iär att av

dels för bådeundantag kan del ochfråga. att ett vara en av normen
skatteavvikelse.en
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och någrautgångspunkterSkatteavvikelser -
illustrationer

i skattelagstift-särregelundantag ellerskatteavvikelseEn utgör ett
eller normaltaccepteratallmäntförhållande tillningen i ett

förmånligare skatte-innebär oftaSkatteavvikelsenskattesystem. en
vissaaktiviteter ellerekonomiskavissabehandling grupper avavav

skattskyldiga.
skatteavvikelser kanhjälpmednormativt skattesystemVarje vars

vissaå sidanavvägning mellanmåste byggaidentifieras enaen
eller utgiftsskatt,inkomstskattprinciperteoretiskamindreellermer

pragmatisktå andra sidanbeskattning ochnominellreal eller ett mer
från deavvikelser renaaccepteradeallmäntdärförhållningssätt

påskatteavvikelser byggerredovisningprinciperna godtas. En somav
beslutsunderlag.blir ointressantteoretisktalltför normsystem somett

inte någonå andra sidan, kommerpragmatiskalltför attEn genorm,
följandetillämpas i denochvägledning. Den presenterassomnorm

internationellaianvändsmed dei likhetredovisningen är som
pragmatisk.förhållandevisredovisningar

skatteförmån ellerantingenskatteavvikelse kan utgöraEn enen
desig olika uttryckskatteförmån kanskattesanktion. En ta varav

vanligaste är:

skattepliktfrånundantagI
dagstidningar

minskar skattebasenavdrag somI
konsumtionsräntor°, fråntill ochföravdragföravdrag resor

arbetet
minskar skattenskattereduktioner somI

ROT-åtgärderförreduktion
reduktion i SkattesatserI

socialavgifternedsättning av
skattebetalningarmeduppskovn

pensionssparanderealisationsvinster,

pådagstidningar exempelförmervärdesskattfrån ärBefrielse
tillförutom stödinnebärskatteplikt. Undantagetfrån ettundantag

konkurrenssnedvridningar både inomdet uppkommerdagstidningar att
produk-beskattningenden lägreeftersomsektorer,och mellan gynnar

till bostäderfor lånDock räntor
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jämfört produktion. Sammadagstidningar medtionen typ avannanav
till dags-allmänna presstödet. Stödetsnedvridning orsakar detäven

presstöd, vilket redovisassåledes inte endasttidningar somges
i skattesystemet.utgiftssida, undantagstatsbudgetens ävenutan genom

medan det direkta stödetberäknas till mdkrSkatteförmånen 2,5ca
mkr.uppgår till 400ca

inkomstbeskattningen innebärriktlinjerna inomde normativaEn av
direkt samband med intäkternaskostnader harenbart ettatt som
Utifrån denna riktlinje avdragskall avdragsgilla.förvärvande ärvara

får enligtskatteförmån. Sparandeför pensionssparande normenen
för pensions-medan avdragsrättenbeskattade medelske medendast

obeskattade medel.tillåts medsparandesparande innebär ävenatt
skattepliktig skatteförmånenpensionsutbetalningenEftersom utgörsär

inbetalningstillfallet ochi marginalskatt viddel skillnadeni denna av
Uppskovsmöjligheten förpensioner.utfallandemarginalskatten

avvikelse, därexempelfastigheterrealisationsvinster är enav
Förmånenskattebetalningen.uppskjutandetförmånen består i av

uppskjutna skattebeloppet.deti detta fall räntanmotsvaras av
skattereduktioninförabeslöt riksdagenvåren 1993Under att en

reparationskostnaderde 1994på löneandelen30% t.o.m.somavom
upplåtna med bostads-hyreshus inkl. husned på småhus ochlades

till kr och kundeför småhus maximerad 10 500Reduktionenrätt. var
fastighetsskatt.påförda inkomst- ochden skattskyldigesavräknas mot

reduktionen både enligtutgjorde underlag förkostnader ärDe som
vad gäller privat-skatteregeler och den valdanuvarande normen,

skall således inte tillprivat konsumtion ochbostäder, betraktaatt som
inkomstbeskattningen. hyreshusavdragsgill i Förnågon del ärvara

och denbåde enligt gällande Skatteregleravdragsgillakostnaderna
kostnaderna till vissskattereduktionen innebärvalda attnormen, men

skattereduktionen såledesinfördablir dubbelt avdragsgilla. Dendel är
till skatteavvikelse.i förhållande normen en

medpensionssparande utgick till ochavkastningenpåSkatt av
schablonberäknadskattesatstaxeringsåret 1995 med 9 % enen om

generella kapitalskattesatsenAvvikelsen denintäkt. gentemot om
höjabeslöt riksdagenavvikelse. 1994% Hösten30 utgör atten

avvikelsen beloppsmässigttill vilket innebarskattesatsen 15 %, att
minskar.

bostadsbeskattningi kapitelSe vidare om
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Varför redovisning skatteavvikelserav

Saldopåverkande avvikelser4.1

redovisning skatteavvikelser har två syften,En dels kartläggaattav
olika slag icke neutrala inslag i skattesystemet, dels förbättraattav
underlaget för riksdagens budgetarbete.

skattelagstiftningenGenom normativtstämsatt ettmotav
Ävenkan olika kvarvarande snedvridningar identifieras.skattesystem

i arbetet med års1990 skattereform inte utgick från någotom man
explicit formulerat normativt det slag tillämpas isystem av som
skatteförmånsstudier gjordes i motsvarande genomgångstort sett en

hela skattelagstiftningen. En del konstaterade avvikelserstorav av
olikabort slag basbreddningar.togs genom av

illustrativt exempel geografisk snedvridandeEtt skatteav-en
nedsättningenvikelse socialavgifteri vissa norrlandskommuner.är av

Nedsättningen varierar mellan olika stödområden är störstmen som
för företag i samhälle iSvappavaara Kiruna kommun, ingadär
socialavgifter tillerlades och med år Nedsättningen1993. social-av

2000.avgifter därefter ned för helt årupphöra Nedsätt-trappas att
ningen socialavgifterna innebär företagens lönekostnader ärattav
lägre i berörda norrlandskommuner jämfört med övriga delar av
landet.

syftet, förbättringDet andra beslutsunderlaget, uppnåsen av
kartläggning sådana inslag i skattelagstiftningen hargenom en av som

andra fiskala motiv, fördelnings-,exempelvis bostads- ellerän rent
konjunkturpolitiska. Eftersom skatteavvikelser kan likställas med
direkta stöd eller sanktioner tillmot vissa skattskyldiga ärgrupper av

återkommandedet viktigt dessa eller åtminstone redovisas.prövasatt
direkt stöd, redovisas på budgetens utgiftssida,Ett i principärsom

föremål för förnyade beslut varje budgetår. indirektEtt stöd via en
skatteavvikelse ingår däremot inte i årligaden budgetprocessen och
riksdagen godkänner stödet årliga omprövningar efter detutan att
lagförslaget gång godtagits. Ofta innebär detta automatisken en
uppräkning det stöd lämnas via skatteavvikelsen risk förmedav som

okontrollerad utveckling.en
ÅrEtt exempel sådant stöd beskattningen hem.ärett egetav

uppgick schablonintäkterna1979 till mdkr och de effektiva5

l Lag nedsättning socialavgifter l990z9l2om av
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avkastningmarknadsmässigmdkr. Entill 2,3garantibeloppen
vilket innebarmdkr,uppgått till 20torde hamarknadsvärdet ettca

år utbetaladesmiljarder kr. Sammastorleksordningennettostöd i 7
mdkr eftersominnebar nettostöd 2vilketräntebidrag,mdkr i4 ett om

till mdkrsåledes stödet 9Totalt uppgickskattepliktigt.bidraget var
brutto. redovisade stödet, ränte-mdkr Detoch till 18 öppetnetto

statsutgifterna budgetårettotaladeutgjorde 2 %bidragen, av
År uppgick1989utgjorde 7,3 %.indirekta stödetmedan det197980,

fastighetsskattentill mdkr. En1,5mdkr ochschablonintäkternatill 7,7
mdkr, vilkettill 40uppskattasavkastning kanmarknadsmässig ca

föruppgickRåntebidragenmdkr.14nettostödinnebar ett om ca
uppgickTotaltmdkreller 10mdkr bruttoår till 20,5 netto.samma

mdkr brutto.till knappt 50ochtill mdkrstödet 24således netto
budgetåret 98990statsutgifterna lde totalaandelRäntebidragens av

Nettokostnadentilluppgick 7,6 %.indirekta stödetdetmedan5 %var
endast mdkrmdkr medan 8således medökade 15totala stödetför det

beslutdirektaomfattades av
till stöd viaalternativmånga fallskatteförmåneriEftersom är ett
båda dessabehandlarriksdagendet viktigtutgiftssidabudgetens är att

kontroll ochutvärdering,vad gällerlikartatstödformer sättett
budgetprövning.

viktigtdetpolitikområdengenomgång olikaVid är atten av
utgifter,ifrån direktaalltingårojfentligasamtliga ingrepp v.s.-

skatteavvikelser och regleringar.
hänsyneffektiv krävsskall blibudgetkontrollenFör attatt mer

skatteavvikelser.tilläven tas
accepteradskatteförslagkonsekventEn prövning mot enav nya
Eventuellahårdare.skatteförslaginnebär prövasatt nyanorm

beräkningåtföljaslagförslagetkanavvikelser från i avav ennormen
avvikelsen medför.det stöd

transfereringarskattepliktigaickeBehandlingen4.2 av

ochlågt fastställd avkastningavsnitt med förföregåendeiExemplet
stödredovisning olikai dagensvisar på obalansenräntebidrag av

eliminerasobalansoch utgiftssida.inkomst- Dennabudgetensmellan
redovisning det indirekta stödet.vid öppen aven

förekomstensamtidigaobalans gäller denslagEtt annat avav
på budgetenstransfereringarskattepliktigaoch ickeskattepliktiga

skattepliktför skattepliktickekorrigeringfrånvaroutgiftssida. l av

z 50 %.marginalskattesatsefter avkastning l0 % ochberäknatStödetär omenen om
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till olikarättvisande jämförelse stödet Deförsvåras grupper.aven
barnbidrag och bidragsförskott, 1995 beräknasutgifterna förtotala

skall samtliga inkom-mdkr. Enligt riktlinjernauppgå till knappt 20
skall på denna avvikelseskattebasen. Frågan huringå i ärster man se

Två möjliga.från synsätt ärnormen.
för transferer-innebär skattefriheten dessaförstaDet synsättet att

sektorn avvikelse liknandefrån offentligaingar den avses som en
dettaför från den privata sektorn. Medskattefrihet inkomsterslag som

mycket skattpå marginalen beräkna hurkansynsätt somman
skattepliktigt.bidraget skulle ha varitborde betalamottagaren om

uppgår då till drygt 8 mdkr.Skatteavvikelsen
icke skattepliktigaför många andra debarnbidraget, liksomFör av

emellertid tveksamttill hushållen, dettatransfereringarna synsättär
transfereringar demissvisande bild. Syftet med dessaoch är attger en

viss Avvikelsen bör dåskall stöd tilli sin helhet ett en grupp.vara
från utgiftssidan. Frågan blirberäkningenfastställas görsattgenom

för bidragetskattepliktigt bidrag bördå istället hur attstort ett vara
skattepliktigticke bidrag.skall likaefter skatt stort ettsomvara

mdkr.enligt detta beräkningssätt uppgår till drygtSkatteavvikelsen 14
transfereringarna dimensioneradeicke skattepliktigaEftersom de är

disponibla inkomsten för vissaviss förstärkning denför att avge en
skatteavvikelser.de således inte primärt betraktasbör somgrupper
Huvuduppgiftenskattefriheten administrativ.Orsaken till är närmast

transfereringar, bör iställetundersökning, vad gälleri sådan hären
skattepliktiga ochuppnå jämförbarhet i redovisningenatt avenvara

transfereringar. står då mellan bruttoredo-skattepliktiga Valeticke en
icke skattepliktiga transfereringar enligt detvisning synsättetsenareav

nettoredovisning.konsekventoch en
felaktig information i den meningenbruttoredovisningEn ger en

förändring transfereringarna påverkar bud-eventuell ävenatt aven
via skatteintäkter. brist eliminerasinkomstsida ändrade Dennagetens

redovisningtransfereringarna redovisas sådan medförEnnetto. attom
sinsemellanjämförbara samtidigttransfereringar blir be-samtliga som

budgetbelastningen för det offentliga.visar den verkligaloppen
mellan dagens blandade redovisning ochbelysa skillnadenFör att

respektive nettoredovisning redovisaskonsekvent brutto- nedanen
barnbidrag bidragsförskott enligt destorleken på räntebidrag, och

skattepliktigredovisningsprinciperna. Räntebidragetolika är trans-en
barnbidraget bidragsförskottet ickeferering medan och skatte-är

pliktiga transfereringar.
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uppgårNettokostnaden för räntebidragen, brutto till 29,7som
mdkr. bidragsförskotten uppgårBarnbidragen och tillmdkr, 21är

mdkr och till 33,7 mdkr brutto.19,7 netto
tablå visar dels de olika stödens storlek i mdkr, dels deFöljande

enligt nuvarande redovisningsprinciper vidolika stödens andelar samt
och bruttoredovisning.netto-

i mdkr Andelar iBelopp procent
Idag BruttoIdag Netto Brutto Netto
60 47Räntebidrag 29,7 20,8 29,7 51

19,7 19,7 33,7 40 49 53Barnbidrag

40,5 63.4 100 100 10049,4Totalt

framgår räntebidraget enligt gällande redovisningsreglertablånAv att
totala stödet. Vid nettoredovisning sjunker% det60utgör enav
till medan bruttoredovisningräntebidragets andel 51 % ger enen

vikten det offentliga stödetandel visar47 %. Detta attavom
på enhetligt Blandningen skattepliktiga och ickeredovisas sätt.ett av

tillsammans stöd viaskattepliktiga transfereringar med de som ges
politikområden förinnebär den fördelningskattesystemet att som

budgetpropositionen i sammanhangredovisas i och andranärvarande
fördelning olikamissvisande bild stödens sektorer.avger en

och regering lättare ska kunna bedöma ochriksdagFör att
olika utgiftsområden borde utgifterna redovisasprioritera mellan netto.

enhetlig nettoredovisning hela statsbudgeten kräver dockEn ettav
omfattande utredningsarbete.

l 30 % kapitalskatt.
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och avvikelseSamspelet mellan norm

påskattelagstiftningen byggeravvikelse ildentiñeringen enav en
brukarmed normativt skattesystem. Dennajämförelse ett norm

kan bygga nominellaantal riktlinjer. Normenfastställas ettgenom
medi skattesystemoch regelreala principereller utgörs ett somav

förskatteintäkter krävsdeenhetliga Skatteregler somgenererar
länderutgifter. i många deoffentliga Normenfinansieringen avav

skallinnebär alla intäkterskatteavvikelserredovisar att varasom
förvärv-får för intäkternasavdrag enbartskattepliktiga och görasatt

Överlag gällande.nominalistisk redovisningande. är en
entydigt gårså alla Skattereglermåste fastställasNormen attatt

avvikelse.ellerdelklassificera antingen som enav normensom en
såväl avvikelser medredovisning fångarinnebärDetta att uppen

mycket betydelse. Enavvikelser medbetydelseringa storsom
fokuserat påintresset primärtviktigtotalredovisning är attär om

i skattelagstiftningen.snedvridningarupptäcka
riksdagen bättresyftar tillredovisningen däremotOm att ettge

Exempelvisselektering ske.för utgiftsbeslut kanunderlag ären
skattepliktig. Ersättningensickeneurosedynskadadeersättning till

marginellbeloppetsekretessbelagd det totalastorlek ärär avmen
hem och avkast-skatteplikten förbegränsadebetydelse. Den egna

avvikelserexempelpensionsmedel däremotningsskatt är som
för fördelnings-saldo ochbåde för statsbudgetenshar betydelsestor

antal individer.berörpolitiken och ett stortsom
tidigare på vilkenavvikelserna berorpåStorleken nämntssom

näringsverksamhet behandlas iAvskrivningar iväljs.somnorm
enligtschablonregler medan deskattelagstiftningen enligt vissa

livslängd. ekonomiskaefter ekonomisk Denhanterasbörnormen
genomsnitt-Finland har denfastställas olika llivslängden kan sätt.

och till år förår för inventarier 40beräknats till 19liga livslängden
kapitel harberäkningar redovisas i 7fastigheter. del använtsom

företagens redovisninglivslängdekonomiskaden mot avsom svarar
istället hadestrikt ekonomisk livslängdplanmässig avskrivning. Om

annorlunda.avvikelsen blivitskulle den skattadetillämpats
mångaför beskattning boende kan ske på olikaValet avav norm

väljs kommer skatteavvikelsenberoende på vilkenochsätt norm som
möjlig riktlinje kan exempelvis hemvariera. En att egetatt vara

samtliga kostnaderenligt konventionell metod, dvs.beskattas ären
hyresförmån.fastställsavdragsgilla och intäkten Dennasom en

kommunalskattelag,fanns i 1928 årsbeskattningsprincip, som
fastställa förmånsvärdet och därmed skatte-svårigheterinnebär att



BilagaSOU 1995:36 254

alternativ riktlinje schablonbeskattning,avvikelsens storlek. En är
motsvarande förmånsvärdetinnebär schablonintäktvilket tasatt en

infördes femtiotalet innebarbeskattning. princip på ochtill Dennaupp
förmånsvärdet minus allaschablonintäkten skulle motsvaraatt

ränteutgifter belastadeexklusivedriftkostnader Deräntor. som
gäller i principdock avdragsgilla.fastigheten Detta systemvar

proportionellschablonintäktenfortfarande äräven ersatt av enom
skattefrihet för privatbostä-tredje möjligfastighetsskatt. En ärnorm

till beskattning och inga kostnaderingen intäktder, dvs. ärtas upp
avdragsgilla. dock snedvridningalternativet innebärDet ensenare

fastighetkapital nedlagt ieftersom avkastningen på det är ensom
avkastning på bankmedel,medan motsvarandeundgår beskattning

beskattas.värdepapper m.m.
schablonbeskattning fastighetermedalternativetOm utgörav

båderänteutgifter godtas, måste marknadsvär-dvs. avdrag förnormen,
använda köpeskillings-fastställas.och avkastningen Genomdet att

fastställas. Alternativtmarginalenkoefficienter kan marknadsvärdet
användas. avkastning kantaxeringsvärde Somuppräknatkan ett

exempelvis bankernasalternativavkastning användas,någon form av
aktier.långsiktiga avkastningeninlåningsränta eller den

%3 och marknads-schablonmässigt tillavkastningen 5,5Om sätts
köpeskillingskoefñcienten9 föruppgår intäktenfastställs medvärdet

Då fastighetsskatten föroch till mdkr.småhus till mdkr skatten 2375

tillämpas bland i USAEn sådan annatnorm
nedlagt i bilar, båtarkan naturligtvis tillämpas kapitalSamma på ärresonemang som

gjorts administrativa skäl.från beskattning hardessaundantag avsnararemm, men
marknadsvärdet.skall för småhus 75 %Taxeringsvärdet motsvara av

7FastighetsbeskattningsutredningenSOU Beskattningavfastigheter föreslog1994:57
schablonintäktbetänkande fastighetsskatten med 5i sitt ersätts procenten-att omen

regler enkelhe-taxeringsvärdet.Nivån schablonintäktenbaserades deheter omav
schablonmässigtkorrigerats1994. lntäkten har i bilaganskattning gällde undersom

återinförd dubbelbeskattning.reglerm.h.t. l995 års
taxeringsvärdet fastighetsskattintäkt 7,33% ochInnebär på motsvararen omomen

första svårighet det gällerkapitalskatt 30 %. En uppstår2,2 % vid när atten om
in- utlåningsräntananvändas.Problemetblirfastställaavkastningensnivå skall eller-Egentligen borde olika avkastningssatseranvändas,tvåräntegapetär.större större

kapital. Följande exempel med olikaför kapital och för lånat tvåeget enen
finansierasfastigheter problemet. fastigheten med 50 %finansierade belyser Den ena

lån och den andra finansieras med 90 % lån och 10 %kapital och 50 % egeteget
lnlåningsräntan till 7,33 % medan utlåningsräntan till 9 %. Omkapital. sättssätts

inláningsräntan väljs fås följande intäksberäkningar. Fastighet Intäkt l0O0,0733-
Fastighet2:Intäkt l000,0733-0,0990-0,77. Omutlåningsräntanväljs0,09502,83.

fås följande intäktsberäkningar. Fastighet lntäkt 0,09lO0-0,09504,5. Fastighet
for respektivel00-0,09900,9. Om däremot skilda används0,09 räntesatser eget

Fastighet Intäkt 0,073350+0,0950-kapital fås följande resultat.lånat
0,0990+0,0733 l0-0,09900,733. Avkastningen0,09503,665. Fastighet Intäkt

för fastighet 5,66kapitalet enligt de olika alternativen %, 9 % ochpå det äregna
kapitaletFastighet %, 9 % och 7,33 %. Eftersom det bör7,33 %. -7,7 egna

användas.beskattaslika bör två räntesatser
Köpeskillingskoefficienten köpeskillingen dividerat med taxeringsvärdet.utgörsav
exemplet denna 1,75.l är
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till mdkr.skatteförmånen beräknas 12mdkr kanuppgår tillsmåhus ll
uppgårtaxeringsvärdetutifrånmarknadsvärdet beräknasdäremotOm

till mdkr.och skatteförmånen 6till mdkrför småhus 57intäkten
skattefrihet för privat-medalternativet,tredjedetFör normen

påskattereduktionenjämföras medfastighetsskattenskallbostäder,
fastighets-fall skattereduktionendeutgiftsräntorna. I är större än

Ränteutgifterna för småhusstöd och viceföreliggerskatten ett versa.
mdkr, medför skattereduktionenvilketuppgå till 47beräknas en

fastighetsskatten,reduktion skallmdkr. Från dennadrygt 14om
skatteförmån på mdkr.3vilketmdkr, avräknas nettoll ger en

på marknadsvärdetschablonintäktsberäkningmedalternativetOm
medanuppgå till mdkr,skatteförmånen 12såledesskulleväljs
mdkr.skatteförmån 3skattefrihet skullemedalternativet ge en

schablonintäktsberäkningvalt användapromemorian harl att
svårigheter uppskattaberoendedelsmarknadsvärdet attsom norm,

beskattning, delskonventionellmedvidförmånsvärdet en norm
visavi be-skattefrihet inte neutralmedberoende äratt normen

kapital.skattningen annatav
bostadsrätter därförberäkningar har gjortsMotsvarande även en

mdkr,skatteförmån 0,5schablonintäktsberäkning medför varaven
skatteförmån på och3,5 mdkrmedförschablonintäktsberäkningen en

skattesanktionränteutgifterförskattereduktionenbegränsadeden en
uppstår endastskattesanktionenmdkr.3,0 Den att engenomsenare

vid skatteberäkningen.går utnyttjaränteutgifterföreningensdel attav
gällande reglerarbetet enligttill och frånförKostnader ärresor

Skatterättsligtkr.mån de överstiger 6 000i denavdragsgilla anses
levnadskostnader ochprivatakostnaderdennadäremot typ varaav

detta avdragettill avdrag. Enligtberättigasåledes inte synsätt ärskall
kostnaderAnledningen till dennaskatteavvikelse.således att typ aven
i denlevnadskostnader sittharprivatabetraktas attursprungsom

Emellertidbostadsort.välja sinhar kunnaskattskyldige själv ansetts
Om detalltid möjliga i praktiken. synsättetval intesådanaär senare

nivåtill visskan reskostnadergrund förtillligger enuppnormen
närområdet medan kostnaderlevnadskostnaderprivatabetraktas som

förvärvande.för intäkternaskostnadernivå kandennaöver ses som
i gällandebeloppsgräns,antingenNivån kan sättas somsom en

i det förslagavståndsgränsellerregelsystem, somsomsom en
tjänsteinkomstbeskattning. EnligtUtredningenpresenterats enomav

2 Efteravdrag1993till 62 mdkr.skattskyldigamedsmåhusuppgickRänteutgifternatör ca
10 avdragsräntornamdkr. Om %kvarstår52för intäktsräntor antaratt avseravmanm.m.

avdragsgillaoch såledesvaldavilka enligt den utgörkonsumtionslån, är ennormen
mdkr.skatteförmån,kvarstår47

z resekostnaderförslag till avdrag förappliceras på dekanDetta togssynsätt som
1993:44.tjänsteinkomstbeskattningSOUUtredningenfram omav
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från arbetet inteför resekostnader till ochsådan riktlinje avdragetär
i promemorianEnligt de riktlinjer användsnågon skatteavvikelse. som

avvikelse.avdragdock dennautgör typ enav
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Redovisning och skatteavvikelserav norm

Kategorisering6.1 av normer

skatteområdevarje har antal riktlinjer tagits fram,lnom ett som
första inomtillsammans riktlinjerna varje skatte-Deutgör normen.

förområde, bestämmer de skatte-systemavgränsningen, yttre ramarna
riktlinjer fastställer skatteperiodens längd, vilkenDessasystemet. typ

förenligskatteskala med beskattningen skallärsom normen, varav
Därefter följer huvudnorm, definierarske skattebasen, ochosv. en som

antal riktlinjer preciserar huvudnormen. Slutligen finnsett ettsom
antal riktlinjer begränsar huvudnormen. Eftersom riktlinjernasom

redovisade skatteområdena ganskainom de omfattandeärtre
redovisas dessa i kapitel 9 och nedan redovisas istället de viktigaste

område.riktlinjerna inom varje

för inkomstbeskattningen6.1.1 Norm

systemavgränsningen inom inkomstbeskattningen preciserasl att
skatteperiodens längd skall kalenderår eller räkenskapsår, attvara
skatteskalan kan progressiv, proportionell eller degressiv, bådeattvara

särbeskattningoch möjlig. Skattereduktioner förenliga medär ärsam-
de inte har syfte vissa skatts-attnormen om som gynna grupper av

kyldiga.
inom inkomstbeskattningenHuvudnormen definierar skattebasen

eller minskningen netloförmögenhetenökningen adderadsom av
konsumtionsutgiftermed alla under beskattningsperioden. Eftersom

skattebasen definierad på ovanstående omöjlig fastställasätt är att
empiriskt krävs antal preciseringar huvudnormen.ett av

Preciseringen huvudnormen bl.a. inget fårsparandeattav anger
ske med obeskattade medel, priser, premier och stipendier utgöratt

Äveninkomst.skattepliktig transfereringar och andra förmåner är
skattepliktig inkomst liksom förmånen bo i hem.att egetav

Riktlinjer begränsar huvudnormen måste finnas, dels för attsom
förhindra vissa dubbelbeskattning, dels administrativatyper av av
skäl. Begränsningen innebär bl.a. inkomster med beskatt-att separat
ning inte skall ingå i skattebasen, avdrag får ske för kostnaderatt som
krävs för intäkternas förvärvande, värdet vissa arbeteatt typerav av
exempelvis hushållsarbete och ideellt arbete, inte skall ingå i skatte-
basen.
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särskild löneskattsocialavgifter ochfor6.1.2 Norm

skattedelen i socialför-bl.a.Systemavgränsningens riktlinjer attanger
från individens perspektivberäknassäkringsavgifterna inte skall utan

skall erläggaVidare fastläggsmakroperspektiv.från ett vem som
särskild löneskatt.socialavgift eller

för egenavgifter-,skalldefinierar skattebasen. BasenHuvudnormen
i princip densammaenskilda näringsidkare,betalas vara somavsom

i princip omfattaarbetsgivaravgifter skall basenför inkomstskatt. För
inkomstskall beskattashosersättningarde mottagaren avsomsom

tjänst.
förendast ersättningarriktlinjerPreciseringen innehåller attom

särskildsocialavgifter ellerunderlag förskallutfört arbete utgöra
bostads-transfereringar barnbidrag,innebärlöneskatt. Detta att som

förmånsgrund-Ersättningar,ingå underlaget.inte skall ärbidrag som
ingå i underlagetförsäkring skallallmän LAF,enligt lagenande om

förmånsgrundandeersättningar intesocialavgifter medanför ärsom
för särskild löneskatt.ingå i underlagetenligt skallLAF

mervärdesskatt6.1.3 Norm for

yrkes-mervärdesskatten innebär bl.a.Systemavgränsningen för att
skallskattskyldighet, skattesatsenomsättning krävs förmässig att vara

skallmyndighetsutövning inteoffentligproportionell, att vara
i internationelladestinationsprincipen skall tillämpasskattepliktig, att

transaktioner.
allt tillhandahåll-skattebasen innehållahuvudnormen skallEnligt

form och tjänster.ande i av varor
näringsverksamhet skallbl.a.Preciseringarna innebär att uttag ur

och värdetuthyrning fast egendomskattepliktig, attatt avavvara
tjänstenskall ingå i skattebasenoch försäkringstjänsterbank- ärom

konsumtion.avsedd för
sparande, exempelvisinnebär bl.a.begränsande riktlinjernaDe att

ingå iinvesteringar, inte skallför livförsäkringar ochpremier
offentligaoch tjänster subventionerasskattebasen. Varor som av

mervärdesskatteningåendeinte skattepliktiga denmedel ärnärär
utgå det subven-mervärdesskatt skullehögre den utgåendeän som

tionerade priset.

u bankernasforsäkringstjänster innebär blandskatteplikt bank- ochEn annat attav
kommittén forkonsumtion skall beskattas. Enligt KISräntemarginal for lån till

generellt och enhetligtinordnas iindirekta skatter borde finansiella tjänster ett
dock attdeKommittén konstaterademervärdesskattesystemprop. 198990:l ll sl04.

komplikationema svåröverblickbara.internationella och tekniska var
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6.1.4 Norm for punktskatter

Fastställandet för punktskatter betydligt svårare förär änav en norm
övriga skatter. Huvudnormen skatten skall proportionell.är att vara
Detta princip internationellt.användsär ävenen som

För vissa breda skattebaser, exempelvis energiskatten, innebär
preciseringen skatteuttagen kan variera beroende ändamål. Dettaatt
innebär skatten på energi för kan högre skattenatt äntransporter vara

förenergi uppvärmning respektive skatten energi användssom
i produktionen insatsvara.

Preciseringen tillåter vissa skattebaser klassindelasäven att
beroende utsläppsgrad, exempelvis bensin. l appendix finns en
alternativ för punktskatter redovisad.norm

6.2 Kategorisering avvikelserav

finnsDet anledning dela avvikelserna i olika Somatt grupper.
tidigare finns skillnader mellan icke skattepliktiganämnts offentliga
transfereringar barnbidrag och andra avvikelser. Ettsom m
införande skatteplikt för offentliga transfereringar skulle vidav
bibehållna politiska mål offentligaökade utgifter, finansieradege

ökade skatter. Sådana icke saldopåverkande avvikelser hargenom
särredovisats.

införandeEtt skatteplikt för andra inkomster eller minskadeav
avdragsmöjligheter kan antingen resultera i ökade skatteintäkter eller
erodera den bas skatteavvikelsen beräknats på. Exempelvis skullesom

slopat föravdrag till och från arbetet ökade skatteintäkterett resor ge
medan skattebeläggning skogsägares bränsle förmod-uttagen av av
ligen skulle erodera basen.

Avvikelserna har delats i huvudgrupper, saldopåverkandetreupp
respektive icke saldopåverkande skatteförmåner saldopåverkandesamt
skattesanktioner. saldopåverkandeDe skatteförmånerna har dessutom
delats i åtta undergrupper.upp

saldopåverkande6.2.1 skatteförmåner

Grupp skatteplikt.1 Ej Avvikelser beror skattefrihet ellersom-
reducerad skatteplikt. Förekommer i inkomstbeskattningen som
inkomster skattepliktiga, exempelvis intäkter för försäljningärsom

vilt växande bär och utlandstillägg. mervärdesskatteområdetInomav
upplåtelser hyresrätter, försäljningär dagstidningar, attav av m.m.

hänföra till denna grupp.
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Exempellevnadskostnader.förAvdrag privata2Grupp - boende-dockkonsumtionsräntorföravdragavvikelser ärsådana
räntor.

kostnader.förvärvskälleanknutnaickeförAvdrag3Grupp - litterärunderskottkvittningi denna äravdragpå avExempel avgrupp
tjänst.inkomstverksamhet mot av

skattekrediträntefri viainnebärAvdrag upp-4Grupp som- tillavsättningpensionsförsäkringar,Exempelvisskatten.skjutande av
inventarier.överavskrivningochperiodiseringsfond

livsmedel,förReduceradskattesats.Lägre5 momsGrupp - pensionsförsäkringar.påavkastningförskattesatslägrem.m.,
reglerhörTill dennakostnadsavdrag.För grupp6Grupp stort- förtags-till vad ärförhållandeiavdragför somtillåter storasom
gälldereglerenligt deutlandstraktamentenmotiverat, somekonomiskt

taxering.års1994t.0.m.
föreningarideellaförskattskyldighetIcke m7Grupp - vissaförtsharÖvriga Till dennaundantag.8 gruppGrupp -

koncernbidragsdispensdubbelbeskattningsavtal, mm.iinslag

skattesanktionersaldopåverkande6.2.2

inkomstervissaskattesanktioner utgörs somAvvikelser är avsom
jämfört medskattesatshögremedbeskattasellerdubbelbeskattas en

kostnaderocksåkan utgörasskattesanktionEninkomster. avandra
exempelvistaxeringen,avdragsgilla iinte ärföretaghos ett som

före-nivå. Ivissöverstigerrepresentationforkostnader ensom
skattelagstiftningengjortsgenomgångingenharliggande avrapport

uppenbaradeenbart mestskattesanktioner utanavseendemed
redovisade.sanktionerna är

skatteförmånersaldopåverkande6.2.3

beroravvikelserskatteförmåner utgörssaldopåverkande somav
transfereringaroffentligaförskattepliktreduceradellerskatteplikticke

Eftersomarbete.utförtförersättningintede utgördeldentill
dessablirskattepliktiga trans-enligt ärinkomstersamtliga normen

skatteförmåner.definieradeautomatisktfereringar som
barnbidrag,allmäntavvikelsersaldopåverkande ärpå ickeExempel

Även särskildadetpensionärer.förbostadstilläggochbidragsförskott
till dennahörpensionärerförgrundavdraget grupp.
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6.3 Beräkning och redovisning skatteavvikelserav

skatteavvikelseEn kan antingen definitiv, dvs avvikelsen innebärvara
definitiv skattelättnad, eller innebära uppskov med beskattning.en ett

En avvikelse utgörs uppskov analogett är med räntefrittsom av ett
lån. Effekterna skatteavvikelser kan antingen beräknas enligtav
skattebortfallsmetoden, eng forgone RF-metoden, skatte-revenue -
ökningsmetoden eng gain RG-metoden eller utgiftsekvi-revenue -
valentmetoden eng outlay equivalents OE-metoden. Den mest-
vanliga beräkningsmetoden internationellt RF-metoden.är The
Treasury i USA beräknar avvikelserna både enligt RF-metoden och
OE-metoden.

RF -metoden beräknar det potentiella skattebortfall uppstårsom
grund undantaget. Beräkningen marginalberäkningärav och visaren
skillnaden i skatt beräkningennär medgörs respektive undantag.utan
Metoden statisk ochär inte hänsyn till beteendeförändringartar hos
de skattskyldiga. Beteendeförändringar kan medföra nettoresultatetatt
blir negativt, dvs. slopande skatteavvikelsenett medför minskadeav
skatteintäkter.

OE-metoden räknar skatteavvikelsen till skattepliktigtom ett
bidrag. Avvikelsen resor till och från arbetet räknas till ettom
skattepliktigt bidrag dividera det direkta skattebortfalletattgenom
med l marginalskatten för den skattskyldige. Beräkningarna för-
punktskatterna komplexa,är eftersom dessa påverkasävenmer av
mervärdesskatten. Eftersom nettoutgiftstermer visar den verkliga
belastningen statsbudgeten redovisningär i nettoutgiftstermeren

den lämpligasteäven redovisningsenheten skatteavvikelser. l sinav
nuvarande form statsbudgetenutgör blandning och brutto.nettoen av
För snabbt kunna fåatt överblick skatteavvikelsernas betydelseen av

redovisningär även i bruttotermer nödvändig.en
RG-metoden används för beräkna de ekonomiskaatt effekterna av

olika skatteförslag. RG-metoden är nettoberäkningsmetod,en som
visar nettoeffekten offentliga sektorns inkomster vid slopandeett
eller införande skatteavvikelse. RG-metoden hänsynäven tillav en tar
beteendeförändringar.

Beräkningarna kan redovisas antingen kassamássigt eller periodi-
En periodiserad redovisning visarserat. kostnaden för avvikelsen för

specifikt år medan kassamässigett redovisning visar betalnings-en
flödena under specifikt år. Periodiseradeett beräkningar utgör ett
bättre beslutsunderlag, eftersom de inte påverkas betalningarav som
enbart förskjutningarär i tiden. l skatteavvikelsernaärrapporten
redovisade periodiserat.

Avvikelserna i denna redovisas irapport utgiftsekvi-termer av
valenter och redovisas både brutto- och nettoberäknade.
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tillberäknas bruttoskatteavvikelsernasaldopåverkandetotalaDe
förmdkr.12inkomstbeskattningen,inommdkr.57mdkr,111 varav

mervärdesskatteninommdkr.28löneskatt,särskildochsocialavgifter
punktskatterna.förmdkr.till 14och

mdkr.,till 77totaltuppgåravvikelserna varavnettoberäknadeDe
socialavgifter ochförmdkr.9inkomstbeskattningen,inommdkr.37

mdkr.till 10ochmervärdesskatteninommdkr.21löneskatt,särskild
punktskatterna.för

mdkr,till 62beräknasavvikelsernasaldopåverkande varavickeDe
socialavgifterförmdkr.och 14inkomstbeskattningeninommdkr.48

löneskatt.särskildoch
innebärvilketmarginalberáknade, attskatteavvikelserärSamtliga
medfördettaeftersomböregentligen göras, enintesummeringen

skatteavvikelser.avseendebeloppettotaladetÖverskattning av
avvikelsernasuppfattningfåförhar gjorts att omSummeringen en

betydelse.
medsyfteteftersomsummering envaltändå göraVi har att en

skatteavvikelserna utantotaladeuppskattaintesummering är att
olikaskatteavvikelserna typer,fördelningfåförenbart att aven

ocksåavvikelsernasummering grovenEn gerändamål, avm.m.
betydelse.skatteavvikelsernasuppskattning av

inkomstbeskattningeninomSkatteavvikelser6.3.1

Intäkter tjänstav

inkomstsidanberöravvikelserfinns 30tjänstinkomst somUnder av
dessahälftenKnapptavdragssidan.berör avavvikelseroch somsex

Desektor.offentligfråntransfereringarsaldopåverkandeickeavser
videnbartavvikelseravvikelserna utgörsaldopåverkandeicke

skattepliktigaickeförberäknad attAvvikelsen ärbruttoredovisningen.
skattepliktigaandramed trans-jämförasskall kunnatransfereringar

saldo-viktigastetabell Denijämförelse görssådanEnfereringar.
vilkenarbetstagare,förpensionskostnaderavvikelsenpåverkande är

mdkrtill 1,8och netto.bruttomdkrtill 3,1uppgår .
ochmdkr bruttotill 3,6uppgåravvikelsernasaldopåverkandeDe

avvikelsernasaldopåverkandeickedemedanmdkrtill 2,1 netto
brutto.mdkr33tilluppgår
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Kostnader allmänna avdragi ochtjänst, särskilt grundavdrag

Den skatteavvikelsenstörsta under denna det särskildaärgrupp
grundavdraget för pensionärer. Avvikelsen inte saldopåverkandeär

visar endast hur mycket pensionerna borde öka förutan pensionär-att
skall erhålla inkomst efter skatt pensionen beskattaserna samma om
löneinkomst.som

Avdrag för till och från arbetet den saldo-utgör störstaresor
påverkande avvikelsen. Avvikelsen uppgår brutto till 4,8 mdkr och

till mdkr.2,7netto
Avdrag för pensionspremier uppgår till knappt 13 mdkr och

skatteförmånen till 0,7 mdkr brutto och till 0,4 mdkr Skatte-netto.
förmånen beräknad skillnadenär i marginalskatt vid avdrags-som
tillfället och pensionsutbetalningen.

saldopåverkandeDe avvikelserna uppgår till 5,9 mdkr brutto
respektive 3,4 mdkr netto.

Intäkter näringsverksamhetav

Enligt 22 § KL skall bränsle från fastighetuttag taxeradärav som
lantbruksenhet inte beskattas, bränsle skall användasuttagetsom om

för uppvärmning den skattskyldiges privatbostad. Skatteavvikelsenav
har beräknats till 1,5 mdkr brutto och till knappt 0,8 mdkr netto.

Kostnader näringsverksamheti

De avvikelserna orsakasstörsta reglerna återföring skatte-av om av
utjämningsreserv surv och direktavskrivningar. Avvikelsen består av

räntekredit reserverade beloppet. För inkomståret 1994 finnsen
ytterligare avvikelse då under ärdetta hade återförarätten attman
hälften det återstående beloppet till kapital. Skatteavvikelsenegetav
beräknas till 6,1 mdkr brutto och till 4,1 mdkr avseendenetto
inkomståret 1994. För inkomståret 1995 beräknas avvikelsen till 2,5
mdkr respektive 1,6 mdkr. Avvikelsen för direktavskrivningar
beräknas till 3 mdkr brutto respektive 2 mdkr netto.

Värdeminskning inventarier innebär avvikelse skattelag-av en om
stiftningens avskrivningsregler medför snabbare avskrivningen
jämfört med avskrivning ekonomisk livslängd.görsen som
Skatteavvikelsen räntefri skattekreditär och beräknas till mdkrlen
brutto respektive 0,8 mdkr netto.

Enligt får23 § KL omedelbart avdrag ske för utgifter, som avser
anläggning skog och dikning, främjar skogsbruk. Lagstift-av ny som
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ellerfrukt-förbuskarochträdplanteringförgäller ävenningen av
uppgåberäknasochskattekrediträntefriinnebärStödetbärodling. en

mdkrtill 0,6och netto.mdkr bruttotill 1,1

kapitalIntäkter av

pensionsmedel äravkastningsskatt1990:661lagenEnligt om
Skatteav-avkastning.schablonberäknad15 %skattesasten en

plusintäkterverkligaskattmellanskillnadenbestårvikelsen av
avkastningsskatten.inbetaldadenminusvärdestegringränteeffektenpå

mdkr3,9respektive netto.bruttomdkr5,6tillberäknasAvvikelsen
skatteavvikelseföreligger genom1994inkomståret enFör

realisationsvinstgällerSåvittbolagsinkomster.enkelbeskattning av
skatteförmånDennavinsten.%till 50beskattningenbegränsades av

Skatteavvikelsenåterinfördes.dubbelbeskattningendå1995,upphörde
mdkrtill 6,3och netto.bruttomdkrtill 8,81994föruppgick

dvshem,avkastningen egetskatteförmånernaDe avserstörsta
tillSkatteförmånen beräknassmåhusförbostadsrätter.ochsmåhus

beräknasbostadsrätterFörmdkr11,6tilloch netto.bruttomdkr16,6
mdkrrespektive 3,5 netto.mdkr brutto5,0tillförmånerna

ochmdkr bruttotill 33,7uppgårskattestödensaldopåverkandeDe
mdkrtill 23,6 netto.

kapitalKostnader i

ränteutgifterförmedgesreduktion avsersomskall inteEnligt normen
skatteförmånen,den störstaförmån utgörDennakonsumtionskrediter.

andrafrånkonsumtionsräntorskiljamöjligt attdet äreftersommen
kunnatberäkning göras.ingenharräntor

intäkterdeöverstigerräntekostnaderBostadsrättsföreningar vars
skattereduktionerhållamöjlighetingen attharredovisahar attman

skattesanktiondetta somutgörEnligtunderskott. endettaför normen
mdkr.till 3,0ochmdkrtill 4,2 nettoberäknasbrutto

deteffektenpåpekaviktigt%. Det att av9 ärskattesatsenu 1994Fram t.0.m var avvikaschablonintäktenkanenskilt årtillSertillämpas. ettschablonsystem mansom avvikelsenberäknariktigtinteblir då somattDetintäkt.beräknadnormaltfrån en schablon-förtillämpasden30% ochnormalaskattesatsenden sommellanskillnaden eftersomkanenskilda år accepterasuppståkanavvikelserDe somsystemet. motverkasbeskattningför högmedtid. Ett årlångbundnapensionskapitalen överär avseendeavvikelserstuderagällerdetNär attbeskattning.för lågmedårannatettav baserasdettaTrotsproblem.tillsåledesdennaschablonsystem typlederenstakaår av beräknadeDeskattesatserna.olika av-demellanskillnadernapåberäkningarna
osäkerhet.mycketmedbehäftade stordärförvikelsema är

fastighetsskatten.2 tagitstillharHänsyn
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Skattesanktionen för räntor enbart berättigar till 21 %som
reduktion uppgår skattesanktionen till 0,2 mdkr brutto och till 0,15
mdkr netto.

Undantag från skattskyldighet

Undantag från skattskyldighet innebär den skattskyldigeatt är
skattepliktig för vissa inkomster de erhåller. dennal uppgårgrupp
skatteutgiften för Svenska Kyrkan till 0,3 mdkr.

6.3.2 Skatteavvikelser inom socialförsäkringen

Avvikelserna inom socialförsäkringen dels undantag frånavser
särskild löneskatt och gäller i huvudsak de undantag finns undersom
inkomstbeskattningen, dels undantag från allmän tilläggspensionsavgift

undantag från arbetsskadeförsäkringsavgiftsamt vad statligaavser
löneutbetalningar. Dessutom finns vissa lagreglerade tillfälliga ned-
sättningar och reduceringar arbetsgivaravgifter.av

Undantag från särskild löneskatt

Under inkomst tjänst bör i princip särskild löneskatt utgåav a
flyttningsbidrag, ersättning för blod och värnpliktigas förmåner.

Under näringsverksamhet bör särskild löneskatt utgå uttag av
bränsle, anläggning skog för avdrag för till och frånsamtav ny resor
arbetet. Stödet uppgår till 0,8 mdkr brutto och till 0,4 mdkr netto.

tilläggspensionsavgzftUndantag från

Många de skattepliktiga transfereringarna pensionsgrundande.ärav
börDe därför i princip påföras ATP-avgift. De avgifternastörsta

skulle betalas för sjukpenning, föräldrapenning arbetsskada och,arbetslöshetsersättning. Om avgifterna till AP-fonden skall vara
oförändrade elimineringär avvikelsen, innebär stöd påen ettav som
13 mdkr, saldopåverkande medför endast bruttoredovis-utan en
ning statsbudgeten sänkt avgift till ATP och höjd avgift tillav
sjukförsäkringen. Ett oförändrat avgiftsuttag medför dock sikt

25Utredningen arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter har till uppgiftom att sedet statliga lönekostnadspålägget.över
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växandeackumulerateneftersomAP-fonden,förfmansieringsproblem
tillbidrarinteinkomsternapensionsgrundandetotaladeandel av

finansieringen.

socialavgifterNedsättning av

till1990:912SFSsocialavgifter gesnedsättningStöd avgenom
andrastödområde 1 samtiframföralltbranschervissainäringslivet

företagförprocentenheter10Nedsättningen ärnorrlandskommuner.
Nedsätt-företag.övrigaförprocentenheteroch 5stödområde 1inom

arbetsgivaravgiftererläggerarbetsgivarebådeomfattarningen som
ochnedsättningen statintegällerDäremotegenföretagare.och

till 0,4ochmdkr brutto0,6tilluppgåberäknasStödetkommun.
mdkr netto.

socialavgifterfrån lagenavvikelsetillfällig omLag om
.23 71993SFS

låterarbetsgivarefårkompetensoch enutbildning somfrämjaFör att
krmed 475avdragarbetstid görautbildning perideltagaanställd

arbetsgivaravgifter.ibetalasskallbeloppdetfrånarbetsdag som
länsarbets-anställerarbetsgivarendock avenFörutsättningen attär

förkrtimmed 75får görasAvdrag ävenanvisad ersättare.nämnden
godkändelleranordnadfortbildning avideltaranställda som

regeringenföreslårbudgetpropositionen enlänsarbetsnämnden. l
med denochfrånarbetsdagkrtill 500avdragsbeloppethöjning perav

avdragfå göraarbetsgivaren ävenskallförslagetEnligt1995.juli1
Avvikelsenanställd.kr00040med högstutbildningskostnader perför

mdkrtill 1,8ochbruttomdkrtill 2,41994kalenderåretförberäknas
mdkr bruttotill 4,7avvikelsenberäknas1995kalenderåretFörnetto.

mdkrtill 3,5och netto.

mervärdesskatteninomSkatteavvikelser6.3.3

skattepliktfrånUndantag

utgårintemervärdesskattinnebärskatteplikt attfrånUndantag
tilluppgåskatteförmånernaberäknasTotaltellertjänsten varan.

mdkr13drygttill netto.ochbruttomdkr18knappt
servitutsrätttomträtt,bostadsrätt,hyresrätt,arrende,Upplåtelse av

intefastighet ärdelellerfastighettillrättighet aveller annan
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skattepliktigt. Skatteförmånen beräknas till 5,6 mdkr brutto och till 4,2
mdkr netto.

Allmän nyhetstidning undantagenär från skatteplikt, vilket innebär
stöd på 2,4 mdkr bruttoett och 1,8 mdkr Detta stöd kannetto.

jämföras med presstödet på 0,4 mdkr.
Mervärdesskatt utgår heller inte TV-licenser, vilket innebär en

skatteförmån 2 mdkr brutto och 1,5 mdkr Lotterier ocksånetto. är
undantagen från mervärdesskatteplikt, vilket innebär skatteförmånen
på 3,5 mdkr brutto och 2,6 mdkr netto.

Skattesats

En reducerad mervärdesskatt utgår livsmedel, rumsuthyrning,
personbefordran i skidliftar.samt transport Totalt beräknas stödet
brutto uppgå till 8,6 mdkr 5,7 mdkr för livsmedel. Netto-varav
beloppen uppgår till 6,4 mdkr respektive 4,3 mdkr.

6.3.4 Skatteavvikelser inom punktskatteområdet

Energiskatt

De avvikelsernastörsta avseende punktskatterna gäller energibeskatt-
ningen. Totalt beräknas förmånsdelen i avvikelserna uppgå till 13,6
mdkr brutto och till 9,6 mdkr netto.

Den enskildastörsta avvikelsen skatt diesel för vilkenavser
förmånen uppgår till 4,5 mdkr brutto respektive 3,2 mdkr Skattnetto.
på diesel för närvarandetas med mellan 15ut och 19 kWhöre per

enligt borde skattesatsen uppgåmen till 37normen kWh.öre per
Det differentierade skatteuttaget på fossila bränslen medför en

skatteförmån på 3,3 mdkr respektive 2,1 mdkr medan Skatteförmånen
på biobränslen beräknas till 2,7 mdkr brutto respektive 2 mdkr netto.
Skattebefrielse för bandrift innebär skatteförmån 0,9 mdkren
brutto respektive 0,7 mdkr netto.

Sanktionsdelen uppgår inom energiskatteområdet till 0,5 mdkr
brutto respektive 0,3 mdkr och skatteuttagnetto på energi iavser
sektorerna SN1 l-3.
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Koldioxidskatt

sjöfart.för inrikesskattebefrielsegälleravvikelsenDen största
respektive 0,3mdkr bruttotill 0,4uppskattaskanSkatteförmånen

mdkr netto.
produktionföråtgårbränslelagstiftninggällande är avEnligt som

innebärUndantagetkoldioxidskatt.frånundantagen enelkraft
mdkrpå 0,2ochbrutto netto.mdkr0,2skatteförmån

Övriga punktskatter

fallutgår vissaikraftverkvattenbaseradeiproduceraselkraftFör som
mellan lvarierarkWh. Skattesatsenproduceradsärskild skatt peren

formSkattenålder.anläggningens ärberoendeörekWh enoch 2
företagkraftproducerandepå vissalagtsenbartinkomstskatt somav

Skatteavvikelsenskattesanktion.betraktadärföroch attär ensom
mdkrtilloch 0,7brutto netto.mdkr0,9tillberäknas

iproduceraselkraftförskattMotsvarande även uttas som
Skattesank-örekWh.0,5Skatteuttaget ärkärnkraftsanläggningar.

mdkrrespektive 0,1 netto.mdkr bruttotill 0,13beräknastionen
beroendedifferentieradmotorfordon ärFörsäljningsskatt

jämförthögrekr000skatten 2miljöklassi ärbilarmiljöklass. För tre
sanktion,skatteuttaget utgörtvå.miljöklass Detbilar i extramed en

mkdrtilloch 0,2mdkr brutto netto.0,36uppgår tillsom
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Redovisning beräkningsresultatav

tabell1 nedan1 redovisas brutto- och nettobeloppen för de enskilda
avvikelserna. Bruttobeloppet den transfereringmotsvarar krävssom
för den skattskyldiges nettoinkomst skallatt oförändradvara om
skatteavvikelsen slopas. Nettobeloppet bruttobeloppetutgörs efterav
avdrag för skatt. förstaDe avvikelserna115 saldopåverkandeavser
avvikelser förmåner. Avvikelsernautgör 116 123som t.o.m. är
sanktioner, vilket innebär beloppet framräknatäratt negativtettsom
skattepliktigt bidrag. Avvikelserna 139-154 icke saldopåverkande,är
dvs slopande avvikelsen samtidigtett med införandeav ettav
skattepliktigt bidrag påverkar inte budget.statens

Tabell 1 Skatteavvikelser 1993-1995. Belopp i mdkr.

Saldopåverkande Skattefönnân brutto Skatteförmån nettoavvikelser
1993 1994 1995 1993 1994 1995

Intäkter jämtav
Stipendier
Hittelön
Ersättning för blod 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01m.m.
Intäkter vid försäljning

vilt växande bärav
Utlandstillägg
Kostnadsersättning
personal SIPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l Kostnadsersâttningtill
utländska forskare
Utlandstraktamenten 0,00 Upphört 0,00 Upphört
Tjänsteinkomster vistelse
utomlands

s Tjänsteinkomster utländska
fartyg
PensionskostnaderFör
arbetstagare 2,05 2,49 3,13 1,23 1,48 1,80

:G Ersättning politiskpga
förföljelse

13 Ersättning till
neurosedynskadade

14 Kontantunderstödav
arbetslöshetsnämnd

15 Arbetsgivares utgifter
för personalsjukvârd 0,39 0,40 0,42 0,24 0,24 0,24

16 Personalrabattermm.
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SkattefönnånSkatteförmånbrutto nettoSaldopâverkande
avvikelser

199519941993199519941993

avdragallmännaKostnaden tjänst,
Underskott i litterär17

verksamhetm.m.
dubbelförAvdrag18

0.280,280,280,480,470,46bosättning
tillför19 Avdrag resor 2,743,523,504,755,925,81från arbetetoch

för hemresorAvdrag20
FörAvdrag21

0.37 0,410.370,63 0,710,61pensionspremier
underskottKvittning22 av Upphört0,03Upphört0,06näringi aktiv

näringsverksamhetIntäkter av 0,76 0,770,741,521,491,41bränsle23 Uttag m.m.av
till skogAvverkningsrätt24

Näringsbidrag25
tillAvgångsvederlag26

jordbrukare
näringsfastighetAvyttring27 av

liknandeoch

näringsverksamhetKostnader i
0,570,560,541,121,091,03skogAnläggning28 m.m.av

Skogsavdrag29
Substansminskning30

och fråntillAvdrag31
näringsidkarearbetet

regionaltillBidrag32
utvecklinsgfond

0,050,050,18 0,050,170,16Lagemedskrivning33
0,010,010,010,030,030,03Pågåendearbeten34
0,010,010,010,040,040,03Kämkraftsanläggning35

Bostadskooperationens36
Upphört0,02Upphört0,07garantifond

0,050,050,060,180,180,20VPCAvgifter37
Dubbelbeskattningsavtal,38

sparingtax
Koncembidragsdispens39

0.460,460,501,651,651,65Skadeförsäkringsföretag40
ekonomiskafrån41 Rabatt

0,090,090,100,330,330,33föreningar m.m.. Upphört0,010,01Upphört0,050,04-kassaHypoteksbank,42 m m 0.160,130,32 0.140,250,26Skogskonto43
tillAvsättning44

pensionsstiftelse
Upphört2,03Upphört3,10Skatteutjämningsreserv45

Återföring46 1,634,072,486,14skatteutjämningsreserv
Upphört1,82Upphört2,61Annellavdrag47

avseendeOveravskrivningar48
0,760,70 0,711,050,991,00inventarier
1,010.871.611,35Periodiseringsfonder49
2,180,643,030,89Direktavskrivningar50
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Saldopáverkande Skattefönnán brutto Skattefömián netto
avvikelser

1993 1994 1995 1993 1994 1995

Intäkter och kostnader kapital skattereduktioneri samt
Avkastning51 småhus 14,35 16,30 16,57 10,04 11,41 11,60

52 Avkastning bostadsrätter 2,01 4,90 4,95 1,41 3,43 3,47
53 Realisationsvinst 4,97 8,84 4,25 3,48 6,28 3,02
54 Utdelning aktier 4,53 Upphört 3,20 Upphörtmm
55 Uppskov reavinstbeskattning

fastigheter 0,43 1,64 1,64 0,3 1,15 1,15
56 Uttag aktier Upphört Upphörtav
57 Allemansfond 0,50 0,64 0,71 0,35 0,45 0,50
58 Avkastningsskatt 7,81 5,59 5,59 5,47 3,91 3,91

Kostnader kapitali
59 Konsumtionskrediter
60 Reaförluster,

marknadsnoteradeaktier
61 Marknadsnoterade

fordringar

Skattereduktiønermm
ROT-reduktioner62 1,74 1,77Upphört 1,05 1,05Upphört

Skattskyldighet
63 Understödsföreningar
64 Akademier m.m.
65 Företagareföreningm.m.
66 Erkända arbetslöshetskassorm.m.
67 Ideella föreningar
68 Kyrkor 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
69 Agare vissa fastigheterav

Arbetsgivaravgifter
70 Lag nedsättningom av

socialavgifter 0,57 0,57 0,57 0,43 0,43 0,43
71 Lag tillf avvikelseom

från lagen 1,63 2,37 4,67 1,22 1,78 3,50om soc.avg
72 Anställningsstöd GASRAS 2,25 6,67 1,69 5,00

Särskild löneskatt
73 Utländska artister
74 Ersättning skiljemannauppdrag
75 Ersättning till idrottsutövare
76 Bidrag från Sveriges författarfond

Vinstandelsstiftelser77
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Skattetörmån nettoSkatteformânbruttoSaldopáverkande
avvikelser 199519941993199519941993

skattepliktfrånundantagMervärdesskatt,
4,204,053,915,605,405,21Upplåtelse hyresrätt78 m.m. 1,461,411,361,951,881,81TV-licenser79 m.m. 1,791,731,662,382,302,22nyhetstidningAllmän80

periodiskaAvgiftsfria81 0,150,140,140,190,180,18medlemsblad m.m.
periodisk82 Annan

publikation
Internationell83 0,030,030,030,040,040,04personbefordran

0,050,040,040,060,060,06rättigheterImmateriella84
litterärtFramförande85 av

verk m.m. 0,020,020,020,030,03m.m0,03bildkonstFörsäljning86 av 0,150,140,140,190,190,18Biografföreställningar87
och88 Konserter 0,090,080,080,120,120,11cirkusföreställningar

0,670,640,620,890,860,83Läkemedel89
Frimärken, sedlar, mynt90 2,612,522,433,483,363,24Lotterier91

nybyggdaOmsättning92 av 2,152,0822,872,772,67bostäder
Upphört0,080,45Upphört0,100,60Postbefordran93

Skattesats 4,284,133,995,715,51315Livsmedel94 Upphört0,860,83Upphört1,151 11Serveringstjänster95 0,360,350,220,480,470,29Rumsuthyming96 m.m. 1,741,681,062,322,24411Personbefordran97 0,060,060,040,090,080 05Skidliftar98
Upphört0,42Upphört0,55Postbefordran99

skattskyldighetförUndantag
0,540,520,50,720,70,67FöreningarIdeella100

Redovisningsperiod .redovisningsskyldighetförTidpunkten101 0,690,690,690,920,920,92byggnadsrörelsei

skattingåendeförAvdrag
jordbruksarrendeIngåendeskatt102
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Saldopåverkande Skatteformân brutto Skatteformân netto
avvikelser

1993 1994 1995 1993 1994 1995

Punktskatter
Energiskatt

lnrikes transporter
103 Skatt dieselpâ 4,52 3,23
104 Skattebefrielsebandrift 0,89 0,66
105 Skattebefrielse inrikes

sjöfart 0,32 0,24
106 Elförbrukning i

norrlandskommuner 0,52 0,33
Skatt for107 på gas-

ochvänne- vatten-
elförsörining 0,24 0,18

108 Differentierat skatteuttag
fossilapå bränslen 3,27 2,08

Skattebefrielse109 biobränslen 2,67 2,00
Bidragl 10 till värrneverk med

för9 örekWh levererad
till industrin 0,32värme 0,24

Halvt avdrag förl allmän
energiskatt bränslepå som
förbrukats för produktion

vid samtidigvärmeav
produktion ochvärmeav
skattepliktig elektrisk
kraft i kraftvärmeanläggning 0,10 0,08en

Koldiøxidskatt
Bränsle112 åtgår vidsom
produktion elkraft 0,23 0,18av

113 Avdrag for koldioxidskatt
på bränsle åtgåttsom
för metallurgiska 0,08 0,06processer
Avdrag för114 koldioxidskatt

bränsle förbrukatssom
inom SNI 2-3 0.06 0.05

l 15 Skattebefrielse lör
inrikes sjöfart 0,36 0,27
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SkattesanktionerSkattesanktionerbrutto nettoSaldopåverkande
avvikelser

19951994199319951993 1994

punktskatterochKapital
Kapital

21%Ränteutgifter116 - -0,15-0,15-0,15-0,22-0,22 -0,22reduktion
Ränteutgifter117 -2,97-2,97-2,97-4,24-4,24 -4,24bostadsrättsföreningar

Punktskatter
Energiskatt118 - -0,34-0,45SNI 1-3förbrukning
Koldioxidskatt119 - -0,19-O,26jordbrukförbrukning

vissSkatt på120
-0,70-0,93kraftelektrisk

förSärskild skatt121
kraft frånelektrisk

-0,10-0,13kärnkraftverk
påFörsäljningsskatt122

-0,23-0,36motorfordon
-3,07-2,62 -2,82-4,10-3,76-3,49Fastighetsskatt123

SkaltelömiånbruttoSkattcfbrmån nettosaldopäverkande
avvikelser

199519941993199519941993

Intäkter tjänstav
Flyttningsbidrag124
Vämpliktigas förmåner125

0,000,000,005,195,213,88Socialbidrag126
0,000,000,0012,0110,8110,28Barnbidrag127 m.m. 0,000,000,001,991,861,73Bidragsförskott128

bidrag till129 Särsk.
arbetslösa

0.000,000,64 0,000,570.56Handikappersättning130 m.m.
till adoptionBidrag131

vidEngångsbidrag132
arbetsplaceringav
flyktingar

0,000,000.004,454,183,49133 KBT
0,000,00 0,004,394,022,77Bostadsbidrag134
0.000,000,004,604,473,41studiebidrag135

Upphört0,00Upphört0,76Ensamståendebidrag136
enl LAFtransfereringarAndra137
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saldopåverkande Skatteförmån brutto Skatteförmån netto
avvikelser

1993 1994 1995 1993 1994 1995

Kostnaderi tjänst,
allmänna avdrag
138 Särskilt grundavdrag

pensionärer 13,24 14,69 15,13 0,00 0,00 0,00

Tilläggspensionsavgij
139 Sjukpenning 2,23 2,36 2,70 0,00 0,00 0,00
140 Föräldrapenning 2,48 2,70 2,49 0,00 0,00 0,00

Vårdbidrag141
Dagpenning142 5,24 5,06 4,62 0,00 0,00 0,00

143 Kontant arbetsmarknadsstöd0,26 0,32 0,28 0,00 0,00 0,00
144 Utbildningsbidrag 1,65 1,76 1,61 0,00 0,00 0,00
145 Vuxenstudiebidrag
146 Delpension 0,34 0,38 0,36 0,00 0,00 0,00
147 Dagpenning reputbildning
148 Utbildningsbidrag för

doktorander
149 Timersättning komvux,

sfiSärvux0
150 Arbetsskada, livränta 1,41 1,00 0,85 0,00 0,00 0,00
151 Startbidrag rörelseegen
152 Ersättning for

närstäendevård
153 Beskattadeförmåner

egenföretagare

Arbetsskadefärsäkring
154 Statenslönesumma 0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00

Tabell redovisar2 avvikelserna summerade och fördelade på de
olika skatteslagen. Totalt uppgår de saldopåverkande bruttoförmånerna
till 111 mdkr 1995. De redovisade sanktionerna uppgår till mdkr11
medan de icke saldopåverkande avvikelserna uppgår till mkdr.62 Att
sanktionerna redovisas till relativt litet belopp berorett som
tidigare någon egentlig genomgång sanktionernämnts gjortsatt av
förutom genomgången på punktskatteområdet. tabellen framgårAv att
de avvikelserna finns under inkomstslagetstörsta kapital. Detta
förklaras bland skatteavvikelsen för småhus och bostads-annatav

Andra avvikelser avkastningsskattenrätter. och skatten påstora avser
realisationsvinster. Under mervärdesskatten uppgår avvikelsernatill 28
mdkr, vilket till delen förklaras olikastörsta undantag frånav
skatteplikt. De enskilda avvikelserna understörsta mervärdesskatten

undantaget för upplåtelse hyresrättär den lägre skattesatsensamtav
för livsmedel. Båda ligger i storleksordningen mdkr6 brutto.
Avvikelserna under punktskatter uppgår till knappt mdkr14 brutto.

redovisninglngen sker för inkomståren 1994 och 1995, beroende
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ienergiskattelagen träddehar till denatt anpassats somnyanormen
kraft 1995.

skatteområden,efter miljarder kr.Skatteavvikelserna fördeladeTabell

Bmttoavvikelse NettoavvikelseSkatteomráde

1993 1994 19951993 1994 1995

Saldopåverkande förmåner 103,3 110,6 56,6 71,1 76,882,5
69, 57,1 34,8 45,5 37,2inkomstbeskattning 53,4varav

tjänst 9,3 10,0 9,5 5,6 5,9 5,5inkomstvarav av
21,1 29,8 23,6inkomst kapital 30,1 42,4 33,7avvarav

inkomstvarav av
13,5 6,7 8,4 7,8näringsverksamhet 11,9 14,7

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3skattskyldighet 0,3varav
reduktioner 1,7 1,8 1,1 1,1varav

socialavgifter ochvarav
5,2 I 1,9 l 7 3,9 8,9särskild löneskatt 2,2 ,28,9 28,0 20,2 21,7 2,0mervärdesskatt 26,9varav

17,2 17,3 17,8 12,9 13,0 13,4undantagvarav
10,0 8,6 6,1 7,5 6,4skattesats 8,2varav

1,6 1,2 1,2 1,2övrigt 1,6 1,6varav
0,0 13,6 0,0 0,0 9,6punktskatter 0 0varav

Saldopåverkande -7,9 -8,2 -10,7 -5,7 -5,9 -7,8sanktioner
-3,l -3,] -3,Iinkomst kapital -4,5 -4,5 -4,5varav av

punkiskatter -3,8 -6,2 -2,6 -2,8 -4,6-3,5varav

saldopåverkande 99,9 50,9 65,2 69,074,6 95,0Totalt

saldopåverkande 62,0 0,0 0,0 0,054,4 60,0

161,9 50,9 65,2 69,0skatteavvikelser 129,0 155,1Summa

bör gång samtliga skatteavvikelserDet ärän poängteras atten
tillpå marginalen, varför totalerberäknade ingen summering

har ändock för skall fåegentligen bör Detta gjortsgöras. att man en
avvikelsernas betydelse.uppfattning om

förmånskatteavvikelserna efter dentabell redovisasl 3 typ av
för lågmedför. avvikelsen beror skattesats.avvikelsen Den största

förförts det för låga skatteuttaget boende ochTill denna hargrupp
Även dennaskatteförmânen för diesel har förts tillavkastningsskatten.
avvikelser hör till denna lägre skattAndra ärstora gruppsomgrupp.

personbefordran.livsmedel och
delen förklarasprivata levnadskostnader kan tillAvdrag för största

räntefriför till från arbetet. Underochavdraget gruppenav resor
redovisas avvikelserna till mdkr brutto. Deskattekredit 15 största

olika uppskov de reserveringsmöjlig-avvikelserna diverse samtavser
periodiseringsfonderföretagen har viaheter m.m.som

7 15-0409
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avvikelse, miljarder kr.fördelade efterSkatteavvikelsernaTabell typ av

NettoavvikelseBruttoavvikelseavvikelseTyp av
19951994 1995 1993 19941993

förmåner 110,6 56,6 71,1 76,8Saldopåverkande 82,5 103,3
22,9 15,1 15,4 16,221,1 21,7skatteplikt

Avdrag för privata
5,2 3,8 3,8 3,0levnadsomkostnader 6,3 6,4

ickeAvdrag för
0,2 0,1 0,1 0,1kostnader 0,3 0,2förvärvsanknutnaA 15,8 14,8 5,3 9,7 9,1räntekredit 9,3Skattefri

66,2 28,5 40,1 47,540,0 56,0låg skattesatsFör
0,0 1,1 1,1 0,01,8kostnadsavdrag 1,7För stort

skattskyldighet förIcke
0,8 0,8 0,81,0 0föreningar 1,0 lideella
1,9 0,10,3 0,12,9 0,3Ovriga undantag

-5,7 -5,9 -7,8Saldopåverkande -7,9 -8,2 -10,7sanktioner

förmåner 62,0 0,0 0,0 0,0saldopåverkande 54,4 60,0

50,9 65,2 69,0129,0 161,9skatteavvikelser 155,1Summa

inkomståretstödet till boende underTabell redovisar det totala4
statsbudgetensredovisningsprinciper. Enligtenligt olika1995

jämförbarainteredovisas stödet till 50 mdkr. Beloppenprinciper är
bostadsbidragetskattepliktigt medaneftersom räntebidrageti storlek är

icke skattepliktigabostadstillägget för pensionäreroch BTP är trans-
fereringar.

både saldopåverkandetill skatteavvikelser ochhänsynOm även tas
till mdkr medansaldopåverkande uppgår istället bruttostödet 76icke

bidraguppgår till mdkr. Räntebidraget generelltdet 53 är ettnetto
bostadsbidragtill fastighetens ålder medan BTP ochkopplat är

låga avkastningen på hem och bostads-behovsprövade. förDen egna
ålder.koppling till fastighetens Vidgenerellrätter är utan en

uppgår detta till 39 % totalanettoredovisning räntebidraget detavav
redovisningsprinciper uppgårenligt statsbudgetensstödet medan det

behovsprövade bidragensiffror för detill Motsvarande59 %. är
respektive 4038 % %.
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redovisnings-statsbudgetenstill boende enligtRedovisning stödTabell av
bruttoredovisning, miljarder kr.ochnettoredovisningprinciper,

Kalenderåret 1995.

totalt stödmdkr AndelStöd istödTyp avav
Budget Brutto NettoNettoBudget Brutto

39%59% 39%29,7 20,829,7Räntebidrag
20% 21%22%15,6 l 1,211,2Bostadsbidrag

18% 18% 17%13,5 9,19,1Bostadstillägg pensionärer
22%22%16,6 11,6 0%0,0Avkastning hemegna

0% 7% 7%3,50,0 5,0bostadsrätterAvkastning
-6%0% -6%-4,3 -3,00,0Ränteutgifter bostadsrätter

l00°o 100%53,2 100%50,0 76,1boendestöd tillSumma

redovisas i budgetenhur bidragenBUDGET anger
innebärolika stödennettokostnad dedenNETTO somanger införs.dvs skattepliktFörde olika stöden,bruttokostnadenBRUTTO omanger

utbetalas imassmedia dels vadstödet tillTabell redovisar5 som
skatte-inklusive beräknadedelsstatsbudgeten,direkta bidrag över

massmedia via dettilluppgår stödetstatsbudgetenavvikelser. Enligt
hänsynmdkr. Omuppgår till drygt 0,4vilketpresstödet,allmänna

tillfinns bruttostödet 4,96ökarskatteavvikelsertill deäven tas som
gånger12via skattesystemet större ändet stöd ärmdkr, dvs gessom

uppgår stödet inklusive detvia budgeten. Nettoanvisasdet stöd som
totala stödetdetpresstödet, till mdkr. Av utgörallmänna 3.7 press-

90 %.avvikelsernamedanstödet 10 % utgör caca

Kalenderåret 1995.miljarder kr.massmedia,Redovisning stöd tillTabell av

totalt stödi mdkr AndelStödstödTyp avav
Budget Brutto NettoNettoBudget Brutto

9% 9%100%0,42 0,42 0,32presstödAllmänt
mervärdesskatteplikt

48%0% 48%2.40 1.800,00dagstidningar
mervärdesskatteplikt

39%0% 39%0,00 1.95 1,46TV-licenser
mervärdesskatteplikt

4%0% 4%0.19 0,15medlemsblad 0,00periodiska mm
l00°o 100%4,96 3,73 100%0,42massmediaSumma stöd till
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Tabell redovisar6 de summerade skatteavvikelscrna fördelade på
politikområden enligt den indelning används inom finansdeparte-som

avvikelsernaDe brutto ålderspensioner ochstörstamentet. avser
bostadsförsörjning. Stödet till ålderspensioner i huvudsak ickeavser
saldopäverkande avvikelser. 1 nettoredovisningen de störstaavser
stöden bostadsförsörjning. Till generella förmåner har förtsgruppen
avvikelser inte något specifikt politikområde. Exempelsom avser
sådana avvikelser avdrag för till och från arbetet, uppskovär resor
med realisationsvinstbeskattning och de flesta avvikelsernaav som

Ävenfinns inom juridiska inkomstbeskattning. den lägrepersoners
skattesatsen för livsmedel har förts till denna grupp.

Skatteavvikelserna politikområden.Tabell redovisade
iBelopp mdkr.

Politikområde Skattefönnån brutto Skattefönnån netto
1993 1994 1995 1993 1994 1995

l Försvar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rättsväsende

Tull3 skatt0
Utrikesforvaltning4 o
intemationell samverkan
Central förvaltning5

6 Miljöskydd, naturvård
energioch 0,03 0,04 6,38 0,01 0,01 4,44

Utbildning forskning7 och 5,06 6,23 6,21 0,00 0,00 0,00
8 Kommunikationer 2,05 2,93 8,45 1,54 2,21 l 7

Arbetsmarknadspolitik9 7,12 10,02 16,24 1,22 3,47 8,50
Ålderspensioner10 27,55 27,94 29,36 7,07 5,76 6,12
Handikappfrågor 1,78 1,83 1,95 0,86 0,88 0,91
Barnfamiljer12 18,03 19,38 20,88 0,00 0,00 0,00
Sjuk- arbetsskadeförs13 o

förtidspensioner 3,65 3,36 3,55 0,00 0,00 0,00o
Invandring14 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kommunbidrag15
Bostadsförsörjning16 18,74 24,78 23,30 13,14 17,38 16,53
Näringsliv jordbruk17 13,61 16,70 12,89 8,28 10,20 7.53o

18 Samhällsplanering0
regional utveckling 0,57 0,57 1,09 0,43 0,43 0,76
Fritidsverksamhet19 kultur 8,55 8,90 9,21 6,41 6,66 6,92o

20 Internationellt bistånd
Statsskuldräntor21

22 Ovriga utgifter 0,95 0,95 0,95 0,30 0,30 0,30
23 Generell skatteförmån 21,27 31,44 21,40 11,62 17,86 10,82

hushåll 10,45 16,58 10,93 3.99 7,31 3,38varav

Summa skatteavvikelser 129,0 155,1 161,9 50,9 65,2 69.0
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utgiftsområden.tillFörslagpå riksdagensfördeladeSkatteavvikelsernaTabell 7.

Skattefomiån nettobruttoSkattefonnánUtgiftsområde
199519941993199519941993

styrelseRikets1
Samhällsekonomi och2 0,050,050,060,180,180,20ñnansförvaltning

ochSkatteforvaltning3
uppbörd
Rättsväsen4
Utrikesforvaltning5 0

samverkaninternationell
intemationellochFörsvar6 0,000,000,000,000,000,00säkerhet

biståndInternationellt7
Invandring och8 0,000,000,000,000,000,00tlyktingmottagning

ochHälsovárdsjukvárd9 0,910,880,866,506,475,10social omsorg
vidtrygghetEkonomisk10

4,183,934,20handikappsjukdom o
vidtrygghetEkonomiskl l 6,125,767,0729,3627,9427,55ålderdom

trygghet forEkonomisk12
20,8819,3818,03och barnfamiljer

vidtrygghetEkonomisk13
4,905,395,50arbetslöshet

8,503,471,2211,334,631,63arbetslivArbetsmarknad och14
vidtrygghetEkonomisk15

studier
ochUtbildning16

6,216,235,06universitetsforskning
trossamfundKultur, media,17 7,226,966,719,519,208,85fritidoch

Samhällsplanering,18 16,5317,3813,1423,3024,7818,74bostadsforsörjmobyggande
utjämningRegional19 o 0,760,430,431,090,570,57utveckling

1,850,000,002,410,00naturvård 0,00ochmiljö-Allmän20 2,590,010,013,970,040,03Energi21 6,172,211,548,452,932,05Kommunikationer22
fiskeskogsbruk..lord-23 o 1,311,451,422,702,832,70näringaranslutandemed 6,228,756,8610.1913,8710,91Näringsliv24

tillbidragAllmänna25
kommuner
Statsskuldsräntor26 10,7717,8111,5616,6926,7017,84skatteformânGenerell30 3,387,313,995,7511,376,58hushålltillvarav

69,065,250,9161,9155,1129,0skatteavvikelserSumma

påfördeladeskatteavvikelsernasummeradederedovisarTabell 7
bruttoredovisningenEnligtutgiftsomrâden.tillförslagriksdagens

ochålderdomvidtrygghetekonomiskstöden sam-de störstaavser
Andrabyggande. störreochbostadsförsörjninghällsplanering,

och barn.familjerförtrygghetekonomiskochnäringslivområden är
tillnettoberäknatstödetÄven detgårredovisning störstadennai
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bostadsförsörjning. Avvikelserna kunnat deenligtsom grupperas
utgiftsområdenaolika har förts avvikelser.generella Exempel påsom

sådana avdrag för till och från arbetet, uppskov medär resor
realisationsvinstbeskattning och de flesta avvikelserna finnsav som

Äveninom juridiska inkomstbeskattning. den lägrepersoners
skattesatsen för livsmedel har förts till denna grupp.

Tabell redovisar antal olika transfereringar exklusive8a ochett
inklusive skatteavvikelser. tillNär hänsyn skatteavvikelser ökartas
transfereringsbeloppen med mellan 50 och 60 mdkr. redovisningEn
inklusive skatteavvikelser samtliga transfereringarj ämförbara. Dengör

framkommer åskålidggörsskillnad i tabell 8b, där de olikasom
transfereringarnas relativa andel framgår. Enligt redovisninggängse
uppgår pensionerna till % de totala transfereringsbeloppen57 av
medan de uppgår till hänsyn till52 % skatteavvikelser.när även tas

och bidragsförskott ökar å andra sidan sin andel frånBarn- till5 %
transfereringarna.de totala7 % av

Tabell 8a. Transfereringarexkl. respektive inklusive skatteavvikelser 1993 1995.-Belopp i mdkr.

transferering 1993 1994 1995 1993Typ 1994 1995av
inkl. skatteavvikelser

Pensioner 172,0 180,5 187,5 185,6 195,6 203,0
Bostadstillägg pensionärer 9,9 10,9 11,2 13,3 15,1 15,7
Arbetsskadeförsäkring 10,9 7,7 6,5 12,3 8,7 7,3
KAS 2,0 2,5 2,2 2,2 2,8 2,5
Lönegaranti 3,7 1,5 1,4 3 3,7 1,5 1,5
Barnbidrag, bidragsförskott 17,0 17,1 6,7 27,3 27,9 28,7
Bostadsbidrag 6,4 8,7 9,1 9,2 12,7 13,5
SjukFÖrsäkring+

föräldraförsäkring 36,3 38,9 39,9 41,0 44,0 45,1
Arbetslöshetsforsäkring 40,3 39,0 35,5 45,6 44,0 40,1
Socialbidrag 9,8 12,9 12,4 13,7 18,1 17,6
studiebidrag 7,6 9,6 9,1 11,0 14,1 13,7

Summa transfereringar 315,7 329,3 331,7 364,7 384,5 388,8
icke saldopâverkandevarav

avvikelser 49,1 55,2 57,1
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iuttrycktatransfereringarmotsvaranderedovisar8b pro-Tabell
respektivemedtrasnfereringarna utantotalaandelarcentuella av

skatteavvikelser.

1995.1993skatteavvikelserinklusiverespektiveexkl.Transfereringar8bTabell -
fördelning.Procentuell

199519941993199519941993transfereringTyp av
skatteavvikelserinkl.

525251575554Pensioner
443 433pensionärerBostadstillägg
223223Arbetsskadeförsäkring

1 lllllKAS
000 10lgarantiLöne
777555bidragsförskottBarnbidrag,
333332Bostadsbidrag

ukforsäkring+
12l 112 1l12l lföräldraförsäkring
10l l12l 11213Arbetslöshetsförsäkring
554443Socialbidrag
443332Studiebidrag

100100100100100100transfereringarSumma

tidigareharstödboende. DettatillstödetredovisarTabell 9
dessutombruttoredovisartabelli 9stödeti tabellredovisats men

boende. Denkategorierolikafördelatsoch harfastighetsskatten av
har, d.v.sboendeformutifrån vilkenindelningen har skettförsta man

fastighetsformrespektiveUnderhyresrätt.bostadsrättsmåhus, samt
fastighetsskatteller helhalvingen,utifrångruppering sketthar omen

förstaunder defastighetsskattingensmåhus gäller tas ututgår. För att
medanfastighetsskattutgår halvårenfemföljandedeåren.fem För

flerfamiljsfastig-elva. Förmed årfrån ochfastighetsskatthel uttas
medanårentiode förstautgår förfastighetsskattingengällerheter att

helvarefterföljande åren,deunderutgårfastighetsskatt trehalv
utgår.fastighetsskatt
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ålder.Tabell Nettostöd till boendet fördelat efter fastighetsstyp och fastighetens
Belopp i mdkr och kronor

Fastighetstyp Skattesanktioner Skatte- Offentliga bidrag Summa Summa stödSumma
förmån stöd i i kr istöd kr per

mdkr 100 hushållper
lustig Marknads- Bostads- kr iRänte-ut-
hetsskatt nyttjat beräknad bidrag bidrag taxerings-

avkastning värde

Småtur
Ingen skatt 0,30 1,17 0,03 1,50 144 57 100
Halv skatt -0,01 0,52 0,71 0,04 1,25 70 38 900
llcl skatt -5,93 11,41 0,11 2,30 7,89 20 6 300

Bartadsrätter
skatt 0,87 9,18Ingen -0,l2 1,68 6,74 159 46 200

0,18 0,30Halv skatt -0,09 -0,21 0,43 0,00 21 10 500
Hel skatt -1,22 -I,58 2,67 0,00 1,34 1,21 13 2 600

Ferfamiljsfastigheler
Ingen skatt 12,03 4,86 16,90 149 25 700
Halv skatt -0,26 0,00 0,99 0,74 26 8007
Hel skatt 0,00 7,48-3,76 3,72 21 2 400

de två första kolumnerna redovisasl de skatteavvikelser ärsom
sanktioner. Fastighetsskatten, redovisas i förstaden kolumnen,som

enligt i sin helhet sanktion. den andraI kolumnenär normen en
redovisas sanktion enbart berör bostadsrätter. Sanktionenen som
består i ingen restitution återbetalning föreller sker de eventuellaatt
underskott i föreningen.uppkommer Kolumn redovisastresom
skatten den beräknade avkastningen på boende. Avkastningeneget
har beräknats % fastighetens marknadsvärde.5,5 Enligtsom

fastighetsskatten sanktion, denmedan skattärnormen en som
utgåegentligen borde beräknad avkastning förmån. lären en
redovisas fördeladefjärde kolumnen räntebidragen de olika

fastigheter. Beloppen bidraget hänsyn tagits tillnärgrupperna av avser
bidraget efter skattskatten, dvs det redovisas. kolumn femIär som

redovisas bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer. Stöden
utgår och redovisade kolumn 6 har de totalal stödenär netto.

Kolumn redovisar stödet i kronor7 1000 kr isummerats. per
taxeringsvärde fördelat på de olika boendetyperna. Av tabellen
framgår stödet redovisat på samvarierardetta medsättatt mer
fastighetens ålder med fastighetstyp. kolumn redovisas1 8 stödetän

Ävenistället i kronor hushåll. vid denna redovisning attper ser man
stödet för nybyggda fastigheter redovisningenär störst men av
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för flerfa-småhus och minstförstödetframgår är störstäven att
miljsfastigheter.

avkastningskravetoch detfastighetsskattVid bibehållen antagna
fastighetsskattenupphöraskatteförmånenkommer uttasatt om

taxerings-definitionergällandemarknadsvärdet. Enligt100 % av
fastighetsskatt 2,2 %.dettavärden motsvarar omen

Även vissa schabloner ochmaterialet byggerredovisadedetom
former boendetill olikaredovisningen stödetvisarantaganden att av

stöd beaktasallaviktigtfråga och detkomplex år att typerattär aven
storlekenMed tankeboendestödet.och analyserändringarvid av

rådandetill mdkr, ochuppskattas 50stödet, kantotaladet somav
viktigtsådan analyssituationstatsñnansiella attär ytterst genom-en

föreslås eller inte.ändringarföra oavsett om

bidragen påverkarskattepliktigahur de ickeredovisarTabell 10
sammanlagdahushållensTabellerna visarinkomstfördelningen.

efter det hänsynochgällande Skattereglerinkomst enligttaxerade att
korrigerade in-transfereringarna.skattepliktiga Dentagits till de icke

bidragenskattepliktigaickesåledes ökats med dels deharkomsten
innebärtill dessa.kopplade Dettaskatteavvikelserde ärsamt som

inkomsten harden taxeradebarnbidragetexempelvis vad gäller att
barn-skatteavvikelsebarnbidraget och denmedökats som avser

skattepliktigaickeredovisas hur dePå dettabidraget. trans-sätt
påverkarskattepliktiga sådana,tilldessa räknatsfereringarna, när om

barnfamiljer,kategorier,delatsTabellerna harinkomsten. treupp
övriga.pensionärer och

framgår detbarnfamiljer. tabellenredovisar AvTabell 10A att
inkomstsammanlagd taxeradmedhushållfinns 33 000 somen

räknatsskattepliktiga bidragen harde ickeunderstiger kr.40 000 När
endast %tabellen utläsas 1skattepliktiga bidrag kantill att avavom

under-korrigerad inkomstmedhushåll ligger kvarsamtliga somen
såbidragenhushållen harFör 25 %stiger 40 000 kronor. storav

000mellan 180-200taxerad inkomstdebetydelse att motsvarar en
tillde omräknatbidraghushållen har såkronor. 2 % attstoraav

mellan 360-380taxerad inkomstbidragskattepliktiga motsvarar en
aktuellinnebär bidrageninkomstintervallende lägre000 kronor. I att

60-80 000innebär mellanklasser, vilketinkomstklass flyttas tre
uppflyttningbidragenmellaninkomstintervallenkronor. l motsvarar en

inkomstökning med mellan 40-vilkettvå intervall,med motsvarar en
de ickehushåll med höga inkomster000 kronor. För60 motsvarar

flyttasinkomstenskattepliktigatotalaskattepliktiga bidragen denatt
med mellan 20-inkomstökningvilketintervall, motsvararett enupp

inkomstintervallen förklarashushåll i dekronor. För40 000 övre
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hushållen med de lägstamedan förbarnbidragetökningen av
barnbidrag, bostadsbidrag,förklarasökningeninkomsterna av

socialbidrag m.m.
taxerad inkomstsammanlagdhushåll medAntalet somen

drygt 000. Näruppgår till % eller 23021överstiger 000 kronor400
hushållökar andelenskattepliktiga bidragenicketill dehänsyn tas

hushåll,till eller 350 000kronor 32 %400 000med inkomster över
hushåll.000dvs med 120

fördubblar sin inkomstminstvia bidragenhushållAntalet som
samtliga.hushåll eller drygt 6 %uppgår till 00072 av

hushållensbidragen påredovisar effektenTabell 10B samman-av
pensionärer. Härför hushållinkomst de ärtaxerade ärlagda som

ändockinte lika markant,skatteavvikelser ärbetydelsen menav
inkomstintervallen. bidragDehushåll i de lägrebetydande förganska

socialbidragför pensionärer,bostadstilläggförkorrigerats ärsom
grundavdraget innebär.särskilda Denskatteförmån detdensamt som

jämfört med detmedförsärskilda grundavdragetdetskattlägre som
skattepliktigt bidrag.tillräknatsgrundavdraget harvanliga ettom

effekter förslutligen motsvaranderedovisastabell 10Cl gruppen
övriga.
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Beskrivning de enskilda skatteavvikelsemaav

lnkomstbeskattningen8.1

8.1.1 Inkomst tjänstav

Stipendier skattefria enligt kommunalskattelagen de avseddaär när är
för utbildning inte ersättning föroch arbete.utgörmottagarens m.m.
Skatteavvikelsen inkomstskatt och särskild löneskatt.avser

Hittelän ersättning till den i särskilt fall räddat ellersamt som person
egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripande av person

begått brott i princip ersättning för prestation. Skatteavvikelsenärsom
inkomstskatt och särskild löneskatt.avser

fär blod. Enligt princip för hittelönErsättningar ärsamma som
ersättning till lämnat eller modersmjölk skattefri.den blodsom organ,
Skatteavvikelsen inkomstskatt och särskild löneskatt.avser

Intäkter försäljning vilt växande bär. Försäljning viltav av av
skattefriväxande bär och kottar till ersättningärsamtsvamp upp en

kr. Eftersom inkomsten ersättning för arbete5 000 utgör avser
inkomstskattskatteavvikelsen och socialavgifter.

Kostnadsersättning form utlandstillägg. Nämnda ersättningar ochi av
därmed likställda förmåner såsom fri bostad, bostadskostnadsersättning

skattepliktiga för utanför Sverige stationerad personal vidär
utrikesförvaltningen eller i svensk biståndsverksamhet. Skatteavvikel-

inkomstskatt särskild föroch löneskatt den del ersätt-sen avser av
ningen överstiger merkostnaden.som

Kostnadsersättning till personal på SIPRI. Ersättningar avseendeviss
skolavgifter för friökade levnadsomkostnader och barn bostadsamt

skattepliktig förersättningen anvisats styrelsen SIPRI tillär när av
vissa utländska forskare. Skattefriheten svårig-har motiverats med
heter rekrytera forskare. kostnader avdragsgilla. Skatteavvi-Inga äratt

förkelsen inkomstskatt och särskild löneskatt den delavser av
ersättningen överstiger merkostnaden.som

Kostnadsersättning till utländska forskare. Enligt lagen be-om
skattning utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige stadgasav

Särskilt beslut fordrasskattefrihet för vissa kostnadsersättningar. av
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särskildochinkomstskattSkatteavvikelsenforskarskattenämnd. avser
merkostnaden.överstigerersättningendeldenförlöneskatt somav

denskattepliktigErsättningen är omUtlandstraktamenten.
inkomstskattSkatteavvikelsenbelopp.fastställdavissaöverstiger avser

merkost-överstigerersättningendeldensocialavgifter föroch somav
beslutriksdagenfattade1993Under höstenutlandsvistelsen.förnader

iersättningenvarvidutlandstraktamenten,förreglerändradeom
Utlandstrakta-uppkommer.merkostnaddenprincip sommotsvarar

avvikelse.någoninte längresåledesutgörmenten

ettårs-kutomlands. DenvistelsevidförvärvadeYjänsteinkomster s
skettbeskattningingenSverige,iskattefrihet trots attmedgerregeln

iochlandår iminstanställningen ettvaratutomlands. Om samma
svenskellersvenskahos än statenanställningallmänhet avsett annan

skettbeskattningingenfrån skattbefrielse ävenmedgeskommun om
särskildochinkomstskattSkatteavvikelsenverksamhetslandet.i avser

löneskatt.

skattefrihetfartyg.utländskapåförvärvade vissaIjänsteinkomster
anställningenfartygutländsktombordanställningförföreligger om

anställ-ochmånader avsettminstutomlandsvistelsenoch varat sex
fysiskellersvenskjuridiskarbetsgivare personärhosning personsom

särskildochinkomstskattSkatteavvikelsenSverige.ibosatt avser
löneskatt.

skallEnligt KLarbetstagares pension.förkostnaderArbetsgivares
arbetstagarenbeskattning hostillkostnader intearbetsgivarens tas upp

elleravsättningpensiontryggandekostnaderna genomavavserom
utförtförersättningavsättningen utgörEftersompensionsförsäkring.

socialavgifter. Skatte-förgrundtillliggaersättningenskallarbete
marginal-iskillnadenberorinkomstskattengällervadavvikelsen

pensionen.förutbetalningstidpunktenvidochavsättningenvidskatt

kommerErsättningardyl.förföljelsepolitisk somErsättningar 0p g a
förföljelse ochpolitiskersättningochutlandetfrån g apavsersom

Skatteavvikelsenbeskattning.frånundantagits avserharliknande
löneskatt.särskildochinkomstskatt

skattepliktig.Ersättningenneurosedynskadade. ärtillErsättning
löneskatt.särskildochinkomstskattSkatteavvikelsen avser

sjukvårdpersonalensförkostnaderArbetsgivarensöretagssjukvård.F
patientavgifter ochförersättningmedlikasammanhangdettai
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till vissareceptkostnader delar avdragsgilla. beskattas inteDäremotär
ersättningen den anställde.hos Skatteavvikelsen inkomstskattavser
och särskild löneskatt.

inte.Personalrabatter Personalrabatter beskattas Fria förm.m. resor
flyganställda inom eller järnväg schablonbeskattas istället för att

beskattas andra förmåner. flyer rabatterFrequent beskattas inte.som

8.1.2 i tjänst och allmännaKostnader avdrag

Underskott litterär verksamhet. Underskott i förvärvskälla fåri en
normalt inte kvittas överskott i Underskott för-imot annan.en
värvskälla aktiv näringsverksamhet litterär,avseendesom avser
konstnärlig liknande fåreller verksamhet kvittas inkomst tjänstmot av

den del underskottet år. Eftersomtill underskottet kanavser samma
för kvittas framtida intäkter i näringsverksamhetatt mot ärsparas

skatteavvikelsen skattekredit inom inkomstskatten.en

Dubbel bosättning. Avdrag för dubbel bosättning medges falli vissa
skattskyldig dubbel bosättning skälig makes eller sambosärom g ap
förvärvsverksamhet, svårighet anskaffa fast bostad verksam-att

eller särskild omständighet. Avdragethetsorten motiveras iannan pro-
främjarpositionen med det rörligheten på arbetsmarknaden.att

Skatteavvikelsen inkomstskatt.avser

Avdrag för till och fån arbetet. Kostnader överstiger 6 000somresor
kr 000 kr 1994 avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.4 ärt.o.m.

Kostnaden egentligen privat levnadskostnad, varför avdragetär en
skatteavvikelse.utgör en

skattskyldig har sitt arbeteHemresor. sin hemortänortsom annan
Äveni vissa fall till avdrag för hemresor. detta avdragäger rätt

motiveras med ökad rörlighet arbetsmarknaden. Skatteavvikelsen
inkomstskatt.avser

Avdragsrätt för får förAvdrag erlagdapensionspremier. görs
pensionspremier. Avdragen begränsade beloppsmässigt fåroch iär
normalfallet överstiga basbelopp eller inkomsten.10 % Omett av
marginalskatten vid utbetalandet pensionen lägre vid inbetal-är änav
ningen premien uppstår avvikelse. Eftersom skattebortfalletav en

u SOU 1994:48 Beskattning förmåner föreslås ändrade regler för personal-l av
och fria med flyg ochrabatter tåg.resor
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tidenframåt iskattebetalningenskjuterendastdefinitivtinte utanär
inkomstskatt.Skatteavvikelsenskattekredit. avseravvikelsenär en

närings-aktivUnderskottnäringsverksamhet.aktiv avUnderskott av
förstafemdeundertjänsteinkomsterkvittasfår motverksamhet

förrestriktionerolikamedbelagdärAvdragsrättenverksamhetsåren.
föravdragsrättochavdragsrätt sammaattmedhandelförhindraatt

medochFrånfemårsperioder.fleraföruppkommakanförvärvskälla
borttagen.kvittningsrätten1995inkomståret är

näringsverksamhetiIntäkter8.1.3

p14 är22 § uttaghuvudregeln KL st urEnligtbränsle.Uttag av
uppvärmning ärförbränsleskattepliktigt. Uttagnäringsverksamhet av

lant-taxeradfastigheten ärskatteplikt somfrånundantagetdock om
bruksenhet.

fleraundererläggasskallbetalningskogtillAvverkningsrätt mot som
bindandeintäkten näruppkommerredovisningssedgodEnligtår.

till-anv§ 524lagstiftning KL stgällandeEnligtträffats.avtal
beskatt-innebärvilket attkontantprincipen,falldettadock ilämpas

uppstår.krediträntefrivarföruppskjuts,ningen en

ellerlämnas statstödnäringsstödMed avNäringsbidrag. somavses
blirnäringsverksamhetenihanterasstödethurBeroendekommun.
ickefinansieringföranvändsbidraget enavolika. Omeffekten

avvikelse.betraktahelhetsinibidraget att enutgift somavdragsgill är
enligttillgångfinansieringforanvänds sombidraget avdäremotOm

värdeminskningsavdrag ärårligamedskrivasfårreglerallmänna av
såsomfalldessaifungerarBidragetskattekredit.enbartavvikelsen en

inkomstskatt.Skatteavvikelsendirektavskrivning. avseren

tillavgångsvederlagfallvissa ärjordbrukare. ltillAvgångsvederlag
ochinkomstskattSkatteavvikelsenskattepliktigt. avserintejordbrukare

löneskatt.särskild

vidVinsternäringsverksamhet.bostadsrätter iochNäringsfastighet
reavinstreglerna,enligtbeskattasskallnäringsfastigheteravyttring av

Underomsättningstillgångar.intefastigheterna är attsåvida somanse
inkomstslagetiavdragsgillavaritkostnadernaharinnehavstiden

ochinkomstskattförunderlagetreduceratvilketnäringsverksamhet,
avskriv-återförsrealisationsvinstberäkningVidsocialavgifter. av

åren.femdeförendast senastereparationervärdehöjandeochningar
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Skatteavvikelsen inkomstskatt och socialavgifter de avdragavser
avseende avskrivningar och värdehöjande reparationer gjorts föresom

femårsperiod.senaste

8.1.4 Kostnader i näringsverksamhet

Anläggning skog. Utgifter för anläggning skog ochav ny av ny
dikning främjar skogsbruk får omedelbart kostnadsföras. Sammasom
avdragsmöjligheter gäller för bär-även och fruktodlingar för inköp
och plantering träd och buskar. Skatteavvikelsen utgörsav av
ränteeffekten den omedelbara avskrivningen.

Skogsavdrag. Vid avyttring skog får fysisk under in-av person
nehavstiden avdrag med högst 50 % anskaffningsvärdet, medanav
avdraget för juridiska begränsat tillär 25 %. Vid taxeringenpersoner
för visst beskattningsårett medges avdrag högstmed halva den
avdragsgrundande skogsintäkten. Syftet med avdragsrätten är att
undanta Åkapitaluttag från beskattning. andra sidan saknasrena
anledning medge avdrag värdeökningenatt när på skogstillväxten
överstiger gjorda Skatteavvikelsen uppkommeruttag. dengenom
schablon vald för beräkningär avdragets storlek ochsom av avser
inkomstskatt och socialavgifter.

Substansminskning. Huvudregeln vad gäller avdrag för substans-
minskningar ingenär skatteavvikelse. Enligt alternativregel kanen
dock avdraget uppgå till 75 % täktmarkens allmänna saluvärde dåav
utvinningen påbörjades. Skatteavvikelsen ränteeffektenutgörs påav
den snabbare avskrivningen.

Avdrag för kostnader för till och från arbetet. Se underresor
kostnader i tjänst.

Bidrag till regional utvecklingsfond. Avdrag får för bidraggöras som
lämnas till regional utvecklingsfond. Skatteavvikelsen in-avser
komsskatt.

Lagernedskrivning. Enligt alternativregel kan lager gäller fas-en
tigheter till 97 % dettas samlade anskaffningsvärdet.upp av
Skatteavvikelsen ränteeffektutgörs på den skattelättnad denav en som
alltför lagernedskrivningenstora medför.

Pågående arbeten. Olika bestämmelser finns för pågående arbeten
utförs löpande räkning och arbeten utförs till fastsom pris.som
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%med 97alternativregelnkanräkninglöpandepåarbetenFör
denpåränteeffektenSkatteavvikelsen utgörs avnedskrivning göras.

medför.lagernedskrivningenalltfördenskattelättnad storasom

fårkärnkraftsanläggningdriverFöretagKärnkraftsanläggning. som
hanteringframtidaförräkenskaperna sättsimedel avföravdrag som

företag motgällerförfarande även somkärnbränsle. Dettautbräntav slag.nämndahanteringförsigåtagit avförskottsbetalning att svara
detskattelättnaddenränteeffekten somSkatteeffekten utgörs av

medför.avdragetomedelbara

Medelgarantifond. somBostadskooperationensStiftelsentillBidrag
medelliksom äventaxeringenvidavdragsgillastiftelsen ärtillförs
skatte-Stiftelsen ärskattepliktiga.stiftelsen ärmottages avsom in-medochfrånslopadSkattefriheten ärkapitalinkomster.förpliktig

1994.komståret

beredskapsfond.PetroleumindustrinsStiftelsentillförtsBelopp som
liksomtaxeringenvidavdragsgillastiftelsen ärtillförsMedel som

Stiftelsen ärskattepliktiga.stiftelsen ärmedel mottages aväven som
inkomster.övrigaellerkapitalinkomsterförvarkenskattepliktig

1994.inkomståretmedochfrånslopadSkattefriheten är

tillerläggeraktiebolagavgifterlagEnligtVPC. ärtill somAvgifter
skattehänse-iAvgiften ärkostnad.avdragsgillbetraktaVPC att som

aktiebolagen,förfrivilliginteVPCvid ärregisterföringende, atttrots
inteKLenligtMedlemsavgifter ärmedlemsavgift.betraktaatt som

inkomstskatt.Skatteavvikelsenavdragsgilla. avser

kanfallvissadubbelbeskattningsavtal. lolikaklausuler iTax sparing
i detutgåttskulle haskattdenföravräkningfå somskattskyldigen Skatteavvikel-erlagts.harinteskattsådanavtalslandet ävenandra om

inkomstskatt.avsersen

föravdragmedgefallvissaikanRegeringenKoncernbidragsdispens.
uppfyllda.koncernbidrag ärförreglernabidrag attlämnade trots

dendels attredovisas öppet.avdragetdels attförutsätterDetta
samhällseko-skallföretagberörda avbedrivs varaverksamhet avsom

inkomstskatt.Skatteavvikelsenintresse. avsernomiskt

skadeförsäkringsföretagfall harvissalSkadeförsäkringsföretag.
Skatteav-säkerhetsreserven.tillavsättningarmöjlighet göra extraatt
detskatt extraiskillnadenpåränteeffekten somvikelsen utgörs av

medför.avdraget
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Rabatter och liknande från ekonomiska föreningar. Ekonomiska
föreningar får avdrag för rabatter, utdelningargöra trots attm.m.
dessa inte skattepliktiga hosär Skatteavvikelsenmottagaren. avser
inkomstskatt.

Hypotekskassor och andra liknande Avdrag får förinstitutioner. göras
det belopp till reservfond, iden mån avsättningenavsatts ärsom

förnödvändig för uppbringa fonden till beloppatt att ett som
inrättningens2 % skulder. Skatteavvikelsen,motsvarar harav som

upphört från 1995, ränteeffekt.utgörs av en

Skogskonto. Skogskontolagen möjlighet med uppskov be-ger av
skattning de intäkter hänförliga till skogsbruk.är De medelav som

på skogskontosätts underlag för avdrag vidutgör taxeringen.som
Avsättningen begränsas i tid till årlO skogskonto och 20 år på
skogsskadekonto. Skatteavvikelsen ränteeffekt på skattekrediten.avser

Avsättning till personalstiftelse. Arbetsgivare får avdragrätt göraatt
för medel till personalstiftelse för tryggandeavsatts pension-som av
sutfastelse. Visst undantag finns för fåmansföretag med mindre 30än
årsarbetskrafter. Stiftelsen förmånligt beskattadär näringsid-änmer
karen. Skatteavvikelsen inkomstskatt.avser

Skatteutjämningsreserv. Avser reserveringsmöjligheter i näringsverk-
samhet. Avsättning till skatteutjämningsreserv får för sistagöras
gången vid års1994 taxering. Skatteavvikelsen ränteeffektenavser
skattekrediten.

Återföring skatteutjämningsreserv.Avsättningtill skatteutjämnings-av
upphörde 1993 års1994 taxering. Beloppet skall dockreserv

återföras till beskattning i princip i lika delar under period sjuen om
år, varför skatteavvikelsen kvarstår. Vid års1995 taxering upplöstes
dock 15 skatteutjämningsreserven. Halva det upplösta beloppetav
fick läggas till bolagets kapital beskattning. En definitivutanegna
skattelättnad 10 % den totala avsättningen uppstod därmedom av
under inkomståret 1994.

Annellavdrag. i vissFör mån öka incitamenten för företagenatt att
finansiera sina investeringar med nyemitterat kapital medgavs
företagen inkomståret 1993 avdrag for gjordat.0.m. utdelningar.
Avdraget begränsat till under året utdelade medel, dock högstvar
10 % vad inbetalts på aktien ifråga. Det totala beloppet fickav som
heller aldrig överstiga det belopp inbetalts för aktien.som
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bestämsavskrivningstidenbokföringsmässigaÖveravskrivningar. Den
avskrivnings-skattemässigadenmedanbolaget,ilivstidtillgångensav ochbokföringsmässigainnebär attDettalag.enligtbestämstiden

Närundantagsvis överensstämmer.endastavskrivningarskattemässi ga
vadsnabbare änskrivstillgång sommedgerskattereglerna att aven

Skatteavvikelsenskatteavvikelse.dettamotiverat ärekonomiskt enär
skattekrediten.ränteeffektenavser

vinstanknutenPeriodiseringsfond ärPeriodiseringsfonder. en
medelkannäringsidkarenbolaget reserveradärreserveringsmöjlighet

skattekreditinnebärReserveringsmöjlighetenår. enfemhögstunder
beloppet.reserveradedetpå

näringsfastig-nedlagda ikostnader ärFörDirektavskrivningar. som
direktav-erhålls1996maj ettoch 311994novembermellan 1heter

periodiseringsfondskehandförsta motiskallAvdrag%.med 50drag
SURV-medel.och

kapitalIntäkter8.1.5 av

tillbehöverhem tasfrånAvkastning uppegetsmåhus.Avkastning
taxerings-%med 1,5fastighetsskattutgår avbeskattning. Däremot

fastighetsskatten utgörochintäkten enskattenNettotvärdet. av
skatteavvikelse.

intäktårligenskallBostadsrättsföreningen sombostadsrätt.Avkastning
medlemmar-skalltaxeringsvärde. Däremotfastighetens%3ta avupp

marknadsvär-Eftersomnyttjande.sittförintäktnågoninte ta uppna uppstårmarknadsvärdefastighetens enöverstigerlägenheternafördet
skillnaden itilluppgårskatteavvikelsenVärdetskatteavvikelse. av

före-intäktden tasochlägenheten upp avsomintäktenpåskatt av
fastighetsskatten.ningen samt

försäljningvidrealisationsvinster avSkattenRealisationsvinst.
övrigaförskattesatsenmedan%till 12,51994underuppgickaktier

30 %.kapitalinkomster var

undantagnautdelningsinkomster1994Underaktier.påUtdelning var
skatteplikt.från
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Allemansfond. Reavinster allemansfonder beskattas till 20 medan%
reavinster fondandelarandra beskattas till 30 %. Skatteavvikelsen

inkomstskatt.avser
Avkastningsskatt på pensionsmedel. Särskilda Skatteregler har införts
beträffande avkastningsskatt pensionsmedel. Skattesatsen tillär satt

på15 % schablonberäknad avkastning.en

Uppskov med realisationsvinst vid försäljning småhus och bostads-av
Från och med 8 september 1993 kan den realisationsvinsträtt. som

uppstår vid försäljning under vissa omständigheter skjutas upp.
Skatteavvikelsen räntefri kredit.motsvarar en

aktier.Uttag aktier iUttag aktiebolag kan under vissaett annatav av
omständigheter skattefri, utdelning detta slag enligttrots attvara en av
huvudregeln således skattepliktig.är Undantagetatt äranse som
borttaget från och med 1994.

8.1.6 Kostnader i kapital

Ränteavdrag. Enligt gällande regelsystem samtliga ränteutgifterär
avdragsgilla. Enligt endast ränteutgifter för lån till inve-ärnormen
steringar och boende avdragsgilla, vilket innebär ränteutgifter föratt
lån till konsumtion skatteavvikelse. Skatteavvikelsenär en avser
kapitalskatt.

Reaförluster vid marknadsnoterade aktieravyttring och andraav
finansiella Förluster vidinstrument. avyttring marknadsnoteradeav
aktier får dras från realisationsvinst på marknadsnoteradm.m. av
sådan tillgång den begränsning i andra fall gäller avdrag förutan som
realisationsförluster. Avdragsbegränsningen för fysiska ärpersoner
70 % den faktiska realisationsförlusten. Skatteavvikelsenav avser
skatt på kapitalinkomst.

Marknadsnoterade fordringar. Realisationsvinst och realisationsförlust
behandlas i skattehänseende ränteintäkt respektive ränteutgift.som
Detta innebär de kvittningsbara varandra tilläratt 100 %. Dessamot
regler tillämpas inte på marknadsnoterade fordringar. Skatteavvikel-

skatt på kapitalinkomst.sen avser
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Skattereduktioner8.1.7

skattereduktionmedgavs1994och1993Under enROT-reduktioner.
förbättringskostnaderochreparations-deIöneandelen30 % avom

kapital-påskattSkatteavvikelsenfastigheter.påned avserlassom
näringsverksamhet.ochinkomst

skattskyldighet8.1.8

innehavtillsighänförinte avInkomstUnderstädsföreningar. som
livförsäkringarinnefattafår inteVerksamhetenskattefri.fastighet är

kronor.000uppgå till 1får högstkapitalunderstödetoch

studentnationerundervisningsverk,allmännaAkademier,Akademier.
förskattepliktfrånbefriadestudentnationer ärforsamarbetsorganoch

fastighet.inkomstinkomstall utom av

fastighet ärinkomstinkomstAll utom avFäretagareföreningar.
regionalstatsbidrag,erhållerföretagareföreningförskattefri som

fisketsochjordbruketsregleringsföreningochutvecklingsfond
områden.

inkomstinkomstAll utom avarbetslöshetskassorErkända mm.
personalstiftelserarbetslöshetskassor,erkändaförskattefrifastighet är

allmännaarbetslöshet,vidunderstödlämnaverksamhetmed att
fl.försäkringskassor m

fastighet.inkomstförskattepliktEnbart avföreningar.Ideella

fastighet.inkomstförskattepliktEnbart avKyrkor mm.

§§fastighetstaxeringslagen.kap 2-4nämnda 3Ägare ifastigheterav
för vissaskattskyldighetfrånfrikalladeÄgare fastighet ärsådanav

blgällerUndantagetfastighet.sådan afråninkomstertyper av
vårdanstalter.ochutbildnings-nationalparken
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8.2 Arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt

8.2.1 Arbetsgivaravgifter

Lag nedsättning socialavgifter. Vissa arbetsgivare med fastom av
driftställe i Norrland och övriga delar stödområdet erhåller underav

antal år nedsättning arbetsgivaravgifterna.ett Nedsättningenen ärav
i delar Kirunastörst kommun där avgiften helt slopad 199]-av var

I993. Nedsättningen, för arbetsgivare i övri kommuner varierarsom ga
mellan och5 10 %, ned och helt bortatrappas vid utgångenär årav
2000.

Lag tillfällig avvikelse från lagen socialavgifter. För främjaom attom
utbildning får arbetsgivare låter anställd deltaga i utbildningsom
arbetstid avdrag medgöra 475 kr arbetsdag från det beloppper som
skall betalas i arbetsgivaravgifter. Avdrag får även medgöras 75
krtim för anställda deltar fortbildning. Från och med den julilsom
1995 föreslår regeringen höjning avdraget till 500 kren av per
arbetsdag. Dessutom föreslås avdrag får föratt även utbildnings-göras
kostnader 40 000 kr anställd.Stödet förknippatär även medper
diverse villkor.

Generellt anställningsstöd GAS. För nyanställningar efter den 30
september 1993 medgavs avdrag för arbetsgivaravgifter med 15 % av
de nyanställdas lönesummor. Anställningen skulle minstavse sex
månader och minst timmar17 vecka.per

Riktat anställningsstöd RAS. För 1995 har regeringen föreslagit ett
riktat anställningsstöd för nyanställningar mellangörs ochsom mars
juni 1994. För dessa nyanställningar erhålls hela arbetsgivaravgiften,

00027dock 6 kr månad, i reduktion. Förslaget gäller enbartmax per
arbetsgivare med färre 500än anställda.

8.2.2 Särskild löneskatt

Utländska Vid uppdrag iartister. Sverige betalar utländska artister en
speciell artistskatt. Däremot behöver sociala avgifter eller särskild
löneskatt erläggas. Eftersom inkomsten inte förmånsgrundandeär

skatteavvikelsen särskild löneskatt.avser

27Motsvarar ârsarbetslön knappt 220 000 kronor.en



71Bilaga 41995:36SOU

underlagetingår inte iErsättningenskiljemannauppdrag.Ersättning
Skatteavvi-nationalitet.utländsksoclalavgifter ärför parterna avom

särskild löneskatt.kelsen avser

halvtöverstigerinteErsättningar ettidrottsutövare.tillErsättning som
inteersättningenEftersomsocialavgifter.frånundantagetbasbelopp är

löneskatt.särskildavvikelsenformånsgrundande utgörsär av

konstnärsnämnden. Ersätt-ochförfattarfondfån SverigesBidrag
pensionsgrundande.ochstatliga medel ärmedfinansierasningen

betraktasdenpensionsgrundande börersättningenEftersom är som
löneskattsärskildAvvikelsenarbete. utgörsutförtförersättning av

förmån.grundarATP-avgiftendelenoch den somav

vinstandelsstiftelsertillAvsättningvinstandelsstiftelser.tillBidrag
eller vidavsättningenvidarbetsgivaravgifter varkenmedintebelastas
särskildförmånsgrundande börinteersättningen ärEftersomuttaget.

utgå.löneskatt

Mervärdesskatten8.3

från skattepliktUndantag8.3.1

bostadsrätt, servitutsrätthyresrätt,arrende, tomträtt,Upplåtelse av
ochUthyrningfastighet.delfastighet ellertillrättigheteller avannan

mervärdess-frånundantagentill fastigheträttighet ärupplåtelseannan
katt.

och tele-radio-utsändningochproduktionförverksamhetViss av
medbelastasTV-avgiften inteInnebär attvisionsprogram. a

mervärdesskatt.

dags-publikationergällerUndantagetnyhetstidning.Allmän av
innebärvilketundantag,kvalificeratdessutomochpresskaraktär är ett

inteavdragsgill,mervärdesskatten trots attingående ärden varanatt
undantagetslopandeföreslagitharutredningskattepliktig. En ett avär

tidningarallaförskattesatsskatteplikt och typerfrån avgemensamen
publikationer.och

Undantagetpersonaltidningar.periodiskamedlemsblad ochPeriodiska
tryckninginförandegäller även m.m.annonser,av
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periodisk publikation. Avser publikationer med huvudsakligtAnnan
syfte verka för religiöst, nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövår-att

mfl ändamål.dande

personbefordran.Internationell Som räknas till ellerexport transport
från innebär från i Sverige tillutlandet. iDetta att ort orten resa en

frikallad från skatteplikt. Skattebefrielsenutlandet i sin helhet gällerär
både luft-, och landtransporter. Beloppet i tabellenvatten- avser
inrikes tågtransporter.del utrikesav

Immateriella rättigheter. Undantaget gäller upplåtelse och överlåtelse
enligträttigheter upphovsrättslagen.av

Framförande litterärt eller konstnärligt verk. Undantag från skat-av
framförande litterärtteplikt gäller eller konstnärligt liksomverkav

rättighet i fråga ljud- eller bildupptagning sådant framförande.om av

Försäljning alster bildkonst upphovsmannen ellerägsav somav av
dennes dödsbo. Undantaget gäller litterär verksamhet.även

Biograforeställningar. Biografföreställningen skattefri. Svenskaär
Filminstitutet finansieras å andra sidan med k biografavgifter, vilkas
utgår bruttointäkternamed 10 % på huvuddelen biografföreställ-av av
ningarna.

och cirkusforeställningar.Konserter Främsta anledningen till
eftersomundantaget konkurrensskäl, biografföreställningar,är teater-

och balettföreställningar frånundantagna skatteplikt.äropera-

Läkemedel. Läkemedel utlämnas enligt eller säljs tillreceptsom
sjukhus undantagna. utgårDäremot mervärdesskatt vid försäljningär

icke receptbelagda läkemedel.av

Frimärken, sedlar och Främsta skälet till undantaget deärmynt.
snedvridningar i konkurrensförhållanden kan uppkommasom annars

delar handeln kommer bedrivas utanför den reguljäraatt attgenom av
handeln.

Skattetekniska nackdelar medLotterier. skatteplikt.

Tillhandahållandet krediten yrkesmässigKonsumtionsrantor. ochärav
skall således skattepliktig. Underlaget räntemarginalen.utgörsvara av
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ochVid försäljningfastigheter.nybyggdaOmsättning av en-av
från mervärdes-undantagetvärdetcirka %flerbostadshus 15är av

och vinst,tomtmark, byggräntai huvudsakgällerUndantagetskatt.
beskattas.bordeenligt normensom

februari 1994med 28fram till ochBrevbefordranPostbefordran. var
perioden 31Under 1mervärdesskatt.från t.0.m.undantaget mars

med 1995 utgårFrån och12 %.reduceradutgickdecember ommoms
slopad.avvikelsenvarförfull ärnumeramoms,

Skattesats8.3.2

tillnedsatt 21 %.SkattesatsenLivsmedel och ärserveringstjänster.
spritdrycker, vinfrån vattenverk,intelivsmedel räknasSom vatten

serveringstjänstervad gällerAvvikelsentobaksvaror.starköloch samt
inkomståret 1994.gällde t mo

skidlifter. Skatte-personbefordran iRumsuthyrning, transportsamt
nedsatt till 12 %.ärsatsen

Postbefordran. Se ovan.

från skattskyldighetUndantag8.3.3

i ideell verksam-eller tjänstOmsättningföreningar.Ideella enav vara
befriadföreningenverksamhetyrkesmässig ärräknas intehet omsom

statlig inkomstskatt.enligt lagenfrån inkomstskatt om

Redovisningsperiod8.3.4

byggnads- ochinträderedovisningsskyldighetensför iTidpunkten
inträder tvåRedovisningsskyldighetenentreprenadverksamhet.annan

Skatteavvikelsentagits i bruk.fastighetenefter detmånader att avser
skattekredit.räntefri

ingående skattför8.3.5 Avdrag

omfattar hela denpå jordbruksarrende. AvdragsrättenskattIngående
arrendet ingår värdetijordbruksarrende,skatteningående även om

bostad.av
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punktskatteområdetSkatteavvikelser inom8.4

Energiskatt8.4.1

varierarmotorfordon. för dieseldieselbränsle SkattesatsenSkatt på i
enligt 37medan skattesatsenörekWhmellan l5-l9 ärnornen

transportområdet.örekWh inom

bandrift. Befrielsen gällerelförbrukning vidSkattebefrielse för
Skatteavvikelsemppgår tilltunnelbana.elförbrukning för järnväg och

örekWh.37

xppgår tillsjöfart. Avvikelsenpå bränsle för inrikesSkattebefielse
örekWh.37

på elektri:k kraftkommuner. SkatteuttagetElförbrukning äri vissa
och Jäntlands länörekWh i Norrbottens, Västebottensnedsatt till 3,6

Orsa.Älvdalen,Örnsköldsviks,Ånge,Sollefteå, Amlung, Mora,samt
ikommuner. Avvikelsen skattesatseiLjusdals och Torsby utgörs av

och örekWh.skillnaden mellan 9 3,6öre

för dennaoch elförsörjning. SkattesatsenförEl värme-, vattengas-
inteuppgår till örekWh i de kommuneförbrukning 6,6typ somav

ippgår tillörekWh. Avvikelsen i skattesatshar nedsättning till 3,6
procuktionbetydelse förörekWh. Avvikelsen har2,4 störst av

fjärrvärme.

skallpå fossila bränslen. EnligtDiferentierat skatteuttag nornen
förAvvikelsernai övrigt uppgå gasolörekWh.skatteuttaget 9vara

örekWh, förför örekWh, för koltill örekWh, 7,3 5,78,3 naturgas
eldningsolja örekWh.örekWh för 3,2eldningsolja 2-5 3,6 1samt

hushållen medan reserande delavvikelsen tillfallerTvå tredjedelar av
tillfaller företagssektorn.

utgår biobrämlen, vilketSkattebefrielse för biobränslen. Ingen skatt
örekWh.innebär avvikelse 9en

erhållertill industinBidrag till värmeverk. levererasFör värme som
bidrag örekWh.producenten 9ett om

lroduktionförbrukas förKraftvärmeanläggningar. bränsleFör som
elektriskproduktion och skattepliktgvid samtidig värmevärme avav

energi-avdrag halakraft kärnvärmeanläggning medges medi en
skatten.
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Koldioxidskatt8.4.2

elkraftproduktionåtgår vidbränsleelkraft. FörProduktion avsomav
skatteuttagetbör utgöraEnligtkoldioxidskatt.utgår ingen normen

skattesatserna.de gällande%25 av

förkoldioxidskattförmedgesAvdragMetallurgiska processer.
metallurgiskaföranvändsbränslen processer.som

SNI 2-3.Bränsleförbrukning inom

såvälföreligger förSkattebefrielsesjöfart.för inrikesSkattebefielse
koldioxidskatt.energi- som

Skattesanktioner8.5

kapitaliKostnader8.5.1

avdrags-ränteutgiftersamtligaskallRänteutgzfter. Enligt varanormen
begränsning iDock finnsinvesteringar.lånetgilla enavserom

falli deavdragseffekten 21 %vilket innebär ärlagstiftningen att
överstiger 000 kr.100fråndragnakapitalinkomsternettoränteutgiften

förAvdragsrättenbostadsrättsföreningar. räntorförRäntekostnader
har.föreningenintäkterbegränsad till deär

Punktskatter8.5.2

används inom SNIför energihög skattesatsFörEnergiskatt. som
nedsättningsreglergällandetagits tillhänsyn harskogsbrukjord- och

växthusnäringen.för

inomanvänds SNIför energiskattesatshögKoldioxidskatt. För som
nedsättnings-gällandetagits tillharskogsbruk hänsynjord- och

växthusnäringen.förregler

vattenkraft-iproduceraselkraftkraft.elektrisk FörSkatt på viss som
drifttagits ikraftverketörekWhsärskild skatt 2verk utgår omomen
bruktagits ianläggningiproduceraselkraftföre För1973. somsom
skattingenörekWh medanskatteuttaget 1och 1977mellan 1973 är

drift eftertagits ianläggningiproduceraskraftförutgår somsom
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inkomstskatt lagtslikställas medSkatten kan1977. extra somen
skattesanktion.därför betraktaföretag ochvissa är att som en

kärnkraftverk. elkraftför elektrisk kraft från FörSärskild skatt som
utgår särskild skatt örekWh.i kärnkraftverk 0,2produceras en om

inkomstskatt lagts på vissalikställas medSkatten kan extraen som
därför betrakta skattesanktion.ochföretag är att som en

differentierad ochpå motorfordon. SkattenFärsäljningsskatt är
Skattenutgår på bilar i mijlöklasstill den skattär satt somnormen

kr högre.i miljöklass 3 2 000på bilar är

Fastighetsskatten objektskattpå hyresfastigheter.astighetsskatt ärF en
fastighetskapital. Enbart avkastningen i formträffarenbart avsom

småhus räknas dockFastighetsskatten förskall beskattas.intäkter av
utgå.schablonintäkt egentligen bordedengentemot som

saldopåverkande avvikelserIcke8.6

flyttar tillutgår den anställdeFlyttningsbidrag att nysom p g a
arbetsgivaren eller detfått särskild ersättningbostadsort och av
ersättningen väsentligtallmänhet skattefri.i Omallmänna är

i offentlig tjänstgäller för befattningshavareöverstiger belopp ärsom
Skatteavvikelsenöverskjutande beloppet skattepliktigt.det avser

inkomstskatt.

naturaförmåner, dagersáttning, be-förmåner formVärnpliktigas i av
familjebidragavgångsvederlag, utbildningspremie,fattningspremie,

skattepliktiginkomst. Näringsbidrag dockskattefi utgörärmm
Skatteavvikelsen inkomstskatt.inkomst. avser

Grundavdraget för skattskyldiga medGrundavdrag för pensionärer.
frånförtidspension, änkepension avviker detfolkpension mm grun-

berättigade till. särskildaaktiva skattskyldiga Detdavdrag ärsom
pensionstillskottet ochlika med folkpensionen plusgrundavdraget är

dock aldrigmed ökad pensionsinkomst. Avdraget kanreduceras vara
skattskyldiga erhåller. Syftet meddet avdrag aktivalägre än som

efterpensionären visst belopp skatt.avdraget är att garantera ett
Avvikelsen inkomstskatt.avser

socialtjänstlagen. Socialbidrag,Socialbidrag och hjälp enligtannan
intagen i kriminal-underhåll lämnats tillbegravningshjälp samt som
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skattepliktiga, varförsjukhuspatientvårdsanstalt eller är
utgår.inkomstskatt

barnbidragoch förlängtBarnbidragbarnbidrag.Allmänt samt
del pensionenförsäkring till denallmänbarnpension enligt lagen om
skattepliktiga.basbeloppöverstiger 0,4 äravliden förälderefter

garantinivåbegränsad till denbarnpensionSkattefriheten för är som
inkomstskatt.Skatteavvikelsenbidragsförskott.gäller för avser

Kontantunderstödarbetslöshetsnämnd.Kontantunderstöd utgivna av
statsmedelbidragarbetslöshetsnämnd med ärutges avavsom

inkomstskatt.Skatteavvikelsenskattepliktigt. avser

partielltoch tilltill arbetslösasärskilda bidragochTraktamenten
enligt vissaSådana bidraglikstallda.med sådana ärarbetsföra samt

Skatte-eller kommun.utgår frånskattefria debestämmelser när stat
inkomstskatt.avvikelsen avser

Vårdbidragsådan delHandikappersättning,Handikappersattning. av
för särskiltmerutgiftermerkostnader,ersättning förutgör resor,som
hemsjukvårdsbi-sjukt barnlångvarig vårdförpensionstillägg samtav

landstings-kommunala ellerutgårhemvårdsbidragochdrag som av
inkomstskatt.Skatteavvikelsenskattefria.kommunala medel är avser

utländska barnadoptionBidrag vid ärtill adoption.Bidrag av
inkomstskatt.Skatteavvikelsenskattefritt. avser

flyktingar. Ersätt-arbetsplaceringsamband medEngångsbidrag i av
arbetsplaceringen och bidragetförsta ärvid denbetalasningen ut

Skatteavvikel-socialtjänsten.inomgällertill deanpassat normer som
inkomstskatt.avsersen

skattefri. Skatte-Ersättningentill ärBostadstillägg pensionärer.
inkomstskatt.avvikelsen avser

Skatteavvikelsenskattefri.ErsättningenBostadsbidrag. är avser
inkomstskatt.

allmän1962:381enligt lagentillfallergförsákradErsättning omsom
grundarinteersättningarSkattefriheten gäller enbartförsäkring. som

inkomstskatt.Skatteavvikelsenförvärvsinkomster.påsig avser
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föräldrapenning,Sjukpenning, tillfälligföräldrapenning, vådbidrag,
dagpenning, kontant arbetsmarknadsstäd, utbildningsbidrag, vuxen-
studiebidrag, delpension, dagpenning vid repetitionsövzing, ut-
bildningsbidragfär doktorander, vid kommunatimersättning vuxenut-
bildning, livränta vid arbetsskada, startbidrag för rörelse,eger

vid närståendevård. Samtliga dessaersättning ersättningar är
skattepliktiga och pensionsgrundande. Skatteavvikelsen den delavser

arbetsgivaravgiftema allmän tilläggspension.av som avser

Statliga löneutbetalningar. På löner förmåneroch andra utgår normalt
fulla arbetsgivaravgifter. Vad gäller utbetalningar från betalasstaten

avgift till arbetsskadeförsäkringen. Skatteavvikelsen avgiftenavse
till arbetsskadeförsäkringen.
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Riktlinjer

kapitalbeskattningenochInkomst-9.1

Systemavgränsningar

RIKTLINJE 1
kalenderåret ellerår, antingenBeskattningsperioden skall ettvara

beskattningsår skallfastställaförmetodräkenskapsåret. Som rättatt
redovisning enligtellerkontantmetodenantingenanvändas
utformade så deskallLagreglergrunder.bokföringsmässiga attvara

de fårskall användasmetodeneller andradennär varamenenaanger
tillämpa kontant-skall kunnaskattskyldigavissasåutformade att

ocksåfårbokföringsmässiga grunder. Deandraochmetoden vara
skall tillämpainkomsterskattskyldig för vissasåutformade att samma

andra metoden.denför andra inkomsterochden ena
beskattningsåretsprincipenfastläggerRiktlinjenKommentar: om

slutenhet.

LINJE 2RIKT
elementen iskattskyldiga tillhörtillämplig på allaskatteskalaEn en

proportionell,skatteskala kaninkomstskatt.normativ Denna vara
inflationjustering fördegressiv. Enprogressiv eller genom upp-

också del iprogressiv,denskatteskalan, är ettskrivning när är enav
till syftehargäller reglernormativt Sammaskattesystem. att avsom

justeringar skerförutsatt dessaskatteskalorna,skäl justeraandra att
generellt.

RIKTLINJE 3
delarbådasambeskattning kanochSärbeskattning ettavvara

bådegällerkonsekvent. Dettade tillämpasskattesystemnormativt om
och barn.föräldrarmellanmakarmellan samt

RIKTLINJE 4
betraktaskattavdrag frånoch andraSkattereduktioner är att som

syfte till-tillavdraget harnormativtfrån attavvikelser system,ett om
ändamål.näringsekonomiskt Däremot ärsocialt ellergodose ett en

särregel den kanbetraktainteskattereduktionsådan att omsom en
för alla ellerprincipgällande iskatteskalan,del avvara enanses

8 l5-0409



80 Bilaga 4 SOU 1995:36

åtminstone efter kriterier inte syftar till skattskyldigaattsom gynna
sociala, näringsekonomiska eller liknande skäl.g ap

för fackförenings-Innebär den tidigare reduktionenKommentar: att
hemmamakereduktionenavgift liksom den tidigare 1800 kronors-

Ävenavdraget betrakta skatteavvikelse. den skatte-är att som en
reduktion erhölls löneandelen de reparationer ladessomsom av

fastighet och skatteavvikelse.ned på under 1993 1994 ären en

5RIKTLINJE
progressiv skatteskala syftar tillRegler i inkomstskatt medsom en en

utjämning mellan inkomster under längre tidsperiodskapaatt en en
år ligger inom för normativtän ett ett system.ramen

Innebär lagen ackumulerad inkomst och lagenKommentar: att om om
förenliga med riktlinjen. lagenupphovsmannakonto Däremotär är om

stormfállning, inte förenlig medskogskonto, det inte gällerom
riktlinjen.

RIKTLINJE 6
normativt skattesystem skall finnas regler underskottl att ettett om

år.år skall kunna utnyttjas överskottmot ett annat
i förvärvskälla. kvättningGäller underskott DenKommentar: samma

näringsverksamhet inkomst tjänst gälldeunderskott i mot av somav
skatteavvikelse.under 1994 är en

RIKTLINJE 7
specialregler för vissadet i den internationella skatterätten finnsOm

särskilda aktiviteter de skattskyldigainkomster eller hos ärtyper av
detta betrakta särregler.att som

RIKTLINJE 8
undanröja internationell dubbel-tillåtet medelDet är attatt som

ofexemptionsmetoden eller credit taxmetoden.beskattning tillämpa
i dubbelbeskattningsavtal användamöjligtDet är även att samma

metoder parallellt.dessa

RIKTLINJE 9
Allmänna Pensionsfonden, kcnkur-Offentliga företag dock som

driverorganisationer, inte verk-med privata företag, och somrerar
skall beskattas påavsedd vinstsamhet sättägarna,att samnage
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organisation,företag respektivemotsvarande privat ärett somsom
beträffande skatt-för vissa skattskyldigaSpecialreglervinstdrivande.

ocksåoch näringsinkomsterför kapitalinkomsterskyldighet är en
normativtfrånavvikelse ett system.

RIKTLINJE 10
likartadeaktiebolag och därmedskattesystem kannormativtl ettett

till personbolag beskattaskapitalbolag ijuridiska motsatspersoner
skattesubjekt.särskiltettsom

11RIKTLINJE
personbolag, kansåsom handelsbolagförvärvad företag,Inkomst av

eller hos bolaget.delägarnabeskattas hosantingen

Huvudnormen

nettoför-ökningen eller minskningenlika medSkattebasen är av
konsumtionsutgifter beskattnings-underadderad med allamögenheten

perioden.
beskattningsperioden skallunderAlla inkomsterKommentarer:

beskattas.

Preciseringar huvudnormenav

RIKTLINJE P1
premier på livförsäkringar.inte medges for inbetaldaAvdragsrätt skall

livförsäkringsbelopp skall inte beskattas.Utfallande
egentligen två avvikelser:innebärAvdragsrättenKommentarer:

ofta högreobeskattade medel, marginalskattensker medSparandet är
avvikelsenvid utbetalningen. Ominbetalningenvid mätsän som

skattereduktionenpensionsbelopp ochpå utfallandeskillnaden i skatt
likvid-avvikelsen den direktapensionspremierFör tecknade mäter

Kostnadsavvikelsen måste dockpåeffekten budgeten. mätas som
skulle betalts och den skattden skatt haskillnaden mellan somsom

Även individuellaframtida pension. detbetalaskommer att en
riktlinjen.pensionssparandet strider emot
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RIKTLINJE P2
skattepliktiga föroch stipendier skallPriser, premier anses vara

mottagaren.

P3RIKTLINJE
understöd och understöd inTransfereringar i form kontanta naturaav

form lån tillförmån lämnas ivärdet den ränta,samt av somav som
skattepliktig inkomstmarknadsmässig, börlägre änär omvara

förmånerna lämnas efter bestämdautbetalas ellersubventionerna om
ålder, ställning ellerindivider, såsom efter behov,kriterier till

åtnjuts alla medborgare, grundar däremotFörmånerliknande. som av
skatteavvikelser.inte

skattepliktiga.offentliga transfereringarInnebär ärKommentar: att

RIKTLINJE P4
benefits skall inräknas i den skattskyldigess.k. fringeHela värdet av

inkomst.
påPensionskostnader för arbetstagare exempelKommentar: är en

anställde och såledesFörmånen till den börsådan avvikelse. ges
beskattas hos denne.

P5RIKTLINJE
näringsverksamhet skalltillgångarVärdet tas ut anses varasom avav

skattepliktig inkomst.
skatteplikt skullebränsle. införandeEttKommentar: Uttag avav
kontrollproblem.medföraerodera skattebasenförmodligen samt stora

P6RIKT LINJE
skall skattepliktiga isåsom hyror ochKapitalinkomster, räntor, vara

ocksåRealisationsvinsternormativt inkomstskattesystem. ärett
kapitalvinster beskattas däremotskattepliktiga inkomster. Orealiserade

inte.
realisationsförlust till 100Möjligheten utnyttja %Kommentar: att en

vad gäller börsnoterade finan-kvittning realisationsvinster,för mot
skatteavvikelse.betraktasiella instrument, är att som en

RIKT LINJE P7
utifrånegethembostadsrättslägenhetskall beskattasFörmån bo iatt en

kapitalplacering.alternativ
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P8RIKTLINJE
skall ingåavyttring egendomkapitalförluster vidochKapitalvinster av

realiserats.respektive förluster harvinsterdessaskattebasen,i när

RIKTLINJE P9
för premiertill försäkringsbolaginbetalararbetsgivarePremier som

försäkringstagare, skallanställdeför vilken denlivförsäkring,på är
det år premienför anställdeskattepliktig inkomst denräknas som

utbetalas deti framtidenförsäkringsbeloppet ärinbetalades. När
avkastningförsäkringsgivaren åtnjuterbeloppskattefritt. De somsom

ellerförsäkringstagarenskall beskattas hosinbetalda beloppende
denförsäkringsgivaren med skattesatshosåtminstone som somsamma

arbetsgivarenInbetalningarträffat försäkringstagaren.hade av
skattepliktiga hosendastpensionsförsäkringaroffentligaavseende är

premie-uppbyggtpensionssystemetanställde, ärden ettsomom
reservsystem.

skatte-avkastningenlägre skattesatsen ärDenKommentar: en
avvikelse.

huvudnormenBegränsningar av

LINJE B]RIKT
bas vilkenskall inte ingå i denbeskattningmedInkomster separat

beräknas.inkomstskatten
lotterivinster,gåva,beskattningTillåterKommentar: separat av arv,

totalisatormedel, m.m.

LINJE B2RIKT
hushålls-såsomnäringsverksamheten,utanförarbeteVärdet egetav

skattepliktigarbete inteoch ideelltfritidsaktiviteter ärtjänster,
inkomst.

inte skallegenarbetemedför produktionRiktlinjenKommentar: att av
riktlinjeförmögenhetsökningen enligttillläggas

B3LINJERIKT
förvärva ochförkostnader uppkomnaför allaskall skeAvdrag att

avdragsgilla.Konsumtionsutgifter inteintäkter.bibehålla är
till och från arbetetförför kostnader ärAvdragKommentar: enresor

skatteavvikelse.såledesochlevnadskostnadprivat är en
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RIKTLINJE B4
Anskaffningskostnaden för byggnader, maskiner, inventarier liksom
för immateriella rättigheter och naturtillgångar iutnyttjade närings-
verksamhet skall avdras avskrivningar fördelade denövergenom

för tillgången.ekonomiska livslängden

RIKT LINJE B5
inköpt lager och fastställa tillverknings-Metoderna värderaatt att

kostnaderna skall ske sådant de står i överensstämmelsesätt att
med god redovisningssed.

Socialavgifter särskild löneskatt9.2 och

Systemavgränsningar

RIKTLINJE 1
Skattedelen socialavgifterna hela avgiften till folk-utgörsav av
pensioneringen hälften avgifterna till allmän tilläggspension,samt av
allmän sjukförsäkring, delpensionering och arbetsskada adderat med

procentenheter.1,5
Följer definition den särskilda löneskatten.Kommentar: gängse av
i avgifterna schablonmässigt.Skattedelarna de olika har beräknats

2RIKTLINJE
Socialavgiftersärskild skall antingen arbetsgivarenlöneskatt betalas av

socialavgiftersärskildeller den ersättning, vilkenmottarav som en
utgå.löneskatt skall

RIKTLINJE 3
förAvgiftssatsen skall i princip densamma arbetsgivaravgiftervara

likasåoch för egenavgifter. Skattesatsen skall densamma, oavsettvara
debiteras den särskilda löneskatten.vem som

f.n. gäller får förenligaKommentarer: De skattesatser som anses vara
med normativt vissa skillnader finns.trots attett system,

RIKTLINJE 4
På underlaget skall utgå socialavgiftersärskild löneskatt med en
proportionell avgifts-skattesats. skillnad skall beroendeIngen göras
på verksamhet och verksamhetsort.arten av
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Även regressivt skatteuttagprogressivt eller ärKommentar: ett
nedsättningar betraktasärskildamed Däremotförenligt är attnormen.

avvikelser.som

RIKTLINJE 5
främst admini-detta påkallatfrån riktlinjerna får ske, när ärAvsteg av

administrationenförför minska kostnadernastrativa skäl, att ava
socialförsäkringssystemen.

Huvudnormen

socialavgiftsärskild löneskattförskall i princip densammaBasen vara
egenavgifter. skall, detgäller Baseninkomstskatt, detför närnärsom

ersättningar, hosprincip omfatta dearbetsgivaravgifter, igäller som
tjänst.inkomstskall beskattasmottagaren avsom

underlag förför utfört arbeteersättningarAlla utgörKommentar:
avgifter.

huvudnormenPreciseringar av

RIKTLINJE P1
ersättning för utfört arbetetjänst till den del denInkomst utgörav

skallhos fysiskanäringsverksamhetinkomst utgöraoch personerav
löneskatt.socialavgifter eller för särskildförunderlag antingen

skattepliktiga transfereringaroffentliga ickeInnebärKommentar: att
skall ingå iersättningarskattepliktigai underlaget medaninte ingår

barnbidrag inte betraktainnebärunderlaget. ärDetta attatt som en
för något arbete.inte ersättningeftersom detavvikelse, utgör

RIKTLINJE P2
enligt skallförmånsgrundande LAF, utgöraErsättningar, ärsom

Ersättningar,egenavgifter.arbetsgivaravgifter ellerförunderlag som
ersättning forenligtförmånsgrundande LAF, utgörinte är men som

särskild löneskatt.underlag förskallförvärvsarbete utgöra
eftersom denskatteavvikelsesjukpenningUtbetaldKommentar: är en

för beräkningingår i underlagetpensionsgrundande inteär avmen
sjukersättningen skulleATP-avgift påerläggsATP-avgift. Om

ATP-avgiften skullemedansjukförsäkringen behöva höjasavgiften till
med låg sjukfrånvaro.företagsänkas.kunna Gynnar
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P3LINJERIKT
skallnormativtbedömningen hurförutgångspunkt systemSom ett

gäller isärskild löneskattsocialavgifter och ävenförutformas
for inkomstskatten.riktlinjer uppställtsdetillämpliga delar som

Mervärdesskatten9.3

Systemavgränsningar

RIKTLINJE 1
omsättning.yrkesmässigprincip krävasskall iskattskyldighetFör

skattskyldige intedeninte föreligger kanomsättningyrkesmässigOm
påpå inköpta ochliggermervärdesskatt sättdra den annatsomav

begagnadeförsäljningtillfälligoch tjänster. Enerhållna t exavvaror
inräknas iskall inte hellertillprivatfrån annanperson envaror en

privat-frånbegagnadeförsäljningskattebasen. En t varor enexav
inte i skattebasen.näringsverksamhet inräknasitill personenperson

skallsådannäringsverksamhetvidareförsäljning iVid varaav enen
mervärdetendastavräknas, eftersommervärdesskattingåendefiktiven

beskattas.skallnäringsverksamheteniuppkommet

RIKTLINJE 2
proportionell och enhetlig.skallSkattesatsen vara

förmånerlikställas medkan direktskattesatserLägreKommentar:
sanktioner.skattesatsermedan högre utgör

RIKTLINJE 3
betraktasskatt mervärdetskall inteOffentliga utanutta somorgan

vilkaombesörjer uppgifter räknasdeslutliga konsumenter, somom
försvarets och domstolarnasmyndighetsutövning,offentlig ex.

verksamhet.
konsumtion.påverka privatskall enbartSkattenKommentar:

RIKT LINJE 4
tjänster, vilka konkurre-tillhandahåller ochoffentligaOm varororgan

privata näringsidkare,tillhandahållnatjänsterochmed avvarorrar
de individerbetraktasslutliga konsumenterskall dock somsom

tjänsterna.ellertillgodogör sig varorna
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RIKTLINJE 5
destinationsprincipen ellerskall antingeninternationellatransaktionerl

ursprungsprincipen tillämpas.
överallt. GällertillämpasDestinationsprincipenKommentar:

landiskattskyldigas köp annat

LINJE 6RIKT
företag,ochskattskyldighet föravseendelättnaderSärskilda personer

ochskattskyldighet ivilkenverksamhet förbegränsadbedriversom
betingadesärreglerna ärskallföreligger,för sig accepteras, avom

administrativa skäl.
till företagskattepliktenbegränsarlagstiftningEnKommentar: som

mednivå förenligvissöverstigeromsättning är normen.envars

RIKTLINJE 7
förvärvarmervärdesskattesammanhang denskattskyldig iär ensom
koncern kantjänst.eller Itillhandahållaintäkt att envaraengenom

ändåochhuvudregelfrån dennaundantagdock accepteras anses
neutral behand-skapasyftar tillreglernasånormativa, länge attsom

enda bolagochflera bolaginnehållandemellan koncern ettling en
divisioner.fleramed

RIKTLINJE 8
utgåendevilken denintäkt, tilldenskall inträdaskattskyldighet när

redovisningssedenligt godhänföra,mervärdesskatten är att anses
denfå skemervärdesskatt böringående närförförvärvad. Avdrag

hänföra,mervärdesskatteningåendeden ärtill vilken attkostnad,
uppkommit.haredovisningssedgodenligt anses

Huvudnormen

tillhandahållandeinnehålla alltskallmervärdesskattiSkattebasen en
och tjänster.i form varorav

skattepliktiga.transaktionerInnebär alla ärKommentar: att
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Preciseringar huvudnormenav

RIKT LINJE P1
Uttag näringsverksamhet skall skattepliktigt tillhanda-ur anses vara
hållande.
Kommentar: Jfr inkomstbeskattningen där motsvarande skatte-äruttag
pliktiga.

RIKTLINJE P2
Mervärdesskatt på i näringsverksamhet inte avdragsgilla kostnader
skall inte avräknas ingående mervärdesskatt.som

RIKT LINJE P3
Värdet uthyrning fast egendom skall ingå i skattebasen.av av
Kommentar: Kravet på yrkesmässig omsättning medför hematt eget
inte skall ingå i skattebasen.

RIKTLINJE P4
och hyraKöp varaktiga hushållsvaror skall ingå i skattebasen.av

Kommentar: Se ovan

RIKTLINJE P5
Värdet bank- och forsäkringstjänster skall ingå i skattebasen,av om
tjänsten avsedd för konsumtion.är fallI skall tjänsten inteannat vara
skattepliktig.
Kommentar: Innebär mervärdesskatt skall utgå på konsumtions-att

Mervärdesskatt utgårräntor. på uthyrning bankfack. För bankfackav
används i näringsverksamhet avlastas skatten densom attgenom

avräknas ingående skatt. För bankfack används försom som person-
ligt bruk skall avgiften ingå i underlaget för konsumtionsskatt. För
bankfack används för sparandeinvestering bör ingen mervärdes-som
skatt utgå.

RIKTLINJE P6
Skattepliktiga och tjänster skall värderas till marknadspriset.varor
Kommentar: Jfr inkomstbeskattningen
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Begränsningar huvudnormenav

RIKTLINJE Bl
individernasådana och tjänster,beräknade värdetDet somvarorav

ochi skattebasen,skall inte inräknasproduceratsjälva även om varan
konsumtion.hänföras tillkantjänsten

yrkesmässighetKommentar:

RIKTLINJE B2
inte inkluderas i skatte-och investeringar skallKostnader for sparande

basen.
skall ingeni kedjan investering,sista ledetOmKommentar: är en

avräknas förpå gjorda inköputgå och den ingående skattenskatt att
all mervärdesskatt.investeringskostnadenavlasta

RIKTLINJE B3
skall inte ingå i skattebasen.för livförsäkringarför premierKostnaden

beskattas.Sparande skall inteKommentar:

RIKTLINJE B4
skattepliktig. denskall i princip MenUndervisning omanses vara

utgående från denvid beräkningmervärdesskatteningående en
utgående mervärdesskatten, skalldenfaktiska avgiften är större än

delmervärdesskattepliktfrånundantag ettaccepteras avsom en
nonnativt system.

med statligtall undervisning skerEftersom i huvudsakKommentar:
ingående mervärdesskattenskatteplikt medföra denskullestöd atten

i sin skulleutgående.överstiga den Dettaflesta fall skullei de tur
Innebär ocksåstatliga bidragen skulle öka.medföra de att mot-att

regi skattepliktig.drivs i privat inteutbildningsvarande ärsom

RIKTLINJE B5
skall i principsocialSjukvård, tandvård, anses varam.m.omsorg,
den ingående mervärdes-tillhandahållande.skattepliktigt Men om
faktiska avgiftenutgående från denvid beräkningskatten är störreen

från mervärdes-skall undantagmervärdesskatten,den utgåendeän
normativtdelskatteplikt system.ettaccepteras avsom en

SeKommentar: ovan



90 Bilaga SOU 1995:364

Punktskatteornrådet9.4

Riktlinjerna inom punktskatteområdet betydligt svårare fastställaär att
jämfört skatteområden. inommed övriga Huvudnormen punktskatte-
området skatten skall proportionell. energi-För ochär att vara
koldioxidskatten har emellertid har två olika tagits fram; dennormer

lagstiftningeni bygger på den befintliga denärstortsom somena
viktning olikavalts medan den andra baseras de energi-en av

för finns redovisatslagen. Riktlinjerna och avvikelserna den isenare
Appendix. Internationellt det få länder redovisar avvikelserär som

punktskatteområdet den redovisning finns främstinom och som avser
redovisningar inom tobaks- och alkoholområdet. skatter medFör

intesmala baser redovisning skatteavvikelser ändamålsenlig.är en av
regleringarskatter skall olika ochDessa typersnarare ses som av

på skatter kaningår därför inte i denna redovisning. Exempel som ses
svaveldioxidskatten.regleringar ärsom

Energiskatt

Från och med ingår bensin- och dieseloljeskatteni energiskatten.1995
Eftersom skatteuttaget bensin, olja och elektrisk kraft har varierat
beroende på ändamålet har detta beaktats i innebärDetta attnormen.
skattebasema uppdelade på sektorer; uppvärmningär tre transporter,
och insatsvaror i produktionen.

förbrukasoch bränsle inom industrin, SNI 1-3,För ärsom
förbrukas förför skatteuttaget noll. Skatten bränslen somnormen

till örekWh, dvs den skatt påinrikes 37ärtransporter satt tas utsom
blyfri bensin. Skatten på bränsle förbrukas för utrikes transportersom

till örekWh medan skatten bränsle förbrukas inom0är satt som
hushållssektom till örekwh.tjänste- och 9 bygger tillNormenär satt

på gällande lagstiftningen. Sedan lång tid tillbaka hardel denstor
skatteuttagen på bränsle varierat med användningssättet. O-skattesatsen
för på de nedsättningsregler för närvarande finns.SNI berorl som
Eftersom konkurrensutsatt skall O-skattesatsSNI 2-3även är även
tillämpas på dessa sektorer.

Koldioxidskatt

bränsle används inom sektorerna tillFör SNI l-3 sättssom normen
den generella skattesatsen medan övriga sektorer, inklusive25 % av

för internationell luft-transportsektorn betalar 100 och%. Normen
sjöfart till örekwh.0sätts
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kraftelektriskpåSkatt viss

vattenbaseradekilowattimme iproduceradSkatten, uttas persom
varför helainkomstskatt,medlikställaskananläggningar, extraen

sanktion.skatten en

kärnkraftverkfrånkraftelektriskförSärskild skatt

omfattarÄven eftersom skatten,sanktionskattdenna är somen
inkomst-medlikställaskananläggningar,kärnkraftsbaserade extraen

skatt.

motorfordonpåFörsäljningsskatt

för miljöklassgällerSkattereglertill deNormskatteuttaget är satt som
sanktion.därförmiljöklass 3bilar iför ärskatteuttagetDet extra en

ghetsskattF asti

bostadsfastigheter. Fastig-allautgårFastighetsskatt typer av
förschablonintäkthem nytt-skall förhetsskatten motsvaraeget en

boende medförolikabeskattning attneutral typerjandet. En avav
skattesanktion.flerfamiljsfastigheternaför ärfastighetsskatten en
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Appendix

Alternativ för energiskatt och koldioxidskattnorm

Energiskatt

dettaI alternativ för skatteuttagär detsamma oberoende inormen av
vilken sektor användningen sker. Samma används således för allnorm
energianvändning. Normskattesatsen beräknas utifrån viktningen av
volymen och de olika skattesatserna för olika bränslen, vilkettyper av
innebär det viktadeatt utgörs skatteuttaget gällandenormen av av
regler. Summan skatteförmåner och skattesanktioner definitions-ärav
mässigt lika med noll. Detta alternativ utgår således från allatt
energianvändning skall beskattas likvärdigt, det användsoavsett om
för produktion eller konsumtion. Den viktade skattesatsen för 1995
blir då 8,2 örekWh.

Koldioxidskatt

Även för koldioxidskatten tillämpas enhetlig skattesatsen som norm
inom alla sektorer. Skattesatsen beräknas det viktade värdetsom av
volymer Ävenoch olika skattesatserna för olika bränslen. härtyper av
innebär skattestöd och skattesanktioneratt lika medärnormen summa
noll. Detta alternativ utgår således från all energianvändning skallatt
beskattas likvärdigt, det används för produktionoavsett ellerom
konsumtion.
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bruttoavvikelserSaldopåverkande

AlternativFörslag

SanktionSanktion FörmånFörmån

18,41 -31,38-0,4512,85Energiskatt
och1,2 3SNIFörbrukning inom

jord-SNIFörbrukning inom1
-0,17-0,45skogsbruk0 3,872+3biobränslen SNIFörbrukning2 av 2,11SNI 2+3fossila bränslenFörbrukning3 av

elkraft SNI 2+3Förbrukning4 av ,
Inrikes transporter

-1,844,52dieselSkatt på5
-28.65bensinSkatt på6

0,20,89bandriftförSkattebefrielse7
0,070,32inrikes sjöfartSkattebefrielse8
0,74inrikes flygSkattebefrielse9
0,96sjöfartSkattebefrielseutrikes10

hushållssektornochYjänste-
för tjänste-Elförbrukningl1 0 -0,72hushállssektom

0,450,52i norrlandskommunerElförbrukning12
ochEl för13 värme- vatten-gas- 0,160,24elforsörjning

fossilaskatteuttagDifferentierat14
2,613,27bränslen
2,432,67biobränslenSkattebefrielse15

örekWhvärmeverk med 9tillBidrag16
0,320,32industrintilllevererad värme

energiskattför allmänavdragHalvt17
förförbrukatsbränslepå som

samtidigvidproduktion vänneav
skattepliktigochproduktion värmeav 0,1kraftvärmeanläggning 0,1kraft ielektrisk en

-5,63-0,49 3,570,5Koldioxidskatt

och 3SNI 1,2Förbrukning inom
produktionvidBränsle åtgår1 som 0,66-0,23elkraftav 1,022+3Förbrukning inom SNI2

Förbrukning inom SNI l3
-0,l-0,26skogsbruk-jord- 0 0,06växthusnäringeninomFörbrukning4

hushållssektornochTjänste-
Förbrukning inom tjänste-

-2,15hushållssektomo -3,38transportsektomdiesel inomBensin6 0
bränslekoldioxidskatt påAvdrag för7

0,220,08metallurgiskaföråtgätt processersom
bränslekoldioxidskatt påforAvdrag8

0,170,06SNI 2-3inomförbrukatssom
Övrig transportsektor

0,61flygbränsle förförSkattebefrielse9
0,77sjöfartutrikesSkattebefrielse för10
0,060,36sjöfartför inrikesSkattebefrielse11
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Saldopåverkande nettoavvikelser

Förslag Alternativ

Förmån Sanktion Fönnán Sanktion

Energiskatt 9,04 -0,34 13,46 -18,84
Förbrukning SNI 1,2 och 3inom

Förbrukning inom SNI jord-1
skogsbnxk -0,34 -0,130

2 Förbrukning biobränslen SNI 2+3 2,9av
Förbrukning fossila bränslen3 av
SNI 2+3 1,59
Förbrukning elkrañ SNI4 2+3 3,29av

Inrikes transporter
Skatt diesel5 på 3,23 -l,32

6 Skatt bensinpå -16,94
Skattebefrielse7 for bandriñ 0,66 0,15

8 Skattebefrielse inrikes sjöfart 0,24 0,05
flyg9 Skattebefrielse inrikes 0,56
sjöfart10 Skattebefrielseutrikes 0,72

Uänste- och hushållssektørn
Eltörbrukning för tjänste-11 o
hushällssektom -0,45
Eltörbrukning i12 norrlandskommuner 0,33 0,28

13 El för ochvärme- vatten-gas-
elförsörjning 0,18 0,12

14 Differentierat skatteuttag fossila
bränslen 2,08 1,66

15 Skattebefrielsebiobränslen 2 1,82
16 Bidrag till värmeverk med 9 örekWh

levererad till industrin 0,24 0,24värme
17 Halvt avdrag för allmän energiskatt

förbrukatspå bränsle för produktionsom
samtidigvid produktionvärmeav av

skattepliktigoch elektrisk kraftvärme
i krañvärmeanläggning 0,08 0,08en

Koldioxidskatt 0,56 -0,19 2,67 -3,68

Förbrukning SNI 1,2 och 3inom
l Bränsle åtgår vid produktionsom

elkrañ 0,18 0,49av
2 Förbrukning inom SNI 2+3 0,77
3 Förbrukning inom SNI jord-1 0-skogsbruk -0, l 9 -0,1
4 Förbrukning inom växthusnäringen 0,04

jänste- och hushållssektarn
5 Förbrukning inom tjänste- o

hushållssektom -l,52
6 Bensin diesel inom transportsektorn -2,06o

Avdrag för koldioxidskatt7 på bränsle
för metallurgiskaåtgått 0,06 0,17som processer

8 Avdrag för koldioxidskatt bränslepå
förbrukats inom SNI 2-3 0,05 0,13som

Övrig transportsektor
Skattebefrielse för för flyg9 bränsle 0,46
Skattebefrielse för utrikes sjöfart10 0,57
Skattebefrielse för inrikes sjöfart11 0,27 0,04
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förmånerKartläggning statliga och vissaav
skattesanktioner

denna bilaga de statliga förmånerna vissaI och skattesanktioneranges
enligt det förslag till redovisning utredningen bilaganAvpresenterar.

enskilda förmånernaframgår vilka de inom varje politikområde.är
Uppgifterna ligger sedan till grund för de aggregerade samman-
ställningar finns redovisade i avsnitt i4 huvudtexten.som

Beloppen i denna bilaga uttryckta i tusentals kronor och visarär
för utfallet innevarande år.en prognos

Kartläggningen har gjorts utifrån den för budgetåretprognos
199495 presenterades i budgetpropositionen i januari 1995.som

informationenHuvuddelen har tagits från det statsbudgetsystemav
används inom Finansdepartementets budgetavdelning och byggersom

därmed på klassificeringar gjorts statligade där. de förmånerFörsom
inte redovisas statbudgeten har uppgifter hämtats frånöversom

fonderna frågaRiksgäldskontoret eller de det ärsom om.
Indelningen i politikområden också hämtad från statsbud-är

tidigareoch har i den lånsiktigagetsystemet presenterats t ex
konsekvenskalkyleni kompletteringspropositionen Indelningen1994.
i politikområden inte alltid given. framtidaVid användningär av
förmånsredovisningen utgår utredningen från löpandeatt en an-

skerpassning till vilka relevanta indelningar aktuella. Metod-ärsom
mässigt klassas varje förmån tillhörande polikområdevisstettsom

mindre del anslag kan tyckas ingå iäven t ett ett annat.om en av ex
Någon beräkning indelning imed de för riksdagens budgetbe-

föreslagna utgiftsomrâdenredning har inte gjorts i utredningsarbetet
eftersom Finansdepartementets statsbudgetsystem inte färdig-ännu
ställts för detta.

Utredningen bedömningen förmånernas form vad gäller dengör att
statliga konsumtionen egentligen inte behöver specificeras på löner,
hyror Så emellertid statsbudgetsystemet idag uppbyggt. Vidärosv.
vidare-utvecklingen förmånsredovisningen bör detta kunna åtgärdasav
och den sammanlagda konsumtionsutgiften för varje förmån enkelt
kunna erhållas. redovisning finns i denna bilaga dåDen skulle blisom
kortare och överskådlig.mer

kolumn med % i huvudet, dvs före beloppen, visarDen som anges
förmånenhur del har den aktuella formen. Exempelvisstor av som

formenkan förmån till hälften ha statlig konsumtion medanen av
hälften transfereringar.andra har formen av
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skatteavvikelserna finns de för vilka det inte någotBland anges
beror på storleken inte kunnat beräknas. ändåbelopp. Det Det äratt

avvikelser finns för uppnåvärdefullt dessa deävenatt att attse
målen inom olika områden därför de tagitspolitiska och har med i

redovisningen. framgår bilaga redovisningen skatte-Som 4 ärav av
sanktioner heller inte fullständig dessa har bara tagits framännuutan

punktskatteområdet. gäller punktskatterpå Beloppen vad avser
kalenderåret 1995

statsbudgeten finns antal k 1000-kronorsanslag. iDessaI ärett s
förtill kronor antingen det anslag förbudgeten 1000 ärupptagna att

myndigheter med avgiftsfinansierad verksamhet och således intesom
via statsbudgeten inte belastafinansieras och därmed ska anslslagen

anslag inte går budgetera anslag föreller det äratt att tsom som ex
täckande förluster i anledning statliga garantier.av av

slutligenbör uppmärksammas i den gjordesDet att prognos som
årsskiftet och redovisningen i bilagan bygger på finnsvid som

Sveriges avgift till med däremot inte deEU stödännumen som
frånkommer gå till Sverige. båda finnsEU När strömmamaatt

redovisade bör de belopp i redovisningen for Sverigessom anges
avgift reduceras vad kommer tillbaka till landet formed attsom

dubbelräkning.undvika
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Försvar

ÖRMÅNF PROGNOS

Konsumtion 38 029724
Löner
Försvarsmakten 12 039 390
Fortifikationsverket 0

materielverkFörsvarets 0
Vämpliktsverket 69 516
Militärhögskolan 44 795
Försvaretsradioanstalt 144 792
ÖCB: Civil ledning och samordning 54 474
ÖCB: Tekniska i lednings-åtgärder

33 120systemet m m
Civilbefälhavama 22 428
Befolkningsskydd och räddningstjänst 315 304
Förebyggandeåtgärder jordsked och andramot

naturolyckor 9 000
Ersättning för verksamhet vid

räddningstjänst 350m.m.
Vapenfristyrelsen 9 871
Vapenfristyrelsen: Vapenfria

tjänstepliktiga 45 500
Styrelsen för psykologiskt försvar 1095
ÖCB: Försörjning med industrivaror 04925
ÖCB: till följdTäckande förlusterav av

statliga beredskapsgarantier 0m.m.
Krigsarkivet 6 516

försvarshistoriskaStatens 16 308museer
Kustbevakningen 185 020

forskningsanstaltFörsvarets 0
Försvarsforskning: Hänsynstagandetill A- B-

och C-stridsmedel 33 852m.m.
Strategisk försvarsforskning 9 300
Försvarshögskolan 3 150
Försvaretspersonalnämnd 1 664
Flygtekniska försöksanstalten 8 028

försöksanstalten:Flygtekniska Avgiftsñnansierad
verksamhet 0

Myndigheten för avveckling vissa verksamheterav
inom totalförsvaret 0005

Vissa mindre nämnder 160
Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd 312l
Totalförsvarets chefsnämnd 224
Delegationen för planläggning efterforsknings-av

byråns verksamhet 928
Funktionen hälso- och sjukvård m m

i krig 1 500
Beredskapslagring utbildning föro m m

hälso sjukvård i krig 37 800o
Vägverket: Försvarsuppgiñer 8 000

FörsvarsuppgifterBanverket: 6102
Överstyrelsen Åtgärderför civil beredskap: inom

den civila delen totalförsvaret . G 510av
Beredskapslagring olja:av

Förvaltningskostnader A 2 800



Bilaga 551995:36SOU

Hyror
364 830Försvarsmakten

0materielverkFörsvarets
9311Vämpliktsverket
4451Militärhögskolan

4 022radioanstaltFörsvarets
23 219ÖCB: samordningledning ochCivil

920ÖCB: ledningssystemetåtgärder iTekniska m.m.
2 492Civilbefälhavama

71 660iräddningstjänstochBefolkningsskydd
och andrajordskedåtgärderFörebyggande mot

250naturolyckor
10räddningstjänstvidverksamhetErsättning för m.m.

1 128Vapenfristyrelsen
1 168försvarpsykologisktförStyrelsen

35 553ÖCB: åindustrivarorFörsörjning med
2 450ÖCB: åtgärderIndustriella

181Krigsarkivet
453försvarshistoriskaStatens museer 22 330Kustbevakningen

Hänsynstagandetill B-A-Försvarsforskning:
0921C-stridsmedeloch m.m. 300försvarsforslmingStrategisk

90Försvarshögskolan
223försöksanstaltenFlygtekniska

19 501krigsjukvård iochhälso-Funktionen m.m. 4 200Förvaltningskostnaderolja:Beredskapslagringav

materiel anläggningarFörsvarets o 12 404 220Försvarsmakten
OmaterielverkFörsvarets

58567Värnpliktsverket
46553Militärhögskolan
770140radioanstaltFörsvarets
36030ÖCB: ledningssystemetåtgärder iTekniska m.m.

och andrajordskedFörebyggandeåtgärder mot
7507naturolyckor
400räddningstjänstvidverksamhetErsättning för m.m.

6 335Krigsarkivet
40215försvarshistoriskaStatens museer

tillHänsynstagande A-Försvarsforskning:
40 404C-stridsmedelochB- m.m. 11 100försvarsforskningStrategisk

2403Försvarshögskolan
924lpersonalnämndFörsvarets

7 582törsöksanstaltenFlygtelmiska
185nämnderVissa mindre
5171tjänstepliktsnämndTotalförsvarets
259chefsnämndTotalförsvarets

eñerforsknings-planläggningförDelegationen av l 073verksamhetbyråns

Övriga yänsteinköpochvaru- 920s 755Försvarsmakten
300Utredningar mm 0Fortifikationsverket
0materielverkFörsvarets

38 620Vämpliktsverket
33 235Militärhögskolan

44080radioanstaltFörsvarets
71610ÖCB: samordningledning ochCivil

20 240ÖCB: i ledningssystemetTekniska åtgärder m.m. 10 324Civilbefälhavama
279 474räddningstjänstBefolkningsskydd och

22 685Skyddsrum m.m.
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Förebyggandeåtgärder jordsked och andramot
naturolyckor 5 750

Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst 170m.m.
Vapenfristyrelsen 3 102
Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga 80 600
Styrelsen för psykologiskt försvar 8 175
ÖCB: Försörjning med industrivaror 18 584
ÖCB: Industriella åtgärder 8 750
ÖCB: Kapitalkostnader 168 000
OCB: Täckande förluster till följd statligaav av

beredskapsgarantier 0m.m.
Krigsarkivet 6203
Statens försvarshistoriska 9 513museer
Kustbevakningen 66 990
Försvarets forskningsanstalt 0
Försvarsforskning: Hänsynstagandetill A-

B- och C-stridsmedel 25 116m.m.
Strategisk försvarsforskning 6 900
Försvarshögskolan 1 800
Flygtekniska försöksanstalten 4 683
Flygtekniska försöksanstalten:Avgiñsfinansierad

verksamhet 0
Utredning allvarliga olyckor 900av
Funktionen hälso- och sjukvård i krig 54 001m.m.
Beredskapslagr utbildn för hälso sjukvård i krig 12 6000 mm 0
Vägverket: Försvarsuppgifter 12 500
Banverket: Försvarsuppgiñer 37 411
Överstyrelsen Åtgärderför civil beredskap: inom

den civila delen totalförsvaret 4 489avÅtgärder inom delfunktionen Elkrañ 18 240
Beredskapslagring olja: Förvaltningskostnader 60 900av

Reparation och underhåll exkl löner
Försvarsmakten 2 980188
Försvaretsmaterielverk O
Vämpliktsverket 9 655
Militärhögskolan 8 670
Försvarets radioanstalt 20 110
ÖCB: Civil ledning och samordning 893
ÖCB: Tekniska åtgärder i ledningssystemet 4 600m.m.
Civilbefälhavama 356
Befolkningsskydd och räddningstjänst 14 332
Förebyggandeåtgärder jords ed och andramot

naturolyckor 5001
Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst 50m.m.

förStyrelsen psykologiskt försvar 146
Krigsarkivet 905
Statensförsvarshistoriska 2652museer
Kustbevakningen 22 330
Försvarsforslming: Hänsynstagandetill A-

B- och C-stridsmedel 6 552m.m.
Strategisk försvarsforskning 8001
Försvarshögskolan 450
Flygtekniska försöksanstalten 115l
Vägverket: Försvarsuppgiñer 0001
Banverket: Försvarsuppgiñer 870
Beredskapslagring olja: Förvaltningskostnader 2 100av

förLöner och underhållreparation
Ersättningar för kroppsskador 100 20074

Investeringar 870 615
lnvesteringslöner
Vägverket: Försvarsuppgifter 0001
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Investeringar
729 660Försvarsmakten

2002Utredningar mm 0Fortifikationsverket
0materielverkFörsvarets

8623Vämpliktsverket
2 890Militärhögskolan

044sradioanstaltFörsvarets
1 840ÖCB: ledningssystemetåtgärder iTekniska m.m.

35 830räddningstjänstBefolkningsskydd och
andrajordsked ochFörebyggandeåtgärder mot

500naturolyckor
ÖCB: statligatill följdförlusterTäckande avav 0beredskapsgarantier m.m. 362Krigsarkivet

906försvarshistoriskaStatens museer 22 330Kustbevakningen
0forskningsanstaltFörsvarets

tillHänsynstagande A-Försvarsforslming:
1842C-stridsmedelochB- m.m. 600försvarsforskningStrategisk
180Försvarshögskolan
104personalnämndFörsvarets
446försöksanstaltenFlygtekniska

Avgiñsfinansieradtörsöksanstalten:Flygtekniska
verksamhet

10nämndermindreVissa
tjänstepliktsnämndTotalförsvarets

14chefsnämndTotalförsvarets
efterforsknings-planläggningförDelegationen av 58verksamhetbyråns

30 800i krigsjukvårdför hälsoBeredskapslagr utbildn ommo 24 000FörsvarsuppgiñerVägverket:
2 610FörsvarsuppgiñerBanverket:

ÅtgärderÖverstyrelsen inom dencivil beredskap:för
102htotalförsvaretcivila delen av

760 569Transfereringar
Hushåll

9311Värnpliktsverket
4 022radioanstaltFörsvarets

920ÖCB: i ledningssystemetTekniska åtgärder m.m.
75931Skyddsrum m.m. andrajordsked ochåtgärderFörebyggande mot
250naturolyckor

10räddningstjänstverksamhet vidförErsättning m.m.
inomförsvarsorganisationertill frivilligaStöd

66 196totalförsvaret
181Krigsarkivet
453försvarshistoriskaStatens museer 90Försvarshögskolan
223försöksanstaltenFlygtekniska

konsumtionStatliga bolag
40071luñfartfor civilBeredskap
600lÅtgärder Elkraftdelfunktioneninom

9 074Skyddsrum m.m.
sjukvårdutbildn för hälsoBeredskapslagr ommo 20039i krig

bolag konsumtionPrivata
960Åtgärder Elkraftdelfunktioneninom
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Privata bolag investeringar
Skyddsrum 40 181 480m.m.ÖCB: Försäljning med industrivaror l 616ÖCB: Industriella åtgärder 65 22 750Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 33 10 560

Kommuner konsumtion exkl län
Skyddsrum 149 721m.m.ÖCB: Industriella åtgärder 0501
Funktionen hälso- och sjukvård i krig 28 501m.m.Beredskapslagr utbildn för hälso sjukvård i krig 40010 mm 0Åtgärder inom delfunktionen Elkrañ 640

Kommunerför investering
Skyddsrum 58 981m.m.
Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga 2 600
Funktionen hälso- och sjukvård i krig 5004m.m.
Beredskapslagr utbildn för hälso sjukvård i krig 18 2000 mm 0Vägverket: Försvarsuppgiñer 2 000

Statliga och föreningarorganisationer
Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst 10m.m.Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga 1 300
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom

totalförsvaret 33 32 604
Försvaretspersonalnämnd 29 5081
Vissa mindre nämnder 29 145
Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd 1 189
Totalförsvarets chefsnämnd 29 203
Delegationen för planläggning eñerforsknings-av

byråns verksamhet 29 841

Privata organisationer och föreningar
Funktionen hälso- och sjukvård i krig 0009m.m.Vägverket: Försvarsuppgitter 500l

Finansiella transaktioner 558 000
Lån
Funktionen hälso- och sjukvård i krig 22 33 001m.m.Beredskapslagring olja: Kapitalkostnader 100 220 000av
Beredskapslagring
Inköp livsmedel för beredskapslagring 100 000av 75mm
Kostnader för beredskapslagring livsmedel 100 210 000av mmBeredskapslagring industriellaoch åtgärder 100 19 999

Skatteförmåner
Värnpliktigas förmåner 100
Dagpenning reputbildning 100

SUMMA 40 913 212
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Rättsväsende

PROGNOS%FÖRMÅN

60318 524Konsumtion
Löner

9 480valAllmänna
36032766Rikspolisstyrelsen

384 800Säkerhetspolisen
019Polishögskolan

7053269laboratoriumkriminaltekniskaStatens
61078879 7polisorganisationenLokala
4241867Riksåklagaren
80345282Åklagarmyndighetema
1694163Domstolsverket
730780lDomstolama m.m. 74 55171Kriminalvårdsstyrelsen
0002 17558Kriminalvården

6 37551myndighetenRättshjälps
080Uppdragsverksamhetadvokatbyráer:Allmänna

6 59960Driftbidragadvokatbyråer:Allmänna
78 309domstolskostnaderVissa mm 692313rättsväsendetkosmader forDiverse
4 04954Justitiekanslern

16 56776Datainspektionen
660459FörvaltningskostnaderBrottsoffermyndigheten:
42070Gentekniknämnden
450Jämställdhetsombudsmannenm.m. 13 55891Arbetsdomstolen
530Patentbesvärsrätten
595358Marknadsdomstolen

Hyror
68039Rikspolisstyrelsen

48 10010Säkerhetspolisen
017Polishögskolan

16213laboratoriumkriminaltekniskaStatens
310887polisorganisationenLokala
225519Riksåklagaren
2205510Åklagarmyndighetema
842712Domstolsverket

457 90218Domstolarna m.m. 11 550llKriminalvårdsstyrclsen
00037510Kriminalvården

2 00016myndighetenRättshjälps
650l15Driftbidragadvokatbyråcr:Allmänna
75010Justitiekanslern

2 18010Datainspektionen
12020Gentekniknämnden
980l22.lämställdhetsombudsmannenm.m. 300550Patentbesvarsrätten

1 92231Marknadsdomstolen

Övriga tjänsteirzkäpochvaru- 86 90055valAllmänna
5004100författningssamlingSvensk

10 000100brottslighetekonomiskInformation om 800124100i EUmedlemsskapsvensktFolkomröstning om 16010421Rikspolisstyrelsen
05024Säkerhetspolisen

063Polishögskolan
636614laboratoriumkriminaltekniskaStatens
90098510polisorganisationenLokala
750210Riksáklagaren

44 1768Åklagarmyndighetema
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Domstolsverket 21 13 723
Domstolama 8 203 512m.m.
Kriminalvårdsstyrelsen 13 13 650
Kriminalvården 28 l 050 000
Utlandstransporter 100 215 000
Rättshjälps myndigheten 32 4 000
Allmänna advokatbyráer: Uppdragsverksamhet 15 0
Allmänna advokatbyråer: Driñbidrag 25 2 750
Vissa domstolskostnader 67 158 990mm
Diverse kostnader för rättsväsendet 22 6 248
Justitiekanslern 33 2 475
Datainspektionen 13 2 834
Brottsoffermyndigheten: Förvaltningskostnader 40 3 159
Gentelcnilaiämnden 10 60
Jämställdhetsombudsmannen 72 6 480m.m.
Arbetsdomstolen 8 l 192
Patentbesvärsrätten 43 4 558
Marknadsdomstolen 1l 682
Utrustning för polisväsendet 64 2977m.m.

Reparation och underhåll exkl löner
Rikspolisstyrelsen 4 19 840
Polishögskolan l 0
Statenskriminaltekniska laboratorium 2 948
Lokala polisorganisationen 2 197 180
Riksáklagaren 3 825
Domstolama l 25 439m.m.
Kriminalvården l 37 500
Justitiekanslern 1 75
Arbetsdomstolen l 149
Utrustning for polisväsendet 2 228m.m.

Löner för underhållreparation 0
Diverse kostnader för rättsväsendet 62 17 608

Investeringar 230 521
Rikspolisstyrelsen 1 9604
Säkerhetspolisen 5 24 050
Statenskriminaltekniska laboratorium 2 948
Domstolsverket 3 1 960
Domstolama 3 76 317m.m.
Kriminalvårdsstyrelsen 5 5 250
Kriminalvården 3 112 500
Allmänna advokatbyráer: Uppdragsverksamhet 5 O
Justitiekanslern 2 150
Datainspektionen 1 2 l 8
Brottsoffennyndigheten: Förvaltningskostnader 1 79
Patentbesvärsrätten 2 212
Utrustning för polisväsendet 34 3 877m.m.

Transfereringar 2 287 853
Hushåll
Diverse kostnader för rättsväsendet 3 852
Brottsoffermyndigheten: Ersättn för skador

på grund brott 96 48 000av

Privata bolag konsumtion
Rättshjälpskostnader 100 800 001
Brottsoffermyndigheten: Ersättn för skador

pâ grund brott 2 1 000av
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exkl lönkonsumtionKommuner
kommunalaviss verksamhet inom detBidrag till

l 438 000skolväsendetm.m.

ochföreningarPrivata organisationer
61 620Allmänna val

653Domstolsverket
för skadorBrottsoffermyndigheten: Ersättn

000lgrund brottpå av

Internationella transfereringar
2 600sammanslutningarinternationellatill vissaBidrag mm

66 363transaktionerFinansiella
Lån

275Riksáklagaren
I 25myndighetenRättshjälps
90Jämställdhetsombudsmannenm.m.

21 109 341SUMMA
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Tull och skatt

FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 7 421 001
Löner
Riksskatteverket 308 608
Skattemyndighetema 2 907 190
Kronofogdemyndighetema 796 509
Tullverket 918 001

Hyror
Riksskatteverket 43 398
Skattemyndighetema 626 164
Kronofogdemyndighetema 13 159 302
Tullverket 10 127 500

Övriga och Uânsteinköpvaru-
Riksskatteverket 23 110 906
Skattemyndighetema 19 849 794
Kronofogdemyndighetema 19 232 826
Förrättningskostnader 100 65 000m.m.
Ersättning för kostnader i ärendenoch mål skatt 100 10 000om mm
Tullverket 15 191 250

Reparation och underhåll exkl lön
Riksskatteverket 8224
Skattemyndighetema 44 726
Kronofogdemyndighetema 12 254
Tullverket 12 750

Finansiella transaktioner 109 200
Lån
Riksskatteverket 14 466
Skattemyndighetema 44 726
Kronofogdemyndighetema 24 508
Tullverket 25 500

SUMMA 7 530 201
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samverkaninternationellochUtrikesförvaltning

FÖRMÅN PROGNOS%

2 744 024Konsumtion
Löner

45035 597Utrikesförvaltningen
855samarbeteNordiskt

752776Utredningar mm 2103besökOfficiella mmÖvriga 2107organisationerinternationella mm 56040 332verksamhetFredsbevarande
70836 21institutetSvenska
6684 lKommerskollegium
10053verksamhetExportfrämjande

3 82675Krigsmaterielinspektionen
4004integrationEuropeiskinfoinsatserMedel för om 9063Europainformation m.m.

utrikespolitiskainsatser detoch andra påUtredningar
25050 1området

080utlandsstyrkaFörsvarsmaktens m.m. 2401medlemskap i Unescoför SverigesKostnader m.m.
84565Internationellt samarbetemm

Hyror
256 05015Utrikesforvaltningen

9 04515institutetSvenska
68352 21Kommerskollegium
4088Krigsmaterielinspektionen
8006 1regelverköversättning EGsforMedel av

Övriga och tjänsteinköpvaru- 853 50050Utrikesforvaltningen
331100Kursdifferenser
501100 15Honorärkonsuler
61495 1samarbeteNordiskt
02010 lUtredningar mm 97 6 790besökOfficiella mm
45utlandet 1medborgareibistånd svenskaEkonomiskt t mm

84060 498verksamhetFredsbevarande
18 09030Svenska institutet
9 93672i utlandetinformation Sverigevrig om 17 51342Kommerskollegium

900117verksamhetExportfrämjande
86717Krigsmaterielinspektionen

26 10287EGs regelverköversättningMedel for av 3 50035integrationinfo.insatser EuropeiskMedel för om 10 86836Europainformation m.m.
utrikespolitiskainsatser detUtredningar och andra på

25050 1området
015utlandsstyrkaFörsvarsmaktens m.m. 4802iSverigesmedlemskap UnescoKostnader for m.m.

45535samarbeteInternationellt mm

underhåll exkl lönerochReparation
8093 1institutetSvenska
417lKommerskollegium

2 517Investeringar
417lKommerskollegium
1007 2EGs regelverkför översättningMedel av

05utlandsstyrkaFörsvarsmaktens m.m.
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Transfereringar 680 8251
Hushåll
Utredningar 4 408mm
Ekonomiskt bistånd svenskamedborgare i utlandett 99 4 455mmSvenska institutet 12 2367

Statliga bolag konsumtion
Kostnader för statsstöddexportkreditgivning genom

SvenskAB Exportkredit 100 30 000
Kostnader för statsstöddexportkreditgivning avseende

fartygexport 100 8 000av m.m.
Ersättning för kostnader för fömiánlig kreditgivnextra

till u-länder 100 50 000

Privata bolag konsumtion
Radioprogram verksamhet för utlandet 100 30017

vrig information Sverige i utlandet 1 138om
Europainformation 1 302m.m.

Statliga och föreningarorganisationer
Utredningar 3 306mm

vrig information Sverige i utlandet 10 1 380om
Exponfrämjande verksamhet 90 153 000
Information och studier säkerhetspolitik ochom

fredsfrämjande utveckling 10 2 065
Bidrag till WHO-enheten för rapportering avläkemedelsbiverkningar 100 2 600

Privata och föreningarorganisationer
vriga internationella organisationer 72 1602mmSvenska institutet 2 206l
vrig information Sverige i utlandet 16 2 208om

Medel for infoinsatser Europeisk integration 61 1006om
Europainformation 60 18 114m.m.
Information och studier säkerhetspolitik ochom

fredsfrämjande utveckling 90 18 581

Internationella transfereringar
Utredningar 7 714mm
Förenta nationerna 100 370 000
Nordiska ministerrådet 100 360 000
Europarådet 100 30 200
Organisationen för ekonomiskt samarbeteoch

utveckling OECD 100 22 600
Europeiska frihandels sammanslutningenEFTA 100 130 000
Organisationer för internationell handel och

rávarusamarbete. 100 10 000m.m.
Internationell rávarulagring 100 1 800

vriga internationella organisationer 21 630mmKonferensen säkerhet och samarbetei Europa ESK 100 32 898om
Svenska institutet 2 l 206
Övrig information Sverige i utlandet l 138om
Exportkreditnämnden täckande vissa utgifter förav

skadeersättningar 100 237 002
Bidrag till WHO 100 29 800
Höjning grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken 100 41 900av
Samarbete infonnationstjänster inom föravs ramen

EES-avtalet 100 11 000
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco 97 28023m.m.Bidrag till vissa internationella organisationer 100 99935mmInternationella avgifter 100 16 100

SUMMA 4 427 366
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förvaltningCentral

PROGNOS%FÖRMÅN

2035 371Konsumtion
Löner

KungligadetochMajzt KonungensHans
10030hovhållningHusets

26 460Driñskostnaderslotten:kungligaDe
222husgerådskammarenKungliga

995 566Regeringskanslietm.m. 9 520lokalförsörjningsverkStatens
0fastighetsverkStatens

00080AvvecklingskostnaderByggnadsstyrelsen:
41837RGKü-örvaltningskosmader

0verksamhetutlåningsRGK:In- och
123 326Riksrevisionsverket

840Utvecklingsarbete
47 810till StatskontoretUppdrag

0UppdragsverksamhetStatskontoret:
305 640register ochStatistikSCB: prognoser 0UppdragsverksamhetSCB:

1arbetsgivarverkStatens
2 660stabsuppgifterdisposition för vissaregeringensTill

0pensionsverkochlöne-Statens
3 686Sametinget

100uppfinningararbetstagaresnämnd forStatens
3802Utredningar mm l 164Utredningar mm l 382 922Länsstyrelsernam.m. 60015MyndighetsuppgifterKammarkollegiet:

0UppdragsverksamhetKammarkollegiet:
staligtfömyelsefonder dettill påBidrag

750omrâdetreglerade
4 740Ungdomsstyrelsen

7101Utredningar mm 000225partierochRiksdagensledamöter m.m. 120SverigeRiksdagsutskottens utomresor 678förlagsverksamhetRiksdagens
8763JustitieombudsmännenombudsmänRiksdagens

9 521kanslioch derasrevisorerRiksdagens

Hyror
19 320 606Regeringskanslietm.m. 15 98047lokalforsörjningsverkStatens

001100 95lokalkostnadermerkostnaderforTäckning mmav 00217 12RGKzFörvaltningskostnader
63315Riksrevisionsverket
280Utvecklingsarbete

020arbetsgivarverkStatens
20 760stabsuppgiñervissadisposition förregeringensTill

194Sametinget
179 60010Länsstyrelsernam.m. 4 08017MyndighetsuppgifterKammarkollegiet:

det staligtfömyelsefondertillBidrag
2502områdetreglerade

74 20053byggnaderRiksdagens m.m. 28 69 244förvaltningskostnaderRiksdagens

Övriga yänsteinköpochvaru- 294Driñskostnaderslotten:kungligaDe
6541096husgerádskammarenKungliga
480337Regeringskanslietm.m. 4 999100regeringskanlietförändamålGemensamma m.m.

8 16024lokaltörsörjningsverkStatens
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fastighetsverkStatens
vidRestaureringsarbeten de kungliga

slotten och rikets tästningar 50 000
Byggnadsstyrelsen:Avvecklingskostnader 00015
RGK:Förvaltningskostnader 21 180
RGK:In- och utlånings verksamhet
Riksrevisionsverket 31 266
Utvecklingsarbete 26 319

tillUppdrag Statskontoret 20 490
Statskontoret: Uppdragsverksamhet 0

StatistikSCB: register och 33 960prognoser
SCB: Uppdragsverksamhet
Statensarbetsgivarverk
Till regeringens disposition för vissa stabsuppgifter 380
Statenslöne- och pensionsverk
Externa arbetstagarkonsulter 0004
Sametinget 4 753
Utvecklingsarbete inom Utbildnings-

departementetsområde 16 500
Statensförlikningsmannaexpedition 6991
Utredningar 850mm
Utredningar mm
Länsstyrelserna 197 560m.m.
Kammarkollegiet: Myndighetsuppgiñer 4 080
Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet

tömyelsefonderBidrag till det staligtpå
reglerade området 18 499

Ungdomsstyrelsen 1603
Lotterinämnden 4 655
Utredningar 9 575mm
Riksdagens ledamöter och partier 108 750m.m.
Riksdagsutskottens Sverige 5 881utomresor
Riksdagensförlagsverksamhet 31 865
Riksdagensbyggnader 18 200m.m.
Riksdagensförvaltningskostnader 24 730
Riksdagensombudsmän Justitieombudsmannen 21 964
Riksdagensrevisorer och deraskansli 2 142

Reparation och underhåll exkl löner
kungliga slotten: DriñskostnaderDe 1 470

Kungliga husgerádskammaren 222
lokaltörsörjningsverkStatens 340

Länsstyrelserna 17 960m.m.
Riksdagensförvaltningskostnader 82561

f underhållLöner rep 0
Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter 240
Lotterinämnden 8 645
Riksdagensförlagsverksamhet 678
Riksdagensbyggnader 47 600m.m.
Riksdagensförvaltningskostnader 91 501

Investeringar 69 906
kungliga DriftskostnaderDe slotten: 1 176

Regeringskansliet 33 748m.m.
fastighetsverkStatens 0

AvvecklingskostnaderByggnadsstyrelsen: 0005
Riksrevisionsverket 3 474
Statskontoret:Uppdragsverksamhet
SCB: Uppdragsverksamhet

och pensionsverkStatenslöne-
Sametinget 388
Utredningar 170mm
Länsstyrelserna 17 960m.m.
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0UppdragsverksamhetKammarkollegiet:
staligtfömyelsefonder detpåtillBidrag

500områdetreglerade
114Utredningar mm 678forlagsverksamhetRiksdagens

6 460JustitieombudsmannenombudsmänRiksdagens
238kanslioch derasrevisorerRiksdagens

178 289Transfereringar
Hushåll

132 500100anslagavtalsstyrdaVissa
41 25011och partierledamöterRiksdagens m.m.

bolag konsumtionStatliga
300100NordbankeniägarinsatserStatliga mm

staligtdetfömyelsefonder påtillBidrag
3 000regleradeområdet

föreningarochStatliga organisatoner
194Sametinget

ochföreningarPrivata organisationer
485Sametinget

transfereringarInternationella
560Utvecklingsarbete

180 0002transaktionerFinansiella
Lân

200 000100 lABVasakronan mrn 500 000100Akademiska hus
000100 480fastighetsverkStatens

799 3987SUMMA

9 l5-0409
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Miljöskydd naturvård och energi
FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 997 773
Löner
Östersjösamarbete trafik och mijö 4 000om
Främjande biobränsle användning 100av
Information och utbildning 10m.m.
Statensnaturvårdsverk 192 000
Bidrag till miljöarbete 4 500
Bidrag till kalkningsverksamhet sjöar och vattendrag 120 000av
Investeringar inom miljöområdet 1 800
Landskapsvårdandeåtgärder 7 500

ÖstersjöregionenMiljöinsatser i 800
Koncessionsnämndenför miljöskydd 11 551
Kemikalieinspektionen 0
Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen 9 477
Bidrag enligt internationella miljökonventioner

och avtal 400m.m.
Visst internationellt miljösamarbete l 845
Statensstrålskyddsinstitut 35 250
Statenskärnkrañinspektion: Förvalmingskostnader 37 596
Statenskämkrañinspektion: Kämsåkerhetsforskning 663
Statensva-nämnd 281

Hyror
Information och utbildning 30m.m.
Statensnaturvårdsverk 32 000
Koncessionsnämndenför miljöskydd 837
Bidrag enligt internationella miljökonventioner

och avtal 80m.m.
Visst internationellt miljösamarbete 369
Statensstrålskyddsinstitut 2 250
Statenskämkrañinspektion: Förvaltningskostnader 3 525
Statensva-nämnd 2 016
Övriga och yänsteinkäpvaru-Östersjösamarbete trafik och mijö 750om
Främjande biobränsle användning 1 500av
Information och utbildning 961m.m.
Vissa åtgärder för effektivare användning energi 24 000avÅtgärder för energieffektivisering i bl.a.m.m.

och Baltikumsteuropa 500
Statensnaturvårdsverk 160 000
Bidrag till miljöarbete 46 500
Bidrag till kalkningsverksamhet sjöar och vattendrag 22 500av
Investeringar inom miljöområdet 9 000
Landskapsvárdandeåtgärder 50 000
Saneringoch återställning miljöskadade områden 100 30 000avÖstersjöregionenMiljöinsatser i 3 200
Koncessionsnämndenfor miljöskydd 3 348
Kemikalieinspektionen 0
Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen 1 543
Bidrag enligt internationella miljökonventioner

och avtal 2 800m.m.
Visst internationellt miljösamarbete 12 915
Statensstrålskyddsinstitut 36 000
Statenskärnkrañinspektion: Förvaltningskostnader 17 035
Statenskämkrañinspektion: Kämsäkerhetsforskning 64 311
Visst internationellt samarbetei fråga om

kämsäkerhet 387m.m.
åtgärder för dalälvenatt 2 000rena
Statensva-nämnd 2 391
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exkl löneroch underhållReparation
502miljöskyddförKoncessionsnåmnden
750ustrålskyddsinstitutStatens

underhållochförLöner reparation
36 00020miljöområdetinomInvesteringar

140 417Investeringar
250trafik och mijöstersjösamarbeteom 4 000naturvårdsverkStatens

7 500vattendragsjöar ochkalkningsverksamhettillBidrag av 000126inom miljöområdetInvesteringar
5002åtgärderLandskapsvårdande
167för miljöskyddKoncessionsnärnnden

0Kemikalieinspektionen

053 269lTransfereringar
Hushåll

33 00020energiteknikförInsatser ny 14 40020EnergiteknikfondentillBidrag
69 172 501åtgärderLandskapsvårdande

bolag konsumtionStatliga
2 000energianvändningeffektivareåtgärder forVissa av

bolag konsumtionPrivata
anledning statligaförluster iTäckande avav 2 37882energiområdetgarantier inom

28 00028energianvändningför effektivareåtgärderVissa av
Åtgärder i bl.a.energieffektiviseringfor m.m.

Östeuropa 4 000Baltikumoch
17 500Landskapsvårdandeåtgärder

bolag investeringarPrivata
235 00094energiteknikBidrag för ny 800778användningbiobränsleFrämjande av 29 000energianvändningåtgärder för effektivareVissa av

15011771energiteknikförInsatser ny 50 40070EnergiteknikfondenBidrag till
0005100fjärrvärmenätenför utbyggnadInsatser av

exkl lönkonsumtionKommuner
3 000energianvändningeffektivareåtgärder förVissa av 00054NmiljöarbeteBidrag till

3261Kämsäkerhetsforskningkämkrañinspektion:Statens

färKommuner investering
00015energiteknikförBidrag ny 600användningbiobränsleFrämjande av 8 000energianvändningeffektivareåtgärder förVissa av 6 600energiteknikförInsatser ny 3 600EnergiteknikfondenBidrag till
00012till miljöarbeteBidrag
6003miljöområdetinomInvesteringar

och föreningarStatliga organisationer
miljökonventionerinternationellaenligtBidrag

80avtaloch m.m. 369miljösamarbeteinternationelltVisst

ochföreningarKommunala organisationer
3 600miljöområdetinomInvesteringar
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Privata ochföreningarorganisationer
Vissa åtgärder för effektivare användning energi 6 000avförInsatser energiteknik 8 250ny
Bidrag till Energiteknikfonden 3 600
Statensnaturvårdsverk 12 000
Bidrag till miljöarbete 4 500

Internationella transfereringar
Åtgärder för energieffektivisering i bl.a.m.m.Östeuropaoch Baltikum 91 45 500
Bidrag till miljöarbete l5 22 500

ÖstersjöregionenMiljöinsatser i 95 76 000
Bidrag enligt internationella miljökonventioner

och avtal 58 4 640m.m.
Visst internationellt miljösamarbete 58 21 402
Visst internationellt samarbetei fråga om

kärnsäkerhet 98 18 973m.m.

Finansiella transaktioner 8 194
Lån
Täckande förluster i anledning statligaav av

garantier inom energiområdet - 522
Bidrag till miljöarbete 6 000
Koncessionsnämndenför miljöskydd 335
Statensstrålskyddsinstitut 750
Statenskämkrañinspektion: Förvaltningskostnader 587

Skattetörmåner 6 870 000
Kämkrañsanläggning l00 40 000
El föe och elförsörjningvärme- vatten- 100 240 000gas-
Differentierat skattteuttag fossila bränslen l00 3 270 000
Skattebefrielse biobränslen l00 2 670 000
Bidrag värmeverk med 9 örekWh till värmeindustrin l00 320 000
Halvt avdrag för allmän energiskatt bränslepå 100 l00 000
Bränsle vidåtgår produktion elkraft l00 230 000som av

SUMMA 9 069 653

SANKTION

Skattesanktioner -490 000
Särskild skatt for elektrisk kraft från kärnkraft l00 -l30 000
Försäljningsskatt på motorfordon l00 -360 000

SUMMA -490 000
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forskningochUtbildning
PROGNOS%FÖRMÅN

852 59222Konsumtion
Löner 22418rådetBråttsförebyggande

ochnedrustningstöd förtillForskning
369säkerhetinternationell
24066Smittskyddsinstitutet
5014miljömedicinpsykosocialförinstitutStatens 798Förvaltningforskningsrådet:Socialvetenskapliga

forskningsrådet:Socialvetenskapliga
54 684Forskningsmedel
42 665Kommunikationsforskningberedningen

8 008ochStatistik prognoser 1201Informationsteknologi
4051Konjunkturinstitutet
6962nämndervissaförKostnader mm 300121skolverkStatens

förläromedelproduktionochSkolutveckling av 8 496handikappmedelever
14 355skolväsendetutvecklingStöd for av 27018skolväsendetForskning inom
16 920Fortbildning m.m. 61714Sameskolor

064275Specialskolor m.m. 780Härnösandiskola förStatens vuxna 61814Norrköpingiskola förStatens vuxna 433 440Grundutbildninguniversitet:Uppsala 920500forskarutbildningochForskninguniversitet:Uppsala 920715Grundutbildninguniversitet:Lunds
856541forskarutbildningochForskninguniversitet:Lunds 520530Grundutbildninguniversitet:Göteborgs

362 648forskarutbildningochForskninguniversitet:Göteborgs 880359Grundutbildninguniversitet:Stockholms
000399forskarutbildningochForskninguniversitet:Stockholms 366 600Grundutbildninguniversitet:Umeå 297 900forskarutbildningForskning ochuniversitet:Umeå 550315Grundutbildninguniversitet:Linköpings

ochForskningLinköping:iUniversitetet
178 794forskarutbildning
193 320Grundutbildninginstitutet:Karolinska 589229forskarutbildningochForskninginstitutet:Karolinska
342 480GrundutbildningStockholm:ihögskolanTekniskaKungl.

ForskningStockholm:ihögskolanTekniskaKungl.
174 888forskarutbildningoch 020175Grundutbildningi Luleå:Högskolan

89583forskarutbildningochForskningi Luleå:Högskolan 8 670GrundutbildningDanshögskolan:
02227Grundutbildninginstitutet:Dramatiska 24060Grundutbildningi Borås:Högskolan 34083GrundutbildningFalunBorlänge:iHögskolan 76 140GrundutbildningGävleSandviken:Högskolan 47443GrundutbildningHalmstad:Högskolan i 30084Grundutbildningi Kalmar:Högskolan
86437GrundutbildningKarlskronaRonneby:iHögskolan 740130GrundutbildningKarlstad:iHögskolan
54054GrundutbildningKristianstad:iHögskolan 95541GrundutbildningSkövde:Högskolan i

32 040GrundutbildningTrollhättanUddevalla:iHögskolan 61094GrundutbildningYäxjö:iHögskolan 520116Grundutbildningi Orebro:Högskolan 9 581GrundutbildningGotland:Högskoleutbildning på
04416GrundutbildningStockholm:ildrottshögskolan

10 15-0409
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Konstfack: Grundutbildning 37 948
Konsthögskolan: Grundutbildning 17 398
Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning l70 220
Mitthögskolan: Grundutbildning 150 845
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 39 556
Mälardalens högskola: Grundutbildning 90 120
Operahögskolani Stockholm: Grundutbildning 6 418
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 9 360
Vissa särskilda utgifter inom universitet och

högskolor 460 666m.m.
Konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor 10 639
Forskningsstödjandeåtgärder vid mindre och

medelstora högskolor 90 900
Kanslersåmbetet 20 719
Verket for högskoleservice 45 825
Overklagandenämndenför högskolan 2 239

förRådet grundläggandehögskoleutbildning 29 330
Kostnader för Chalmers tekniska högskolas

avvecklingsorganisation 0
Kostnader för Högskolans i Jönköping

avvecklingsorganisation 0
Forskningsrådsnämnden:Forskning och

forskningsinformation 62 480
Forskningsrådsnämnden:Förvaltning 5 733
Humanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet:

Forskning 151086
Humanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet:

Förvaltning 4 599
Medicinska forskningsrådet: Forskning 268 877
Medicinska forskningsrådet: Förvaltning 8 064
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 414 001
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning ll 402
Utbildning för tekniska yrken 92 330
Utbildning for administrativa ekonom och sociala yrken 30 940
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 190 209
Utbildning för vårdyrken 21 750
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 4 599
Rymdforskning 28 248
Utbildning for undervisningsyrken 850108
Rådet for forskning universitet och högskolor 5 225om

biblioteketKungl. 20291
Lokala och individuella linjer fristående kurser 112 980samt
Statenspsykologisk-pedagogiska bibliotek 3 420
Arkivet för ljud bildoch 10 320

förInstitutet rymdfysik 25 335
Polarforskning 6 330
Europeisk forskningssamverkan 353 275
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 149 982
Vissa bidrag till forskningsverksamhet 20 862
Medel for dyrbar vetenskaplig utrustning 74 448
Centrala studiestödsnämnden 90 200m.m.
Centrala studiestödsnämndensåterbetalningsverksamhet 0
Försöksverksamhetmed traineeutbildning 1 584
Sveriges lantbruksuniversitet 575 700
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning 32 300
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltning 1 448
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 640
Arbetsmiljöinstitutet 103 699
Arbetslivscentrum 25 551
Expertgruppen för forskning regional utveckling ERU l 560om
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 28 380
Sverigesgeologiska undersökning: Geovetenskaplig

forskning 3 871
Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 4 369
Rymdverksamhet 169 191
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0004Energiforskning
24917Förvaltningskostnaderbyggnadsforskning:råd förStatens
630Konsumentforskning

7 850Miljöforskning
3 250samhällsutvecklingkretsloppsanpassadförForskning en

Hyror
5 092Bråttstörebygganderådet

4251Förvaltningforskningsrådet:Socialvetenskapliga
868Forskningsmedelforskningsrådet:Socialvetenskapliga
4382Kommunikationsforskningberedningen

16 579Konjunkturinstitutet
16 982skolverkStatens

650lskolrefonnerGenomförande av 4 354Sameskolor
3 768Specialskolor m.m. 195i HärnösandförskolaStatens vuxna

577Norrköpingför iskolaStatens vuxna 173 376Grundutbildninguniversitet:Uppsala
268 350forskarutbildningochuniversitet: ForskningUppsala
286 368Grundutbildninguniversitet:Lunds
238 784forskarutbildningForskning ochuniversitet:Lunds
212 208Grundutbildninguniversitet:Göteborgs

090244forskarutbildningForskning ochuniversitet:Göteborgs
143 952Grundutbildninguniversitet:Stockholms
213 750forskarutbildningForskning ochuniversitet:Stockholms
146 640Grundutbildninguniversitet:Umeå

160119forskarutbildningForskning ochuniversitet:Umeå
126 220Grundutbildninguniversitet:Linköpings

Forskning ochi Linköping:Universitetet
59 598forskarutbildning

32877Grundutbildninginstitutet:Karolinska
200 280forskarutbildningForskning ochinstitutet:Karolinska
136 992Grundutbildninghögskolan i Stockholm:TekniskaKungl.

Forskning ochhögskolan i Stockholm:TekniskaKungl.
190267forskarutbildning

70 008GrundutbildningHögskolan i Luleå:
59 220forskarutbildningForskning ochHögskolan i Luleå:
7 916GrundutbildningDanshögskolan:

90811GrundutbildningDramatiska institutet:
09624Grundutbildningi Borås:Högskolan

33 336GrundutbildningFalunBorlänge:Högskolan i
30 456GrundutbildningGävleSandviken:Högskolan
17 389Grundutbildningi Halmstad:Högskolan
33 720Grundutbildningi Kalmar:Högskolan
15 145GrundutbildningKarlskronaRonneby:iHögskolan
52 296GrundutbildningKarlstad:iHögskolan

81621Grundutbildningi Kristianstad:Högskolan
16 782Grundutbildningi Skövde:Högskolan
12 816GrundutbildningTrollhättanUddevalla:iHögskolan

84437GrundutbildningYäxjö:Högskolan i
46 608Grundutbildningi Orebro:Högskolan
3 832GrundutbildningGotland:Högskoleutbildning på

12 770GrundutbildningIdrottshögskolan i Stockholm:
24 344GrundutbildningKonstfack:
13 847GrundutbildningKonsthögskolan:

08868Grundutbildningi Stockholm:Lärarhögskolan
60 338GrundutbildningMitthögskolan:

03614Grundutbildningi Stockholm:MusikhögskolanKungl.
36 048Grundutbildninghögskola:Mälardalens

5252GrundutbildningStockholm:Operahögskolani
6 300GrundutbildningStockholm:Teaterhögskolan i

ochutgifter inom universitetsärskildaVissa
203 235högskolor m.m. l 330högskolorvid vissautvecklingsarbeteKonstnärligt
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mindre och medelstoraForskningsstödjandeåtgärder vid
högskolor
for högskoleserviceVerket

Överklagandenämnden 13högskolanfor
16högskoleutbildninggrundläggandeRådet för

tekniska högskolasChalmersKostnader for
24avvecklingsorganisation

i Jönköpingför HögskolansKostnader
24avvecklingsorganisation

Förvaltning 15Forskningsrådsnämnden:
Humanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet:

15Förvaltning
Förvaltning 15forskningsrådet:Medicinska

Förvaltning 15forskningsrådet:Naturvetenskapliga
15forskningsrådet: FörvaltningTeknikvetenskapliga

Rymdforskning
12universitet och högskolorforskningförRådet om
10biblioteketKungl.

psykologisk-pedagogiskabibliotekStatens
27för ljud och bildArkivet

rymdfysikInstitutet för
Polarforskning

studiestödsnämndenCentrala m.m.
23lantbruksuniversitetSveriges

forskningsråd: ForskningjordbruketsochSkogs-
Förvaltningforskningsråd:jordbruketsochSkogs-

Arbetsmiljöinstitutet
Arbetslivscentrum

utveckling ERUregionalför forskningExpertgruppen om
utvecklingsinsatser inom kulturområdetForsknings- och

Förvaltningskostnaderbyggnadsforskning:råd förStatens
samhällsutvecklingkretsloppsanpassadForskning för en

materiel anläggningarFörsvrets 0
i NorrköpingförskolaStatens vuxna

Övriga gänsteinkäpochvaru- 2 948Bråttsförebygganderådet
internationellnedrustning ochtill stöd förForskning

7348säkerhet
07614Smittskyddsinstitutet

3 000miljömedicinfor psykosocialinstitutStatens
136Förvaltning 3forskningsrådet:Socialvetenskapliga
776forskningsrådet: Forskningsmedel 27Socialvetenskapliga

46 322Kommunikationsforskningberedningen
050hybridfordon lel- ochtill forskningBidrag om 2926Statistik och prognoser
880Informationsteknologi
1826Konjunkturinstitutet
403nämndervissaKostnader för mm
892101skolverkStatens

läromedel för eleverproduktionSkolutveckling och av
8 319med handikapp

09720skolväsendetutvecklingförStöd av 8307inom skolväsendetForskning
92016Fortbildning m.m.

31 351skolreformerGenomförande av
6 842Sameskolor

44841Specialskolor m.m.
15601Härnösandiskola forStatens vuxna 8852Norrköpingför iskolaStatens vuxna

400folkbildningen 6handikappåtgärderinomBidrag till vissa
440UtrustningSpecialskolor: mm

93 912Grundutbildninguniversitet:Uppsala
395forskarutbildning 98ochForskninguniversitet:Uppsala
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116155Grundutbildninguniversitet:Lunds 110 208forskarutbildningForskning ochuniversitet:Lunds 946114Grundutbildninguniversitet:Göteborgs 74069forskarutbildningochForskninguniversitet:Göteborgs 97477Grundutbildninguniversitet:Stockholms 78 375forskarutbildningochForskninguniversitet:Stockholms 79 430Grundutbildninguniversitet:Umeå 54564forskarutbildningochForskninguniversitet:Umeå 36968Grundutbildninguniversitet:Linköpings 89436forskarutbildningochForskningLinköping:iUniversitetet 88641Grundutbildninginstitutet:Karolinska 96443forskarutbildningochForskninginstitutet:Karolinska 20474GrundutbildningStockholm:ihögskolanTekniskaKungl.
ochForskningStockholm:ihögskolanTekniskaKungl. 29 148forskarutbildning

92137GrundutbildningLuleå:iHögskolan 45016forskarutbildningochForskningLuleå:Högskolan i 6961GrundutbildningDanshögskolan: 4965Grundutbildninginstitutet:Dramatiska 05213Grundutbildningi BoråsHögskolan 18 057GrundutbildningFalunBorlänge:iHögskolan 49716GrundutbildningGävleSandviken:Högskolan 4199GrundutbildningHalmstad:iHögskolan 26518Grundutbildningi Kalmar:Högskolan 2048GrundutbildningKarlskronaRonneby:iHögskolan 32728GrundutbildningKarlstad:iHögskolan 81711GrundutbildningKristianstad:iHögskolan 0909GrundutbildningSkövde:iHögskolan 9426GrundutbildningTrollhättanUddevalla:iHögskolan 20 499GrundutbildningYäxjö:iHögskolan 24625GrundutbildningOrebro:iHögskolan 0762GrundutbildningGotland:Högskoleutbildning på 9472GrundutbildningStockholm:iIdrottshögskolan
1607GrundutbildningKonstfack: 1963GrundutbildningKonsthögskolan:

36 881GrundutbildningStockholm:iLärarhögskolan 32 683GrundutbildningMitthögskolan: 2948GrundutbildningStockholm:iMusikhögskolanKungl. 52619Grundutbildninghögskola:Mälardalens 2631GrundutbildningStockholm:iOperahögskolan 8001GrundutbildningStockholm:iTeaterhögskolan
universitet ochutgifter inomsärskildaVissa 84394högskolor m.m. 0641högskolorvid vissautvecklingsarbeteKonstnärligt

medelstoraochmindrevidåtgärderForskningsstödjande
19 695högskolor 8853Kanslersämbetet 92016högskoleserviceföryerket 512högskolanförOverklagandenämnden
4190högskoleutbildninggrundläggandeRådet för

högskolastekniskaför ChalmersKostnader 0avvecklingsorganisation
JönköpingiHögskolansforKostnader 0avvecklingsorganisation

ochForskningForskningsrådsnämnden:
12021forskningsinformation

1911FörvaltningForskningsrådsnämnden:
forskningsrådet:Humanistisk-samhällsvetenskapliga

51071Forskning
forskningsrådet:Humanistisk-samhällsvetenskapliga

5331Förvaltning 88890Forskningforskningsrådet:Medicinska 6882Förvaltningforskningsrådet:Medicinska 94413924Forskningforskningsrådet:Naturvetenskapliga 3802620yrkentekniskaförUtbildning
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Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 3 801
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 64 296
Utbildning för administrativa ekonom och sociala yrken 8 840
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 1 533
Utbildning för vårdyrken 8005
Utbildning för undervisningsyrken 31 100
Rymdforskning 7 704
Rådet för forskning universitet och högskolor l 326om
Lokala och individuella linjer fristående kursersamt 32 280
Kungl. biblioteket 33 833
Statenspsykologisk-pedagogiska bibliotek 4 103
Arkivet för ljud och bild 4 515
Institutet för rymdfysik 6 910
Polarforskning 10 550
Europeisk forskningssarnverkan 95 480
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamál 39 995
Vissa bidrag till forskningsverksamhet 5 124
Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 21 432
Centrala studiestödsnämnden 79 376m.m.Centrala studiestödsnämndensåterbetalningsverksamhet 0
Studiemedel 2 561 130m.m.
Bidrag till vissa studiesocialaändamål l 952
Inredning utrustning lokaler vido av

högskoleenhetema 29 460mmSveriges lantbruksuniversitet 151 500
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning 28 500
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltning 11 222
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 136
Arbetsmiljöinstitutet 35 700
Arbetslivscentrum 5 524
Expertgruppen for forskning regional utveckling ERU 3 835om
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 13 330
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig

forskning 441
Konkurrensforskning 7 000
Teknisk forskning och utveckling 5 300
Informationsteknologi 6 100
Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader l 232
Rymdverksamhet 225 588
Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 12 000
Energiforskning 78 000
Statensråd för byggnadsforskning: Förvaltningskostnader 15 3 450
Konsumentforskning 63
Miljöforskning 116 180
Forskning för kretsloppsanpassadsamhällsutveckling 52 13 000en

Reparation och underhåll exkl löner
Forskning till forstöd nedrustning och internationell

säkerhet 615
Smittskyddsinstitutet l 656
Konjunkturinstitutet 281
Skolutveckling och produktion läromedel för eleverav

med handikapp 354
Specialskolor 11 304m.m.
Statensskola för i Härnösand 585vuxna
Specialskolor: Utrustning 8mm
Sveriges lantbruksuniversitet 10 100
Arbetsmiljöinstitutet l 700

Löner för och underhållreparation
Skolutveckling och produktion läromedel for eleverav

med handikapp 354
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig

forskning 98
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138382Investeringar
5362rådetBråttsforebyggande

internationellnedrustning ochfortill stödForskning
2 58321säkerhet

ll42Förvaltningforskningsrådet:Socialvetenskapliga
340212HärnösandiförskolaStatens vuxna 35244UtrustningSpecialskolor: mm 190l3l0yrkentekniskaforUtbildning 420410sociala yrkenochekonomadministrativaförUtbildning
450l5vårdyrkenförUtbildning 5501510undervisningsyrkenforUtbildning

20 500l00grundutbildningtillUtrustning 140l6l0friståendekurserlinjerindividuellaoch samtLokala 05återbetalningsverksamhetstudiestödsnämndensCentrala
vidlokalerutrustningInredning avo l9426289högskoleenhetemamm 400404lantbruksuniversitetSveriges

5433Förvaltningforskningsråd:jordbruketsochSkogs- 243lantbruksakademienochtill Skogs-Bidrag
345lArbetslivscentrum 2604ERUutvecklingregionalforskningförExpertgruppen om Geovetenskapligundersökning:geologiskaSveriges 1964forskning
000l4samhällsutvecklingkretsloppsanpassadförForskning en

68418 693Transfereringar
Hushåll

736l2Forskningsmedelforskningsrådet:Socialvetenskapliga
8644238Fortbildning m.m. 274 7002100Studiehjälp m.m. 53087459 3Studiemedel m.m. 5004 013100Vuxenstudiestöd m.m. 79570100vuxenutbildningarvid vissaTimersättning

95 64898ändamålstudiesocialavissatillBidrag
vissastuderandevidvuxenstudiestöd tillSärskilt

85 000100lärarutbildningar
50012365Forskningforskningsråd:jordbruketsochSkogs- 6006l 2Bioenergiforskning l 6355rymdverksamhetNationell

844Konsumentforskning

bolag konsumtionStatliga
550ll21Bioenergiforskning

49 001100FoUmättekniskochprovnings-tillBidrag m.m. 3005lutvecklingochforskningTeknisk
31 06595rymdverksamhetNationell

000ll228utvecklingssamarbeteochforsknings-Europeiskt
56 00028Energiforskning

bolag konsumtionPrivata 2851815Kommunikationsforskningberedningen 9571skolväsendetutvecklingforStöd av 29 32826Fortbildning m.m. 00096100forskningkollektivtillStöd
2604ERUutvecklingregionalforskningforExpertgruppen om 86427industriforskningsystemetinominsatserSärskilda
4009518utvecklingforskning ochTeknisk 9005418Informationsteknologi

169 19130Rymdverksamhet
00018446utvecklingssamarbeteochforsknings-Europeiskt
00021Energiforskning
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Privata bolag investeringar
Inredning utrustning lokaler vid0 av

högskoleenhetema 2 946mm
Bioenergiforskning 24 200
Informationsteknologi 21 350

Kommuner konsumtion exkl län
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel l 736
Kommunikationsforskningberedningen 4 876
Bidrag till forskning el- och hybridfordon 93 13 950om
Stöd för utveckling skolväsendet 51 48 807av
Fortbildning 128lm.m.
Genomförande skolreformer 76 125405av
Särskilda insatser skolområdetpå 98 219 618
Bidrag till vissa handikappátgärderinom folkbildningen 20 12 800
Enskilda och kommunala högskoleutbildningar 303 696m.m.Försöksverksamhetmed traineeutbildning 33 l 584
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 430
Teknisk forskning och utveckling 5 300
Informationsteknologi 3 050

Kommunerför investering
Bioenergiforskning l 650
Teknisk forskning och utveckling 307 399

Statliga ochföreningarorganisationer
Framtidsstudier långsiktig analys 100 ll 725m.m.ÖstekonomiskaBidrag till Stiftelsen institutet l00 2 500
Bidrag till SIPRI l00 21 900
Utrikespolitiska Institutet l00 10 299
Forskningsverksamhet särskild utrikes- ochav

säkerhetspolbetydelse l00 3 600
Vissa särskilda utgiñer inom universitet och

högskolor 27 098m.m.
Bioenergiforskning 100l
Särskilda insatser inom industriforskningsystemet 32
Teknisk forskning och utveckling 90015
Informationsteknologi 6 l00
Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 8 000
Energiforskning 14 000
Stockholms internationella miljöinstitut l00 12 008
Forskning för kretsloppsanpassadsamhällsutveckling 6 250en
Kommunala ochorganisationer föreningar
Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning l00 l 487 500
Kommunikationsforskningberedningen 5 6 095
Stöd för utveckling skolväsendet 12 l1 484av
Fortbildning 6405m.m.
Genomförande skolrefonner 6 600av
Särskilda insatser skolområdetpå 4 482
Sameskolor 15 4 665
Bidrag till svensk undervisning i utlandet l00 63 200m.m.Bidrag till driften fristående skolor l00 165 001av
Bidrag till folkbildningen 100 2 382 260
Bidrag till vissa handikappåtgärderinom folkbildningen 70 44 800
Bidrag till kontakttolkutbildning l00 8 000
Enskilda och kommunala högskoleutbildningar 961 704m.m.
Försöksverksamhetmed traineeutbildning 34 632l
Bioenergiforskning 2 200
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 430
Särskilda insatser inom industriforskningsystemet 72 2 304
Informationsteknologi 43 131 150
Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 84 000
Energiforskning 21 42 000
Stöd till konsumentorganisationer l00 2 101
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655GrundutbildningStockholm:Idrottshögskolan i
432lGrundutbildningKonstfack:
710GrundutbildningKonsthögskolan:
6745Grundutbildningi Stockholm:Lärarhögskolan
0285GrundutbildningMitthögskolan:
2761GrundutbildningStockholm:iMusikhögskolanKungl.
0043Grundutbildninghögskola:Mälardalens
210GrundutbildningStockholm:Operahögskolani
360Grundutbildningi Stockholm:Teaterhögskolan

universitet ochinomsärskilda utgifterVissa
379 372högskolor m.m. 266vissa högskolorvidKonstnärligt utvecklingsarbete

och medelstoramindreåtgärder vidForskningsstödjande
3 030högskolor

777Kanslersämbetet
410lhögskoleserviceförVerket

32Överklagandenämnden högskolanfor
l 257högskoleutbildninggrundläggandeförRådet

ochForskningForskningsrádsnämnden:
6402forskningsinformation

91FörvaltningForskningsrådsnärnnden:
forskningsrådet:l-Iumanistisk-samhällsvetenskapliga

6 384Forskning
forskningsrådet:Humanistisk-samhällsvetenskapliga

73Förvaltning
361llForskningforskningsrådet:Medicinska
128Förvaltningforskningsrådet:Medicinska
49317Forskningforskningsrådet:Naturvetenskapliga
181Förvaltningforskningsrådet:Naturvetenskapliga
0378Forskningforskningsrådet:Teknikvetenskapliga
73Förvaltningforskningsrådet:Teknikvetenskapliga

2841Rymdforskning
234högskoloruniversitet ochforskningförRådet om 9422biblioteketKungl.
645bildför ljud ochArkivet

1 152rymdfysikInstitutet för
1102Polarforskning
9995forskningsändamålförsärskilda utgifterVissa
098lforskningsverksamhetbidrag tillVissa
280llvetenskaplig utrustningför dyrbarMedel
8041studiestödsnämndenCentrala m.m. 340131Studiemedel m.m. 345Arbetslivscentrum

Geovetenskapligundersökning:geologiskaSveriges
294forskning

95 400utvecklingochTeknisk forskning
35082Informationsteknologi

Aktiekäp
09619forskningssamverkanEuropeisk

6 219 100Skattelörmåner
400l100personal SIPRIKostnadsersättning

100forskaretill utländskaKostnadsersättning 1064 534100studiebidrag
683 600100 1Utbildningsbidrag

100Vuxenstudiebidrag
100sñTimersättning komvux särvux o

51257 541SUMMA
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419högskoleutbildningför grundläggandeRådet
Forskning ochForskningsrådsnämnden:

k 1 760forskningsinformation
forskningsrådet:Humanistisk-samhällsvetenskapliga

2564Forskning
7 574Forskningforskningsrådet:Medicinska

11 662Forskningforskningsrådet:Naturvetenskapliga
5 358forskningsrådet: ForskningTeknikvetenskapliga

856Rymdforskning
78högskoloruniversitet ochfor forskningRådet om 4 413biblioteketKungl.

215bildför ljud ochArkivet
768rymdfysikförInstitutet

l 055Polarforskning
9 548forskningssamverkanEuropeisk
4 000forskningsändamålförsärskilda utgifterVissa

366forskningsverksamhettillVissa bidrag
6405utrustningvetenskapligför dyrbarMedel

9 393 998transaktionerFinansiella
Lån

0008 300studielånCSN m m 828Smittskyddsinstitutet
2284Förvaltningforskningsrådet:Socialvetenskapliga
65313 3Konjunkturinstitutet

2 4261skolverkStatens
läromedel för eleverproduktionSkolutveckling och av

l77handikappmed
622Sameskolor
14430Specialskolor m.m. 192i NorrköpingförskolaStatens vuxna 44814Grundutbildninguniversitet:Uppsala

17 890forskarutbildningForskning ochuniversitet:Uppsala
23 864Grundutbildninguniversitet:Lunds

36818forskarutbildningochuniversitet: ForskningLunds
68417Grundutbildninguniversitet:Göteborgs
94813forskarutbildningForskning ochuniversitet:Göteborgs
99611Grundutbildninguniversitet:Stockholms
250forskarutbildning 14ochuniversitet: ForskningStockholms

12 220Grundutbildninguniversitet:Umeå
9309forskarutbildningForskning ochuniversitet:Umeå
51810Grundutbildninguniversitet:Linköpings
676forskarutbildning 5Forskning ochi Linköping:Universitetet

6 444GrundutbildningKarolinska institutet:
9 770forskarutbildningForskning ochKarolinska institutet:

11 416Grundutbildningi Stockholm:Tekniska högskolanKungl.
Forskning ochhögskolan i Stockholm:TekniskaKungl.

9 716forskarutbildning
8345Grundutbildningi Luleå:Högskolan

3 290forskarutbildningochi Luleå: ForskningHögskolan
377GrundutbildningDanshögskolan:
916Grundutbildninginstitutet:Dramatiska

2 008GrundutbildningiHögskolan Borås:
7782GrundutbildningFalunBorlänge:iHögskolan

2 538GrundutbildningGävleSandviken:Högskolan
1 449GrundutbildningHalmstad:Högskolan i

8102Grundutbildningi Kalmar:Högskolan
2621GrundutbildningKarlskronaRonneby:Högskolan i
3584Grundutbildningi Karlstad:Högskolan
8181Grundutbildningi Kristianstad:Högskolan
3991Grundutbildningi Skövde:Högskolan
0681GrundutbildningTrollhättanUddevalla:iHögskolan
1543GrundutbildningVäxjö:Högskolan i

Örebro: 3 884GrundutbildningiHögskolan
319GrundutbildningGotland:Högskoleutbildning på
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Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning 655
Konstfack: Grundutbildning 1 432
Konsthögskolan: Grundutbildning 710
Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 5 674
Mitthögskolan: Grundutbildning 5 028
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 1 276
Mälardalens högskola: Grundutbildning 3 004
Operahögskolani Stockholm: Grundutbildning 210
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 360
Vissa särskilda utgifter inom universitet och

högskolor 379 372m.m.
Konstnärligt utvecklingsarbetevid vissa högskolor 266
Forskningsstödjandeåtgärder vid mindre och medelstora

högskolor 3 030
Kanslersämbetet 777
Verket för högskoleservice 1 410Överklagandenämndenför högskolan 32
Rådet för grundläggandehögskoleutbildning l 257
Forskningsrådsnämnden:Forskning och

forskningsinformation 2 640
Forskningsrådsnämnden:Förvaltning 91
Humanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet:

Forskning b 6 384
1-lumanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet:

Förvaltning 73
Medicinska forskningsrådet: Forskning 11 361
Medicinska forskningsrådet: Förvaltning 128
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 17 493
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 181
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning 8 037
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning 73
Rymdforskning 284l

forskningRådet for universitet och högskolor 234om
biblioteketKungl. 2 942

Arkivet för ljud och bild 645
Institutet för rymdfysik 1 152
Polarforskning 2 110
Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 5 999
Vissa bidrag till forskningsverksamhet l 098
Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 11 280

studiestödsnämndenCentrala 1 804m.m.
Studiemedel 131 340m.m.
Arbetslivscentrum 345
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig

forskning 294
Teknisk forskning och utveckling 95 400
Informationsteknologi 82 350

Aktiekäp
Europeisk forskningssamverkan 19 096

Skattefdrmåner 6 219 100
Kostnadsersättningpersonal SIPRI 100 4001
Kostnadsersättningtill utländska forskare 100 106Studiebidrag 100 4 534
Utbildningsbidrag 100 1 683 600
Vuxenstudiebidrag 100
Timersättning komvux sñsärvux lOOo

SUMMA 57 541 512
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Kommunikationer

FÖRMÅN PROGNOS%

12 912 122Konsumtion
Löner

38065AdministrationskostnaderVägverket:
000928statligaunderhållDrift och vägarav 90 000Byggande vägarav 3t0 000länstrafikanläggningarByggande av §3750enskildabyggandedriñ ochBidrag till vägarav 50 100registerverksamhetförKostnader

0UppdragverksamhetVägverket: mm 312 102AdministrationskostnaderBanverket:
028000ljärnvägarstatligavidmakthållandeDrift och av 2817Jämvägsinspektionen
40 000tillväxtsysselsättningochförUnderhállsåtgärder

0fritidsrådkultur-Handelsflottans o 2009telestyrelsenochPost-
0transportforskningsinstitutochStatensväg-

14625transportforskningsinstitutochtill StatensBidrag väg-
2 473geotekniska institutBidrag till statens

0haverikommissionStatens
308verksamhetinternationellViss

9för riksfärdtjänstStyrelsenavvecklingKostnader för av

Hyror
6704AdministrationskostnaderVägverket:

4 000statliga järnvägarvidmakthállandeDrift och av 092lJämvägsinspektionen
5247transportforskningsinstitutochtill StatensBidrag väg-
782lgeotekniska instituttillBidrag statens

för riksfärdtjänstavveckling StyrelsenförKostnader av
Övriga Uänsteinköpochvaru- 740AdministrationskosmaderVägverket:

statligaunderhållDrift och vägarav
Byggande vägarav

länstrafikanläggningarByggande av enskildabyggandetill drift ochBidrag vägarav
registerverksamhetKostnader for

UppdragverksamhetVägverket: mm
statliga järnvägarvidmakthållandeDrift och av

i stomjämvägarNyinvesteringar
för vissa kapitalkostnaderBanverketErsättning till

Järnvägsinspektionen
tillväxtför sysselsättningochUnderhållsátgärder

fritidsrådHandelsflottans kultur- o
fartygettill följdkostnaderVissa av

förlisningEstoniasMS
800113telestyrelsenochPost-

särskildaUpphandlingtelestyrelsen:Post-och av
00032samhällsåtaganden

betalnings-för rikstäckandeErsättning till ABPosten
500l7kassaserviceoch

0transportforskningsinstitutochStatensväg-
0haverikommissionStatens

6974internationell verksamhetViss
för riksfärdtjänstavveckling StyrelsenKostnader för av

underhåll exkl lönerochReparation
underhåll statligaDrift och vägarav

Byggande vägarav
länstrafikanläggningarByggande av

enskildabyggandetill drift ochBidrag vägarav
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6 680registerverksamhetKostnader for
0UppdragverksamhetVägverket: mm

64 000vidmakthållande statliga järnvägarDrift och av
sysselsättning tillväxt 50 000Underhållsätgärder för och

inomSysselsättningsskapandeåtgärder
kommunikationsdepartementets

100 400 000verksamhetsområde

och underhållföreLöner reparation
64 000Nyinvesteringar i stomjämvägar

14 661 086Investeringar
Investeringslöner

9Administrationskostnader 340Vägverket:
statliga ll6 000Drift underhålloch vägarav

120 000Byggande vägarav
48 000länstrañkanläggningarByggande av
12 500drift byggande enskildaBidrag till och vägarav
6 680för registerverksamhetKostnader

0UppdragverksamhetVägverket: mm
320 000Nyinvesteringar i stomjärnvägar
50sysselsättningoch tillväxt 000Underhållsåtgärder for

Investeringar
205 480AdministrationskostnaderVägverket:

och 2 668 000underhåll statligaDrift vägarav
820 0002Byggande vägarav
080 000länstrañkanläggningar lByggande av

enskilda 281 250till drift och byggandeBidrag vägarav
153 640registerverksamhetKostnader for

0UppdragverksamhetVägverket: mm
544 000statliga järnvägarDrift och vidmakthållande av
992 000stomjämvägar 4Nyinvesteringar i

tillväxt 200 000for sysselsättningoch 1Underhållsåtgärder
fritidsråd 0Handelsflottans kultur- o

30 200kommunala flygplatser i skogslänenDriñbidrag till
i sambandErsättningar till Statensjärnvägar

0utdelning från SWEDCARRIERmed AB
0transportforskningsinstitutStatens ochväg-

052transportforskningsinstitut 2Bidrag till Statens ochväg-
944geotekniska institut lBidrag till statens

haverikommissionStatens

681 3973Transfereringar
Hushåll

riksfárdtjänst 94 282avveckling Styrelsen förKostnader för av

Statliga bolag konsumtion
l00 60 800for fritidsbåtsändamålErsättning mm

62kanaltrañk 100 800Ersättning till viss mmÅtgärder 0från fartyg l00vattenföroreningmot
för rikstäckandeErsättning till PostenAB

kassaservice 29 72 500betalnings- och
förenademed ägandeiKostnader statens

l00 220 000SOS-alannering AB
93 441 098interregional persontrafik på järnvägKöp m.m.av

kanalbolag for upprustningMedel till AB Göta
l00 15 000drift kanalenoch av

bolag konsumtionPrivata
l00 174 999GotlandTransportstöd for
l00 385 002rederierBidrag till svenska

4 743persontrafik järnväginterregional påKöp m.m.av
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bolagPrivata investeringar
persontrafikinterregional pá järnväg 9 486Köp av m.m.

konsumtion exkl länKommuner
interregional persontrafik järnvägKöp på 18 972m.m.av

Ersättning till trañkhuvudmännen for köp vissav
kollektivtrafik 100 195 800

förKommuner investering
Vägverket: Administrationskostnader 46 700

statligaDrift och underhåll 348 000vägarav
Byggande 360 000vägarav

länstrañkanläggningarByggande 192 000av
Bidrag till drift och byggande enskilda 25056vägarav
Kostnader for registerverksamhet 23 380
Vägverket: Uppdragverksamhet 0mm

för sysselsättningoch tillväxtUnderhållsåtgärder 125 000

ochföreningarPrivata organisationer
AdministrationskostnaderVägverket: 32 690

Drift och underhåll statliga 290 000vägarav
Byggande 240 000vägarav

länstrañkanläggningarByggande 144 000av
Bidrag till drift byggande enskilda 37 500och vägarav
Kostnader för registerverksamhet 16 700
Vägverket: Uppdragverksamhet 0mm

för sysselsättningoch tillväxtUnderhållsätgärder 75 000

transfereringarInternationella
EUMETSAT 100 30 000
Viss internationell verksamhet 35 2 695

Finansiella transaktioner 124 000
Lån

for vissa kapitalkostnaderErsättning till Banverket 31 124 000

Skatteförmåner 8 735 000
personbefordranInternationell 100 40 000

Postbefordran 100 50 000
Personbefordran 100 2 280 000
Postbefordran 100 275 000

100 000Skatt diesel 4 520på
bandrift 100 890 000Skattebefrielse
inrikes sjöfart 100 320 000Skattebefrielse

Skattebefrielse för inrikes sjöfart 100 360 000

40 113 605SUMMA
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Arbetsmarknadspolitik
FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 4 587 439
Löner
Särskilda jämställdhetsåtgärder 19 4 085
Bidrag till kompetensutveckling detpå

statliga området 100 3 000
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 66 2 045 999
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2 531 000
Yrkesinriktad rehabilitering 83 688 900
Yrkesinriktad rehabilitering:

Uppdragsverksamhet 80 0
Arbetsmiljöfonden 7 39 000
Arbetslivsfonden l 120 000
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader l0 310 000

Övriga och tjänsteinköpvaru-
Särskilda jämställdhetsåtgärder 17 3 655
Statliga byggen 100 120 000
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 19 589 000
Yrkesinriktad rehabilitering 16 132 800
Yrkesinriktad rehabilitering:

Uppdragsverksamhet 15 0

Investeringar 163 300
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 5 155 000
Yrkesinriktad rehabilitering l 8 300
Yrkesinriktad rehabilitering:

Uppdragsverksamhet 5 0

Transfereringar 90 876 060
Hushåll
Arbetsmarknadsfonden 100 46 555 000
Lönegarantifonden 100 833 000
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 55 14 602 500
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 2 138 000

Statliga bolags konsumtion
Bidrag till Samhall aktiebolag 100 4 900 300
Bidrag till Samhall AB för vissa

skatter 100 0m.m.
Arbetslivsfonden 6 306 292

Privata bolags konsumtion
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 34 9 027 000
Avveckling AMU-gruppen 100 200 000
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 30 2 070 000
Arbetsmiljöfonden 16 95 000
Arbetslivsfonden 68 3 368 539

Kommuner konsumtion exkl lön
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 5 l 327 500
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade 21 l 449 000
Arbetsmiljöfonden 3 20 000
Arbetslivsfonden 24 l 179 225

förKommuner investeringar
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 2 531 000

Statliga ochföreningarorganisationer
Särskilda jämställdhetsåtgärder 29 6 235
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UtbildningStiftelsentillBidrag
0004100Nordkalotten
0002llArbetsmiljöfonden J

föreningarochorganisationerPrivata
52535 7jämställdhetsåtgärderSärskilda
000531åtgärderArbctsmarknadspolitiska
0003 24347arbetshandikappadeförSärskilda åtgärder
00038 225Arbetsmiljötbndcn
94445Arbetslivsfonden

90013 125Skatteförmåner
0003 520l00från lagenavvikelsetillfLag avgom socom 460 0004100GASRASAnställningsstöd

[00Flyttningsbidrag
100till arbetslösabidragSärsk 306100 4 841Dagpenning m m 304 600l00arbctsmarknadsstödKontant
l00rörelseStartbidrag egen

699108 752SUMMA
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Ålderspensioner
FÖRMAN % PROGNOS
Konsumtion l 025 700
Löner
Till regeringens dispositon for omställningskostnader 100 21 300
Allmän tilläggspension l 800 000
Övriga och yänsteinkäpvaru-
Ersättning till postverket 100 204 400m.m.

Transfereringar 180 241 400
Hushåll
Ålderspensioner 100 53 200 000
Efterlevandepension till 100 l 635vuxna 000
Bostadstillägg till pensionärer 100 8 900 000
Särskilt pensionstillägg 100 ll 900Delpension 100 2 550 000
Allmän tilläggspension 99 lll 500 000Tjänstepensionerför skolledare och lärare 100 2 444 500
Privata bolag konsumtion
Handelstlottans pensionsanstalt 100 0
Skattetörmåner 28 650 900Pensionskosmaderför arbetstagare 100 2 806 600
Avdrag för pensionspremier 100 670 500Avsättning till pensionsstiñelse 100 ..Avkastningsskatt 100 5 585 700Bostadstillägg pensionärer 100 4 311 500
Särskilt grundavdrag pensionärer 100 14 907 000Delpension 100 369 600

SUMMA 209 918 000

ll 15-0409
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handikappfrågorochVård omsorg

PROGNOS%FÖRMÅN

267 1771Konsumtion
Löner 8521AIDSInsatsermot 19 200äldrevårdenkvalitet itillBidrag l76l76Socialstyrelsen 40022Folkhälsoinstitutet

0Läkemedelsverket
980127Rättsmedicinalverket
8646metodikmedicinskutvärderingförberedningStatens av 2412vårdartjänstförNämnden
504handikapprádStatens 42014förvaltningCentralinstitutionsstyrelse:Statens 000315Vårdverksamhetinstitutionsstyrelse:Statens 00015laboratoriumbakteriologiskaStatensAvvecklning av 62070skolanihandikappfrâgorförinstitutStatens

Hyror 10427Socialstyrelsen
600lFolkhälsoinstitutet 58014Rättsmedicinalverket
248lmetodikmedicinskutvärderingförberedningStatens av 332vårdartjänstforNämnden 0243handikapprádStatens 0602förvaltningCentralinstitutionsstyrelse:Statens 00045Vårdverksamhetinstitutionsstyrelse:Statens 91013i skolanhandikappfrâgorforinstitutStatens

UänsteinköpÖvriga ochvaru- 63229AIDSInsatsermot 80020äldrevårdenkvalitet itillBidrag 25298Socialstyrelsen 80092Folkhälsoinstitutet
0Läkemedelsverket

9508ansvarsnämndsjukvårdensochHälso- 0207metodikmedicinskutvärderingförberedningStatens av 913värdartjänstforNämnden 7884handikapprådStatens 1204förvaltningCentralinstitutionsstyrelse:Statens 00090Várdverksamhetinstitutionsstyrelse:Statens 0004laboratoriumbakteriologiskaStatensAvvecklning av 40021skolanihandikappfrágorförinstitutStatens

exkl lönerunderhållochReparation 3883Socialstyrelsen

4543Investeringar 454322ansvarsnämndsjukvårdensochHälso-

9599 218Transfereringar
Hushåll 000934100l-landikappersättningar

7947sjukvårdochtill hälso-Bidrag 5565AIDSInsatsermot 000164100handikappadetillBilstöd 0000904100assistansersättningstatligförKostnader 84handikapprådStatens 0002100motorfordonhandikappadeägaretill vissaBidrag av
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Privata bolag konsumtion
Folkhälsoinstitutet 3 200
Kommuner konsumtion exkl lön
Bidrag till husläkarsystemet 100 10 000m.m.Bidrag till hälso- och sjukvård 771 606Insatser AIDSmot 67 124 084Bidrag till psykiatriområdet 90 l75 500Vissa statsbidrag inom handikappområdet 95 600 210
Bostadsanpassningsbidrag 100 11 0l5m.m.Statsbidrag till vårdartjänst 54m.m. 006
Ersättning för texttelefoner 100 76 000Bidrag till missbrukar och ungdomsvård 100 480 049
Socialstyrelsen 23 716
Rättsmedicinalverket 12 19 440Bidrag till byggande gruppbostäderoch andra alt boen 100av 67 700Bidrag for viss ombyggnad sjukhem 100 115 300av mm
Kommunerför investering
Stimulansbidrag inom äldreomsorgen 100 717 000
Statliga organisatiopner ochföreningar
Allmänt bidrag till hälso- och sjukvården 100 195 000
Insatser AIDSmot 3 704Medel för alkohol- och drogpolitiska åtgärder 40 30 000
Kommunala ochorganisationer föreningar
Medel för alkohol- och drogpolitiska åtgärder 30 22 500
Privata ochorganisationer föreningar
Insatser AIDSmot 11 20 372
Bidrag till SPRI 100 26 900Bidrag till psykiatriomrádet 10 19 500
Vissa statsbidrag inom handikappområdet 31 590statsbidrag till vårdartjänst 63 91 955m.m.Bidrag till viss verksamhet för medpersonerfunktionshinder 100 78 100Bidrag till handikappsorganisationer 100 129 200Bidrag till pensionärsorganisationer 100 2 400
Bidrag till organisationer 100 31 600Bidrag till centralförbundet for alkohol- och

narkotikaupplysning 100 8 000
Medel Föralkohol- och drogpolitiska åtgärder 30 22 500
Socialstyrelsen 10 164
Folkhälsoinstitutet 24 38 400
Nämnden for vårdartjänst 58 4 814
Räntor
Läkemedelsverket 0
Statensberedning för utvärdering medicinsk metodik 156avAvvecklning Statensbakteriologiska laboratoriumav 200
Finansiella transaktioner 7 435
Lån
Folkhälsoinstitutet 1 600
Läkemedelsverket 0Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 3 297
Statensberedning for utvärdering medicinsk metodik 312avAvvecklning Statensbakteriologiska laboratoriumav 800
Statens institut for handikappfrågor i skolan l 070

Skattefdrmåner 1 887 700
Ersättning för närståendevård 100
Ersättning för neuroseddynskadade 100
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800408100personalsjukvårdförutgiñerArbetsgivares
000875100Läkemedel 900603100Handikappersättning mm 100Vårdbidrag

72538412SUMMA
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Barnfamiljer
FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 10 308
Löner
Barnombudsmannen 9 693
Statensnämnd for internationella adoptionsfrågor l 61

Hyror
Barnombudsmannen 33 2 541
Statens fornämnd internationella adoptionslrågor 23 l 403
Övriga och tjänsteinkolz;varu-
Barnombudsmannen 57 4 390
Statensnämnd for internationella adoptionsfrågor 20 1 220

Transfereringar 51 214 147
Hushåll
Allmänna barnbidrag 100 17 200 000
Bostadsbidrag 37 3 170 900
Föräldraförsäkring 100 18 700 000
Bidragsforskott 100 3 240 000
Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn 100 8 515
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 100 26 399
Bampensioner 100 293 000
Vårdbidrag for handikappadebarn 100 l 423 000
Vårdnadsbidrag 100 1 750 000

Kommuner konsumtion exkl [on
Bostadsbidrag 63 5 399 100

Privata organisationer ochföreningar
Statensnämnd för internationella adoptionsfrågor 52 3 172

Räntor
Statensnämnd för internationella adoptionsfrågor l 61

Finansiella transaktioner 260
Lån
Barnombudsmannen 1 77
Statensnämnd lör internationella adoptionsfrågor 3 183

Skattetbrmåner 20 130 900
Barnbidrag 100 412 100m m
Bidragstörskott 100 1 920 800
Bidrag till adoption 100 ..Bostadsbidrag 100 4 202 400
Ensamstâendebidrag l 00 ..Föräldrapenning 100 2 595 600

SUMMA 71 355 615
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förtidspensioneringarbetsskadeförsäkringSjuk- 00

PROGNOS%FÖRMÅN

2004 806Konsumtion
Löner

351yrkesskadeersättningarVissa m.m. 197 44032Riksförsäkringsverket
610 90884 3försäkringskassorAllmänna
278 88673Arbetarskyddsverket

Hyror
7006110Riksförsäkringsverket
987421försäkringskassorAllmänna
3839 34Arbetarskyddsverket

Övriga tjänsteinköpochvaru- 99047 289Riksförsäkringsverket
9484 171försäkringskassorAllmänna

68 76618Arbetarskyddsverket

exkl lönerunderhållochReparation
1706Riksförsäkringsverket
987421försäkringskassorAllmänna

59 336 199Transfereringar
Hushåll

206 66721100rehabiliteringochSjukpenning
081 000100 7Arbetsskadeförsälcring

13 962 00090Sjukvårdsförmáner m.m. 653100 24närstâendevárdvidErsättning
048 00099 15Förtidspensioner

46799 3yrkesskadeersättningarVissa m.m. 214 9355försäkringskassorAllmänna

konsumtionStatliga bolag
000152lFörtidspensioner

lönexklkonsumtionKommuner
3331 55110Sjukvärdsförmáner m.m.

Räntor
1706lRiksförsäkringsverket

85 9742försäkringskassorAllmänna

491184transaktionerFinansiella
Lån

530559Riksförsäkringsverket
128 9613försäkringskassorAllmänna

3 451 200Skatteförmåner
2002 528100sjukpenning

923 000100livräntaArbetsskada
100egenföretagareförmånerBeskattade ..

09067 778SUMMA
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Invandring
FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 1 538 985
Löner
Utlänningsärenden 50 65 000
Statensinvandrarverk 63 277 200
Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot 10 480mmUtlänningsnämnden 70 40 711
Internationell samverkan inom förramenflykting migrationspol 3 890
Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet 80 496 000m.m.
Hyror
Statensinvandrarverk 10 44 000
Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot 35 1 680mmUtlänningsnämnden 12 6 979
Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet 20 124 000m.m.
Övriga och tjänsteinköpvaru-
Utlänningsärenden 50 65 000
Statensinvandrarverk 22 96 800Överföringar andra åtgärder för flyktingar 8 86av 0 320m.m.Ersättning till kommunem för åtgärder för

flyktingar 2 130mm 300
Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot 54 2 591mmLån till hemutrustning för flyktingar m.fl. 92 82 340
Utlänningsnämnden 17 9 887
Internationell samverkan inom förramen

flykting migrationspol 60 178
Reparation och underhåll exkl löner
Statens invandrarverk 2 8 800
Ombudsmannen etnisk diskrimineringmot l 48mmUtlänningsnämnden l 582

Investeringar 8 800
Statens invandrarverk 2 8 800

Transfereringar 9 783 236
Hushåll
Förläggningskostnader 15 350 700mm
Privata bolag konsumtion

tgärder främlingsfientlighet och rasismmot 55 15 401
Kommuner konsumtion exkl län
Eörläggningskostnader 85 987l 300mmOverföringar andra åtgärder förav 0

flyktingar 92 992 680m.m.
Ersättning till kommunern för åtgärder för

flyktingar 97 6 319mm 550
Ersättning till kommunern för åtgärder för

flyktingar l 65mm 150
Statliga organisationer ochföreningar
Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 75 11 550

Privata ochföreningarorganisationer
Åtgärder för invandrare 100 21 750
Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen 25 3 850Åtgärder främlingsfientlighet och rasismmot 45 12 600
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transfereringarInternationella
förinomsamverkanInternationell ramen 2 70591migrationspolflykting 0

560lltransaktionerFinansiella
Lån 4004invandrarverkStatens 1607m.fl.flyktingarhemutrustning förtillLån

Skatteförmåner
100flyktingararbetsplaceringvidEngångsbidrag av

58134211SUMMA
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Bidrag från till kommunsektomstaten

FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 9 601
Löner
Bidrag för öka tillgängligheten ochatt

kapacitet inom hälso- och
sjukvården 3] 3 100

Övriga och tjänsteinkapvaru-
Bidrag för öka tillgängligheten ochatt

kapacitet inom hälso- och sjukvården 6 301
Bidrag till utrustning för gymnasier 200m m

Transfereringar 46 365 500
Kommuner konsumtion exkl län
Bidrag för öka tillgängligheten ochatt

kapacitet inom hälso- och sjukvården 600
Statligt utjämningsbidrag till kommuner 100 38 014 000
Skatteutjämningsbidragtill landsting 100 7 555 000
Bidrag införandet statsbidragssystem 100ett nytt 790 000maa av m.m.Stimulansbidrag för förbättringar den 80 880av
Kommunerför investering
Stimulansbidrag för förbättringar den 20 220av
Privata organisationer ochföreningar
Bidrag till utrustning för gymnasier 96 4 800m m

SUMMA 46 375 101
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Bostadsförsörjning
PROGNOSFÖRMÅN %

174 513Konsumtion
Löner

70 83951FörvaltningskostnaderBoverket:
080UppdragsverksamhetBoverket:
080bostadsanskaffningslánförkreditgarantiStatlig

Hyror
12 5019FörvaltningskostnaderBoverket:

Övriga tjänsteinkápochvaru- 17139 54FörvaltningskosmaderBoverket:
015UppdragsverksamhetBoverket:

13 202100bostadskreditnämnd:FörvaitningskostnaderStatens
015bostadsanskaffningslánkreditgaranti forStatlig

8002334mögelskadorfor fukt- ochFondenBidrag till

0Investeringar
05UppdragsverksamhetBoverket:
05bostadsanskaffningslánforkreditgarantiStatlig

068 20332Transfereringar
Hushåll

665 000415Räntebidrag m.m. 45 0005bostadsbyggandeFörInvesteringsbidrag
2 001100ungdomsbosparandeförBonusränta

46 20066mögelskadorfukt- ochförtill FondenBidrag
20 001100i bostäderradonåtgärderBidrag till mot

bolag konsumtionPrivata
569 00079 24Räntebidrag m.m. 1100Garantiverksamhet

bolag investeringarPrivata
933 0003Räntebidrag m.m. 828 00092bostadsbyggandeInvesteringsbidrag for

exkl lönkonsumtionKommuner
0006222Räntebidrag m.m.

förKommuner investering
00091bostadsbyggandeförInvesteringsbidrag

ochföreningarorganisationerPrivata
0003111Räntebidrag m.m. 000182bostadsbyggandeforInvesteringsbidrag

38952transaktionerFinansiella
Lån

38911FörvaltningskostnaderBoverket:
ochreparationervissaTilläggslän for

00050100bostashusochi hyresombygn átg
0001100bostadsbyggandeVissa lån till

296 60033Skatteförmåner
100garantifondBostadskooperationens ..50043516100småhusAvkastning på

4006 014100bostadsrätterAvkastning
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Uppskov reavinstbeskattning fastigheter 100 l 642 900
ROT-reduktioner 100 883 800
Upplåtelse hyresrätt 100 5 500 000m rn
Omsättning nybygda bostäder 100av 2 820 000

SUMMA 64 503 205

SANKTION

Skattesanktioner -8 167 300
Ränteutgifter bostadsrättsföreningar 100 -4 240 000
Fastighetsskattflerfamiljsfastigheter 100 -3 927 300
SUMMA -8 167 300
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jordbrukochNäringsliv
PROGNOS%FÖRMÅN

9857801Konsumtion
Löner

0instituthydrologiskaochmeteorologiskaSveriges
ochmeteorologiskaSverigestillBidrag

500l07instituthydrologiska
0institutgeotekniskaStatens

16353Finansinspektionen
6685upphandlingoffentligNämnden for

5 180Bankstödsnämnden
0Exportkreditbidrag

00090jordbruksverkStatens
400utbildningochRådgivning

0Skogsvårdsorganisationen
360234MyndighetsuppgiñerSkogsvårdsorganisationen:
0006skogsvårdtillBidrag mm 100lÅtgärder tjällnära skogari
0002skogsbrukarelörtrygghetsförsälcringtillBidrag
43523Fiskeriverket

3737fiskerinäringenFrämjande av 264264fisketförinsatserSärskilda
380liskerätti enskildintrångförErsättning mm 6501rennäringenFrämjande av 270viltskadorforErsättningar mm 2031nedfallradioaktivtgrundErsättningar på av 0Uppdragsverksamhetanstalt:veterinärmedicinskaStatens

35 275anstaltveterinärmedicinskatill StatensBidrag
2 580veterinärvârdfordjurägareboendeavlägsettillBidrag
3 361forsöksdjursnämndenCentrala

722husdjurssjukdomarsmittsammaBekämpandeav 0Uppdragsverksamhetutsädeskontroll:Statens
80utsädeskontrolltill StatensBidrag

114växtsortnämndStatens
0Uppdragsverksamhetmaskinprovning:Statens

3194maskinprovningartill StatensBidrag
18 150jordbruketåtgärder iMiljötörbättrande

390växtsjukdomarBekämpandeav 59 513livsmedelsverkStatens
0köttbesiktningförkostnadervissaTäckande mmav 6341samarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska

1901Småtöretagsutveckling
8502SverigebildenförStyrelsen

anledningförluster ieventuellaTäckande avav
vattenfallsverksStatens

080borgensforbindelser m.m.
teknikutvecklingsverket:ochNärings-

81611464Förvaltningskostnader
312948Utredningarteknikutvecklingsverket:ochNärings-

0registreringsverketochPatent 936651MyndighetsverksamhetSwedac:
080UppdragsverksamhetSwedac:

1763Elsäkerhetsverket
860112Sprängämnesinspelctionen

Geologiskundersökning:geologiskaSveriges
61711378undersökningsverksamhetm.m. 46 721Konkurrensverket 9846036Byggforsknmg

7verkstadstekmkomrâdetinomutveckling.Industriell m.m. 440580gruvegendomstatligvissFörvaltning m.m.av 7106670Konsumentverket
762543reklamationsnämndenAllmänna
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Hyror
Bidrag till Sveriges meteorologiska och

hydrologiska institut 8 750
Finansinspektionen 16 737
Bankstödsnämnden 980
Bokföringsnämnden 616
Statensjordbmksverk 22 500
Skogsvårdsorganisationen:Myndighetsuppgiñer 22 320
Fiskeriverket 17 044
Främjande fiskerinäringen 37av
Särskilda insatser för fisket 264
Ersättning för intrång i enskild fiskerätt 60mm
Ersättningar på grund radioaktivt nedfall 200av
Stöd till innehavare fjällägenheterav mm
Bidrag till Statensveterinärmedicinska anstalt 17 637
Centrala försöksdjursnämnden 224
Statensväxtsortnämnd 78
Bidrag till Statensmaskinprovningar 624
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 200
Statenslivsmedelsverk 8 502
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 266
Närings- och teknikutvecklingsverket:

Förvaltningskostnader 14 352
Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar 194
Swedac: Myndighetsverksamhet 952
Sprängämnesinspektionen 5 115
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk

undersökningsverksamhet l 457m.m.
Konkurrensverket 7 188
Byggforskning 3 388
Förvaltning viss statlig gruvegendom 136av m.m.
Övriga och üänsteinköpvaru-
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statensgeotekniska institut
Finansinspektionen 28 551

förNämnden offentlig upphandling 630
Bankstödsnämnden 8397
Åtgärder för stärka det finansiellaatt systemet
Exportkreditbidrag
Bokföringsnämndcn 3 785
Statensjordbruksverk 30 000
Bidrag till jordbrukets rationalisering 4 410mm
Täckande förluster statlig kreditgaranti 400av pga
Rådgivning och utbildning 28 000
Skogsvårdsorganisationen
Skogsvårdsorganisationen:Myndighetsuppgifter 11 160
Bidrag till skogsvård 3 000mm
Investeringar 3 000
Bidrag till trygghetsförsälcringför skogsbrukare 375
Fiskeriverket 10 652
Främjande fiskerinäringen 407av

insatserSärskilda för fisket 264
Främjande rennäringen 3 190av
Ersättningar för viltskador 2 160mm
Ersättningar grund radioaktivtpå nedfall 6041av
Stöd innehavaretill fjällägenheter 150av mm
Statensveterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet
Bidrag till Statensveterinärmedicinska anstalt 14 924
Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård 480
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 3 816
Centrala försöksdjursnämnden 36 2 017
Bekämpande smittsammahusdjurssjukdomar 11 9427av
Statensutsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 15
Bidrag till Statensutsädeskontroll 89 711
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68 408växtsortnämndStatens
15 0Uppdragsverksamhetmaskinprovning:Statens

28 050åtgärder i jordbruketMiljöförbättrande
81 2 106växtsjukdomarBekämpandeav 1215 753livsmedelsverkStatens

015för köttbesiktningkostnaderTäckande vissa mmav 8621sarnarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska
23 800100Livsmedelsstatistik
5 949Smáforetagsutveckling

88 35193SverigebildenförStyrelsen
anledningeventuella förluster iTäckande avav

vattenfallsverksStatens
15borgensförbindelser m.m.

teknikutvecklingsverket:Närings- och
46 64426Förvaltningskostnader

50 9 700teknikutvecklingsverket: UtredningarochNärings-
15registreringsverketochPatent

1 632MyndighetsverksamhetSwedae:
015UppdragsverksamhetSwedae:

35 72990Elsäkerhetsverket
59549 7Sprängämnesinspektionen

Geologiskundersökning:geologiskaSveriges
13 110undersökningsverksarnhetm.m. 99010 5Konkurrensverket

4102515Byggforskning
föravvecklingskostnader StatensSärskilda

50030 4byggnadsforskninginstitut för
verkstadsteknikomrádetinomutvecklingIndustriell m.m. 136gruvegendomviss statligFörvaltning m.m.av 28 59030Konsumentverket

628542reklamationsnämndenAllmänna

exkl lönerunderhållochReparation
meteorologiska ochtill SverigesBidrag

2501hydrologiska institut
375tjällägenhetertill innehavareStöd mmav 38samarbetsnämndenLivsmedelsekonomiska
155Sprängämnesinspektionen

underhållochLänerfär reparation
6687for fisketSärskilda insatser

8utsädeskontrollBidrag till Statens
52maskinprovningartill StatensBidrag

Geologiskundersökning:geologiskaSveriges
2 913undersökningsverksamhetm.m.

088lstatlig gruvegendomvissFörvaltning m.m.av

57 505Investeringar
0instituthydrologiskameteorologiska ochSveriges

meteorologiska ochtill SverigesBidrag
5007instituthydrologiska

0geotekniska institutStatens
Exportkreditbidrag

7 500jordbruksverkStatens
0Skogsvårdsorganisationen

160l1MyndighetsuppgiñerSkogsvårdsorganisationen:
125skogsbrukarefortrygghetsförsäkringtillBidrag
5981Fiskeriverket

1 554fiskerinäringenFrämjande av 330rennäringenFrämjande av 150fjällägenheterinnehavareStöd till mmav Uppdragsverksamhetanstalt:veterinärmedicinskaStatens
Uppdragsverksamhetutsädeskontroll:Statens
Uppdragsverksamhetmaskinprovning:Statens
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Bidrag till Statensmaskinprovningar 208
Statenslivsmedelsverk 4 251
Täckande vissa kostnader för köttbesiktningav mm
Täckande eventuella förluster i anledningav av

Statensvattenfallsverks
borgensförbindelser 0m. m.
Närings- och teknikutvecklingsverket:

Förvaltningskostnader 1 794
Patentoch registreringsverket 0
Swedac:Myndighetsverksamhet 136
Swedac:Uppdragsverksamhet 0
Elsäkerhetsverket 794
Sprängämnesinspektionen 155
Sverigesgeologiska undersökning: Geologisk

undersökningsverksamhet 8275m.m.
Byggforskning 3 388
Särskilda avvecklingskostnader för Statens

institut för byggnadsforskning x 10 500
Allmänna reklamationsnämnden 536

Transfereringar 2944 829
Hushåll
Bidrag till trygghetsförsäkring för skogsbrukare 100 2 500

innehavareStöd till fjällägenheter 72 1 800av mm

Statliga bolag konsumtion
Åtgärder for stärka det finansiella 87 33att systemet
Främjande fiskerinäringen 259av
Särskilda insatser för fisket 52 13 749
Ersättningar för viltskador 270mm
Småforetagsutveckling 7 139
Kostnader för omstrukturering vissa statligtav

ägda företag 100 10 500m.m.
Swedac:Myndighetsverksamhet 2 584
Swedac:Bidrag till riksmätplatsverksamhet 6 803

Statliga bolag investeringar
Åtgärder för finansiellastärka det 0att systemet
Swedac:Myndighetsverksamhet l 360
Swedac: Bidrag till riksmätplatsverksamhet 596l

Privata bolag konsumtion
Täckande förluster statlig kreditgaranti 2 400av pga
Startstödtill jordbrukare 3 420
Stöd till avbytarverksamhet 535 000mm
Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin

i Sverige 900 000norra
Omställningsátgärderi jordbruket 0001 297mm
Rådgivning och utbildning 60011
Stöd till sockerbrukenpå Gotland 12 460m.m.
Intervention 500 000m.m.

för skogsbruketInsatser 70 000
Främjande rennäringen 220av
Prisstöd till rennäringen 29 700
Ersättningar för viltskador 24 302mm
Ersättningar grundpå radioaktivt nedfall 16 238av
Distriksveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet 0
Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 88 700
Bidrag till avlägset boendedjurägare for veterinärvârd 2 940
Djurhälsovärd djurskyddsfrämjandeoch åtgärder 27 984
Bekämpande smittsamma husdjurssjukdomar 63 536av
Miljöförbättrande i jordbruketåtgärder 6 600
Bekämpande växtsjukdomar 104av
industrins råvamkostnadsutjämning 156 000mm
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3 3 569Småföretagsutveckling
08077 3garantigivningförluster vid vissTäckande m.m.av 000100 50företagandekvinnligtFrämjande av 194Utredningar 1teknikutvecklingsverket:Närings- och
06639 66Byggforskning
644verkstadsteknikomrâdet 92inomutvecklingIndustriell m.m. 000l00 5produktermiljömärkningtillStöd av

6 43499utvecklingkooperativStöd till

bolagPrivata investeringar
37 2 590rationaliseringjordbruketstillBidrag mm

100 0rationaliseringför jordbruketsMarkförvärv
200kreditgaranti 18 7statligTäckande förluster pgaav 34 58091jordbrukareStartstöd till
00085 51skogsvårdBidrag till mm
702l00skogsvägartill byggandeStöd av 19 760garantigivningvid vissförlusterläckande m.m.av 500100 27varvsindustrintillRäntestödm.m.

exkl lönkonsumtionKommuner
533lFiskeriverket
36937 1fiskerinäringenFrämjande av 23116 4för fisketSärskilda insatser
42042enskild fiskerättiErsättning för intrång mm
7764 6Byggforskning

och föreningarStatliga organisationer
80478 92Smâföretagsutveckling

l00 34 000StandardiseringskommissionentillBidrag
Sveriges teknisk-StiftelsentillBidrag

62841l00attachéverksamhetvetenskapliga
100 5005lngenjörsvetenskapsakademienBidrag till

och föreningarPrivata organisatione
utveckling godförtill StiftelsenBidrag av

600100redovisningssed
37lfiskerinäringenFrämjande av 600100 3till fiskevârdBidrag mm 14 140fiskerättenskildför intrång iErsättning mm

5 61051rcnnäringenFrämjande av 300lrennäringenPrisstöd till
8024radioaktivt nedfallgrundErsättningar på av 9495 5Småföretagsutveckling

3 8004SverigebildenförStyrelsen
1604garantigivningvid vissläckande förluster m.m.av 651kooperativ utvecklingtillStöd

Internationella transfereringar
l00 7 001organisationerinternationellaAvgifter till vissa

3882 3Byggforskning

Räntor
20 000100bidragfbrskotteradeRäntekostnaderför m.m.

65 007transaktionerFinansiella
Lån

00030kreditgaranti 75statligFörlusterläckande pgaav 000l00 20fiskerinäringentillLån
3802 2Småföretagsutveckling

teknikutvecklingsverket:Närings- och
79411Förvaltningskostnader
6204Sprängämnesinspektionen

Geologiskundersökning:geologiskaSveriges
8 7406undersökningsverksamhetm.m.
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Allmänna reklamationsnämnden ll l 474

Skatteformåner 68615 000
Tjänsteinkomster utländsak fartyg l00 000Kvittning underskott i aktiv näringsverksamhet l00 30av
Uttag bränsle l00 5051 000av m m
Avverkningsrätt till skog l00
Näringsbidrag l00
Avgångsvederlag till jordbrukare l00
Avyttring näringsfastighetoch liknande l00av 000Anläggning skog 100 1 105av m m
Skogsavdrag l00
Substansminskning l00 000Lagemedskrivning l00 175
Pågåendearbeten l00 30 000
Koncembidragsdispens l00 000Skadetösälcringstöretag l00 1 650
Hypoteksbank -kassa l00 25 000m m
Skogskonto l00 285 000
Skatteutjämningsreserv l00 000Återforing skatteutjämningsreserv l00 4 310
Anellavdrag l00 000veravskrivningar avseendeinventarier l00 0201
Periodiseringsfonder l00 1 480 000
Direktavskrivningar l00 960 0001
Företagareförening l00m m
Ersättning skiljemannauppdrag l00 000Serveringstjänster l00 575
Rumsuthyming 100 475 000
Tidpunkten för redovisningsskyldighet i byggrörlese l00 920 000
Ingåendeskatt jordbruksarrendepå l00 000for koldioxidskatt iAvdrag metallurgiska l00 80processer
Avdrag för koldioxidskart bränslepå SNI 2-3 l00 60 000

SUMMA 21 884 326

SANKTION

Skattesanktioner 640-l 000
El- och bränsleförbrukning inom SNI l-3 l00 -450 000
Förbrukning inom jord-och skogsbrukSNI l l00 -260 000
Skatt viss elektrisk kraftpá l00 -930 000

SUMMA 000-1 640
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Samhällsplanering och regional utveckling

FÖRMÅN % PROGNOS

788 694Konsumtion
Löner

regionalpolitiska infrastrukturátgärder 4 8 000Särskilda m.m.
Glesbygdsmyndigheten 1 195

för CentralnämndenförFörvaltningskostnader
61 60 995fastighetsdata

CentralnämndenforUppdragsverksamhetvid
80fastighetsdata 0

Lantmäteriet 80 O
för lantmäteriet 320 837Förvaltningskostnader 77

samarbetekring denBidrag till internationellt
6 110byggda miljön m.m.

Hyror
10 950Glesbygdsmyndigheten 1

för CentralnämndenförFörvaltningskostnader
fastighetsdata 12 11 999

för lantmäteriet 45 834Förvaltningskostnader 11
kringtill internationellt samarbete denBidrag

8 146byggda miljön m.m.
Övriga och yänsteinkäpvaru-
Lokaliseringsbidrag 4 12 000m.m.

209utvecklingsinsatser 19 000Regionala
regionalpolitiska infrastrukturätgärder 15 29 999Särskilda m.m.

Glesbygdsmyndigheten 53 10 335
54 18 900Lokaliseringslån

fonden 2 4 000Norrlands
Förvaltningskostnader for Centralnämndenför

21 20 998fastighetsdata
Uppdragsverksamhetvid Centralnämndenfor

Ofastighetsdata 15
Lantmäteriet 15 O
Förvaltningskostnader för lantmäteriet 12 50 001

6 897enligt lantmäteritaxan 100Bidrag -samarbetekringBidrag till internationellt den
miljön 71 1 298byggda m.m.

och underhåll exkl lönerReparation
10 000Norrlands fonden 5

och underhållföreLöner reparationer
Lokaliseringsbidrag 1 3 000m.m.

1707Investeringar
Glesbygdsmyndigheten 6 1 170

förFörvaltningskosmader för Centralnämnden
6 6 000fastighetsdata

Uppdragsverksamhetvid Centralnämndenför
fastighetsdata 5 0

Lantmäteriet 5 O

2 526 531Transfereringar
Hushåll

kringBidrag till internationellt samarbete den
18byggda miljön 1m.m.
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Statliga bolag konsumtion
Sysselsättningsbidrag 2 500
Särskilda regionalpolitiska infrastrukturátgärder 39 998m.m.

bolag konsumtionPrivata
Regionalautvecklingsinsatser 20 220 000

for nedsättning socialavgiñer l00Ersättning 500 000av
Sysselsättningsbidrag 48 120 000
Särskilda regionalpolitiska infrastrukturátgärder 20 39 998m.m.
Glesbygdsmyndigheten 14 2 730

bolagPrivata investeringar
82 246Lokaliseringsbidrag 000m.m.

utvecklingsinsatser 27 297 000Regionala
förluster kreditgarantier tillTäckandeav pga

företag i glesbygd 100 3 000m.m.
Sysselsättningsbidrag 125 001

l00 300 000Transportstöd
Norrlands fonden 93 186 000
Lokaliseringsbidrag i Ludvika kommun 100 14 100m.m.

exkl lönkonsumtionKommuner
Regionala utvecklingsinsatser 11 121 000

infrastrukturátgärder 999Särskilda regionalpolitiska 11 21m.m.
Glesbygdsmyndigheten l 560

förKommuner investering
Särskilda regionalpolitiska infrastrukturätgärder 11 999m.m.

ochföreningarStatliga organisationer
utvecklingsinsatser 88 000Regionala

Sysselsättningsbidrag 2 500
Bidrag till internationellt samarbetekring den

byggda miljön 128m.m.

och föreningarPrivata organisationer
Lokaliseringsbidrag 3 000m.m.
Regionala utvecklingsinsatser 12 132 000
Särskilda regionalpolitiska infrastrukturátgärder 24 47 998m.m.

61 888Finansiella transaktioner
ochföreningarPrivata organisationer

560Glesbygdsmyndigheten 1
Bidrag till internationellt samarbetekring den

128byggda miljön m.m.

transfereringarInternationella
300Kapitaltillskott till utvecklingsfond for Västnorden l00 7en

Lån
00012 36Lokaliseringsbidrag m.m.

utvecklingsinsatser 33 000Regionala
1646 100Lokaliseringslán

Skattefdrmåner 093 3001
utvecklingsfond 100Bidrag tillregional 300socialavgifter 100 573nedsättningLag avom

000100 520Elförbrukning i Norrlandskommuner

5834 477SUMMA
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Fritidsverksamhet och kultur

FÖRMÅN PROGNOS%

935 008Konsumtion
Löner

20 748Statenskulturråd
konstråd 2 901Statens

konst för byggnader 2 030Förvärv statensav mm
nutida i utlandet 304Utställningar svensk konstav

Främjande hemslöjden 14 131av
Riksarkivet och landsarkiven 88 534
Sprák- och folkminnesinstitutet 18 ll7
Svenskt biografiskt lexikon 2 72l
Riksantikvarieämbetet 67 200
Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 0

Myndigheter 210 000Centrala museer:
biografbyrá 4 040Statens

Presstödsnämndenoch taltidningsnämnden 989
förluster vid statligTäckande av

kreditgaranti till dagspressen 0
punktskriñsbiblioteket 8 560Talboks- 0

TV-områdetMyndigheter och radio- och 7 750på

Hyror
Statenskulturråd 2 184
Statenskonstråd 1 374
Bidrag till Akademien för de fria konstema 692
Främjande hemslöjden l 256av

landsarkivenRiksarkivet och 76 986
folkminnesinstitutet 8 019Sprák- och

lexikonSvenskt biografiskt 272
Riksantikvarieämbetet 13 200
Centrala Myndigheter 193 200museer:

biografbyráStatens 1 630
Presstödsnämndenoch taltidningsnämnden 688
Talboks- punktskriñsbiblioteket 35050
Myndigheter radio- och TV-områdetpå och 2 325

Övriga och tjänsteinköpvaru-
Statenskulturråd 4 368

konstrådStatens 814
förkonst byggnader 26 969Förvärv statens mmav

Utställningar nutida svensk konst i utlandet l 282av
Bidrag till Akademien för friade konstema 955
Främjande hemslöjden 314av

landsarkivenRiksarkivet och 19 247
och folkminnesinstitutet 564Språk- 3
biografiskt lexikon 408Svenskt

Riksantikvarieämbetet 37 200
Kulturmiljövård 8007
Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 0
Kulturstöd vid ombyggnad l 600mm
Centrala Myndigheter 16 800museer:

vissa kulturföremál 100Inköp av
biografbyrå 1 276Statens
fonogram och musikalier 109Stöd till

Presstödsnämndenoch taltidningsnämnden 2 579
Täckande förluster vid statligav

kreditgaranti till dagspressen 0
Stöd till radio och kassettidningar 3 571

kulturtidskriñer 2 145Stöd till
891Talboks- punktskriftsbiblioteket 280
425Myndigheter och radio- och TV-omrádet 5på

till internationellt ungdomssamarbete 624Stöd
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underhåll exkl lönerochReparation
65013Kulturmiljövárd

biografbyråStatens
43taltidningsnämndenochPresstödsnämnden

26Investeringar
16i utlandetnutida svensk konstUtställningar av

UppdragsverksamhetRiksantikvarieämbetet:
kulturändamål 10for lokaler föroch utrustningInredning

statligförluster vidTäckande av
kreditgaranti till dagspressen

3 842 574Transfereringar
Hushåll

58 332formkonstnärer l00bild- ochVisningsersättning
l00 32 561Bidrag till konstnärer
100 21 400Inkomstgarantier for konstnärer mm

mfl. för utlåningErsättning författareät
l00 98 ll9bibliotekderasverk genom m.m.av

9 75015Kulturmiljövård
12 19 202Kulturstöd vid ombyggnad mm

bolagStatliga konsumtion
riksteatem OperanBidrag till Svenska

48866 400Dramatiskaoch teatern
7 300Distributionsstöd till dagspressen
3 055mellan Sverige och Finland llTV-sändningarUtbyte av

bolag konsumtionPrivata
100konstnärlig utsmyckning i bostadsomrBidrag för
60316 25ombyggnadKulturstöd vid mm

6 640och musikalierStöd till fonogram
00 410 700lDriñstöd till dagspressen

l 00 6 200Utvecklingsstöd till dagspressen
90 65 699Distributionsstöd till dagspressen
97 115 470kassettidningarStöd till radio och
98 40 190Litteraturstöd
24 4 680kulturtidskriñertillStöd

8 l0ll 00Stöd till bokhandel
76 21 105Sverige och FinlandTV-sändningar mellanUtbyte av

bolagPrivata investeringar
35 000l 00icke-statliga kulturlokalerStöd till

96 9 600utsmyckning i bostadsomrför konstnärligBidrag
2005Kulturmiljövård

3 200ombyggnadKulturstöd vid mm
99 990för kulturändamálutrustning for lokalerInredning och

exkl lönkonsumtionKommuner
100 233 300musikverksamhetBidrag till regional

lokalaBidrag till regionala och teater-
3 750musikinstitutionerdans- och

928l00 35biblioteksverksamhetBidrag till regional
l6 25025Kulturmiljövård

19 15 447Bidrag till regionala museer

förKommuner investering
300i bostadsomrkonstnärlig utsmyckningBidrag för

ochföreningarStatliga organisationer
utvecklingsverksamhet inomBidrag till

20 700l5kulturområdet mm
l00 10 499samisk kulturBidrag till
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Bidrag till Svenskariksteatém Operan
Dramatiskaoch 34 206 312teatern

Bidrag till Svenskarikskonserter 100 69 800
Täckning vissa kostnadervid Svenskarikskonserter 100 0av
Bidrag till Musikaliska akademien l00 4003
Centrala Stiftelser 100 111 299museer:
Bidrag till vissa 69 292museer mm
Riksutställningar l00 33 400

tillStöd svensk filmproduktion l00 61 500mm
Stöd till filmkulturell verksamhet 100 61 000
Stöd till fonogram och musikalier 38 4 137
Stöd till kulturtidskritter 195
Bidrag till Stiñelsen för lättläst nyhets-

information litteraturoch 100 13 000
Bidrag till Svenskaspråknämndenoch

Sverigeñnska språknämnden 100 3 200
Bidrag till nationell internationelloch

ungdomsverksamhet 3 351
Stöd till internationellt ungdomssamarbete 23 276

Kommunala ochföreningarorganisationer
Bidrag till regionala och lokala teater-

dans- och musikinstitutioner 87 326 220
Kulturmiljövárd 5 200
Bidrag vissatill 22 22 418museermm
Bidrag till regionala 81 65 853museer

Privata ochföreningarorganisationer
Stöd till idrotten l00 527 200
Bidrag till utvecklingsverksamhet inom

kulturområdet 117 300mm
Ersättning till rättighetshavarepå musikomrádet 100 3 367
Bidrag till regionala och lokala teater-

dans- och musikinstitutioner 44 996
Bidrag till fria dans- och musikgrupper 59 300teater- mm
Riksarkivet och landsarkiven 7 699
Riksantikvarieämbetet 2 400
Kultur-miljövård 7 150
Kulturstöd vid ombyggnad 6001mm
Bidrag till vissa 10 190museermm
Litteraturstöd 820
Stöd till kulturtidskrifter 12 480
Talboks- punktskriñsbiblioteket 10 700o
Sveriges RiksförbundDövas för produktion

videogram på teckenspråk 100 17 500av
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 108 349
Bidrag till samlingslokalerallmänna 100 80 000m.m.
Utveckling ideell verksamhet 100 15 000av
Bidrag till kvinnoorganisationemascentrala verksamhet 100 3 400

Internationella transfereringar
Utbyte TV-sändningar mellan Sverige Finlandoch 13 3 610av
EG:s utbytesprogram Ungdom for Europa 100 4 500

tillStöd internationellt ungdomssamarbete 25 300

Finansiella transaktioner 108 884
Lån
Kulturstöd vid ombyggnad 108 813mm
Statensbiografbyrá 71

Skattefirmåner 9 055 000
Underskott i litterär verksamhet 100m m
Understödsföreningar 100
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Akademier 100m m
artisterUtländska l00

Ersättning till idrottsutövare l00
författarfondBidrag Sveriges l00 006TV-licenser l00 9151m m

Allmän nyhetstidning l00 2 340 000
Avgiñsfria periodiska medlemsblad l00 135 000m m

periodisk publikation l00Annan 000lmmatriella rättigheter l00 60
Framförande litterärt verk l00av rn m 000Försäljning bildkonst 100 30av m m
Biografföreställningar l00 190 000

cirkusföreställningarKonserter och l00 120 000
Frimärken sedlar l00mynt 000Lotterier l00 3 420
Skidliftar l00 85 000
Ideella föreningar l00 710 000

SUMMA 13 941 492
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Internationellt bistånd

FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 766 448
Löner
Bidrag till internationella bistándsprogram 68 000
Styrelsen för internationell utveckling SIDA 166 244
Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader 50 000
Beredningen för internationellt. tekniskt-ekonomiskt

samarbeteBITS 23l15
u-landsforskningStyrelsen för SAREC 14 465

Styrelsen för internationellt näringslivsbistánd
SWEDEC 16 643

för iStyrelsen u-landsutbildning Sandö
Sandö U-centrum 10 342

afrikainstitutetNordiska 2963
ÖsteuropaiSamarbetemed länderna Central- och 00014

förluster anledningTäckande eventuella i statligaav avÖsteuropagarantier till länder i Central-o O
Avsättning for förlustrisker vad garantier föravser

finansiellt stöd och exportkreditgarantier 40 000

Hyror
Styrelsen för internationell utveckling SIDA 44 758
Styrelsen för u-landsforskning SAREC 4 208
Styrelsen for internationellt näringslivsbistánd

SWEDEC 2 582
för u-landsutbildning iStyrelsen Sandö

Sandö U-centrum 92812
Nordiska afrikainstitutet 549

Övriga och Uänsteinkäpvaru-
Bidrag till internationella biståndsprogram 34 000

för internationellStyrelsen utveckling SIDA 95 910
till ekonomiska reformerStöd och skuldlättnader 00050

Utvecklingssamarbete BITS 18 700genom
Beredningen för internationellt. tekniskt-ekonomiskt

samarbeteBITS 4 117
U-landsforskning SAREC 8 500genom
Styrelsen för u-landsforskning SAREC 1017
Näringslivsbistånd SWEDECORP 2 000genom
Styrelsen för internationellt näringslivsbistánd

SWEDEC 8 608
Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö

Sandö U-centrum 7 434
afrikainstitutetNordiska 8921

Projektbistánd till vissa länder 338lm.m. Östeuropaländerna iSamarbetemed Central- och 49 000
Täckande eventuella förluster i anledningav avÖsteuropastatliga garantier till länder i Central-o

för förlustriskerAvsättning vad garantier föravser
finansiellt stöd och exportkreditgarantier 5007

och underhåll lönerReparation exkl
Styrelsen för internationell utveckling SIDA 6 394
Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö

Sandö U-centrum 646
Nordiska afrikainstitutet 61

Investeringar 2525
Beredningen för internationellt. tekniskt-ekonomiskt

samarbeteBITS 823
Styrelsen för u-landsforskning SAREC 263
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för näringslivsbiståndStyrelsen internationellt
SWEDEC 574

Styrelsen för u-landsutbildning Sandöi
Sandö U-centrum 970

afrikainstitutetNordiska 122
Täckande förluster i anledningeventuella statligaav avÖsteuropagarantier till länder i Central-o 0
Avsättning för förlustrisker vad garantier föravser

finansiellt stöd och exponkreditgarantier 2 500

Transfereringar 236 38914
Hushåll
Utvecklingssamarbete SIDA 12 790 548genom

afrikainstitutetNordiska 183
ÖsteuropaSamarbetemed länderna i Central- och 13 91 000

Statliga ochföreningarorganisationer
ÖsteuropaSamarbetemed länderna i Central- och 13 91 000

ochföreningarPrivata organisationer
ÖsteuropaSamarbetemed länderna i Central- och 35 000

Internationella transfereringar
Bidrag till internationella bistândsprogram 97 3 298 000
Utvecklingssamarbete SIDA 88 797 3525genom

förStyrelsen internationell utveckling SIDA 6 394
Stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader 90 900 000
Utvecklingssamarbete BITS 300916genom
U-landsforskning SAREC 98 416 500genom
Styrelsen för u-landsforskning SAREC 263
Näringslivsbistánd SWEDECORP 98 98 000genom

för internationelltStyrelsen näringslivsbistánd
SWEDEC 287

Projektbistånd till vissa länder 98 65 562m.m. ÖsteuropaSamarbetemed länderna i Central- och 60 420 000
Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social

utjämning 100 410 000
Bidrag till kapitalinsats i Europeiska

investeringsbanken 100 900 000

Finansiella transaktioner 412
Lån
Beredningen för internationellt. tekniskt-ekonomiskt

samarbeteBITS 412

SUMMA 15 008 501
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Statsskuldräntor

FÖRMÅN PROGNOS%

086 000Konsumtion l
Övriga yänxteinkápochvaru-

lánetörvalmingRGKzKostnader för uppláning och 14 152 040

underhållföreLöner orep
för uppláning och Iáneförvaltning 86 933 960kGKzKostnader

000 000117Transfereringar
100 000 000statsskulden 117Räntor pá mm

118 086 000SUMMA
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Övriga utgifter

FÖRMÅN % PROGNOS

Konsumtion 112 322
Löner
RGK:Garantiverksamhet 80 0
Täckning merkostnader för löner och pensioner 100 103 000av mm
Övriga och tjänsteinköpvaru-
RGK:Garantiverksamhet 20
oförutsedda utgifter l00 9 322
Anslagslörbrukning 34

Transfereringar 9 773 000
Hushåll
Anslagsforbrukning 33 0

Statliga bolag konsumtion
Sveriges Hundcenter StatensAB Hundskola l00

Privata bolag konsumtion
énslagslärbrukning 0
Aldreanslag från RRV 6835

konsumtionKommuner exkl lön
Aldreanslag från RRV 27 153 441

Kommuner investeringar
Aldreanslag från RRV 70 397 810

Erivata ochföreningarorganisationer
Aldreanslag från RRV ll 366
Stöd till politiska partier l00 127 200
Stöd till trossamfund l00 69 500m.m.
Internationella transfereringar
Tullavgiñ l00 441l 000
Jordbruks- och sockeravgifter 100 467 000
Mervärdeskattebaseradavgift l00 4 l00 000
Avgiñ baserad bruttonationalinkomstenpå l00 3 000 000

Finansiella transaktioner 2 000 000
Tillkommande utgiñsbehov 100 2 000 000

Skatteförmåner 22 384 500
Tjänstinkomster vistelse utomlands l00
Avdrag till frånoch arbetet näringsidgare l00 000Avgifter VPCm l00 180
Dubbelbeskattningsavtal tax sparing l00 000Rabatt från ekonomiska föreningar l00 330m m
Realisationsvinst l00 6 545 000

aktierUttag 100av
Reaförluster marknadsnoteradeaktier l00
Marknadsnoteradefordringar l00 000Livsmedel l00 5 610
Stipendier l00
Hittelön l00 700Ersättning för blod l00 17m m
Intäkter vid försäljning vilt växandebär l00av m m
Utlandstillägg l00
Utlandstraktamenten l00

V
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politisk förföljelseErsättning p g a
Personalrabatterm m 700474för dubbel bosättningAvdrag

5 333 500arbetettill och frånAvdrag för resor
Avdrag för hemresor 0002 265Utdelning aktier mm 678 600Allemansfond
Konsumtionskrediter

transfereringar enl LAFAndra

34 269 822SUMMA

SANKTION

000-215Skattesanktioner
100 -215 000reduktionRänteutgitter- 21%

000-215SUMMA
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