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Till statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

Genom beslut den februari25 1988 bemyndigade regeringen chefen for
finansdepartementet statsrådet Feldt tillkalla kommittéatt med högsten

ledamöter med uppdragtre beskattningsreglemaatt över för stiftelserse
och ideella föreningar.

Kommittén har antagit Stiftelse- och föreningsskattekommittén.namnet
Till ledamöter i kommittén har förordnats regeringsrådet Anders

Swartling, ordförande, bankkamreren Leif Olsson och riksdagsledamoten
Bengt Silfverstrand.

Som sekreterare har tjänstgjort rådmannen Jerry Eriksson.
Som i arbetet med föreliggandeexperter betänkande har medverkat

regeringsrådet Stig Bahr, kammarrättsassessom Lars Bergendalvon
from. den oktoberl 1990, hovrättsrådet Lennart Frii, kanslirådet Olle
Halldorf fr.0.m den februari12 1991 länsskattechefen Mats Henricson
och hovrättsrådet Henning Isoz.

Kommittén har tidigare överlämnat delbetänkandet SOU 1990:47
Beskattning stipendier. I det har behandlats de frågor beskattningav om

stipendier tagits i de ursprungligaav direktiven ochsom i tilläggs-upp
direktiv beslutade den 21 september 1989. Resultatet det återståendeav
arbetet enligt de ursprungliga direktiven redovisas i slutbetänkandetnu

Översyn1995:63 skattereglema for stiftelser och ideella föreningar,av
vilket härmed överlämnas.

Stockholm den juni9 1995.

Anders Swartling

Leif Olsson SilfierstrandBengt

Jerry Eriksson
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Sammanfattning

innehållet iochuppdragetAllmäntl om
betänkandet

inkomstskatt,statlig1947:576lagenoch 6finns i § 5dag 7l ommom.
föreningar ochallmännyttiga ideellainnebärbestämmelserSIL, attsom

från inkomstskatt.befriadedelvishelt ellervillkorvissapåstiftelser är
katalogenFörteckning den s.kSILi § 4finns 7Dessutom enmom. --

subjektsärskilt namngivnaoch ärjuridiska somöver personergrupper av
ellerheltjuridiskaskattskyldiga. De ärbegränsatendast personer som

från for-alltid befriadeinkomstskattfrånbefriadedelvis är numera
föreningarskattebefrielse för ideellaBestämmelsernamögenhetsskatt. om
väsentligtbestämmelserna i alltberördadeövrigt harIinfördes år 1977.

lagstiftning från år 1942.isitt ursprung
handhar i förstaregler. Detdessai uppdraghaftVi har överatt se

varit moderniseraMålet hartekniskvarit fråga attöversyn.rentom en
reglerna tilländamålsenligtdetoch samt attgöra anpassasystemet mer

januarii kraft den l 1996. lträder1994:1220,stiftelselagen som
de reglerbehovet ändringar iundersökaockså ingåttharuppdraget att av

kontroll.uppgiftslämnande ochstyrsom
direktiven gjorts den viktigaiuppdrag harvårtBeträffande reserva-

restriktivtinte får utformas mindreför skattebefrielsegrundernationen att
förenligt direktivensåledes inte medi dag. Detgällervad är attän som

villkoren forriktning de grundläggandelindrandeiändringarföreslå av
främjamåstebeträffande de ändamål stiftelseskattebefrielse, t.ex. som en

bli befriad från inkomstskatt.skall kunnadenom
inkomstskatt.behandlas enbart frågorbetänkandet rörl nästan som

kortfattat iförmögenhetsskatt berörsoch mervärdesskattFastighetsskatt,
ochgåvoskattenochse nedan under 6. Arvs-betänkandetslutet av

inte alls.behandlaspunktskattema
frågorpåinkomstskatten betänkandet koncentreratdet gäller ärNär som

visserli-skattebefrielse. Frågorförutformningengäller systemet somav
ideellastiftelser,inkomstbeskattningenbetydelse förkan ha avgen

för-skattebefrielsefråganhar samband medmil. inteföreningar ommen
särskild lagligger i förslag tillTyngdpunktenhelt.bigås ettnästan omen

delnuvarande Entill del påbyggerskattebefrielse. Förslaget system.stor
lindrandeochi skärpandeföreslås visserligen, bådeändringarmateriella

förtydligandenpreciseringar ochdet frågai huvudsakriktning, är ommen
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gällande regler, delvis grundval lösningar utvecklats iav nu av som
hittillsvarande praxis.

Betänkandet innehåller också förslag till ändringar i bl.a. lagen
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter, LSK.om

2 Principfrågor förärsom gemensamma
stiftelser och ideella föreningar
avdelning i betänkandet

2.1 Enhetliga regler

Reglerna skattebefrielse för stiftelser ideella föreningar skiljerom resp.
sig f.n. på del väsentliga punkter. skulle iDet och för sigen vara av
värde ha enhetliga regler. Samtidigt kan konstaterasatt detattmer
föreligger så betydande skillnader, både civilrättsligt och faktiskt,rent
mellan stiftelsema och de ideella föreningarna det i flera hänseendenatt

motiverat också ha olika skatteregler. Vl har funnitär önskemåletatt att
enhetlighet därför inte bör tillmätas någon avgörande betydelse förom

valet lösningar.av
sagda hindrar inte det finnsDet viktiga principfrågor böratt över-som

för stiftelser och ideella föreningar.vägas avdelningIgemensamt av
betänkandet några sådana frågor V1 har funnit det möjligttar attupp
formulera principer både för avgränsningen de intäktergemensamma av

bör kunna omfattas skattefriheten och för utfonnningen desom av av
grundläggande villkoren för skattebefrielse.

2.2 för ochSkälen skattebefrielse kapitel 6emot

frågaEn vi inledningsvis har försökt besvara de skälårsom om som ur-
sprungligen motiverade skattebefrielse medgavs för stiftelseratt och
ideella föreningar alltjämt bärande. förarbetenaAv till såvälär 1942 som

års1977 lagstiftning framgår det egentligen inte principiellaatt är över-
väganden billighetsskäl och praktiska hänsyn liggerutan snarare som
bakom nuvarande Beträffande de ideella föreningarna harsystem.
dessutom önskemålet stödja och stimulera föreningsmedlemmarnasatt
aktiva samverkan i ideellt arbete haft betydelse. Vi har gjort bedömningen

dessa skäl fortfarande har aktualitet.att

2.3 Metoden för skattebefrielse kapitel 7

En fråga gäller metoden för bereda stiftelser ochattarman gemensam
ideella föreningar skatteförmåner. Nuvarande innebär desystem att
stiftelser och föreningar uppfyller vissa grundläggande krav befriassom
från skatt på vissa slags inkomster. En metod har iprövatsannan
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oinskränktgjortsstiftelser m.fl. hari huvudsakinnebärDanmark. Den att
fårdepå detskattelättnaderstället bereds sättet attiskattskyldiga men

främja allmän-forellervad de harför attavdrag att utgett ut geavser
framför denfördelarvissaavdragsmetod harsådanändamål. Ennyttiga

eliminerar vissadenfrämstskattefrihetsmetoden,nuvarande attgenom
utgångs-bättreockså denmöjligenochtröskeleffekter ettatt gergenom

betänkandet lederiförsskattekontrollen. Deförläge somresonemang
praktiska skälmateriella ochdeslutsatsentillemellertid fram att som

de skälavdragsmetodentill änövergång väger tyngretalar sommot en
skattefri-nuvarandedärförVi förordarövergång.sådanför atttalar en

fortsättningen.ihetsmetod tillämpas även

näringsverksamhetegentligFörekomsten2.4 av
kapitel 8

dåi det falletaktualiserasbetänkandetbehandlas ide frågorFlera somav
dettafastighet. Förinneharellerrörelsesubjektet driverberördadet enen

näringsverksamhetegentligbeteckningenvi valtverksamheter harslags
andra inkomst-kapitalförvaltning ochrenodladskilja fråndemför att

aktiviteter.givande
skall kunnaideella föreningarstiftelser ochfrågandirektiven ställsI om
fönnånligabibehållande sinmednäringsverksamhetegentligbedriva av

princip bör besvarasfrågan ifunnitVi harskatterättsliga ställning. att
bör normalt kunnafastighetrörelse ellerinvestering ijakande. En enen

denneutral i den meningenkapitalplacering attbetraktas ärsomsom en
kapita-befriad från skatt påblirföreningenellerstiftelsenhindrarinte att

rörelseinkomstenellerfastighets-sakEn ärlinkomster attannanm.m.
och till skatte-nedanse 2.5skall beskattas rättennormalt attsådansom

för främmande ändamål.användsöverskottetförloradgårbefrielse om
iblandnäringsverksamhetegentligsamtidigt konstateratW har att en

bestämtbör främjasigden isådana villkor ettbedrivas påkan att anses
bedömningen. kanDetskattemåssigaförrelevant denändamål ärsom

kvalificeradföreningenellerstiftelsenändamålfråga görett somomvara
ocksådet kanoch 4.2skattebefrielse nedan under 2.6, 3.2för se men

närings-egentligdiskvalificerande. Förändamål attärett ensomvara
normaltändamål krävsskall främja relevanti sig attverksamhet ettanse

utnyttjar idesubventioner till depåtagligainnefattarden sompersoner
tillhandahållna tjänsterna.verksamheten

beskattningundantas frånbörIntäkter2.5 som
kapitel 9

vid principenviktfästesskattereformårsVid genomförandet 1990 storav
realiserade vårdesteg-tillgång och denpåavkastningenden löpandeatt en

V1 harbehandlas lika.bordemöjligtså långttillgångringen samma
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uppfattningen denna princip, den s.k. likfonnighetsprincipen, bör följasatt
både det avgränsningengäller de intäkternär skall kunna undantasav som
från beskattning vidoch utfommingen det s.k. fiillföljdskravet seav
nedan under 2.6.

både stiftelserFör och ideella föreningar föreslår vi det skattefriaatt
området skall enligt följande:avgränsas

Löpande avkastning ränta, utdelning m.m. och realisationsvinster-
på sådana tillgångar inte hör till egentlig näringsverksamhetsom
bör i dag kunna frånundantas beskattning.som
Intäkter egentlig näringsverksamhet rörelse och fastighetsinne-av-
hav bör enligt alltjämthuvudregeln beskattas. Huvudregeln om
beskattning bör gälla också för realisationsvinster uppkommersom
vid fastighetsförsäljningar och vid försäljning rörelsetillgångarav

faller under realisationsvinstreglema. beskattningDennasom av
realisationsvinster likfonnighetsprincipen betingad nyhetär en av
i förhållande till gällande rätt.
När egentlig näringsverksamhet rörelse eller fastighetsinnehaven-
på visst främjar ändamål kan kvalificera för skattebefri-sätt ett som
else bör förmånligare regler gälla. Intäkterna sådan verksam-av en
het i betänkandet kvalifceradkallad näringsverksamhet bör- -
kunna undantas från beskattning. särskiltVad beträffar fastigheter
fordras därvid fastigheten till övervägande del användsatt av
stiftelsen eller föreningen på sådant användningenett sätt att är
kvalificerad fastigheten kan användas i stiftelsen ellert.ex. en av
föreningen bedriven kvalificerad rörelse eller i ideellrenten
verksamhet främjar kvalificerade ändamål. Förutsättningarnasom
för verksamhet skall kvalificerad olika för stiftelseratt ären anses
och ideella föreningar se nedan under 3.1 och 4.1. Om den
löpande inkomsten fastighet undantagen från beskattning,ärav en
bör i enlighet med likfonnighetsprincipen realisations-även en- -
vinst vid försäljning fastigheten befriad från skatt.av vara

2.6 Villkoren för skattebefrielse kapitel 10

För skattebefrielse skall medges fordras enligtatt nuvarande regler att
stiftelsen eller föreningen uppfyller vissa villkor beträffande syfte, in-
komstanvändning fullföljd och Verksamhetsinriktning. huvudsakligI
överensstämmelse med gällande föreslår vi dessarätt grundläggandeatt
krav utformas enligt följande principer.gemensamma

Syfte. första förutsättningEn för skattebefrielse bör stiftelsenattvara
eller föreningen enligt stiftelseförordnandet stadgarna har till syfteresp.

främja i lagen angivna ändamål bärs tillräckligtatt starktettsom upp av
allmänintresse. ändamålDe kan medföra till skattebefrielse kallasrättsom
i betänkandet för kvalificerade ändamål.

Fullföüaiskravet. skattebefrielseFör bör i princip fordras de in-att
komster kommer i fråga för skattebefrielse används i Stiftelsens ellersom



19Sammanfattning1995:63SOU

kvalificeradefleraellerfrämjaförverksamhetfaktiska ettattföreningens
omfatt-tillräckligiinkomsterna använtsBedömningenändamål. av om

Full-skälighetsprövning.grundashuvudregelnenligtbörning en
föreningenellerstiftelsenuppfylltalltiddockskallföljdskravet omanses

och debeskattningsåretomfattarperiod,underdenvisakan att somen
minst 80beskattningsåren, procentanväntföregående avfyra närmast

garantire-s.k.ändamål denkvalificeradeförinkomsterifrågavarande
geln.

Skattebefrielse börförutsättning förverksamhetsinriktning. EnpåKravet
bestämdafrämjaförbedrivsverksamhet attdendessutom att somvara

ellerstiftelsenändamålen. Omkvalificeradededominerasheltändamål av
fordrasändamål,okvaliñceradeändamålandraocksåfrämjarföreningen

helhetsbe-vidändamålenokvalificeradedeskattebefrielse enför att
på längreVerksamhetsinriktningföreningensellerStiftelsensdömning av

verksarnhetsinriktning.kravetbisakoväsentligframstårsikt som en

kapitel 11Spärregel2.7

skallfrågan hurslutligendiskuterasavsnittet mandetI gemensamma
före-harskattebefrielse. Dettillmissbrukförhindra rättenkunna av

subjektskattebefriadeandraochföreningarideellastiftelser,kommit att
syftathari förfarandenutomstående företagmedtillsammansdeltagit som
i visssamtidigtochskattelättnaderutomståendedenbereda somtill att
skallslutskedeitillgångarvissa ettavkastningenmån byggt att

Viavkastningen.påskattbetalabehöverintenågonuppbäras somav
skattebefrielsetillinnebär rätteninförs attspärregelföreslår att somen
beskattnings-underintesubjektetskattebefriadedetberoende attgörs av

reglerfrån övrigaskillnadTillslag.dettaförfarandedeltagit iåret ett av
påinte barabli tillämpligspärregelnavdelningföreslås i avsessom

skattskyldi-inskränktpå andraocksåföreningarideellaoch utanstiftelser
5.undernedankatalogsubjekten,s.k.det.exjuridiska sepersonerga

stiftelserbeskattningenSärskilt3 avom
IIIavdelning

näringsverksamhetkvalificeradAvgränsningen3.1 av
kapitel 14

närings-egentliginkomsterstiftelsesskallnuvarande reglerEnligt aven
fastig-vissaförgäller främstundantagbeskattasalltidverksamhet nästan
något.områdetskattefriadetutvidgasförslagetEnligthetsinkomster.

näringsverksamhetegentligintäkternaförmedgesSkattebefrielse av en
kvalificerad. Förverksamhetenfastighetsinnehav ärellerrörelse om

kvalifice-begreppetavgränsningdockföreslås snävdelstiftelsemas aven
bedrivsnäringsverksamhetegentlignäringsverksamhet. För somrad att en
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stiftelse skall kvalificerad fordras för det förstaav en denanses att
främjar eller fiera kvalificeradeett ändamål samtidigt främjautan att
något ändamål okvaliñcerat.är Vidare fordras verksamhetensom att
bedrivs långsiktigt vinstsyfte ochutan på villkor inte framstårsom som
kommersiella. Beträffande fastigheter inte helt ändå tillsom men
övervägande del föremål förär kvalificerad användning gäller att
skattebefrielse medges endast för den del inkomsten härrör frånav som
den kvalificerade användningen.

3.2 Villkoren för skattebefrielse kapitel 15

iDe 2.6 angivna villkoren föreslås för stiñelsemas del bli preciserade
enligt följande.

Syfie och ändamål. Som kvalificerade ändamål räknas endast veten-
skaplig forskning, vård och uppfostran bam, undervisning ellerav ut-
bildning, hjälpverksamhet bland behövande och sjukvård se dock även
nedan under 3.3 angående s.k. kommunala donationsfonder m.ñ.. Det
betyder bl.a. ändamålen rikets försvaratt och nordiskt samarbete inte
längre kvalificerade s.k. barmhärtighetsinrättningarsamtanses att inte
längre bland Ävende generellttas skattebefriade subjekten. begreppetupp
sjukvårdsinrättning bort, stiftelsesorteras själv bedriver ellermen en som

främjar sjukvårdsätt kan fortfarandeannat bli skattebefriad denär
grundläggande villkoren uppfyllda. Påär grund de begränsningarav som
gäller för vårt uppdrag se under l har inte haft anledningovan att

någonöverväga utvidgning kretsen kvalificerade ändamål t.ex. tillav av
omfatta konstnärligaatt och andra kulturella ändamål.

F ullföüdrlcravet. Kravet inkomstanvändning bör för stiñelsemas del
omfatta löpande avkastning och realisationsvinster på tillgångar intesom
hör till egentlig näringsverksamhet däremot inte andra intäktermen som
omfattas möjligheten till skattebefrielse. Hänsynstagandet tillav realisa-
tionsvinster likfonnighetsprincipcnär betingad skärpning,en dockav som
till väsentlig del kompenseras stiftelsema vid tillämpningenatt denav av
s.k. garantiregeln 80 %-regeln får utgå frånrätt den reala iatt stället för
den nominella inkomsten under femårsperioden.

Kravet på verlcsamhetsinriktning. Om stiftelse bidrag elleruten ger
andra ekonomiska förmåner förbehållnaär bestämda fysiskasom personer
eller medlemmarna viss eller vissa släkter, skall den därigenom alltidav

främja okvalificerat ändamål.ett Detsammaanses gäller stiftelsen påom
något tillgodoser detsätt ekonomiskaannat eller personliga intresset hos
någon inom krets. Förslaget innebär främst den ändringensamma i
förhållande till gällande utbetalningrätt livräntaatt till ien ettav en
testamentariskt förordnande utsedd alltid betraktasperson ettsom
främjande okvalificerat ändamål.ettav
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kapitel 16m.ñ.donationsfonderKommunala3.3

innebär attprincipertillämpatslänge ensedanharrättspraxis somI
skattskyldigtbegränsatellerskattebefriatförvaltasstiftelse, ettavsom

förut-vissaunderverksamhet,förvaltarensunderstödjerochsubjekt
gällerreglerför degrundernaenligtskattebefrielse sommedgessättningar

oñastiftelserdessabehandlingenföreslårViförvaltaren. att avför -
stiftelseromfattarFörslagetlagregleras.donationsfonder sombenämnda -

inbegripetkommunkontrollerasvisstpå sätteller enförvaltas annat av
s.k.myndighet,statligkyrkan,Svenskaiförsamling enochlandsting en

enligtsubjektdenågotellerhushållningssällskap somkyrkostiftelse, avett
sådan5. Enundernedansekatalogens.k.i denkvarstårförslagvårt

tillhardenförutsättningunderskattebefriad attbliföreslås kunnastiftelse
inombedriverförvaltarenverksamhetstödjabidragsyfte somatt genom
i sinstiftelsenvillkorytterligare är attkompetensområde. Ettvanligasitt
ochfullföljdpåkravende allmännauppfyllerverksamhetfaktiska

donationsfondemakommunaladeBeträffandeVerksamhetsinriktning.
bedömningenunderlättaförpresumtionsregler attföreslås dessutom ett par

defrågakompetensenlig. Iverksamhetenunderstödda är omdenomav
verksam-endastbegränsningenföreslås den attdonationsfondemastatliga

verksamhetochbildadesstiftelsenbedrev somredan närhet, statensom
nämndavidegendomanvändningochunderhållvård, somavavser

skattebefrielse.förkvalificerartillhördetidpunkt staten,

kapitel 17stiftelserförFåmansföretagsregler3.4

för s.k.desärregleromfattandeganska systemi dag avfinns ettDet
anvisningarnapunkt 14istoppreglemaEn ärfåmansföretagen. avgrupp

i syftevilka införts att1928:370, KL,kommunalskattelagentill 32 §
ivärdeöverföringarinnefattartransaktionervissafrånavskräcka som

direktivenenlighet meddelägare. Idesstillföretagetfrånförtäckt form
dessatillmotsvarighetinförañnns behovdet attvihar övervägt enavom

fysiskafåtalkontrolleras ettstiftelservissaförstoppregler avsom
principiellabådeskäl,övervägandefunnitemellertidVi har attpersoner.

deföreslås attåtgärd.sådan Däremottalarpraktiska, motoch en
sigriktar mottill 32 § KLanvisningarnapunkt 15ibestämmelser somav

fall dåi deocksåtillämpligaaktiebolagbl.a.frånlån görsförbjudnas.k.
låneförbudet.intagnastiftelselagendet istridlån ilämnarstiftelse moten
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4 Särskilt beskattningen ideellaom av
föreningar avdelning IV

4.1 Avgränsningen kvalificerad näringsverksamhetav
kapitel 20

dagI medges i ganska betydande omfattning skattebefrielse för de
allmännyttiga ideella föreningarnas inkomster egentlig näringsverk-av
samhet. Skattebefrielse medges verksamhetennär antingen har naturlig
anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller hävd harav
utnyttjats ñnansieringskälla för ideellt arbete.som

Våra förslag innefattar i huvudsak endast teknisk omarbetning ien
förtydligande syfte. Som kvalificerad och därmed skattebefriad räknas i
första hand sådan egentlig näringsverksamhet rörelse och fastighetsinne-
hav har naturlig anknytning till det allmännyttiga Ävensom ändamålet.
verksamheter bedrivs i syfte finansiera det ideellaattsom arbetet skall
alltjämt kunna räknas kvalificerade. Beträffande dessasom senare
verksamheter föreslås dock vissa ändringar i sak. För verksamhetatt en

bedrivs i finansierande syfte skallrent omfattassom till skatte-rättenav
befrielse fordras enligt huvudregel verksamheten bedrivsatten huvud-ny
sakligen med hjälp oavlönade arbetsinsatser från föreningsmedlem-av

och den inte bedrivs underatt sådana förhållandenmama skattebefri-att
elsen kan medföra snedvridningantas konkurrensen. Huvudregelnav är
således frikopplad från hävdbegreppet. Enligt samtidigt föreslagenen
undantagsregel skall kravet på oavlönade arbetsinsatser kunna efterges när
det frågaär verksamhet hävdvunnenom utgör finansieringskällaen som
och inte lämpad bedrivasär huvudsakligenatt med oavlönade arbets-
insatser; i denna undantagsregel behålls alltså anknytningen till hävdbe-

En ändringgreppet. i sak bedömningenärannan att tillrättenav
skattebefrielse inte i dag skall grundas på huvudsaklighetsbe-som en
dömning oña antal aktiviteterett stort inomav föreningen skallutan

förgöras varje särskilt verksamhetsslag för sig. Beträffande professiona-
lism nedan under 4.3.se

För de fall då fastighet inte helt ändå tillen övervägande delmen
används kvalificeratsättett är föreslåssom isättsamma som-fråga stiftelser till skattebefrielserättenattom skall omfatta endast den-
del fastighetsinkomsten härrör frånav den kvalificeradesom använd-
ningen.

4.2 Villkoren för skattebefrielse kapitel 21

För föreningarnas del föreslås följande preciseringar de i 2.6 angivnaav
villkoren.

Syfte och ändamål. dagI krävs för skattebefrielse föreningen haratt till
huvudsakligt syfte främja eller fieraatt allmännyttigaett ändamål, i
lagtexten exempliñerade med religiösa, välgörande, sociala, politiska,
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Viändamål.kulturellajämförligadärmedelleridrottsligakonstnärliga,
allmännyttighetsbegrepp.vidarelativtdettaändringnågonföreslår inte av

kravetföreslåsföreningarna attideelladeBeträffandeuIIfÖjdskravet.F
omfattasinkomsterallariktasskall avinkomstanvändning sommotpå

innefattarstiftelserfrågaiLiksomskattebefrielse.tillmöjligheten om
på derealisationsvinsterträffarfullföljdskravetnyhetendendetta att

skall vidVidareskattefri.avkastninglöpande ärvilkastillgångar
frånbidrag statallmännabeaktashittillsliksomfullföljdsbedömningen

undantagvissamedmedlemmarnafrån samtavgifterkommun,och --
förvärv.testamentariskaochgåvor

okvalificeradefrämjandeSomverksamhetsinriktning. ettpå avKravet
medöverensstämmelsehuvudsakligiförslagetenligträknasändamål -

förmåner ärekonomiskaföreningen sombl.a. utregler attdagens ger- ellerfysiskabestämdaföreningsmedlemmama, personerförbehållna
detfrämjareller sättsläkter annatvissaellervissmedlemmarna av

Vissakretsdennahosintressetpersonliga personer.ellerekonomiska av
direktförrnånemadå är ettfalletför detfrämstdock,föreslåsundantag

sub-handikappföreningt.ex.arbetet närallmännyttigai detled en
medlemmar.handikappadesinatillhjälpmedelventionerar

fördetförslagetenligtalltjämtgällervillkorenberördadeFörutom nu
inträdenågonfårinteföreningen vägrakravetspecifika attföreningarna

s.k.skäl, detsärskildaföreliggerdetdåfalli änmedlem annatsom
öppenhetsdavet.

kapitel 22professionalismSärskilt4.3 om

inteideella föreningarna,deblandökatharprofessionalismInslaget av
skattebefrielsereglernuvarandetillförarbetena omidrotten. Iinomminst

skatteför-särskildamotiveradeinteverksamhetprofessionelluttalades att
såinte bordeskattebefrielse äventyrastillförenings rättmåner att enmen

totalajämfört detmedobetydligtprofessionellaantalet utövarelänge var
Vårtlagregleras.fråganföreslårViföreningsmedlemmar.aktiva attantalet

verksam-dehelhetsbedömningskallinnebärförslag göra avatt enman
allmännyttigadettillanknytningnaturligharföreningeninomheter som

seddaverksamheter,dessakan konstateraSå länge attändamålet. man
andra äntill 80-85% utövasdvs.huvudsakligenhelhet, avsom en

förskattebefrielsefåmöjlighetföreningenhar attprofessionella deltagare,
särskildinkomstensakkapitalinkomster. En är att av ensinabl.a annan

beskattningträffaskommaverksamhet kan omattändamålsanknuten av
professionella deltagare.dominerassedd för sig,verksamhet,denna av
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5 Katalogsubjekt m.fl. avdelning V

Förteckningen i 7 § 4 SIL katalogen omfattar i dagmom. l4 olika
kategorier juridiska och 45 namngivnaav subjektpersoner flertalet
stiftelser befriade frånär skatt på andra inkomstersom löpande fastig-än
hetsinkomster. Vi föreslår förteckningen reducerasatt väsentligt. Kvar i

katalog står enligt förslaget delsen 9 kategorierny juridiskaav personer
däribland akademier, arbetslöshetskassor och studentnationer, dels 18
särskilt namngivna subjekt. Bland de ingår några stiftelser kansenare som
betraktas näringspolitiska instrument försom t.ex Norrlands-staten
fonden och några stiftelser har höggradigt kvalificerad verksam-som en
het med internationell anknytning t.ex. Nobelstiñelsen och Dag
Hammarskjölds Minnesfond. Beträffande de kategorier och namngivna
subjekt sålunda får stå kvar i katalogen föreslåssom tillatt rätten
skattebefrielse i fortsättningen skall omfatta alla slags inkomster, således

löpandeäven fastighetsinkomster.
Våra förslag berör också s.k. kyrkostiftelser, dvs. församlingskyrkor och

domkyrkor stiftelsekaraktär; hushållningssällskapav samt har stadgarsom
fastställda regeringen eller myndighet.av Beträffande kyrko-annan
stiftelsema, i dag begränsatär skattskyldiga, föreslårsom vi samma
fullständiga skattebefrielse för katalogsubjekten. Hushållningssällska-som

föreslås få behålla ipen stort nuvarandesett skattefrihet för andra in-
komster fastighets- ochän rörelseinkomster.

Det önskvärtär katalogen inteatt i framtiden åter byggs tillut
Ånuvarande omfång. andra sidan kan utgå från det föreliggerattman

eller kan uppkomma behov medge skattebefrielseattav för subjekt,även
inte omfattas de generellasom reglerna för stiftelserav och ideella

föreningar och inte heller finns intagna i den katalogen. Mot dennanya
bakgrund föreslår kompletterasatt systemet med dispensregel,en som

regeringen eller den myndighetger regeringen förordnar möjlighetsom
för begränsadatt tid medge bestämd juridisken partiellen ellerperson

total befrielse från inkomstskatt. Vi har förutsatt dispensgivningenatt
skall bli mycket restriktiv. För dispens skallatt kunna medges fordras
enligt förslaget den juridiskaatt i sin verksamhet tillgodoserpersonen ett
väsentligt allmänintresse och intar sådan särställning fönnånsbe-atten en
handling starkt önskvärdär från allmän synpunkt. Vidare krävs bl.a. att
förhållandena sådanaär skattebefrielseatt inte kanen medföraantas
konkurrenssnedvridning.

6 Andra materiella frågor avdelning VI

Påfastighetsbeskattningens område föreslås vissa redan berörda ändringar
beträffande inkomstskatten se under 2.5, 3.1 och 4.1. Dessutomovan
föreslås vissa justeringar, huvudsakligen teknisk karaktär, de be-av av
stämmelser reglerar möjligheterna till undantag frånsom skatteplikt vid
fastighetstaxeringen och därmed till befrielserätten från fastighetsskatt.
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f.n.grundavdragenföreslås vidareföreningarna attideelladeFör
basbelopp.höjs tillkr,000 ett15

föreningar ärideellaochstiftelserdegäller somdagsläget attl
frånbefriadeheltinkomstbeskattningen ärvidskattskyldigabegränsat

resultatetföregripainte böraEftersom avformöggenhetsskatn ansett oss
utforrn-vidharförmögenhetsbeskaltningen,aviserad översyn aven

regler.oförändradefrånutgåttförfattningsförslagvåraningen av
bestämmelserförmånligadeundersökaskall omdirektivenEnligt om

kanföreningar görasideellaförgällerdagimervärdesskatt som
utredningsbetänkandeföreliggerstiftelser. Numera ettockså påtillämpliga

begränsatVi harbestämmelserna.avseddadeEG-anpassning nuavenom
bör kunnautredningsförslagetbedömningtill göra omavatt enoss

stiftelserna.skattskyldigabegränsatdeomfattatillutvidgas att

kontrolluppgifterochDeklarationer7
VIIavdelning

föreningarnaideellaochstiftelsernaskattskyldigabegränsatdedagl är
rörelseinkomsterellerfastighets-inte hardedeklarationsskyldigainte om

särskilds.k.lämnaställetiskall deNormaltbeskattas. enskallsom
deochutgifterochinkomsterinformationinnehåller omuppgift omsom

ochprincipiellabådeskattebefrielse. Avmotiverarförhållanden som
fortsättning-iuppgiftsskyldighetenföreslårskälrfattningstekniska attfö

innehållaskalldennaochdeklaration attfullgörasalltid skall engenomen
uppgift. Skattemyn-särskildadagensinformationutförlig ännågot meren

uppgiftsskyldig-fråndispenshittills kunnadockskalldigheten gesom
heten.

skäl intenaturligaskalldeklarationsskyldighetenföreslagna avDen
inkomstbe-befriade frånheltm.ñ.katalogsubjekt äromfatta de som

skattning.
beträffandeändringföreslårkontrolluppgiftergällerdetNär en

uppgifterm.ñ. lämnahypoteksinstitutbanker, att omförskyldigheten
omfattardagIföreningar.ideellaochtill stiftelserränteutbetalningar

saknartill sådanautbetalningar mottagarebaraskyldighet somdenna
fortsättningeniuppgiftsskyldighetenföreslårViorganisationsnummer. att

föreningarideellaochstiftelsertillutbetalningar somskall omfatta även
organisationsnummer.tilldelatshar

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande8

defrånutgåttviförfattningsförslag har attvåra nyautformningenVid av
Med dennajanuari 1997.den 1kraftiträdaskall kunnareglerna

fullttillämpaskunnaprincip börireglernaviharutgångspunkt ansett att
taxering.års1998fr.o.m.ut
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undvika otillåtenpåkallade.dock FörVissa undantag har attansetts en
tillämpas vidalltjämt skalläldre bestämmelserretroaktivitet föreslår vi att

beskattningsårharskattskyldiga subjektetdetårs taxering,1998 ettom
räkenskapsår.brutet Avikrañträdandetinfaller företill någon delsom

enligt nuvaranderealisationsvinster,vidarebillighetsskäl föreslås att som
fullföljdskravet, allt-tillämpningenhålls utanförbestämmelser alltid av

viduppkommitvinsten harpå dettaskall behandlasjämt avytt-sätt när en
befintligaförslår vi deikraftträdandet. Slutligenring skett före attsom

nordisktförsvar ellersyfte främja riketstillstiftelser har attsom
skattefrihethaft tillhittills gällande reglerenligtsamarbete och rättsom

få behålla dennaskall rätt.
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Författningsförslag

till befrielse från skattskyldighet för1 Förslag lag om
stiftelser ideella föreningar.och

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Inledande bestämmelser

.Skattebefriade subjekt

juridiskaStiftelser, ideella föreningar och andra befriade1 § ärpersoner
från inkomstskatt och statlig förmögenhetsskattskattskyldighet till statlig

omfattning i denna lag.på de villkor och i den som anges

.Använda begrepp

i lagnäringsverksamhet denna sådan2 § Med egentlig närings-avses
kommunalskattelagen 1928:370.verksamhet i §21som anges

beskaffenhet ellerAktiviteter enhetlig har naturlig anknytningärsom av
verksamhet.till varandra tillsammans utgöra enanses

används i denna lagövrigt har de begrepp betydelseI sammasom som
statligi 1947:576kommunalskattelagen och lagen inkomstskatt.om

2 Stiftelserkap.

Tillämpningsområdet

1 § Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på med undantagstiftelser
för

personalstiñelser i lagen tryggande1967:531som avses om av
pensionsutfästelse och kollektivavtalsstiftelser kap.11 3 §m.m. som avses
stiftelselagen 1994: 1220,

andra stiftelser omfattas 4 kap. ochsom av
stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas

endast till förmån för bestämda fysiska personer.
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Skattefrihetens omfattning

2 § En stiftelse, uppfyller de krav följer 3-l0som §§, befriadärsom av
från skattskyldighet till statlig inkomstskatt för

löpande avkastning och realisationsvinst på tillgångar inte ärsom
hänförliga till egentlig näringsverksamhet,

intäkt fastighet till övervägande del används stiftelsenav påsom av
sådantett användningensätt kvalificeradatt enligtär
intäkt egentlig näringsverksamhet fastighetsinnehavav annan än om

verksamheten enligt § kvalificerad ochär
realisationsvinst på fastigheter i 2 och på tillgångar isom avses

egentlig näringsverksamhet isom avses
Befrielse från skattskyldighet enligt första stycket 2 omfattar endast den

del intäkten härrör från där angiven användningav fastigheten.som av
stiftelseEn uppfyller de krav följer 3-10 befriadsom ärsom av

också från skattskyldighet till statlig förmögenhetsskatt.

Syfte enligt stiftelseförordnandet

3 § Av stiftelseförordnandet skall framgå stiftelsen har till syfteatt att
främja eller fieraett ändamål enligt 4 eller 5 § kvalificerade.ärsom
Förordnandet får inte innehålla föreskrifter oförenligaär med de kravsom

följer 6-10 §§.som av

Kvalificerade ändamål

4 § Ett ändamål kvalificeratär det allmännyttigtär ochom avser
vetenskaplig forskning,
vård och uppfostran barn,av.
undervisning eller utbildning,.
hjälpverksamhet bland behövande eller.
sjukvård..

5 § Ett ändamål också kvalificeratär det stöd verksamhetom avser
utövassom av

kommun, landsting eller församlingett inomen Svenska kyrkan,en
staten,

forsamlingskyrka eller domkyrka stiftelsekaraktär,en av
hushållningssällskap,ett under förutsättning intäkternaatt av

verksamheten undantagnaär från beskattning enligt 4 kap. 2 § eller
juridisk i 4 kap. 3en person som avses

För ändamål skallatt ett kvalificerat enligt första stycket fordrasvara
denatt verksamhetenutövar utövaren förvaltar stiftelsensom eller, om

stiftelsen har förvaltning, enligt stiftelseforordnandet haregen till-rätt att
alla ellersätta flertalet ledamöter i stiftelsens styrelse.
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Verksamhetsinriktning

fieraellerfrämjaverksamhetbedriven ettfaktisktiskallStiftelsen6 §
gällerDärvidstiñelseförordnandet. attiändamålkvalificerade angessom

uppfylla deskallstycketförstai §5verksamhetunderstödd avsessom
fjärde styckena.i andranedanvillkor angessom -

skallstycketförsta 1i 5 §Verksamhet avsessom
bildades,stiftelsenredanbedrivits närha utövarenav

medel ellermedväsentlig delfinansierad till utövarens2. egnavara
kommunal-enligtbefogenheterförinomligga utövarensvisas3. ramen

1992:300.kyrkolageneller1991:900lagen
skallstycket 2i första§5Verksamhet avsessom

ellerbildadesstiftelsenredanbedrivits närha statenav
vid nämndaredanegendomförvaltningellervård2. somavavse

tillhördetidpunkt staten.
falla inomskalleller 4stycket 3förstai §5Verksamhet avsessom

främja.skallsjälvändamål utövareneller deför det somramen

ändamålfrämjarverksamhetbedriven ävenfaktisktistiftelsen§ Om7
dessaändamål, fordrasokvalificerade attkvalificeradeinte ärsom

påVerksamhetsinriktningstiñelsenshelhetsbedörrmingändamål vid aven
bisak.oväsentligframstårsiktlängre ensom

stiftelsenändamål räknasokvalificerade attfrämjandeTill8 § av
fysiskabestämdaförbehållnaförmånerekonomiska ärsomutger

ellersläktervissaellervissmedlemmarnaeller avpersoner
hosekonomiska intressettillgodoser detenligt 12. änsättannat

elleravsedda kretsendärdeninomnågraellernågon av personer
dennainom krets.någonhosintressetpersonligadettillgodoser

styckettillämpning förstavidskallverksamhetStiftelsensMed avegen
stiftelsen.tilldotterföretagbedrivsverksamhet ettjämställas avsom

Inkomstanvändning

främjaföravkastningsindelskälig attanvändaStiftelsen skall9 § aven
stiñelseförordnandet.iändamålkvalificeradefieraellerett angessom

kanstiftelsenuppfylltalltidstycket skallenligt förstaKravet omanses
fyraoch debeskattningsåretomfattarperiodunderdenvisa att somen

förñutittidkortareeller denbeskattningsårenföregående somnärmast -
ellernominelladenminst 80bildadesstiftelsensedan procentanvänt av-

ändamål.kvalificeradeperiod förunderavkastningenreala samma

avkastningBegreppet

löpandesådanavkastningmedtillämpning §9Vid10 § avsesav
frånundantaskanenligt 2 § lrealisationsvinstochavkastning som
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medavkastningen skall minskasbeskattning. löpandeDärvid gäller denatt
realisationsvinst skallför avkastningenkostnader förvärv samt att somav

beskattning stiftelsen inte uppfyllerbelopp tilldet skall tas omanses som
förvillkoren skattebefrielse.

beskattningsårvarje den nominellareal förMed avkastning avses
avkastningen dennaunder året sedan

vidskulderStiftelsensökats med belopp monetäramotsvararett som
beskattningsårets inñationstal,beskattningsårets multiplicerat medutgång

stiftelsensminskats med belopp monetäramotsvararett som
med beskattningsåretstillgångar vid beskattningsårets utgång multiplicerat

inflationstal,
avkastningen ingående realisations-minskats hälften de imed av

tidinnehañs under längre två år.vinsterna på tillgångar änsom
stycket och bortses från tillgångarVid beräkning enligt andra l 2en
till egentlig näringsverksamhet.och skulder hänförliga Somärsom

banktillgodohavanden, obligationer och andratillgångar räknasmonetära
och lagen 1947:576fordringar i 30 § 129 § l mom.som avses mom.

det tal uttrycker denstatlig inkomstskatt. Inñationstalet är somom
beskattningsåret.prisutvecklingenallmärma under

Kvalifcerad näringsverksamhet

kvalificeradegentlig näringsverksamhet§ En är om
ändamål och inte samtidigt någoteller flera kvalificeradeett

okvalificerat verksamheten ochändamål främjas i
verksamheten långsiktigt vinstsyfte och på villkorbedrivs utan som

inte framstår kommersiella.som

3 Ideella föreningarkap.

Tillämpningsområdet

1 Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på ideella föreningar med§
förundantag föreningar omfattas kap.4som av

förhållandet ekonomisk förening med stöd lagenDet 14 §att en av
1987:668 föreningarinförande lagen 1987:667 ekonomiskaom av om
fått bestå förening, hinder föreningenregistrerad inteutgör mot attsom

tillämpningvid detta kapitel behandlas ideell förening.av som en

Skattefrihetens omfattning

ideell uppfyller följer2 § En förening, de krav 3-11 §§, ärsom som av
befriad från förskattskyldighet till statlig inkomstskatt

löpande tillgångaravkastning och realisationsvinst på inte ärsom
hänförliga till egentlig näringsverksamhet,
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intäkt fastighet till övervägande föreningen2. del användsav som av
användningen kvalificeradsådant enligt 12sätt ärett att

egentligintäkt näringsverksamhet fastighetsinnehav3. änav annan om
enligtverksamheten 12 § kvalificerad,är

realisationsvinst fastigheter i och på tillgångar i241. som avses
näringsverksamhetegentlig isom avses

lotterivinst inte undantagen från beskattning enligt5. 19 §ärsom
kommunalskattelagen 1928: 370.

Befrielse från skattskyldighet enligt första stycket omfattar endast den2
fastigheten.del intäkten från där angiven användninghärrör avav som

följerideell förening uppfyller de krav 3-11En äravsom som
till statlig förmögenhetsskatt.befriad också från skattskyldighet

enligt föreningens stadgarSyfte

framgå föreningen har till syfteföreningens stadgar skall3 § Av att att
kvalificerade.främja eller flera ändamål enligt 4 § stadgarnaärett som

oförenliga med defår inte innehålla föreskrifter krav följerärsom som
5-11 §§.av

Kvalificerade ändamål

sådanakvalificerade ändamål räknas ändamål4 § Som i kap.2som anges
ändamål såsom religiösa,andra allmännyttiga4 § välgörande,samt
konstnärliga ochsociala, politiska, idrottsliga, därmed jämförliga

kulturella ändamål.

Verksamhetsinriktning

Föreningen skall i faktiskt främja eller flera5 § bedriven verksamhet ett
kvalificerade ändamål i stadgarna.som anges

föreningen i faktiskt6 § Om bedriven verksamhet främjar ändamåläven
inte kvalificerade okvaliñcerade ändamål, fordras dessaär attsom

ändamål vid helhetsbedömning föreningens Verksamhetsinriktningen av
på längre sikt framstår oväsentlig bisak.som en

Till främjande7 § okvaliñcerade ändamål räknas föreningenattav
ekonomiska förmåner förbehållna föreningensärutger som

medlemmar, bestämda fysiska visseller medlemmarna ellerpersoner av
vissa släkter,

enligt2. tillgodoser det ekonomiska intresset hos1sätt änannat
någon eller några inom den där kretsen elleravsedda av personer
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på fullföljande i stadgarna angivet kvali-sätt änannat ettgenom av
ñcerat ändamål tillgodoser det personliga intresset hos någon eller några
inom krets.samma

Bestämmelserna i första stycket och gäller inte i frågal 2 om
i föreningen själva ideella föreningarmedlemmar ochärsom som

uppfyller krav skattebefrielse följerde för 3-11 §§.som av
ekonomisk förmån direkt led i fullföljandet kvali-En är ett ettsom av

ificerat ändamål omfattas första stycket endast de fall då föreningenlav
har bara fåtal medlemmar eller utgivandet förmåner det aktuellaett av av
slaget dominerar verksamheten i fråga.

föreningens verksamhet skall vid tillämpning dennaMed avegen .
bedrivsparagraf jämställas verksamhet dotterföretag tillettsom av

föreningen.

föreningen bedriven verksamhet har den anknytning8 § En som somav
denna anknytningi första stycket skall främja12 § 1 trots ettavses anses

med hjälp deltagareokvalificerat ändamål, den utövas ärav somom
dock inte föreningens samtligaprofessionella. gällerVad sagts omnu

sedda helhet,verksamheter sådan anknytning,med utövassom en
huvudsakligen inte professionella.med hjälp deltagare ärsomav

han har väsentlig sindeltagare professionell delEn anses om en avsom
försörjning från i första stycket eller liknandeverksamheter avsessom

föreningen.verksamheter bedrivs änsom av annan

Öppenhet

Föreningen får någon inträde medlem det inte9 § inte vägra som om
tillfinns särskilda skäl med hänsyn eller omfattningenför vägran arten av
syfte ellerföreningens verksamhet eller föreningens orsak.annan

Inkomstanvändning

Föreningen skälig del sin avkastning för10 § skall använda atten av
främja eller fiera kvalificerade ändamål i stadgarna.ett angessom

enligt första skall alltid uppfyllt föreningenKravet stycket kananses om
visa den under period omfattar beskattningsåret och de fyraatt en som

föregående beskattningsåren eller den kortare tid förfiutitnärmast som-
sedan föreningen minstbildades 80 den nominellaanvänt procent av-
avkastningen under period för kvalificerade ändamål.samma

avkastningBegreppet

Vid tillämpning med avkastningll § §10av avses
intäkter enligt första stycket kan undantas från beskattning,2 §som
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allmärma bidrag från eller från kommun,staten landsting elleretten
juridisk i kap.4 3en person som avses

gåvor och förvärv på grund testamentariskt förordnandeav samt
medlemsavgifter.

Vid beräkning avkastningen skall intäkter i första stycketav som avses
minskas1 med kostnader för förvärv intäkterna. realisationsvinstSomav

skall det belopp skall till beskattning föreningentas inteanses som om
uppfyller villkoren för skattebefrielse.

Med allmänna bidrag i första stycket sådana2 bidrag inteavses ärsom
näringsbidrag.

Intäkter i första stycket 3 skall inte räknas avkastningsom avses som
föreningen kan sannolikt intäkternagöra varit avseddaom att läggasatt

till föreningens kapital.

Kvalificerad näringsverksamhet

12 § En egentlig näringsverksamhet kvalificeradär denom
direkt led i främjandetutgör iett stadgarna angivet kvalificeratettav

ändamål eller har naturlig anknytning till sådant ändamål ellerettannan
2. ñnansieringskällautgör för verksamhet föreningen bedriveren som

för främja ändamål iatt som avses
En verksamhet hänförlig under förstaär stycket l dock intesom anses

kvalificerad den huvudsakligen med hjälpsom utövas sådanaom av
professionella deltagare i 8 § andra stycket.som avses

För verksamhet skall hänförligatt under förstaen stycket 2anses
fordras denatt

bedrivs huvudsakligen hjälpmed oavlönade arbetsinsatser frånav
föreningens medlemmar och

inte bedrivs sådant eller i sådana formerett sätt det finnsatt
anledning skattebefrielse skulleatt medföraanta att snedvridningen av
konkurrensen..

Kravet i tredje stycket behöver1 inte uppfyllt verksamhetennärvara
sådantär slag hävdett utnyttjats ñnansieringskällaav försom av som

verksamhet bedrivs i syfte främja kvalificerade ändamålattsom och
verksamheten inte lämpad bedrivasär huvudsakligenatt med hjälp av
oavlönade arbetsinsatser från föreningens medlemmar.

Undantag från kravet på inkomstanvändning

13 § Skattemyndigheten kan efter ansökan medge förening,att en som
anskaffa fastighet eller någonatt anläggning föravser verksam-en annan

het i vilken kvalificerat ändamål främjas,ett skall kunna erhålla skattebe-
frielse föreningen inte uppfyllertrots deatt krav följer och10som av
11 §§. Ett sådant medgivande får högst fem taxeringsår i följd ochavse
får förenas med villkor säkerhet för den skatt kan kommaom attsom
påföras enligt tredje stycket Beslut med anledning sådan ansökanav en

2 15-0773
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får intebeslutRiksskatteverketsRiksskatteverket.överklagas hosfår
överklagas.

föreningdålämnasfårstycket ävenMedgivande enligt första avseren
anläggningsarbetenellerreparations-byggnads-,omfattandegenomföraatt

ändamålkvalificeratvilkenverksamhet iianvänds ettfastighetpå somen
främjas.

investering,genomfört dentid harföreskrivenföreningen inominteOm
ellerhar lämnats,stycketandraellerenligt förstamedgivandevilkenför

angivetmedgivandetinågotiakttaunderlåtit annatföreningen har attom
eftermedgivandetårför de avsettskall föreningenvillkor, taxeras som

hade lämnats. Iintemedgivandenågotgälltharegler skullede omsom
19-22i kap.4bestämmelsernagällersådan taxeringfråga om

delar.tillämpligai1990:324taxeringslagen

Andra juridiska4 kap. personer

Kyrkastiftelser

befriadstiftelsekaraktårdomkyrka ärellerförsamlingskyrka§ Enl av
inkomster.allaförinkomstskattstatligtillskattskyldighetfrån

Hushållningssällskap

regeringenfastställtsharstadgarmedhushållningssällskap§ Ett av2 som
skattskyl-frånbefriatbestämmerregeringen ärmyndigheteller somav

realisationsvinstochavkastninglöpandeinkomstskatt förstatligtilldighet
näringsverksamhet.egentlighänförliga tillintetillgångarpå årsom

mfl.Akademier

statligtillskattskyldighetfrånbefriadejuridiskaFöljande§ är3 personer
inkomster:inkomstskatt för alla

vilkaihögskolorochuniversitetstuderande vidsammanslutningar av
medlemmarskyldigagällande stadgar attstuderande enligt ärde vara

fullgörasyftemedsammanslutningar attsådanasamarbetsorgan församt
sammanslutningama,påankommernämnda stadgaruppgifter enligtsom

akademier,2.
l994:77lagen§med stöd lutvecklingsbolagregionalt omavsom

frågorfåttharutvecklingsbolag prövarättregionala attförbeslutanderätt
regionaltsådanttillmoderbolag ut-till näringsidkarestöd samtom

vecklingsbolag,
försäkringskassor,allmårma

arbetslöshetskassor,
tryggande1967:531i lagenpensionsstiftelser avomavsessom

pensionsutfåstelse m.m.,
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personalstiftelser i lagen tryggande pensionsut-som avses om av
fästelse med syfte uteslutande lämna understöd vid arbetslöshet,attm.m.
sjukdom eller olycksfall,

kollektivavtalsstiftelser har till syfte avgångsersättningatt utgesom
till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till fonnån för arbetstagare

blivit uppsagd eller löper risk bli uppsagd till följdsom driftsin-att av
sk ränkning, foretagsnedläggelse eller rationalisering företags verksam-av
het eller har till syfte pennitteringslöneersättning,att utge

bolag eller juridisk uteslutande har till uppgiftannan person som att
lämna pennitteringslöneersättning,

lO. Stiftelsen samverkan universitethögskola och näringsliv i Stock-
holm och de motsvarande stiftelsema med i Luleå,sex säte Umeå,
Uppsala, Linköping, Göteborg respektive Lund, samt

ll. Aktiebolaget Tipstjänst, Aktiebolaget Trav och Galopp, Dag
Hammarskjölds minnesfond, Industri- och Nyföretagarfonden, Nobelstif-
telsen, Norrlandsfonden, Olof Palmes minnesfond för internationell
förståelse och säkerhet, Stiftelsen Sveriges Nationaldag,gemensam
Svenska Kyrkans stiftelse for rikskyrklig verksamhet, Svenska Pen-
ninglotteriet ochAB TCO:s internationella stipendiefond till statsminister
Olof Palmes minne.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Skattebefrielse efter särskilt beslut

§l Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan isom ett
enskilt fall medge juridisk inteatt uppfyller kraven foren person, som
skattebefrielse enligt eller3 4 kap., befrias från skattskyldighet till
statlig inkomstskatt för bestämd inkomst, inkomster visst slag elleren av
alla inkomster från skattskyldighet tillsamt statlig förmögenhetsskatt.

Ett medgivande enligt första stycket får lämnas endast om
den juridiska i sin verksamhet tillgodoserpersonen väsentligtett

allmänintresse,
2. den juridiska intar sådan särställning skattebefrielsepersonen atten
starktär önskvärd från allmän synpunkt,

3. befrielsen har väsentlig ekonomisk betydelse for den juridiska
ochpersonen

4. befrielsen inte kan medföra snedvridningantas konkurrensen.av
Ett medgivande enligt första stycket lämnas for bestämd tid, dock for

högst fem taxeringsår i följd. Medgivandet får förenas med villkor och
kan återkallas villkoren åsidosätts i något väsentligt hänseende.om

Spärregel

2 § Om det framstår sarmolikt juridiskatt förvärvsom en persons av en
intäkt eller tillgång intäkt led iav en utgör sammanhän-som ger etten
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förfarandetinågon deltarberedatillsyftarförfarande,gande att somsom
tillintejuridiskaden rättharskatteförmän,betydande personenen

beskattningsår tilltaxeringen för detvidlagenligt dennaskattebefrielse
hänförlig.intäktenvilket är

förstaoch tillämpasjanuari 1997denkraft lträder ilagDenna
nedan.punkterna 2-4följerintetaxeringvid årsgången 1998 annat avom

in-statlig1947:576Äldre lageni 4-6bestämmelser 7 §2. ommom.
ikraftträdandet.förepåbörjatsbeskattningsårförtillämpaskomstskatt som

skallkap.och 10 §3i kap. 9 §bestämmelserna 2tillämpningVid av
inte räknasikraftträdandetföreavyttringgrundrealisationsvinster av

avkastning.som
enligtochikraftträdandetförebildatsharstiftelse,4. För somsomen

tillstiftelseförordnandet harföreskrift igällandeikraftträdandetviden
stärka riketsmyndighetellermilitärmedsamverkansyfte under annanatt

ändamålskall dessasamarbete,nordisktfrämjaellerförsvar anses somatt
kap. 4enligt 2ändamålkvalificerade
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2 Förslag till lag ändring i kommunalskattelagenom
1928:370

Härigenom föreskrivs i fråga kommunalskattelagen 1928:370om
punkt 9 anvisningarna tillatt 22 punkt 2 anvisningarna till 31 §av av

punkt 15 anvisningarna tillsamt 32 § skall ha följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anvisningar
till 22 §

9. Med näringsbidrag statligt stöd återbetalningsskyldighet,utanavses
tillfaller näringsidkare för näringsverksamheten. Med närings-som en

bidrag också statligt stöd förenat med återbetalnings-äravses som
skyldighet sådan skyldighet uppkommer endastom om

a näringsidkaren inte uppfyller villkor har uppställts för stödet,som
b näringsidkaren inte följer de föreskrifter har meddelats vidsom

beviljandet stödet ellerav
c eljest något inträffar uppenbarligenoväntat rubbar förut-som

sättningarna för stödet.
Som näringsbidrag Som näringsbidragäven ävenanses anses

stöd enligt första stycket läm- stöd enligt första stycket läm-som som
kommuner, skattskyldiga kommuner, skattskyldiganas av nas av

i §7 lagen4 i kap.4 §som 3 lagenavses sommom. avses
I 94 5 76 statlig inkomstskatt 199X00 skattebefrielse förom om
och allmänningsskogar enligt lagen stiftelser och ideella föreningar
1952:167 allmänningsskogar skattskyldiga omfattas med-om som av
i Norrland och Dalarna. givande kap.5 §i 1som avses

lag och allmänningsskogarsamma
enligt lagen 1952: 167 allmän-om
ningsskogar i Norrland och Dalar-
na.

nåringsbidragEtt inte skattepliktig inkomst detär har föranväntsom
utgift inte avdragsgill sig direktär såsom omkostnader elleren som vare

formi årliga värdeminskningsavdrag.av
Har bidraget för sådan utgift ianvänts verksamheten på gångärsom en

avdragsgill vid Ärtaxeringen, bidraget skattepliktigutgör intäkt. utgiften
för vilken bidraget utgår avdragsgill vid taxeringen för tidigare be-
skattningsår det då bidraget skallän intäkt, får den skattskyl-tas upp som
dige i stället avdrag för utgiften vidgöra taxeringen för det år då bidraget

intäkt. Yrkandetas detta skall i deklarationen för detupp görassom om
beskattningsår då yrkande avdraget enligt denna lag förstom annars

Återbetalasskulle ha framställts. bidrag, har tagits intäkt,ett som upp som
får den skattskyldige avdrag för detgöra återbetalade beloppet.

bidragetHar för anskaffaanvänts tillgång, för vilkenatt anskaff-en
ningsvärdet får dras årliga värdeminskningsavdrag, skall vidav genom
beräkning värdeminskningsavdrag såsom avskaffningsvärdeav anses
endast så del Ärutgiften inte har täcktsstor bidraget. bidragetav som av

det skattemässigastörre än restvärdet för tillgången skillnadenutgör
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Återbetalas har påverkatnäringsbidrag,skattepliktig intäkt. ett som
tillgångensfårhänseende,beräkningen ianskaffningsvärdet avsettnuav
med högstdockåterbetalats,harmed vadökasavskrivningsunderlag som

näringsbidragmåndenpåverkats. Iharberäkningenvarmed ettdet belopp
får denskattepliktig intäkt,utgjortföreskrivitsvad harenligt nyss

harsålundadelavdrag för denåterbetalningenskattskyldige vid göra som
skattepliktig intäkt.utgjort

för omsättningavseddatillgångaranskaffaförbidragetHar använts att
anvisningarnaochtillämpning 24 §skall vidlagerförbrukningeller av

haranskaffningsvärdetför vilkendel lagretparagraf dentill nämnda av
tillgångarna.värdesättningenvidmedräknasintebidragettäckts avav

anskaffandeförÅterbetalas harnäringsbidrag, använts avett som
medha ökatanskaffningsvärdetillgångarnasskalllagertillgångar, anses

återbetalade beloppet.det
beskattningsår,visstuppburitsharnäringsbidrag, ettSkall ett som

beskattningsår skallförständamålföranvändas ettavsett senare
bestämmelserna i fjärde-tillämpningenskattskyldigeyrkande den avav

beskattningsåret.for dettaxeringenuppskjutas tillstyckenasjätte senare
inteåterbetalningsskyldighet utgörVillkorligstöd medHar som

frånnäringsverksamhetenförnäringsidkaretillnäringsbidrag lämnats en
såvida åter-gäller,stycketandraelleri förstagivare nämnssomen

eftergivnaföljande.efterges, Detdelvishelt ellerbetalningsskyldigheten
förstödet harskattepliktig inkomst använtsinteskallbeloppet utgöra om

omkostnad ellerdirekt såsomsigavdragsgillinte varitutgift varesomen
fordäremotstödetvärdeminskningsavdrag. Har använtsårligai form av

beloppeteñergivnaskall detavdragsgill utgöravaritutgift somen
föranskaffa tillgång,förstödetskattepliktig intäkt. Har använts att en

värdeminskningsavdrag,årligaanskaffningsvärdet drasvilken genomav
eftergivna beloppetår då detfor dettaxeringenvidskattskyldigefår den

avskrivning,ordinarie göra extraintäkt, ettskall utövertas somupp
avdrageftergivna beloppet. Dettamotsvarande detvärdeminskningsavdrag

restvärde. denskattemässiga Kanöverstiga tillgångensintefår dock
skall dettill,harskuldbeloppvisstvad använtsskattskyldige inte visa ett

kostnader.avdragsgilladirekttillha använtsanses

till §31
understödperiodisktSåsomunderstödperiodisktSåsom

uppbärvadräknas inteuppbärinte vad mottagarenräknas mottagaren
frånbefriadstiftelsefrånbefriad från ärfrån stiftelse är somenen som

bestämmel-skattskyldighet enligtenligt § 6skattskyldighet 7 mom.
kap lagen 199X:002statlig i1947:576lagen in- omsernaom

förskattskyldighetfrånbefrielseföre-från ideellkomstskatt eller en
föreningarideellastiftelser ochfrämjauppgifthar tillning attsom

föreningideelleller frånnämndastycket§ förstai 67 somenmom.
främja i kap.uppgift 2tillharochangivna ändamållag attsom upp-

angivna ändamålnämnda lag§§ 4fyller övriga i 7 5 sammamom.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

lag angivna villkor för befrielse och uppfyller övriga i 3 kap.som
helt eller delvis från skattskyldig- §§5-10 lag angivna villkorsamma
het. Detta gäller dock endast för befrielse helt eller delvis frånom
utbetalningen sker till fullföljande skattskyldighet. Detta gäller dock

ändamål Som endast utbetalningennämnts. sker tillav som nu om
periodiskt understöd betraktas däre- fullföljande ändamålav som nu

vad uppbäres från varjemot Som periodiskt understödnämnts.som
slags stiftelse, och i den mån betraktas däremot vadom som upp-
det i de för stiftelsen gällande stad- bäres från varje slags stiftelse, om

föreskrivet, stiftelsensär och i den mån det i de för stiftel-attgar
intäkter skola för all framtid eller gällande stadgar föreskrivet,ärsen
viss tid tillfalla viss familj, vissa Stiftelsens intäkter skola för allatt
familjer eller bestämda framtid eller viss tid tillfalla visspersoner.

familj, vissa familjer eller bestämda
personer.

till 32 §
15. penninglånHar lämnats i strid penninglån15. Har lämnats i strid

bestämmelserna i 12 kap. 7 § bestämmelsernamot i 12 kap. 7 §mot
aktiebolagslagen 1975:1385 eller aktiebolagslagen 1975:1385, 2

lagen§ 1967:531 kap. §6 stiftelselagen 1994:1220tryggan-om
de pensionsutfástelse skall eller § lagen 1967:531av m.m., om
lånebeloppet beskattas hos lånta- tryggande pensionsutfästelseav

intäkt tjänst, såvida skall lånebeloppet beskattasgaren som av m.m.,
inte synnerliga skäl föreligger hos låntagaren intäkt tjänst,mot som av
detta. såvida inte synnerliga skäl före-

ligger detta.mot

Denna lag träder i kraft den januari tillämpasl 1997 och första gången
Äldrevid 1998 års taxering. bestämmelser tillämpas dock i fråga lånom

har lyfts före ikraftträdandet.som
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statlig1947:576i lagenändringtill lagFörslag3 omom
inkomstskatt

in-statlig1947:576lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
komstskatt

gällaupphöraskall att§ 5 och 6dels 7att mom.
lydelse.följandeskall ha§8och4 7dels 7 § samtatt mom.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

75
landstingskom-Staten,landstingskom-Staten,3 mom.mom.

andraochkommunerandraochkommuner me-muner,me-muner,
pensions-allmännanigheterpensionsfondenallmänna samtnigheter,

skattskyldighetfrånfrikallasfondenenligt lagenpensionsstiftelsersamt
denna lag.enligtinkomstallforbyggande1967:531 av pen-om

frånfrikallassionsutfästelse m.m.
inkomstallskattskyldighet för

lag.enligt denna

ideellaStiftelser ochallmänna 4Akademier,4 mom.mom.
andraföreningar juri-vissasådanaundervisningsverk samtsamman-

frånfrikalladediskavid riketsstuderande ärslutningar personerav
villkor ochpå deskattskyldighet idevilkahögskoloroch iuniversitet

lagenden omfattning istadgargällandestuderande enligt angessom
från skatt-befrielse199X:00medlemmarskyldiga omär att vara

ideellastiftelser ochförskyldighetsådanaförsamarbetsorgan sam-
föreningar:ändamålmedmanslutningar att

enligtuppgifterfullgöra nämn-som
påstadgar ankommerda samman-

slutningarna,
företaganeföneningsjömanshus,

regionaltstatsbidrag,erhållersom
med stödutvecklingsbolag avsom

beslutan-§ lagen 1994771 om
utvecklings-regionalaförderätt

frågorfåttbolag har prövarätt att
näringsidkarestöd till samtom

regionalttill sådantmoderbolag
regleringsföre-utvecklingsbolag,

1967:340lagenining som avses
jordbruketspåprisregleringom

1974:226lagenområde och i om
område,fisketsprisreglering på

försäkringskassanallmänna ar-
personalstiftelserbetslöshetskassa:

1967:531lageni omsom avses
pensionsutfästelsebyggande av

uteslutandeändamålmed attm.m.
arbetslöshet,vidunderstödlämna

stiftelserolycksfall,ellersjukdom
mellanenligt avtalbildatssom

ocharbetsgivareorganisationer av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

arbetstagare med ändamål att utge
avgångsersättning till friställd
arbetstagare eller främja åtgärder
till förmån för arbetstagare som
blivit uppsagd eller löper risk att
bli uppsagd till följd driftsinsk-av
ränzkrting, företagsnedläggelse eller
rationalisering företags verk-av
samhet eller med ändamål att utge
permitteringslöneersättning, bolag
eller juridiskannan person som
uteslutande har till uppgift att
lämna permitteringsl ing,öneersättn
sådana ömsesidiga försälaingsbo-
lag lagenisom avses om yr-
kesskadeförsäkring,

Allmänna sjukförsäkringsfonden,
Alva och Gunnar Myrdals stiftelse,
Apotekarsocietens stiftelse för främ-
jande farmacins utvecklingav

Bokbranschens Finansie-mm.,
ringsinstitut Aktiebolag, Bryggeri-
stiftelsen, Dag Hammarskjölds
minznesfond, Fonden för industriellt
utvecklingsarbete, Fonden för indu-
striellt samarbete med u-länder,
Fonden för svenskt-norskt industri-
ellt samarbete, handelsprocedurrå-
det, Jernkontoret och SIS Stan--dardiseringskommissionen Sveri-i

så länge kontorets respektivege,
kommissionens vinstmedel används
till allmänt ändamålnyttiga och ut-
delning lämnasinte till delägare
eller medlemmar, Nobelstiftelsen,
Norrlandsfonden, Olof Palmes min-
nesfond för internati onell förståelse
och säkerhet, Stiftelsengemensam
Industricentra, Stiftelsen Industriellt
utvecklingscentrum Övrei Norr-
land, Stiftelsen Institutet för Före-
tagsutveckling, Stiftelsen Lands-

fondtingens för teknikupphandling
och produktutveckl Stiftelsening, för
produktutvecklingscentrum Göte-i
borg, Stiftelsen Produktionstekniskt

Borås föri teko-industrincentrum
PROTEKO, Stiftelsen Produkt--

Östergötland,utvecklingscentrum i
Stiftelsen samverkan universitet-
högskola och näringsliv Stock-i
holm och de motsvarande stif-sex
telserna med Luleå,i Umeå,säte
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

GöteborgLinköping,Uppsala,
Småföre-StiftelsenLund,respektive

förStiftelsentagsfonden, samver-
ochLunds universitetmellankan

Stiftelsen Sve-näringslivet SUN,-
Stiftelsen Sveri-Nationaldag,riges

attaché-teknisk-vetenskapligages
St-V-huset,Stiftelsen Uverksamhet,

ÖV-huset, bibel-Svenskaiftelsen
kyr-Svenskabibelfond,sällskapets

verk-rikskyrkligförstiftelsekans
PenninglotterietSvenskasamhet,

SvenskaSkeppshypotek-Aktiebolag,
-kommit-UNICEFSvenskaskassan,

Exportråd, SverigesSverigestén,
internationellaTuristråd, TCOcs

Oloftillstipendiefond statsminister
Aktiebolaget lip-Palmes minne,

ochAktiebolaget Travochstjänst
Galopp,

förskattskyldighetfrånfrikallas
inkomstinkomstall än avannan
hänför signäringsverksamhet som

fastighet.innehavtill av
tredje6Vad isägs mom.som

harstyckenafemteoch motsvaran-
stiftelsefrågatillämpningde i om

dettai moment.avsessom

fastighetstaxe-Ägare i kap. 2 §3fastighet,sådan7 avsessomavmom.
inkomstförskattskyldighetfrånfrikallas1979:1152, avringslagen

användningsådanfrånhärrörinkomstmåni denfastigheten somägarens
indelasskallfastighetstaxeringslagenkap. 2 §enligt 2byggnadgör att

distributions-kommunikationsbyggnad,dockspecialbyggnad,som
reningsanläggning.ellerbyggnad

fastighetstaxeringslagenÄgare kap §i 33fastighetsådan avsessomav
måni denfastigheten ägarensinkomstskattskyldighet förfrånfrikallas av

ianvändningoch sådanegendomsådanfrånhärrör avsesinkomst som
nämnda lagrum.

beskick-maktsfrämmandeÄgare Enfastighetsådan somav
fastighetsådanfastighetstax- ning, ägerkap. § somi 43 somavses

fastighetstaxe-§i kap. 43ideell föreningdockeringslagen, avses
skattskyl-frånfrikallasringslagen,under 5hänförligär mom.,som ifastighetenför inkomstdighetförskattskyldighetfrånfrikallas av

ändamålanvänds förmån denmån dendenifastigheteninkomst av
fastighets-kap. 4 §i 3ändamålföranvändsden avsessomavsessom

taxeringslagen.fastighetstaxeringsla-i kap. 4 §3
gen.
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8 §
skattskyldig fysisk har varit bosatt här i riket underperson, som

beskattningsåret, har till statligt grundavdragrätt från den taxerade
förvärvsinkomsten, varvid bestämmelserna i 48 § 2-4 kommu-mom.
nalskattelagen 1928:370 skall tillämpas.

Ideell förening, §i 7 ideellEn förening, frikal-som äravses som
5 första stycket, från lad från skattskyldighetäger enligt lagenattmom.
den taxerade inkomsten åtnjuta 199X:00 befrielse från skatt-om
statligt grundavdrag med 15 000 skyldighet för stiftelser och ideella
kronor. föreningar; får från den taxerade

inkomsten grundavdrag medgöra
belopp det förett motsvararsom

året före taxeringsåret gällande
basbeloppet enligt lagen
1962:381 allmän försäløing.om

Denna lag träder i kraft den januaril 1997 och tillämpas första gången
vid 1998 års taxering i den mån inte följer Övergångsbe-annat av
stämmelsema till lagen 199X:00 befrielse från skattskyldighet förom
stiftelser och ideella föreningar
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fastighetstaxeringslageniändringlagFörslag till4 om
1979:1152

1979:1152fastighetstaxeringslagenföreskrivs i frågaHärigenom om
lydelse.följandeskall hakap. 2-43att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

skatteplikt3 kap.
2 §

skall undantasskattepliktFrånskall undantasskattepliktFrån
byggnadspecialbyggnad, sådanbyggnadsådanspecialbyggnad, un-un-

tomtmark ochuppförandedertomtmark och samtuppförandeder samt
till byggnaden.hörövrig markbyggnaden.tillhörmarkövrig somsom

också undan-skatteplikt skallFrånundan-ocksåskallFrån skatteplikt
tillhörmarkanläggningtillhörmarkanläggning tas somtas som

gäl-Vadfastigheten. sagtsfastigheten. nusom
omfat-fastighetendockler inte om

4tas av
nationalparkenundantasFrån skatteplikt även

3§
skall undantasskattepliktFrånundantasskallFrån skatteplikt

betes-åkermark,ekonomibyggnad,åkermark, betes-ekonomibyggnad,
skogsimpedimentskogsmark,mark,skogsimpedimentskogsmark,mark,

markanlägg-markoch övrigmarkanlägg- samtmarkoch övrig samt
fastigheten,hör tillningfastigheten,hör tillning omsomomsom

användsövervägande deltilldennaanvändsdelövervägandetilldenna
förför

omsorgsverk-ellersådan vårdomsorgsverk-vård ellersådan
vårdbyggnadbedrivs isamhetvårdbyggnadibedrivssamhet somsom

forskningundervisning ellerforskningellerundervisning2.
skolavid sådanbedrivsskolavid sådanbedrivs somsomsomsom

Vadskolbyggnad.vidskolbyggnad. nämnsvid somnämns
fastig-dockgäller intesagts omnu

omfattasheten 4av

4§
övrigochtomtmarkByggnadoch övrigtomtmarkByggnad samtsamt

till byggnadenhörmark samtbyggnadentillmark hör samt somsom
fastig-tillmarkanläggning hörtill fastig-hörmarkanläggning somsom

skattepliktfrånundantasskallskatteplikt hetenfrånskall undantasheten
någonfastigheten ägs omavavom

denochföljande institutioner om
användsdeltill övervägande i

sådanaverksamhetderas som
sådanfastighetenbarmhärtighetsinrätt- ägskyrkor, av en

domkyrkaellerförsamlingskyrkaideella före-stiftelser ochningar,
lagen§kap. Ioch 4i§7 5iningar avsessommom.som avses

från skatt-befrielse199X001947:576lagen6 stat- omommom.
ideellaochför stiftelserskyldighetinkomstskattlig
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föreningar; juridiskav en person
befriad från skattskyldighetärsom

enligt kap. §3 lag eller4 samma
främmande makts be-av en

skickning, allt under förutsättning
fastigheten till övervägande delatt

används deniägarenav egna
verksamheten,

akademien Nobelstiftelsen, fastigheten stiftelseägs av en
stiftelsen Dag Hammarskjölds eller ideell förening, be-min- ären som

fond, Apotekarsocietetens stiftel- friad från skattskyldighet enligtnes
för främjande farmacins lagen befrielse från skattskyl-se av om

utveckling stiftelsen Sveriges dighet för stiftelser och ideella för-m.m.,
Sjömanshus och används på sådanteningar,

stiftelsen eller föreningensätt att är
befriad från skattskyldighet för
intäkt fastigheten enligt kap.2av

§2 respektive kap.3 §2 samma
lag.

sådana sammanslutningar av
studerande vid och hög-universitet
skolor; vilka de studerandei är
skyldiga medlemmar;att samtvara
samarbetsorgan för sådana sam-
manslutningar med ändamål att
fullgöra uppgifter ankommersom
på sammanslutningarna och

främmande makts4. beskickrzing-
ar:

Skattefriheten skall endast egendom, enligt kap.4 skall§avse som
ha beskattningsnaturen fastighet.axman

Denna lag träder i kraft den januari1 och tillämpas första1997 gången
vid särskild fastighetstaxering år 1997.
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i lagenändring 1990:325Förslag till lag5 omom
kontrolluppgiftersjälvdeklaration och

självdeklarationfråga lagen 1990:325Härigenom föreskrivs i omom
kap. 23 skall hakap. och 26 3 §och kontrolluppgifter 2 8 samtatt

följande lydelse

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

2 kap.
§8

självdeklarationskall lämnaFöljande juridiska personer
ömsesidigt skadeför-förening, sparbank,Aktiebolag, ekonomisk

stiftelse, fond ellervärdepappersfond sådansäkringsföretag och samt
viss familjs,huvudsakligt ändamål tillgodosetillinrättning har attsom

intressen,ekonomiskafamiljers eller bestämdavissa personers
ideell förening, isom avses

stycket lagen§ första7 5 mom.
inkomstskatt,statlig194 7:5 76 om

under be-dess bruttointäkterom
grundav-skattningsåret överstigit

§ nämnda lag,draget enligt 8
juridisk dessdessjuridisk person, omannanperson, omannan

eller flera för-flera bruttointäkterbruttointäkter eller av enenav
beskattningsåretbeskattnings- värvskällor underförvärvskällor under

minstsammanlagt minst uppgått till sammanlagt 100året uppgått till
kronor,kronor,100

tillgångartillgångar juridiskjuridisk person, varsperson, vars
ii den 3 § lden 3 § 1 artart som anges mom.mom. avav som anges
statlig förmö-statlig förmö- lagen 1947 :577lagen 1947:577 omom

beskattningsåretsbeskattningsårets genhetsskatt, vidgenhetsskatt, vid
översti-utgång översti- utgång haft värdehañ värde ettett somsom

fråga kronor eller, i frågaeller, i 000800 000 kronor 800ger ger
sådan juridisksådan juridisk person som avsesperson som avses omom

b nämnda lag,i b nämnda lag, i 66 § § 1l mom.mom.
25 000 kronor,25 000 kronor,

för vilkenför vilken juridiskjuridisk personperson
för skogsvårdsavgift,underlag för skogsvårdsavgift, underlag stat-stat-

avkastningsskattlig fastighetsskatt, avkastningsskatt lig fastighetsskatt,
särskildpå eller särskild på pensionsmedel ellerpensionsmedel

pensionskostnaderlöneskatt på pensionskostnader löneskatt
skall fastställas.skall fastställas.

deklarations-deklarations- Vld bedömningVid bedömning avav
skyldighet första stycketskyldighet enligt första stycket enligt 22-4

tilloch inteskall hänsyn inte till sådan skall hänsyn3 tastas
för sådan inkomst eller förmögenhet,inkomst eller förmögenhet,

skattskyldighet inte före-inte före- för vilkenvilken skattskyldighet
kommunalskattelagenligger enligtligger enligt kommunalskattelagen

in-statligstatlig in- 1928:370, lagen1928:370, lagen omom
för-komstskatt, lagen statliglagen statligkomstskatt eller omom

mögenhetsskatt eller kap. 1förmögenhetsskatt. skallDäremot 4
inkomst § eller § eller lagentill sådan 3 9-11hänsyn eller 2 [-6tas

enligt från skatt-förmögenhet dubbel- I 99x00 befrielsesom om
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

beskattningsavtal skall helt skyldighet för stiftelser och ideellavara
eller delvis frånundantagen be- föreningar skall hänsynDäremot
skattning i Sverige. till sådan inkomst för vilkentas

skattskyldighet föreligger påinte
grund andra bestämmelser iav
sistnämnda lag eller sådan inkomst
eller förmögenhet enligt dub-som
belbeskattningsavtal skall heltvara
eller delvis undantagen från be-
skattning i Sverige.

Skattemyndigheten får efter fram-
ställning medge stiftelse eller ideell
förening befrielse för tid frånviss
skyldigheten lämna självdekla-att

Sådant medgivande får åter-ration.
kallas.

Särskild uppgiftsskyldighet för Särskilda bestämmelser förvissa stiftel-
stiftelser och ideella föreningar och ideella föreningarser

26§
Stiftelse eller förening helt Stiftelse eller ideell föreningärsom som
eller delvis frikallad från skattskyl- yrkar bli befriad från skattskyl-att
dighet, skall ifall nedan pådighet grund bestämmelsernasom anges av
lämna särskild uppgift inkomst kap., kap.,3 kap.i2 4 § eller3 7om
och förmögenhet, skall kap. §8 eller 1 lageninte 5 199X°00tassom

till beskattning. frånbefrielse skattskyldighet förupp om
stiftelser och ideella föreningar
skall iaktta bestämmelserna andrai
och tredje styckena.

Uppgiftsskyldighet har
personalstiftelse isom avses

lagen 1967:531 byggandeom av
pensionsutfästelse med ända-m.m.
mål uteslutande lämna under-att
stöd vid arbetslöshet, sjukdom eller
olycksfall stiftelse bildatssamt som
enligt avtal mellan organisationer

arbetsgivare och arbetstagareav
med ändamål §7i 4som anges

lagen 1947:576 statligmom. om
inkomstskatt,

stiftelse har till huvud-som
sakligt ändamål underatt samver-
kan med militär myndighet eller

myndighet stärka riketsannan
försvar;

stiftelse har till huvud-som
sakligt ändamål begräns-att, utan

till familj,ning viss familjervissa
eller bestämda främjapersoner,
vård och uppfostran barn ellerav
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

till undervisningunderstödlämna
hjälp-utbildning ellereller utöva

ellerbland behövandeverksamhet
ellervetenskaplig forskningfrämja

samarbete,nordiskt
§förening 7isom avses

lagen statlig inkomst-5 mom. om
skatt.

uppgift.självdeklarationen skallblan-Särskild uppgift lämnas på I
inkomster för vilkalämnas deenligt fastställt formulär. Blan-kett om

yrkas till-skattebejrielsetill denna skallketten eller bilaga samt om
vid räkenskaps-och skulderutgifter under gångarinkomster ochta upp

Självdeklara-början och slut.ända åretsräkenskapsår gått tillsom
innehålla upplys-skall ocksåföre taxeringsåret, tionensamtnärmast

eller före-stiftelsensoch skulder vid räken-tillgångar ningar om
ändamål enligt stiftelseför-slut. Vidareskapsårets början och ningens

eller stadgar, hurordnandedeskall upplysning lämnas omom-om
full-föreningen harstiftelsen ellermotiveraständigheter som anses

följt ändamål hurfrikallelse från skattskyldighet. sitt samt storom
hardel inkomsten använtssomav

under beskattningsårettill detta
föregående be-och de[vrå närmast

Vidare skall upplys-skattningsåren.
omständigheterning lämnas deom

motivera be-i övrigt som anses
jrielse från skattskyldighet.

Stiftelse skyldigär attsom upp-
årsredovisning enligt kap.3rätta

skall§ stiftelselagen I 2207 994: l
foga ko-till självdeklarationen en

och koncernrevi-pia revisions-av
sionsberättelsen och den revi-av

påtecknade års- och koncern-sorn
redovisningen. stiftelse skallAnnan

kopiatill självdeklarationen foga
sådan sammanställning somav

skall enligt 3 kap. §5upprättas
andra stycket stiftelselagen och
revisionsberättelse enligt kap.4

§ lag.11 samma
Särskild uppgift lämnas årvarje

den den ordning31 isenast mars
§ fråga själv-29i isom anges om

deklaration, skattemyndig-inteom
heten efter framställning medgett
befrielse för tid från nämndaviss
skyldighet. Sådant medgivande får
återkallas.

Stiftelse eller förening ärsom
skyldig lämna självdeklarationatt
skall foga den särskilda uppgiften
till deklarationen.
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föreningenStiftelsen eller skall
efter föreläggande skattemyndig-av

meddela ytterligareheten de upp-
kan behövas förlysningar attsom

bedöma stiftelsens eller föreningens
skattskyldighet.

3 kap.
§23

inteUppgiñsskyldighet enligt 22 föreligger§
bank, hypo- då borgenären bank, hypo-då borgenären ärår

teksinstitut, försäkringsföretag, teksinstitut, försäkringsföretag,
aktiebolag eller ekonomiskaktiebolag eller förening eller stif- före-

telse tilldelats organisa- ning,som
tionsnummer,

Värdepapperscentralen Aktiebolagför i fråga VPC inte2. ränta som om
skuldförbindelser förbolagets verksamhet beträffande den allmännaavser

marknaden uppgiñsskyldiga inte hänför sigoch i fråga övriga tillom
sådan verksamhet stycket,i första22 §som avses

för och fordran för vilket inte finns3. på konto, ellerränta person-
organisationsnummer fore den januarioch l 1985,öppnats räntansom om
för kontohavaren kronoruppgår till mindre 100 eller kontotän om-
innehas för och kontohavarnaän räntaav mer person var enen av-
understiger 100 kronor,

för borgenärens4. och fordran på konto sammanlagdaränta räntaom
mindrepå eller flera uppgår till kronorkonton 100 varvidänett ränta

enligt detta styckeandra bestämmelser i undantagen frånärsom
uppgiftsskyldighet inte skall medräknas,

för särskilt konto i bank enligtoch fordran på skogskontolagen5. ränta
upphovsmannakonto eller1954: 142, lagen l979:61 1 lagen 198222om

uppñnnarkonto eller lagen individuellt pensionsspa-l993:93lom om
rande.

lag i kraftDenna träder den januari första gången1 1997 och tillämpas
i fråga deklaration och kontrolluppgifter till ledning för års1998 taxe-om
ring.
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bakgrundAllmänI

Inledningl

sammanfattasdirektiv dir. 1988:6avsnittet våradet inledandel av
inkomst- ochuppgift reglernautredningsuppdraget. Vår överär att omse

Vloch ideella föreningar. börförmögenhetsbeskattning stiftelserav
skattebestämmel-förvilka ändringar behövsundersöka att anpassasom

under beredning istiñelselagstiñning dåtill den som varserna nya
modem ochi övrigt åstadkommaoch förJustitiedepartementet att en

föreningar.och ideella uppdragetändamålsenlig stiftelser Ibeskattning av
mervärdesskattereglema skall likformigaingår också görasprövaatt om

den s.k. katalogenochför stiftelser och ideella föreningar över överatt se
lagen 1974:576 statliginskränkt skattskyldiga subjekt i § 47 mom. om

till betänkandetfogats bilagainkomstskatt Direktiven harSIL. som
till civilrättenanpassning har fastlagtsUtgångspunktema för numeraen

beslutat1994 stiñelsereglerriksdagen under vårenatt om nyagenom
rskr. 1993942225. Stiftelselagen12,prop. 199394:9, bet. 199394:LU

detjanuari 1996. I följande fåri kraft den1994:1220 träder l an-
frågan stiñelselagstiñningensledning i flera sammanhang taatt omupp
skatterättsligautfommingen de reglerna.återverkningar på av

utvecklasutredningsuppdraget i direktiveninnebördenNär närmareav
regler innebärframställningen detheltägnas system attav som

allmännyttigandra subjekt medstiftelser, ideella och verksam-föreningar
befrias från skattskyldighet till statligunder vissa förutsättningar kanhet

huvuduppgiftinkomstskatt och förmögenhetsskatt. Vår är, som
föruppfattar direktiven, teknisk dettagöra översyn systematt en av

materiella villkorenskattebefrielse. Vid denna det inte bara deöversyn är
viktig betonats iför skattebefrielse bör behandlas. aspekt,En somsom

intedirektiven, kontrollen villkoren efterlevs och att systemetattavser av
missbrukas.

frågorenlighet med det sagda betänkandet koncentreratl är som
gäller utformningen skattebefrielse inom inkomst- ochförsystemetav
förmögenhetsbeskattningen och kontrollen efterlevnaden. Andra skatte-av

m.fl.frågor kan ha betydelse för stiftelser, ideella föreningarsom men
inte skattebefrielse förbigåshar något samband med frågansom om

punktbeskattningen berörshelt. och gåvobeskattningen ochArvs-nästan
inte.

utformningenEnligt direktiven oförhindradeär omprövaatt av
organisationer medbeskattningsreglema bidrag frånför dem mottarsom

kvalificerat delen vårt uppdrag utvidgadesallmännyttiga ändamål. Den av
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tilläggsdirektiv dir. tillhösten 1989 1989:45 omfattaattgenom
beskattningen liknande bidrag från givarestipendier och andraäven änav
kvalificerat allmännyttiga organisationer socialavgifter påuttagsamt av

lönefönnåner.stipendier och bidrag har karaktär delbetänkandetIsom av
stipendier redovisat vår principiellaSOU 1990:47 Beskattning harav

uppfattning mottagarbeskattningen och lämnat förslag tillom en
utvidgning skatteplikten på detta område. Förslaget har inte lett tillav
lagstiftning. V1 har inte någon anledning i detta betänkandesett att
återkomma till frågan.

Utredningsarbetet2

Enligt direktiven bör utredningsuppdraget inledas med inventering ien
syfte bild hur många stiftelser finns, huratt stortge en som numeraav
deras bidrag till finanser och hur dessa intäkter kan kommaärstatens att
förändras till stiftelselag. vidaremed hänsyn Det sägs att motsva-en ny

inventering tillämpligarande i delar bör vad gäller de ideellagöras
föreningarna.

första haft tillgång offentligaI hand har till material det trycketur
propositioner, betänkanden och departementspromemorior, vilketsom

framgår hänvisningar i vår text.av
År tillkallades stiñelseutredningen1975 Ju 1975:01 för attise över

lagstiftningen stiftelser. Utredningen upphörde med sitt arbete iom
månadsskiftet september-oktober 1983 ha lämnat några förslag.utan att
Vi har haft tillgång till del stiñelseutredningens grundmaterial, t.ex.en av
vissa arbetspromemorior, och till inom Statistiskaden centralbyrån
upprättade statistisk undersökning stiñelsema Ds Jurapporten om en av
1979:4.

Föreningsskatteutredningen lämnade i sitt betänkande Ds Fi 1975:15
Beskattning föreningarideella förslag till regler beskattningav nya om av
ideella föreningar. Vi har haft tillgång också till den utredningens
arkiverade material.

Vi har kompletterat och aktualiserat befintligadet materialet genom
undersökningar. Från Riksskatteverket RSV har vi fått uppgifteregna

hur många stiftelser och ideella föreningar skatteregistreradeärom som
i Sverige och hur mycket påförtsskatt dem. Uppgifterna från RSVsom
redovisas i bilaga till betänkandet.2

det särskilt uppgifter stiftelserNär gäller har varit i kontakt medom
de enheter vid länsstyrelserna i landet har hand tillsynen översom om
stiftelser. Några tillsynsenheter har besökts kommitténs sekreterare. Enav

uppgiftersammanställning de insamlats hos länsstyrelserna haröver som
fogats till bilagabetänkandet Vi har vidare sammanträffat medsom
företrädare för några de stiftelserna i landet och då tagit delstörstaav av

dem genomförd undersökning dessa stiftelsers kapital, place-en av av
ringspolitik utdelningar.och
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skattemyndigheternahandläggare hoshaft kontakt med deocksåVi har
och ideellastiftelserbeskattningfrågor rörandearbetat med avsom

regler.i dagensbl.a. bristernasynpunkter påfått derasoch harföreningar
Påskattekommitté.Riksidrottsförbundetshar varitkontaktEn annan

kommitté ochmed dennafortlöpande kontaktervi haftsekretariatnivå har
fåidrottsrörelsen. Förinomuppgifter verksamheten attfått många om

enkätvi gjortföreningsväsendet hardelarfrån andrauppgifter även enav
religiösa, nykterhets-för bl.a.företrädareriksorganisationer,olikahos 23

organisationer.folkbildandekulturella ochfrämjande,
i utländskinnehålletstudierbegränsade rätt.gjort vissaVi har även av

stiftelser,förbeskattningsreglemaiinnehålletsammanställningEn av
några länder harsubjekt iallmännyttigaandraFöreningar ochideella

bilagabetänkandettillfogats som

Terminologi3

någradefinierabehovviframställningen har attfortsattadenFör av
före-den ideellaellerStiftelsensmålet förbeskriver delsuttryck som

verksamhet.dennainnehållet idelsverksamhet,ningens

verksamhetenMålet för

syftar detsiffrorna inomexempel därfrån följande parentesW utgår
beskrivningen:ledet iföljandenärmast

vetenskaplig forskning 3skall främja 2Stiftelsenföreningen 1
vid universitet.till forskare Ystipendier 4att utgenom ge

ff. och istiftelser, 276Hessler, Omstiñelserättslig litteraturl s.
199394:9ochDs 1987: 60förarbetena till stiñelselagen Ju 14 s.prop.s.

ända-där kallasterminologi innebär det105 används att somsomen
ändamål omfattarmålsbestämning eller moment:tre

ellerdet behovellerstiftelsen skall verka inomsyjie områdedet som
vetenskaplig forskningellerfrämja, sjukvårdden skallintresse t.ex.som

led i exemplet2

iledtillgodoses 3skallverksamhetsföremål det på vilket syftetsätt
exemplet

i frågakommauppfylla förmåstedestinatärskrets de krav attsom man
exempletled iförmån från stiftelsen 4för bidrag eller annan

uttrycken verksam-såvitt gällerproblemterminologi vållar ingaDenna
vår delanledning förVi hardestinatärskrets. däremothetsföremål och att

ändamål och syfte.användningen uttryckennärmare överväga av
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Till början kan konstateras skattelagstiftningen delvis bygger påatten
terminologi den civilrättsliga stiftelselagstiftningen. de be-än Ien annan

stämmelser med i lagstiftning från år 1942 reglerarursprung som
skattebefrielsen för stiftelser m.ñ. numera 7 § 6 SIL sägs attmom. en
stiftelse har till huvudsakligt ändamål främja bl.a. vetenskapligatt
forskning. Vidare talas det ändamål tillgodoses i den bedrivnaom som
verksamheten stiftelseroch främjar flera ändamål eller ända-om som
mål års lagstiftningart. I 1977 skattefrihet för ideellaav annan om
föreningar numera SIL talas förening7 § 5 har tillattmom. om en
huvudsakligt syfte främja ändamål i 6 eller andraatt som anges mom.
allmärmyttiga ändamål.

Vi bör naturligtvis eftersträva terminologi förären som gemensam
stiftelser och ideella föreningar. skulle värdeDet kunna anslutaattvara av
till den tenninologi legat till grund för den nyligen genomfördasom
civilrättsliga stiftelselagstiftningen. berederDetta emellertid vissaoss
svårigheter, inte minst på grund den innebörd där tillagts uttrycketav som
syfte. V1 har behov kunna skilja mellan å sidan avsiktenatt attav ena
nå visst mål främja visst intresse och å andra sidan själva dettaett ett
mål eller intresse. Enligt vår uppfattning står det bäst i överensstämmel-

med vanligt språkbruk använda uttrycket syfte för beskrivaatt attse
avsikten och uttrycket ändamål för beskriva målet eller intresset.att
Med sådan terminologi vetenskaplig forskning, sjukvård, utbildningären

olika ändamål inte syften. Det också medöverensstämmerm.m.
denna terminologi använda sådana i vanligt förekommandetal fraseratt

kulturellt ändamål, vetenskapligt ändamål och allmännyttigtsom
ändamål.

På grund det anförda kommer vi använda terminologiattav en som
ansluter till 1977 års lagstiftning skattefrihet ideellaför föreningar.om
Tillämpad på det i inledningen angivna exemplet kan denna terminologi
sammanfattas enligt följande:

Stiftelsens eller föreningens syfte avsikten främja vetenskapligatt
forskning led 1+2

ändamål vetenskaplig forskning led 2

ändamålEtt sådant slag det enligt den aktuellaär skattelag-attsom av
stiftningen kan stiftelsen eller föreningen till skattebefrielse kallarrättge

kvalificerat ändamål.
Det bör tilläggas vi, den här gjorda definitionen uttrycketatt trots av

ändamål, inte något hinder använda sådana uttryckmot attser som
ändamålsföreskrifter, ändamålsbestämmelser och Stiftelsens eller
föreningens ändamål sammanfattande beteckningar alla fyrasom
leden i exemplet, detta på grund sammanhanget inte kan föranledanär av
något missförstånd.
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innehållVerksamhetens

destiftelsemas ochdelskilja denkunnai fortsättningenVi behöver ut av
verk-Allnågra inkomster.inteverksamhetföreningarnasideella gersom

verksamhet. Denideellkallar viinkomstgivandeintesamhet ärsom
verksamhetbidragsgivningsåvälomfattakanideella verksamheten som
avseddintebeteckningenunderstrykas år attregi. böri Det attegen

viideell betecknarändamål. Somverksamhetensklassificeranärmare
ändamålallmännyttigainriktadverksamhetsåledes inte bara ärsom

verksam-ochsällskapsföreningiverksamhetenockså t.ex. armanutan en
allmärmyttig.inte räknasskattehänseendehet i somsom

stiftelses ellerallainnebäriBestämmelsema SIL att enennumera
näringsverk-intäkterräknasskattepliktiga intäkterföreningsideell avsom

sådanskilja mellankunnabehovemellertidV1 harsamhet. attav
kommunalskattelageni §definieras 21näringsverksamhet som

näringsfastigheter, ochinnehavochrörelseKL, dvs.l928:370; annanav
iverksamhetskattepliktiga intäkter. Förverksamhet som avsessom ger

näringsverksamhet. Enegentligbeteckningenvianvänder21 § KL
direkt fullföljandeinnefattaiblandkan ettsådan verksamhet ett av
V1 verksamhetenskattebefrielse.för sägerändamål kvalificerar attsom

näringsverksamhet.kvalificeradsådant falli ärett en

schema:följandeisammanfattassagda kanDet

Inkomstgivande verksamhetverksamhetIdeell

KapitalförvaltningBidragsgivning
närings-Egentligideell verk-Annan

verksamhetsamhet
kvalificerad närings--

verksamhet
närings-egentligarman-

verksamhet

förhållandenNuvarande4

förekomstHistorik,4.1 m.m.

Stiftelser4.1.1

hämtad frånbeskrivning,följandebelyseshistoriska bakgrundenDen av
40.199394:9stiftelsepropositionen prop. s.

Sverige. Redanigamlaföreteelse harStiftelsen juridisk anorsom
brukettill vårt landinfördeskristna tidenden allra första attunder

reformatio-och föreolika ändamålegendom förför framtiden anslå
förmån förallt tillframförförmögenheterbetydandeavsattesnen
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syften med anknytning till kyrkan eller till den sjuk- och fattigvård
bedrevs i kyrkans regi. Efter reforrnationen donationsviljansom var

till början främst inriktad på undervisningsområdet för underen att
1700-talet omfatta landets fattiga.även slutetMotomsorgen om av
1800-talet det fram alltjämt bestående intresseväxte för donationerett
till förmån för högre utbildning och vetenskaplig forskning.

finns i huvudsakDet två stiftelser i Sverige a. 40.typer av prop. s.
karakteristiskaDet för den stiftelsen tillgodoser sittärtypen attena

ändamål kontanta bidrag avkastningen stiftelsensatt utgegenom ur av
förmögenhet eller i undantagsfall också stiftelsens förmögenhet. Oftaur

det fysiska stårär bidragen. Fönnögen-mottagarepersoner som som av
heten ofta placerad i värdepapper eller banktillgodohavanden.är Bakom
beteckningen fond döljer sig vanligtvis stiftelse denna stiftel-Ityp.en av
sepropositionen används benämningen avkastningsstyftelse för denna typ

stiftelse.av
karakteristiskaDet för den andra stiftelse den tillgodoserärtypen attav

sitt ändamål driva någon form verksamhet i a.attgenom egetav namn
41. Ofta det fråga näringsverksamhet, dvs. yrkesmässigtärprop. s. om

bedriven verksamhet ekonomisk kanDet exempelvis gällanatur. attav
betalning tillhandahålla sjukvård eller meddelamot undervisning. Vilka
tillgångarslags finns i sådan stiftelse bestäms i första hand densom en av

verksamhet stiftelsen skall bedriva. Bakom beteckningen anstalt,som
institut eller inrättning döljer sig inte så sällan stiftelse detta slag.en av

stiftelsepropositionenI används benämningen verksamhetsstiftelse för
denna stiftelse.typ av

Enligt stiftelsepropositionen de vid 1900-talets början existerandevar
verksamhetsstiftelsema i första hand inriktade på tillfredsställa behovatt

utbildning eller social omvårdnad. Numera finns det verksamhetsstif-av
telser inom bostadssektom, detäven massmediala området och inom
kultursektom. Antalet verksamhetsstiftelser i landet dock mycket lågtär
i jämförelse med andra företagsformer a. 41.prop. s.

Enligt stiftelseutredningens kartläggning skulle det år 1976 ha funnits
50 000 stiftelser i Sverige med sammanlagda bruttotillgångar knapptca

24 mdkr Ds Ju 1979:4 3. Enligt kartläggningen hade flertalet dessas. av
stiftelser mycket begränsade tillgångar 72 stiftelsema hadeprocent av en
bruttofönnögenhet mindre kr50 000 medan delenän denstörre av

förmögenhetensamlade fördelades på mindre antal stiftelser. Deett llca
stiftelser700 hade förvaltning hade tillgångar på drygt mdkr21som egen

medan de 39 stiftelser000 hade anknuten förvaltning förvaltadeca som
kyrkor, kommuner eller föreningar hade tillgångar på 2,7 mdkrav ca

a.a. 3.s.
Enligt de kompletterande uppgifter vi inhämtat farms det vid års1988

utgång sammanlagt stiftelser10 000 registrerade hos länsstyrelsernaca
avser både allmännyttiga stiftelser och s.k. tryggande-stiftelser. Vid 1990
års taxering fanns stiftelser16 169 registrerade hos skattemyndighetema.

Enligt vår kartläggning bildas det stiftelser i relativt stornya om-
fattning. Under tiden 1982-1988 anmäldes 500 allmännyttigalca
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stiftelser till länsstyrelserna. stiftelser bildas har främstDe som numera
till ändamål främja vetenskaplig forskning, hjålpverksamhet blandatt
behövande och utbildning.

4.1.2 Ideella föreningar

ideella föreningen juridisk iföreteelse Sverige betydligtDen ärsom av
datum stiftelsen. Föreningsväsendet tillkommithar efteränsenare

impulser från 1820-talet föreningarutlandet. Redan på bildades det i USA
utgjorde väsentligtoch Föreningstanken i denVästeuropa. ett moment

dåvarande liberalismen föreningsguiden,se Folkrörelse Civilde-
1986, första uttrycket för föreningstanken i Sverige9. Detpartementet, s.

nykterhetsföreningama, fick sitt genombrott under l830-talet.var som
Från mitten under några årtionden1800-talet och framåt bildadesav

Återigenfrämst religiösa impulsersamfund. utifrån komgenom nya
till Sverigenykterhetsorganisationer IOGT slutet 1800-t.ex. mot av--

började också arbetarorganisationertalet a.a. 12-13. Vid den tiden atts
i föreningsform. frambildas Fackföreningsrörelsen med börjanväxte

under socialdemokratiska partiet bildades1880-talet åroch det 1889 a.a.
13. första politiska partiernaNågot uppstod de vid sidans. senare av

arbetarrörelsen. landsföreningenFrisinnade till folkpartietursprunget- -
bildades valmansförbundetoch moderaterna1902 Allmänna årsenare- -
1904.

efter från EnglandIdrottsrörelsen fram under 1870- ochmönsterväxte
förde dock länge undanskymdl880-talen a.a. Idrotten16. tillvaro.ens.

först under 1930-talet, då idrottsrörelsengenombrottet komDet stora
till massrörelse.växte en
antal organisationer fick också sittEtt andra genombrott efterstora

lantbrukarnas organisationer.1920. gäller ochDet LO flertalEttt.ex.
andra kommit tillfolkrörelser har däremot relativt Detstora sent.numera
gäller invandrarorganisationemahandikapporganisationema, ocht.ex.
pensionärernas organisationer, vilka har tillkommit vuxit sigeller stora
först under 1970-talet miljöorganisa-a.a. 17-18. Flertalet friluñs- ochs.
tioner de relativt nytillkomna.är även

Det svenska föreningsväsendet i omfattande, både detdag mycketär när
gäller antalet föreningar och till sin bredd. antal intressen iEtt stort
samhället finns företrädda i någon förening. Enligt Folkrörelseutredningen
finns det ungefär föreningar200 000 i FolkrörelseutredningensSverige
betänkande [SOU 1987:33] Ju vi tillsammans 21. Tillsammansärmer s.

dehar miljoner medlemmar, vilket varje31 betyder svensköver att
genomsnittligt med i fyra föreningar. bland de ideellaFlest medlemmarär
föreningarna har idrotts- friluftsföreningar, fackföreningar,och följda av
politiska föreningar, religiösa föreningar, folkbildningsföre-kultur- och
ningar nykterhets- och antidrogföreningar samtliga medsamt över en
miljon medlemmar, riksorgani-22. flesta föreningar tillhörDea.a. s. en
sation ca föreningar. finns riksorganisationer145 000 Det 577 med
individuella medlemmar registrerade a.a. 22.s.
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samhället föromfattande stöd frånideella föreningarna fårDe attett
198990 uppgick detUnder budgetåretbedriva sin verksamhet. samman-

till mdkr sefrån och kommunerna 13 Stats-lagda stödet överstaten
frånStatligt föreningsstöd och[l99l:6] ll 47;kontorets kartläggning s.
frånfrån kommunerna mdkr ocherhöll föreningarna mdkr, 4,47,5staten

landstingen mdkr.1,2

gällandeSammanfattning4.2 rättav

4.2.1 Civilrätt

Stiftelser

lagstiftning stiftelser ifunnits någon allmänhar tidigare inteDet om
viss statlig kontrollSverige endast bestämmelser överutan om en

stiftelser,tillsyn denstiftelseväsendet, intagna i lagen 1929: 16l överom
funnits någon legaldefi-tillsynslagen. därför inte hellers.k. harDet annan

kortfattade bestämning inition stiftelse denbegreppet än som gavsav
stiftelse någon anslagittillsynslagen. föreligger detEnligt denna en om

bestämtförmögenhet fortvarande tjänaegendom såsom självständig ettatt
olika rättshandlingardet tvåändamål. Definitionen innebär äratt som

tillsynslagens mening,stiftelse ikonstituerar uppkomsten ettav en
förmögenhetsdisposition.förordnande stiñelseförordnandet och en

under vårenredan kapitel riksdagen 1994Som 1nämnts antog en
januari innehållerstiftelselag, i kraft den 1996. Lagenträder 1 ensom

tillsyn.civilrättslig stiftelseinstitutet bestämmelserreglering samt omav
stiftelselagen bildasEnligt lagens allmänna definition kap.l 2 § en

stiftelse eller fiera stiftareegendom enligt förordnandeattgenom av en
avskiljs för självständig förmögenhet förvaraktigt förvaltas ettatt som en
bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall enligt bestämmelsens andra

åtagit sigstycke avskild den tagits hand någon harnäranses om av som
förvalta den i stiñelseförordnandet.enlighet medatt

i jämförelseväsentligaste stiñelselagens stiftelsebegreppnyheten iDen
för stiftelsen avsedda egendomenmed tillsynslagens kravet på denär att
skall ha kommit till stånd prop.måste avskild för stiftelseattvara en

finns också andra nyheter i regleringen vadl99394z9 105. Det av soms.
stiftelselagenkrävs för stiftelse skall föreligga. kap. 3 §I latt en

föreskrivs skall ha skriftlig fonn.sålunda stiftelseförordnandetatt
övrigt bestämmelser bl.a. stiftelsenslagen innehåller iDen omnya

revision, ändring föreskrifter iförvaltning, bokföringsskyldighet och av
och registrering. reglerar ocksåstiftelseförordnande tillsyn Lagenett samt

två former faller in under den allmänna definitionenstiftelser inteav som
insamlingsstiñelser och kollektivav-stiñelsebegreppet, nämligenav

talsstiñelser.
diskutera den deñnitio-kapitel kommer vilken betydelseI 13 att nya

kan få inkomstbeskattningen.stiftelsebegreppet för detI samman-nen av
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hanget får vi anledning något utförligt de civilrättsligabeskrivaatt mera
reglerna.

Ideella föreningar

civilrättslig lagstiftningideella föreningar finns det inte någon allmänFör
i Sverige. finns därmed ingen legaldeñnition begreppet ideellDet av

Överhuvudtaget reglerarförening. de bestämmelser de ideellaär som
civilrättenföreningarnas förhållanden mycket få. befintligaDen om

ideella föreningar bygger därför till del praxis.största
rättspraxis har sedan länge ideell föreningl ansetts ägeratt en

rättskapacitet då denhar antagit stadgar och valt styrelse. Stadgama skall
varjei fall innehålla föreningens och ändamål bestämmelsersamtnamn

hur beslut i föreningens angelägenheter åstadkoms. övrigtl har deom
ideella föreningarna frihet det gäller hur stadgarna får utfonnasnärstor

vidarese avsnitt 19.2.

4.2.2 Inkomst- och förmögenhetsbeskattning

Huvudregeln svenska juridiska bland dem stiftelser ochär att personer -
ideella skattskyldiga statlig inkomstskattföreningar till för all sinär-
inkomst första stycket b statliga inkomstskatten6 § l SIL. Denmom.
för juridiska dödsbon proportionellutom och utgår med 28ärpersoner

den beskattningsbara inkomsten 10 SIL.§procent av a
Genom undantagsregler har vissa stiftelser, ideellaett system av

föreningar eller delvisoch andra juridiska helt befriats frånpersoner
denna skattskyldighet. detdettaDet egentliga föremåletär ärsystem som
för betänkandet. delvis gammalt datumReglerna och fleraär ärav
punkter svårtolkade. Innebördenofullständiga och har i vissa delar
preciserats omfattande praxis. Viganska har funnit det mestgenom en
ändamålsenligt våra utförliga för lagstiftning,redogörelseratt spara mer
förarbeten och praxis till de olika avsnitt behandlar dedär konkreta
tillämpningsfrågoma. Syftet med den i föreva-redogörelse lämnassom
rande avsnitt endast kortfattad sammanfattning deär att mestge en av
centrala beståmmelsema. En rättsfallsammanställning gällerav som
beskattningen stiftelser och ideella föreningar eller vissa närliggan-rörav

frågorde fogatshar till betänkandet bilagasom
Staten, landstingskommunema, kommunerna andraoch menigheter,

allmänna pensionsfonden pensionsstiftelser enligt lagen 1967:531samt
tryggande pensionsutfästelse enligt §7 3 SILärom av m.m. mom.

befriade från skattskyldighet för all inkomst.
De stiftelser främjar kvalificerat allmännyttiga ändamål enligtärsom

befriade§ 6 SIL från7 skattskyldighet för inkomst sådanänmom. annan
inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighetinnehavav som av
eller till rörelse. Skattebefrielsen såledesomfattar inkomsterendast sådana

tidigare hänfördes till kapitalinkomst tillfälligoch inkomstsom avav
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föreligger för inkomstförvärvsverksamhet medan skattskyldighet av
stiftelse skall befrias från skatt-egentlig näringsverksamhet. För att en

skyldighet enligt bestämmelse skall den ha till huvudsakligtdenna
ändamål försvar, främja vård och uppfostran barn,stärka riketsatt av
stödja hjälpverksamhet bland be-undervisning eller utbildning, utöva

främja vetenskaplig forskning eller nordiskt samarbete.hövande eller För
stiftelsens syfte inte vissaskattebefrielse fordras också är attatt gynna

familjestiftelser oinskränkt skattskyl-familjer eller bestämda ärpersoner
stiftelsen bedriver verksamhet idiga. Ytterligare förutsättning är atten

omfattning skäligen avkastningen stiftelsensmotsvararen som
tillgångar. befrias barmhärtighetsin-Enligt lagrum kyrkor,samma
rättningar, hushållningssällskap frånvissa sjukvårdsinrättningar och
skattskyldighet.

jämförtIdeella föreningar fjärde stycket medenligt 7 § 5är mom.
första stycket skattskyldighet för all inkomstSIL befriade från änannan
sådan inkomst hänför sig till innehavnäringsverksamhet somav av
fastighet förutsättning de uppfyller vissa villkor.eller till rörelse under att

första till huvudsakligtSom villkor gäller föreningen har syfteett attatt
begränsning till medlemmarnas eller vissa andra ekono-utan personers-

miska intressen ändamålfrämja sådana allmännyttiga enligt 7 § 6som-
leder till skattebefrielse stiftelser eller andra allmännyttigaförmom.

ändamål, såsom religiösa, sociala, politiska,välgörande, konstnärliga,
idrottsliga eller ändamål.därmed jämförliga kulturella Ytterligare förut-
sättningar för skattebefrielse föreningen har medlemsin-öppenär att en
tagning skäligenden bedriver verksamhetsamt att moten som svarar
avkastningen föreningens tillgångar.av

Enligt vidare ideell föreningförsta stycket gäller7 § 5 SIL attmom. en
också kan bli inkomst viss egentligbefriad från skattskyldighet för nä-av
ringsverksamhet. hänför sig tillkan fråga inkomstDet somvara om
innehav fastighet föreningen och tilltillhör övervägandeav en somsom
del används i föreningens ideella verksamhet. Befrielsen omfattar också
sådan inkomst hänför sig förvaltningsenhet innehavtill avseendesom en

fastighet eller till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse,av en om
inkomsten till huvudsaklig del härrör från verksamhet har naturligsom
anknytning till föreningens ändamål utnyttjatsallmärmyttiga eller hävdav

ñnansieringskälla för ideellt arbete.som
Från skattebefriad skattefriaideell förenings inkomster egentligen av

näringsverksamhet kronormedges grundavdrag med 15 000 8 § andra
stycket SIL.

Vissa stiftelser och föreningar del andra subjekt har ännusamt en en
förmånligare skattesituation. fråga de subjekt finns medDet är om som
i den s.k. katalogen i § subjekt beskattas inte för7 4 SIL. Dessamom.
någon inkomst fastighetsinkomster. Till denna kategori hör bl.a.änarman
fiera näringsinriktade stiftelser i många fall halvofficiell ställningmed

dessutom vissa personalstiftelser tryggandelageni ochsamt som avses
vissa avtalsreglerade trygghetsstiftelsex:

ideellaFörmögenhetsbeskattningen stiftelser, föreningar ochav
katalogsubjekt uppbyggd på liknande inkomstbeskattningen.är sätt som
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Stiftelser och ideella föreningar i princip skattskyldiga sinför allär
förmögenhet. Genom särskilda undantagsbestämmelser emellertidär
samtliga katalogsubjekt de stiftelser och ideella föreningarsamt ärsom
befriade från skattskyldighet för inkomst befriade från skattskyldig-även
het för tönnögenhet.
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Gemensamma principfrågor

Inledning5

reglerna skattebefrielse förVårt uppdrag i första handär överatt se om
kategorier juridiskaideella tvåstiftelser och föreningar Dessa av personer

i frågaskiljer sig från varandra inte bara den rättsligaavsevärt om
stmktionen också det gäller verksamhetens ochkon typiskt när attutan sett

verksamheten. den anledningenuppgifter fullgörs i Av detde ärsom
beskattningsfrågor behöver fornaturligt många övervägasatt separat

finns dock antal övergripandestiftelser och ideella föreningar Det ett
principiell bedömas för de bådafrågor betydelse bör gemensamtav som

avsnitt vi antal sådanasubjekt. dettaI etttartyperna uppav gemensamma
principfrågor. diskuteras skälen for skattelättnader,Till början olikaen

stiftelsenoder for betydelsenskattebefrielse och eller föreningenattmet av
anslutningbedriver näringsverksamhet. till denegentlig I sistnämnda

frågan diskuterar vilka intäktsslagvi också bör omfattassom av
redovisar vi i huvuddragskattebefrielsen. våraDärefter överväganden

beträffande skattebefrielse. Slutligenvillkoren for frågantar upp om
for hindradet finns behov särskilda regler missbrukattav av

skattefriheten.
bör gäller stiftelser och ideellaDet tilläggas avsnittet föreningar iatt

allmänhet. problem sammanhängersärskilda med den s.k.De som
kapitelkatalogen i först i 24.§7 4 SIL tas uppmom.

Skälen för6 och skattebefrielseemot

1 Utgångspunkter

våra direktiv redovisas de huvudsakliga för ochI emotargumenten en
fortsatt skattefrihet för allmännyttiga organisationer. bl.a. detDet sägs att
inte självklart stödjas inskränkningarverksamheten skall iär att genom
skattskyldigheten. sammanhanget tillDepartementschefen hänvisar i det

uttalande i förarbetena skattelindring inteinnebär generellett attsom en
det allmännyttigrationella stödja verksamhet.utgör sättetmest att en

Vidare konstaterar viss förenklinghan det onekligen skulle innebäraatt en
och skattelindringenavlastning själva regelsystemet for ideellaav om
organisationer bort. framhåller också denHan strävantogs att mot en
breddning skattebasen kommit till uttryck i skatterefonnen i ochav som
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för för subjekt inskränkt skattskyldigasig talar antalet böräratt som
Åminimeras. andra sidan skulle det enligt direktiven framstå som

opraktiskt beskattning begränsade möjligheten för ettom man genom en
allmännyttigt fullfölja sitt ändamål, särskilt i fall dåsubjekt deatt

statliga eller kommunala bidrag.organisationen samtidigt Ettmottar
administrationbidragssystem skulle dessutom föra med sig krav på att en

för bidragen. Till detta skulle komma kostnadernabyggs delaatt utupp
för administrera taxering och uppbörd för de allmännyttiga sub-staten att
jekten.

direktiven iförs i departements-De ut attresonemang mynnarsom
chefen beredd förorda övergång tillförklarar sig inte att ettvara en

bidragssystem. viktiga tillägget dock detrenodlat förDet görs att att-
skattebasen inte skall motverkas i alltförsträvandena breddningmot en av

för skattebefrielse i fallhög grad nödvändigt grunderna inteär att vart-
gäller i dag.mindre restriktivt vad Senare i direktivenutformas än som

skallbeskrivs vårt det tekniskuppdrag på översynsättet göraatt en
befintligadet systemet.av

grunderna fördet citerade hur skattebefrielse börAv uttalandet om
utformas vi inte har i uppdrag föreslåfår framgå att att attanses

till omfatta subjekt ellerskattelättnadema utvidgas att nya grupper av nya
del idrottsliga, konstnärliga eller liknandeändamål, för stiftelsemast.ex.-

sig inte hindrakulturella i och för vi föreslårändamål. börDetta att mer
riktning det motiveratbegränsade ändringar i lindrande ändradeom av
för uppnå det ändamålsenligafaktiska förhållanden eller behövs att system

direktiven i direktiven och särskilt vadefterlyser. Resonemangensom -
skattereformen och strävandena breddningsägs mot en avsom om

vidskattebasen på vi bör anlägga restriktiv grundsynpekar dock att en-
behandlingen frågor skattelättnademas omfattning ochrörsomav
utfornming. gäller våra möjligheter föreslå skärpningardetNär att
innehåller direktiven inte någon begränsning den kanänannan ansessom

beskrivits tekniskfölja vårt uppdrag översyn.attav som en
iVid de överväganden blir aktuella dessa frågor det angelägetärsom

ha klart för sig vilka motiv historiskt ligger bakom dagensatt settsom
fortsättningen kapitel vi tilldetta därför börjanI görsystem. av en en

inventering de skäl för och skattelättnader anförts iemotav som
förarbetena till nuvarande regler. väsentliga syftet med genomgångenDet

den skall möjligheter i andra allmängöraär att att ett steg enge
motiverat skattelättnader alltjämtbedömning de skäl harav om som

aktualitet.
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6.2 iDe förarbetena anförda skälen för och emot
skattebefrielse

Regler skatteprivilegier för vissa stiftelser och andra subjekt harom
funnits sedan länge i svensk skattelagstiñning. Redan i 1810 års
bevillningsförordning undantogs bl.a. stipendiefonder och fromma
stiftelser från bevillning. bevillningsförordningarI från 1800-talets senare
hälft och 1900-talets början utvidgades skatteprivilegiema successivt till

omfatta akademier, vetenskapligaatt samfund, allmänna undervisnings-
verk, vissa sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar mfl. Det är

märka de ideella föreningarnaatt bortsettatt från religiösa samman--
slutningar och nykterhetsföreningar tillsvidare stod helt utanför den-
privilegierade kretsen.

1928 års kommunalskattelag föregicks omfattande utrednings-ettav
arbete. kommittéEn föreslog skattefriheten skulle utvidgasatt väsentligt,
bl.a. till de ideella föreningarna. instanserAndra förordade restriktiven
hållning. Slutresultatet blev dåvarande regler länmades i principatt oför-
ändrade. Skatteprivilegiema omfattade således alltjämt endast en
begränsad krets stiftelser, samfund, inrättningar och verk.av

Nuvarande stiñelseregler härrör i allt väsentligt från lagstiftning som
genomfördes år Till1942. grund för lagstiftningen låg betänkandeett
SOU 1939:47 års1936 skattekommitté.av

Skattekommittén förde utförligt principielltett skälenresonemang om
för och skattebefrielse för stiftelser.emot Den starmade för föreslåatt att

med skattebefrielse för vissasystemet allmännyttiga stiftelser skulle
behållas och i någon mån utvidgas. beroddet.o.m Detta mindre prin-
cipiella överväganden starka billighetsskäl ansågsän att tala för att
subjekt med höggradigt allmännyttiga ändamål stöd på detta sätt.gavs
Kommittén framhöll bl.a. skattefriheten för de frommaatt stiftelsema i
äldre tid tedde sig naturlig med tanke det allmännas verksamhetatt
inom de områden där dessa stiftelser verkade då begränsadytterst ochvar

de fullgjorde uppgifteratt skulle ha ankommit på detsom annars
enligtallmänna. Saken kom kommittén i läge ochett närannat staten

kommunerna årligen hundratals miljonerutgav kronor för den allmänna
välfärden. Man kunde då inte undgå den efter enkla samhälls-att ta
förhållanden anpassade skattefriheten under omprövning.noggrann
Kommittén anförde därefter följande SOU 1939:47 51-52..s.

Vid sådant övervägande uppkommerett först frågan,den huruvida
någon principiell grund föreñnnes för skattefriheten...

Kommittén för sin del, någon principiell grund förattanser
skattefrihet icke torde kunna någon åberopas. Genom denav
samhälleliga verksamheten på olika områden uppstå utgifter och det
torde principiellt åliggasett samhället åtnjuter rätts-envar, som av
skydd, lämna sitt bidrag till dessaatt utgifters täckande. Denna
bidragsplikt finner för övrigt icke i första hand sin motivering i
hänsynen till det allmärma. ickeDet är ñskaliska intressestatens det
här gäller.närmast Om vissa rättssubjekt befriade från skatteplikt,äro
så medför detta den ofrånkomliga konsekvensen, de, kunnaatt som

3 15-0773
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skattebörda.högrebära destoskattefrihetsgrund,någonåberopa
icke drabbasintresseskattebetalandesde attordmed andraDet är av

torde dethärnödvändigtvadskattebörda ärhögre än varasomav
ökad betydelsegivetvis tillmätassynpunkt måsteväsentliga. Denna

skattebördanmåni den stegras....som
starkaförnekas,Å icke kunnaemellertid atttordeandra sidan

allmännyttigafrämjainstitutioner,förtalabillighetsskäl att som
särställningvissmedgivasbörakvalificeradhögtändamål art, enav

ändamål,sådanadettagällerFramför alltskattehänseende.i som
delför sinKommittén harskattemedel.tillgodoseseljest skolat av

sådanafrämjaverksamheti sinvilkainrättningar,uppenbart, attansett
vidförmånervissaåtnjutandeikommabörasyften, skäligen av

beskattningen.

ändamålhuvudsakligtmedstiftelserinnebar attKommitténs förslag att
beredandeförunderstödlämnabarn,uppfostranvård ochfrämja att avav

behövandeblandhjälpverksamhetutbildning,undervisning eller utövaatt
endast begränsatskulleforskningvetenskapligfrämjaeller varaatt

kommitténansågföreningarnaideellagällde de attdetskattskyldiga. När
skattebefria-deändamålföreningar meduppenbartdet att somsammavar

ioch föreslogdessaskattelättnaderfåskullestiftelsemade somsamma
ocksåomfattaskulleskattebefrielsetilldärmedenlighet rättenatt

föreningarna.
avvikelseförslag enkommitténs atti huvudsakföljdeLagstiftaren var

skattebefri-förtill grundgjordesrikets försvarfrämjaändamålet attäven
principiellakommitténsigodtogDepartementschefenelse. stort

eventuellaskattefrihetensbeträffandetilläggmed ettresonemang
46.1942:134donationsviljan prop.förbetydelse s.

skattebe-skattelindring ellergenerelltordeObestridligt attvara, en
rationelladetteoretiskt sättetåtminstone utgör mestfrielse icke, sett,

verksamhet. Systemetgagneligunderstödja allmäntför attstaten en
ekonomisktenskilda falleti detolägenhetema,särskilt demedför att
verksamhet,åtlämnassida kan kommaallmännasstöd från det att en

under-förtjänt därav,jämförelsevis föga samt attmåste ansessom
det allmännasområdet förutanförfördelning fallerochstorlekstödets

nuvarande, dådetiderkontroll.och Ibestämmanderätt som
sååtskilligaföranslagbeviljadeförutökas ochskattebördan nog

indragas, kanheltellerändamål beskärasbehjärtansvärdanyttiga eller
och absolut ökatrelativtbådeinnebäraskattefriheten komma ettatt

kommitténmedjagsida. Dåfrån det allmännas ärunderstöd ense
torde kunnaskattefrihet ickeförprincipiell grundnågondärom, att

leda tillmin meninganförda enligtbör detnågon åberopas, nyssav
generellbeviljandetvidåterhållsamhetåtminstone stor av

vissaskattefriheten förden hävdvunnahelt slopaskattebefrielse. Att
jagverksamhet, kanallmännyttigrättssubjekt,slags utöva ensom

delar jaghärutinnanförorda.icke Avenpraktiska hänsyndock rentav
kommitjämvälkommittén ochuttalasuppfattningden somsom av

ickeyttrandena. kanavgivna Deti detill uttryckenstämmigtnästan
tillställtsmedelsådanabeskärasamhållsintresse attett somvara
allallmärmyttigt ändamål, ii eminent gradförfogande för ett

medföraåtgärd skullesådandet kan befarasickesynnerhet att enom
omfattningienskildade medborgarnahosobenägenhet att samma
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hittills donera medel till sådana ändamål. sistDen angivnasom
synpunkten vill jag alltså icke frånkänna visst berättigandeett men

dock betydelsen därav oftaatt övervärderats.anser

Enligt års1942 lagstiftning gällde således regler skattebefri-samma om
else för stiftelser och för ideella föreningar. Genom lagstiftning år 1977
infördes nuvarande för behandling de ideella föreningarna.system av
Ändringen innebar väsentlig utvidgning föreningarnas tillen råttav
skattelättnader. denI proposition låg till grund för lagstiftningensom
redovisade departementschefen flera principiella både för ochargument

skattebefrielse prop. 197677:emot 135 70-72. Som vanligas. argument
skattefrihet nämndes delsmot de ideella föreningarna i likhetatt med-

andra juridiska borde bidra till finansieringen den offentligapersoner av-
sektorns utgifter, dels det ändamålsenligtatt stödja önsk-attvar mer en
värd verksamhet med direkta bidrag lättnader i beskattningen.än genom
Beträffande det anförde departementschefensenaste följandeargumentet
prop. 197677:l35 70.s.

ofta åberopatEtt för oinskränkt skattskyldighetargument detär att är
ändamålsenligt stödja önskvärd verksamhetatt med direktamer en

bidrag lättnaderän i beskattningen. Generella skattelättnadergenom
i jämförelse med bidragsgivning mindre möjligheter kontrolle-ger att

stödet verkligen når just deatt verksamhetsformer det frånra detsom
allmännas synpunkt angeläget stödja. Skatteförmånenär har vidareatt
den konsekvensen bidraget från det allmännas sidaatt blir större
högre den skattskyldiges inkomst och förmögenhet ideellEnär.
förening eller skattskyldig saknar inkomst ochannan som
förmögenhet har däremot inte någon skattefrihet.nytta Det inteärav
givet det föreningar med inkomsteratt är förtjäntastora är detsom av

stödet från detstörsta allmännas sida.

frågaI föreningar bedriver näringsverksamhet ansågsom ocksåsom
önskemålet skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer talaom
för oinskränkt skattskyldighet.

Till stöd för fortsatt och utvidgad skattefrihet åberopades framför allten
föreningarnas allmännyttiga verksamhet föreningsverksam-samt nyttan av
heten i sig a. 71-72.prop. s.

Vad å andra sidan kan motivera ideella föreningar skatte-som att
mässigt behandlas förmånligare andra juridiskaän för detärpersoner
första det förhållandet föreningarnas inkomster regelmässigtatt
används för främja allmännyttigaatt ändamål. Enligt detta resone-

träffar skatteuttag egentligen inteett föreningenmang sådan utansom
den föreningen bedrivna verksamheten. Denna begränsningav av
föreningens möjligheter fullfölja sitt ändamålatt kan framstå som
inkonsekvent eller i varje fall opraktisk föreningen samtidigtsom om
uppbär statliga eller kommunala bidrag med långt belopp.större I
detta sammanhang bör vidare förekomstennämnas inkomst-att av
och förmögenhetsskatt, inte minst psykologiska skäl, kan fåav en
negativ inverkan på medlemmarnas villighet delta i föreningensatt
verksamhet. lindringEn inkomst- och förmögenhetsskatten kanav



SOU 1995:63principfrågorGemensamma68

uppgiftsskyl-deklarations- ellerförenklaockså det möjligtgöra att
digheten.

samverkarenskildaföreningar kännetecknasIdeella att personerav
brukari regel vidarefrämja sådana ändamålför utanatt ansessom

initiativet grundade formenskildaallmärmyttiga. denna på detJust av
värde för vårtmycket betydandeenligt min meningsamverkan har ett

inte ligger ivärdet baravill här särskilt betonasamhällsliv. Jag attatt
förförbättrar livsvillkorenideella föreningarnade stora persongrupper

till det allmännasvärdefullt komplementdärigenomoch utgör ett
enligt min mening självavärde harlikainsatser. minstEtt stort
enskilda frivilligtdet förhållandetföreningsarbetet, dvs. att personer

lösa olika ideellasamverkar föroftast ersättningoch attutan
utformas så godamåste därförLagstiftningenuppgifter. att

föreningsverksamhet detta slag. Avförutsättningar skapas för av
givetvis den isammanhanggrundläggande betydelse i detta år rege-

mötesfrihet, föreningsfiihet ochtillringsforrnen inskrivna rätten
Även bör emellertid utformas såskattelagstiftningenreligionsfrihet.

vitalt föreningsliv.förekomstenden inte motverkar ettatt av
inte sådantreglerna fårSamtidigt måste naturligtvis tillses ettatt

skatteförrnå-uppnå inte avseddainnehåll förde kan utnyttjasatt att
ner.

jag fiera de skälden redovisade bakgrundenMot att avansernu
föreningar skallalla ideellabrukar stöd föråberopas att varasom som

råder enligt min meningbärande. Detoinskränkt skattskyldiga inte är
förekomstenangelägetinte något tvivel det är attatt gynnamerom

upprätthållaföreningsväsenmångsidigt än att tesen attettav
stödjas skatteförmåner.allmännyttig verksamhet inte skall genom

omfattningenverksamhet ochföreningarnasMed tanke på arten avav
medlemmar bör det allmänna iarbetsinsatser utförs derasde avsom

föreningarna skall bidrautsträckning kunna avstå från krav attstor
offentliga sektorns utgifter. anfördatill finansieringen den Deav

föreningar har således enligt minskälen för beskattning ideellaav
något hindermening inte sådan destyrka utgör motatt en

det- jaglångtgående lindring beskattningen. Däremot är som nyssav
inte får utformas såskattereglemahar berört uppenbart attatt- kan draenskilda obehörigtmedlemmar på sätt nyttaett av
vid sidan den ideellaskattebefrielse. föreningarSåvitt gäller som av

form näringsverksamhet måsteverksamheten bedriver någon av
näringsidkare bör kunna konkurrerahänsyn till olikaäven atttas

reglerna blir lätta tillämpa förvillor. Viktigt ocksåär att attsamma
föreningarna taxeringsmyndighetema.såväl som

anförda jag i likhet med förenings-Med hänsyn till det anser
remissinstansema del ideella föreningarskatteutredningen och att en

fönnögenhetsbe-bör kunna bli förmånsbehandlade vid inkomst- och
skattningen.

Skatteutskottet sig till den föreslagna inriktningen reformenanslöt av
skattefrihettillfoga något i fråga de principiella skälen förutan att om

SkU 197677:45 26.s.
skäl sålunda anförts i förarbetena till stöd för skattefrihet kanDe som

sammanfattas enligt Beträffande stiftelsema huvud-följande. synes
motiveratha varit billighetsskäl särbehandladet är attargumentet att av

ändamål kvalificeradinstitutioner främjar allmännyttiga högt art.som ga av
Även praktiska risken för borttagande skatteförrnånemaskäl och att ett av
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skulle hämma donationsviljan har åberopats. fråga deI ideella före-om
ningarna har på motsvarande billighetsskäl, praktiskasätt hänsyn och
risken för beskattningen skall få hämmandeatt effekter hañ betydelse.
Beträffande föreningarna tillkommer väsentlig synpunkt attsom en
föreningsverksamheten medlemmarnas oavlönade och frivilliga-
samverkan för lösa ideella uppgifteratt ha betydande värdeansetts ett-

sig.l

6.3 Har de anförda skälen fortfarande aktualitet

6.3.1 Inledning

Som redan berörts skiljer sig stiñelsemas verksamhet typiskt sett avsevärt
från de ideella föreningarnas. Av avsnitt 6.2 framgår det också finnsatt
vissa skillnader det gäller de skäl i förarbetenanär anförts försom att
medge och bibehålla skattelättnader för de båda subjekt.typerna Närav

i det följande försöker bedömning i vilkengöra mån dessaen av
fortfarande aktualitethar fallerargument det sig därför naturligt att

behandla stiftelser och ideella föreningar för sig.var

6.3.2 Stiftelser

Den undersökning stiftelsebildningar under perioden 1982-1988av som
genomfört hos några länsstyrelser bilaga 3 belyser omfattningen och

inriktningen de stiftelser bildats enskilda under tid.av som av senare
Undersökningen visar det enbart i de storstadslänenatt tre under

perioden har tillkommit stiftelser med sammanlagt kapitalett drygtnya
miljard kronon beloppenDe har anslagitsstörsta fören främjaatt

vetenskaplig forskning inte minst medicinsk forskning. Stora donationer
har gjorts till förmånäven för hjälpverksamhet bland behövande och för

understödja undervisningatt och utbildning.
Bakom det alldeles övervägande antalet stiftelsebildningar står fysiska

eller enskilda organisationer. mångaI fall stiftelsenpersoner ställs under
viss allmän kontroll på det stiftaren till förvaltareen sättet föratt

stiftelsen statlig eller kommunalutser myndighet eller till styrelseen utser
vissa befattningshavare hos eller kommun. Det bör understrykasstat att
undersökningen omfattat endast sådana stiftelser står undersom
länsstyrelsemas tillsyn.

Vid hearing haft företrädaremed för några deen som störreav
stiftelsema i landet framhöll dessa bl.a. följande. De 28 stiftelsemastörsta
har under perioden 1984-1988 delat 1,2 mdkr till kvalificeratut ca
allmännyttiga ändamål. flestaDe dessa stiftelser har till syftestoraav att
tillgodose vetenskaplig forskning. De utdelade stiftelsemedlen har

möjliggjort eller i betydande män bidragit till inrättandeensamma och
bibehållande professurer eller forskartjänster, anskaffande dyrbarav av
utrustning och uppförande byggnader, inrättandeapparatur, särskildaav av
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liknandesymposier ochanordnandelaboratorier,ochforskningsinstitut av
vidstiftelsema harfrånBidragensärskilda pris.utdelningsamt av

finansieraskunnatskulle hainteprojekt,finansierathögskolorna som
ordinarie anslagen.för deinom ramen

förviktigastiftelsemavidare ärframhöllshearingnämnda attVid
anslagsgivningen,vidpluralism ärstår fördärför debl.a.forskningen att

dessa.kompletterar Enochintressentertill andraförhållandefristående i
forskningtill denledakunnastiftelsemabeskattning atthårdare antogsav

betydligt knapparefårhögskoloruniversitet ochvid vårabedrivssom
iskulleforskningenanslagsfinansierade störreintedenFör manresurser.

genomförsuppdragsforskninghänvisad tillutsträckning i dagän somvara
stöd från företag.med

förstödmaterialettillgängligadetuppfattningEnligt vår ger
stiftelsemainitiativ tillkomna görenskiltpåfrämstuppfattningen deatt

ocksåpekarMaterialetområde.forskningens attinsatser påbetydande
utbildningssektom, bl.a.inomuppgifterviktigastiftelsema fullgör genom

enskilda skolor. Helhets-driftenochutlandetutbildning ifinansiera avatt
båda dessa områdeninombetydelsestiftelsemasblirbedömningen att

infördes.reglernuvarandeförstärkts sedanharsnarast
områdetdet socialainomverksamhetstiñelsemasbeträffarVad
alltmerdet allmännaslagstiftningårstill 1942i förarbetena attframhölls

motiveradevälfärdenallmännainsatser för denökade noggrannen
verksammaorganisationerför deskattefrihetenomprövning varsomav

emellertid ståndpunktenintog attLagstiftarenområdet.inom
vård ochfrämjaåtgärder förochbehövandehjälpverksamhet bland att

förtjäntaändamålutgjordeuppfostran bam avsom varav
hardärefterutveckling ägtbeskattningen. Denförrnånsbehandling vid som

tordeställningstagande. Detändratmotiverar knappast varaettrum
socialainom detviktiga insatseri dagstiftelsemaobestridligt görävenatt

kanpluralism.värdefull insatsernafördär bl.a.området och ensvarar
kompletteringarochverksamhetenoffentligaalternativ till denmöjliggöra

denna.av
beloppsmässigt dominerarantals- ochändamålBeträffande de som

ochutbildningforskning,vetenskapligdvs.nybildade stiftelser,bland
bedömningendenbehövande,blandhjälpverksamhet sammantagetgör

synpunkterpraktiskaockså deochbillighetsövervägandende somatt --
harstiftelser alltjämtförskattebefrielsenuvarande reglerligger bakom om

aspektenberördaförarbetenaiden att ettTill detta kommergiltighet.
donations-inverkannegativkanskattelättnademaslopande enav

viljan.
i förarbetenaanförtsskattebefrielseskäl fördeVår slutsats är att som

de härsåvittaktualitetförloratknappast harnuvarande reglertill avser
legat tillharsynpunkterFrån destiftelseändamålen.behandlade som

hamotiveratfortfarandealltsåskulle det attlagstiftningengrund för vara
skattebefrielse.förett system

hittills baraVi harreservationer.fogassagda börTill det ettsenast par
någrainomstiftelseverksamhetenbedömningmycket allmängjort aven

områdetskattefriadetavgränsningslutligområden. Vidcentrala aven
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finns det anledning också andraväga aspekter, risken föratt t.ex.
missbruk. Dessutom måste naturligtvis de skatteprivilegierade ändamål

hittills förbigåtts bli föremål för motsvarande granskning. Visom en
återkommer till dessa frågor i det avsnitt betänkandet särskiltav som
behandlar stiftelser.

6.3.3 Ideella föreningar

ideellaDe föreningarna i Sverige får omfattande samhällsstöd. Enligtett
Statskontorets kartläggning 1991 Statligt:6 föreningsstöd uppgick, som
tidigare det statliga och kommunalanämnts, föreningsstödet under
budgetåret 198990 till sammanlagt 13 mdkr.över

Det svenska föreningsväsendet har omfattning och bredd.storen
Flertalet medborgare enligt maktutredningen SOUär 1990:44vuxna s.
167 aktiva i någon förening. Föreningarna bedriver de skildamest
verksamheter. omfattandeMest både det gäller verksamhetsslagnär och
antalet medlemmar idrottsrörelsen.är

Ett mycket antal föreningar bedriver verksamhetstort enligten som
uppfattning betraktagängse allmännyttig.är l regel bedriver deatt som

verksamheten själva, huvudsakligen med hjälp oavlönade ideelltav
arbetande medlemmar. aktuellEn utvecklingstendens, bekräftassom av
uppgifter från flera håll, föreningarnas betydelseär inomatt antalett
sektorer har ökat. Ett uttryck för detta bl.a. föreningarnaär i sambandatt
med den pågående avregleringen inom den offentliga sektorn tagit över
verksamheter, tidigare bedrivits kommuner och landsting. Detsom av
gäller framför allt skötseln idrottsanläggningar kulturell ochsamtav
social verksamhet.

Information vi fått från bl.a. idrottsrörelsen tyder i och för sig påsom
befrielsen från inkomst-att och förmögenhetsskatt för många idrottsföre-

ningar inte direkt har haft någon praktisk betydelse,större eftersom
föreningarna ändå inte hañ någon behållen inkomst skulle ha kunnatsom
beskattas. Förhållandet dock inteär sällan för andra slagsett annat
föreningar. Till det kommer emellertid skattefriheten åtminstone hittillsatt
har haft indirekt betydelse för många idrottsföreningar, det sättet att
skattebefrielsen för vissa näringsinkomster har medfört verksamhetenatt
också blir mervärdesskattebefriad jfr dock kapitel kan29. dessutomDet

friheten från inkomstskattantas haratt inte ringa psykologisk betydel-en
Som framhölls vid tillkomsten nuvarande beskattningsregler detse. ärav

inte osannolikt förekomsten inkomst-att och förmögenhetsskatt kan fåav
negativ inverkan på medlemmarnas villighet delta i föreningsen att en

verksamhet.
När nuvarande lagstiftning skattebefrielse för ideella föreningarom

tillkom för år sedan, fördes ingåendearton diskussion skälen fören om
och skattefrihet. Den utvecklingmot skett därefter tyder inte attsom
de förhållanden då låg till grund för skattelättnadema har ändrats påsom
något avgörande Enligt vårsätt. bedömning har de skål åberopadessom
till stöd för nuvarande regler alltjämt bärkraft. Det alltså frågaärsamma
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beaktandeochpraktiska hänsynbillighetsskäl, ettfrämst avom
i sig.värdeföreningsverksamhetens

bedömningSammanfattande6.3.4

påuppdrag begränsatvårtkonstatera ärinledningsvis kunnatV1 har att
skattelätt-utvidgningföreslåförhindradevidet attär avsättet att en

skärp-förslag tilldet gällerändamål. Närellersubjekttillnadema nya
vårföljerbegränsning den attnågon änfinns inteningar avsomannan

översyn.tekniskuppgift göraår att en
motiveratförarbetenaenligtde skälgenomgångVid somaven

fortfarande harskälfunnit dessaviskattelättnader harnuvarande att
stiftelsersådanaföreningar och ärideellasåvitt gälleraktualitet som

utbildningssektoremaforsknings- och samt attinomverksamma argu-
bärkraft i frågasinförloratheller harskattelättnader knappastförmenten

framkommitområdet.sociala Detinom detverkarstiftelser somsomom
anledningintesåledeslagstiftningnuvarandeför attgrunderna ger ossom

eftersträvastiftelseändamålenberördaoch deföreningarnabeträffande nu
principerskattelättnadema. Deinskränkningar ilångtgåendenågra mer

strävandenasärskiltdåochårs skatterefonn1990bakomliggersom -
behandlarvidockmotiverarskattebasenbreddning attmot aven -

restriktiv grundsyn.skattelindring utifrånfrågorna enom

för skattebefrielseMetoden7

Inledningl

med direktiveni enlighetdiskussionenfortsattaUtgångspunkten för den är
ändamålallmännyttigafullföljerideella föreningarstiftelser ochatt som

form.skatteförmåner i någon Detskall beredasi fortsättningenäven
åtskilliga punkter.föranlett kritikemellertidharnuvarande systemet

Direktiven utgårkontrollmöjligheter.påbristenbl.a.Kritiken har avsett
kontrollsystemet.effektiviteten iökabehovfrån det finns attettatt av

vissa subjektdäriföreligger ärneutralitetbristandeDen ett systemsom
åtskilligautnyttjasdirektivenenligtskattskyldighet kanfrånbefriade av

förutsättstransaktioner. Detskatteundandragande attskattskyldiga för
användas iskallmedelsåöverbryggasolägenhet kandenna att ensom

inte blandasintressentellertillhör donatorstiftelse och medel annansom
för verksamhetinte användsföreningarideellaoch så somattsamman

framhållits detvidaredirektiven harvinstintresse. I atti enskiltdrivs ett
organisa-kontrollkan skedetintresseallmärmas attligger i det att aven

ändamålet allmän-på grundskattebefrielse äråtnjutertioner attavsom
ovid-tillgodoseroch intesig dettaocksåverkligennyttigt ägnar

kommande intressen.
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materiell synpunkt.också frånkritiseratsNuvarande harsystem
förvillkorengäller utformningenbåde dethar bristerSystemet när av

kan blide inkomsteravgränsningenskattebefrielse och i fråga somavom
med påtagligaförenatolägenhetbefriade från skatt. En ärär att systemet
viss delSkattebefrielse uppnås baratröskeleffekter. avenom

fullföljdskravet. Medändamålkvalificeratavkastningen används för ett
eller före-så stiftelserättsläget beskrivasförenkling kannågon att enen

tillkan fåoch därmedfullföljdskravetuppfylla rättning anses
singenomsnitt minst 80använder iskattebefrielse den procent avom

föreningstiftelse ellerändamålet.kvalificerade Denavkastning för det
liggerskattskyldig denoinskränktblirinte uppfyller kravet även omsom

80-procentgränsen.nära
ioch andra bristeravhjälpa dessavi möjligheternaNär övervägt att

någotkan vinnafrågannuvarande har vi ställtsystem genommanomoss
skattelättnader. Gällandeåstadkommatill metod förgå över attatt en ny

föreningaroch ideellastiftelserpå principen debyggerrätt att som upp-
delvis befriade frånhelt ellerskattelättnader blirfyller kraven för

följande kallar skattefrihets-i detskattskyldighet, metod somen
sådan metodofrånkomlig konsekvensimetoden. detEn närmaste av en

konsekvens intenaturlig omtröskeleffektema.berörda Ende änär nyss
föreningar enligtochde stiftelsersjälvklar har vidare varitalls att som

ocksåskattefrihet har sluppittill totalmateriella reglerna harde atträtt
ställeti lämna särskildålagtssjälvdeklaration. harlämna De att en

Skattemyndighetenofta inteutfomminguppgiñ, med nuvarande gettsom
för skattebefrielsekraventillräckligt bedömaunderlag för att om

övergång till metodverkligen varit uppfyllda. Frågan är somenom en
angripalättare problemen.detpå andra principer skullebygger göra att

allmännyttiga stiñelsemade ochinnebärsyftar påVi attett system som
får särskildaskattskyldiga skattelätt-oinskränktföreningarna görs men

deför främja allmännyttiganader i form avdrag för vad attutsom gesav
principer vi ipå dessa kallarändamålen. Den metod byggersom
möjligheter heltMetoden skaparfortsättningen avdragsmetoden. att

också bättreeliminera tröskeleffektema. Möjligen den enger
effektivisera kon-skattefrihetsmetoden gällerutgångspunkt detän när att

trollen.
diskuteradeskattekommittéredan årskan 1936Det nänmas att
byggde påmetodmöjligheterna skattelättnader enligtatt somge en

kvalificeradförprincipiell skattskyldighet i förening med till avdragrätt
SOU 1939:47användning inkomsterna, dvs. avdragsmetod s.av en

framkomlig Somansågs emellertid då inte52-53. Metoden väg.vara en
besvärligt ochskäl anfördes bl.a. metoden skulle medföra ettatt

arbeteskattemyndighetema,tidsödande kontrollarbete för ett som
avdrags-till någon taxering. Ettdessutom i många fall inte skulle leda

nämligenobilliga effekter,fall kunna fåansågs dessutom i delsystem en
försin förmögenhetavkastningenstiftelse reserveradenågot avom en

betala föranledningen fick skattdenanvändning följande år ochett av
återkomma till dessafår anledninghela inkomsten. Vi att senare

avdragsmetodocksåi sammanhangetintresseAv är attargument. en
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Även tillskattelätmadei:stiftelserförDanmarkianvänds att genumera
vimetod återkommerdenna senare.

enbartintemetod ärvaletframgårsagdadet hittills enRedan att avav
lösningar.materiellavaletockså förbetydelsefråga fårteknisk avutan

ställning frågantillnödvändigtdetdärför taatt omV1 har ansett
varitsvårighet harstadium. En atttidigtpåbeskattningsmetod redan ett

vilkaberoendedeltill viss äråtminstonei sinmetod avvalet turav
i metodfråganställningstagandeEtteftersträvas.lösningarmateriella som

del debedömningöversiktligochpreliminärdärför avav enkräver en
valetdiskussionenfortsattadenfrågorna. Imateriella avom

mån före-någoninödvändigtvaritdärför attdetbeskattningsmetod har
frågorna.materiellai deövervägandenvåragripa

beskrivningöversiktligförstkapiteldettafortsättningen avI engesav
redovisar viDärefterskattelättnader.förhuvudmetodematvåde att ge

metodfrågan.ställningstaganden ivåra

Översiktlig bådadebeskrivning7.2 av
beskattningsmetodema

huvudmetodema förtvådepresenterades attavsnittföregåendeiRedan
skattefrihets-nämligenskatteförmåner,föreningarideellaochstiftelserge

tvåbeskriva deöversiktligViavdragsmetoden.och attmetoden avser nu
skillnaderna.principiellaoch deuppbyggnadenför klargörametoderna att

i SverigeskattefrihetsmetodnärvarandeföranvändsSom nänmts en
byggerbilaga 4. Den ettländer, attnärliggandei någraoch se

vissaskattskyldighet förbefrias frånkravvissauppfyllersubjekt som
förening inte kravenideellellerstiftelseUppfyllerinkomster.slags enen

enligtsammanfattaskanReglernasina inkomster.för allaskattafår den
befriad frånstiftelsekatalogen. En ärs.k.från denbortsesföljande här

näringsverk-sådan inkomstandra inkomsterskattskyldighet för än av
stiftelsenrörelse,fastighet ochsig till innehavhänförsamhet omavsom

ändamål ochallmännyttigtkvalificerathuvudsakligen tillgodoser ett
skäligenomfattning motibedriver verksamhet svararsomen

sinminst 80genomsnitti procentdelaravkastningen dvs. avut ca
denmotsvarandegäller på ärförening sättideell attavkastning. För en
denförutsättning bl.a.under ärskattskyldighet attbefriad fråndelvis

syftetilloch haromfattningskälig attiverksamhetbedriveröppen,
ändamål.allmännyttigtfrämja ett

utgå från detlämpligenkanavdragsmetoden systembeskrivningEn av
HuvuddragenDanmark.används iskattelättnaderstiftelserför att somge

enligt fondsbe-stiftelserbeskattaförmetodenden danskai att
utförligenföljandeenligtsammanfattasskatningsloven kan mer

bilaga 4:finns istiftelsebeskattningendanskabeskrivning denav
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alla stiftelser omfattas den centrala civilrättsliga stiftelselag-som av--
stiñningen fondsloven och erhvervsfondsloven skattskyldiga förär
i princip alla inkomster,
från inkomst inkomst näringsverksamhetän fastighet ochannan av-
rörelse får stiftelse grundavdraggöra med 25 000 danskaen
kronor,

stiftelse får från all inkomst avdrag förgöraen-
a utdelningar till allmännyttigt ändamål,
b andra stadgeenliga utdelningar, skattepliktigade förärom

mottagaren,
c avsättning för framtida utdelning till konkreta allmännyttiga

ändamål avsättningen måste i anspråk inom fem år ochtas
d konsolidering med högst 25 de under inkomståretprocent av

igjorda utdelningarna till allmännyttiga ändamål

Genom dessa regler åstadkoms stiftelse delar sinatt uten som
avkastning inte behöver betala någon skatt den principiellatrots
skattskyldigheten. stiftelseEn inte delar tillräckligt för uppnåutsom att
full skattefrihet, får föravdrag vad den har delat ut.

Trots de principiella skillnaderna mellan skattefrihets- och av-
dragsmetoden står det ändå klart de två metoderna kanatt i principge

resultat för många stiftelser. En avkastningsstiñelse blir isamma båda
befriad från skatt, den delarsystemen tillräckligt mycketut ca 80om
kapitalinkomstema till det allmännyttigaprocent ändamålet. I Sverigeav

blir stiftelsen befriad från skatt enligt reglerna i 7 § 6 SIL. Imom.
Danmark får den avdrag för utdelning och konsolideringgöra med så

belopp 80stora % 25 % 80 % 100 % det inte+ återstår någonattav
skattepliktig inkomst.

För bilden skall bli fullständig kanatt nämnas vissaäven ideellaatt
föreningar arbetsmarknadssammanslutningar, intresseorganisationer och-
branschföreningar i Danmark beskattas enligt den för stiftelser-
utformade avdragsmetoden. Sådana föreningar liksom stiftelsemaär skatt-
skyldiga för alla inkomster. Till skattepliktiga inkomster räknas även
medlemsavgifter. Föreningen får förutom vanliga kostnadsavdrag göra
avdrag för vad den har för allmännyttigaanvänt ändamål dvs. för
föreningsverksamheten.

Flertalet ideella föreningar i Danmark föreningar detmotsvararsom-
vi kallar allmännyttiga ideella föreningar beskattas dock enligt särskilda-
regler i selskabsskatteloven. Dessa regler innebär föreningarna skatt-att är
skyldiga endast för inkomst näringsverksamhet fastighet och rörelse.av
Alla andra inkomster skattefria. Från denär skattepliktiga näringsinkom-

får föreningen avdragsten bl.a.göra för vad den har inkomstenanvänt av
för allmännyttiga ändamål. Ideella föreningar beskattas således i Danmark
enligt vad kan kallas kombinerad skattefrihets- och avdragsmetod.som en
Även vissa stiftelser beskattas enligt dessa regler.

olikaDe beskattningsmetodema för stiftelser och ideella föreningar i
Sverige och Danmark kan beskrivas schematiskt med hjälp av
nedanstående skisser i skisserna betecknar uttrycket näringsinkomst
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intäkterideellauttryckenmedannäringsverksamhetegentliginkomst av
medlemsav-gåvor ochintäktersyftar påideella utgifter t.ex.och som

förenings-förutgifterochstipendierutgiftergifter t.ex.somresp.
verksamheten.

Figur
SIL§ 6Sverige 7stiftelser iBeskattning mom.av

n delskattepliktigdelskattefri

nârlngsinkomstkapitalinkomst

intäkterideella
utgifterideella

grânsllnje. dvs. ettabsolut
på denunderskotteventuellt

får inteskattefria sidan
skattepliktigapåverka den

Figur 2;
SILSverige 7 § 5föreningar iideellaBeskattning mom.av

l delskattepliktigskattefri del

näringsinkomstvisskapitalinkomst

näringsinkornstviss
naturlig anknytning
eller havd

Ideella intäkter
utgifterideella

gränslinjeabsolut
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Figur 3.
Beskattning stiftelser i Danmark enligt fondsbeskatningslovenav

åskattefri del skattepliktig del

å kapitalinkomst
ä nâringsinkomst

ågåvorvissa huvuddelen deav
skattefria reavinster intäkternaideella

alla ideella utgifter

grânslinje.relativ dvs. de skattefria
påverkarintäkterna föravdragen ideella utgifter

Figur
Beskattning ideella föreningar i Danmark enligt selskabsskattelovenav

skattefri del skattepliktig del

åkapitalinkomst näringsinkomst

åideella intäkter
ideella utgifter å

relativ grånsllnle, dvs. eventuelltett
påunderskott den fårskattefria sidan

fråndras den skattepliktiga inkomstenav
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beskattningsmetodValet7.3 av

utgångspunkterPrincipiella7.3.1

åstadkomma modernuppgiftövergripandedirektiven vårEnligt attär en
ideella föreningar dettastiftelser och Ibeskattningändamålsenligoch av

med sådana brister itillkommaefterligger bör rättasträva attatt
tröskeleffektemaochkontrollproblemen ävennuvarande system mensom

regler bl.a. bättre deändamålsenligai övrigt utforma änatt sommer
reglerVid utformningenfondering.behovetnuvarande beaktar av nyaav

års skattereform så långtlegat bakom 1990de principer harbör som
likformighetneutralitet,kravenV1 syftar främstmöjligt beaktas.

breddning skattebasen.strävandenaoch enhetlighet motsamt aven
detpraktisk betydelseprincipiell ochbådefråga har ärEn omsom

beskattning stiftelser ochforenhetliga reglerhafinns behov att avav
iför sig kanske stå bästochskulle iföreningar. Enhetlighetideella

års skatterefomi. Sombakom 1990med principernaöverenstämmelse
mellan denfaktiska skillnaderfinns det dockframhållitsredan stora
visa sigföreningen. kanideella Detden typiskastiftelsen och atttypiska

direktivvårabeskattningsregler. lmotiverar skildaskillnaderdessa
i sig forfinns några skäldet knappastdetta med uttalandetillustreras att

Skatteregleromfattasidrottsförening skalllitenatt som ensammaaven
forskningsändamål. Detstiftelse medkapitalförvaltande t.ex.stor

mån det foroch i vilkensamtidigt vi börframhålls dock övervägaatt om
anledning ha reglerfinnsverkligen likartadverksamhet är att somsom

vilken dessa två formertill skattemässiga resultatleder oavsett avsamma
valts.som

värdevisserligen kansagda detSlutsatsen det attär att avvaranuav
fråganideella föreningarenhetliga for stiftelser ochha regler att ommen

avgörande betydelse för valetändå inte bör tillmätas någonenhetlighet av
beskattningsmetod.

huvudmetodema förbådaföregående deVi har i det attpresenterat ge
avdragsmetoden. Därvid harskattefrihetsmetoden ochskattelättnader,

elimineramöjligtavdragsmetoden detkonstaterats gör attatt
kanske kanoch dessutomtröskeleffektema i nuvarande system ge en

fortsattakontrollen. deneffektivisering Iutgångspunkt förbättre aven
detaspekter beaktasnaturligtvis båda dessadiskussionen bör årmen

metoderna imöjligheter de bådatill vilkaviktigt också hänsynatt ta ger
villkoren förgäller utformafrämst detandra hånseenden, när att

ändamålsenligtskattelättnader på sätt.ett
ochmellan stiftelsemas deolikhetemaMed hänsyn till de betydande

motiveratvi funnit detverksamheter harideella föreningarnas att
visat sigkategorin för sig. hardiskutera för vardera Detmetodfrågan

behandla foreningama.lämpligt förstatt
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7.3.2 Beskattningsmetod för ideella föreningar

giltighet inte förVad i direktiven kontrollproblem har barasagtssom om
stiftelser för ideella föreningar. uppgifter vi har visar detDeäven attutan

föreningarnas skattefrihet.har förekommit missbruk de ideella Före-av
ningar sista i kommanditbolagstransak-har fungerat ledet s.k.t.ex. som

RÅtioner jfr ref. möjligt vissa former missbruk1994 52. Det är att av
erbjudit bättre kontroll-hade kunnat motverkas skattesystemet hadeom

möjligheter. Generellt dock kontrollsvårighetema mindreär ettsett
problem ideella föreningar. skattebefriade ideelladet gäller Denär
Föreningarna associationer, vilket medför Föreningsmedlem-är öppna att

har möjligheter till insyn i föreningens verksamhet och därmedmama
också till kontroll föreningen använder sina medel till allmännyttigaattav
ändamål. Föreningamas fönnögenhetsförhållanden bidrar också till att

kontrollsvårighetema till mindre problem för deras del. finnsDetgöra ett
visserligen föreningar idrottsföreningarlitet antal bl.a. delett en som- -
bedriver omfattande tillgångar.verksamhet och har Detstora storaen
flertalet ideella föreningar intäkter knappthar dock räcker till för attsom
finansiera den ideella tillgångar inskränkerverksamheten. sig oftaDeras

banktillgodohavande.till mindreett
föreningarnaBehovet förstärka kontrollen de ideella såledesärattav av

tröskeleffekteninte så påtagligt. i det föregående berörda kan iDen och
för sig betydelse för dennaideella föreningar fråga har iävenmen
praktiken ringa betydelse flesta ideellaför deras del. föreningar harDe

svårigheteringa förbrukaruppfylla fullföljdskravet hela sinatt utan
avkastning i föreningsverksamheten.

Sammantaget leder detta till skälen för övergång tillatt en en av-
dragsmetod för föreningarbeskattning ideella inte särskiltväger tungt.av
Till det kommer det finns relativt starka skäl talar sådanatt motsom en
övergång. väsentlig avdragsmetodensvårighet med hängerEn samman
med de ideella föreningarnas verksamhetsform. ideellEn förening fullgör

alltid sitt ändamål iallmärmyttiga regi bedrivanästan attgenom egen en
viss form verksamhet och således kapitalförvaltning ochinteav genom
bidrag till utomstående. för ideellaEn avdragsmetod måste de
föreningarnas innebördendel få föreningen avdrag inte baramedgesatt
för kostnader avdragsgilla kostnader förenligt vanliga reglerärsom
kapitalförvaltning och fastighetsförvaltningdriftkostnader i m.m.rörelse,

också för utgifter i den ideella verksamheten. Detta aktualiserarutan rent
besvärliga gränsdragningsproblem. Vi kan i sammanhang erinradetta om
de svårigheter uppkom vid tillämpningen särskildade avdrags-som av
regler före år gällde1978 för idrottsföreningama.som

avdragsmetodEn får också direkta återverkningar på föreningarnas
uppgiñslämnande. utvidgningEn den formella deklarationsskyldig-av
heten kan visserligen motiverad liksom hittillsredan i ett systemvara som
bygger skattefrihetsmetoden se vidare kapitel Med oinskränkt31. en
skattskyldighet kombinerad till för utgifter förmed avdragrätten
allmännyttiga ändamål torde det dock bli nödvändigt ställa betydligtatt

krav på uppgiftslämnandet. ideella föreningar,många kanskeFörstörre
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bådeupplevasmerarbetet säkertför skullesärskilt de mindre, som
utvidgningenkan inte uteslutasbetungande och onödigt. Det att av

effekter och kanskepsykologiskanegativauppgiftsskyldigheten skulle få
delta i ideelltminska villighetenviss utsträckningi attt.o.m.

föreningsarbete.
övergång tillskälenbedömningenSammanfattningsvis vi motgör att en

skäl talar för sådanbetydligt deavdragsmetod änväger tyngre som enen
fort-föreningarna idärför ideellaVi förordar deövergång. ävenatt

skattefrihetsmetoden.enligtsättningen behandlas

stiftelser7.3.3 Beskattningsmetod för

förmögenheter och harmycketStiftelsema förvaltar storasammantaget
förhållande kontroll-Redan dettabetydande inkomster.totalt gör attsett

ideella föreningarna.det gäller dehar betydelsefrågan här än närstörre
iockså uppmärksammats vårakontrollfråganredan harSom nämnts

bristande neutralitetför dendirektiv, bl.a. framhållit risken att somsom
skatteundandragande syfte.utnyttjas imed skattebefrielse innebärsystemet

viUnder vårt arbete harbekräfta dessa farhågor.Våra iakttagelser tycks
skattefriheten förmissbrukrubriceraspå del fall kanstött avsomen som

kanexempelrealisationsvinster. Somlöpande kapitalavkastning och
haft renodlatförordnandetstiftelser enligt ettnärrmas att som

bestått i köpbedrivit verksamhetforskningsändamål i realiteten somen
exempelhandelsbolag.försäljning andelar i Ettoch ärannat attav

slutled i s.k. komman-skattebefriade stiftelser har använts som
kontrollmöjligheter hade kanskeditbolagstransaktioner. Med bättre

varje fall försvåras.eller iförfaranden dessa kunnat förhindrassom
möjligheternahittills varitväsentlig svaghet i regelsystemet harEn att

begränsade. Tillsynslagenstiñelsemas varit myckettill insyn i verksamhet
stiftelseförordnandetförbehåll istiftare möjlighethar attgett en genom

det inte funnitsundandra från offentlig tillsyn. Eftersomhelt stiftelsen
stiftelser fortlevaregistreringsskyldighet har många kunnatnågon attutan

varit falletexistens. såskattemyndigheten fått kärmedom deras Attens om
i sambandiakttagelser kunnatha blivit bekräftat de görassomsynes av

skyldiga lämna kontroll-kreditgivare blivitmed banker och andra attatt
till bl.a. fysiska ochuppgifter avseende ränteutbetalningar personer

organisationsnummer.stiftelser inte haftsom
Vi vill framhållarådande förhållanden.sagda gäller hittillsDet att

klart för-ändringar ägnadestiftelselagen medför betydande är attsom
innebär bl.a.skattekontrollen.förutsättningarna för Lagenbättra att

har förmögenhetnäringsverksamhet ellerstiftelser, bedriver en avsom
bokföringsskyldighetenbokföringsskyldiga. Mednågon betydenhet, blir

årsredovisning och därmed ocksåföljer i regel skyldighet lämnaatt
innebär vidare varje stiftelseregistreringsskyldighet. Det attsystemetnya

ställdaenligt huvudregelnstiftelsemaskall ha minst revisor och äratten
befogenheter förlångtgåendeoffentlig innefattarunder tillsynen som

skyldigheter.inte fullgör sinaingripa stiftelsentillsynsmyndigheten att om
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stiftareförmöjligtalltjämt attvisserligenkommerDet att genomenvara
tillsynendelarfrån viktigastiftelsenförbehåll undantasärskilt menavett

bedriverintestiftelsenförutsättningundergäller baradetta att
sinåsidosätterinteoch denmoderstiftelseellernäringsverksamhet är att

tillgänglig förårsredovisningenhållaskyldighet att envar.
medför råderÄven stiftelselagenändringarbeaktande demed somav

detkompletteringarvissadet behövstvivelnågotdet knappast att avom
skulletidigare berörtskattekontrollen. Somsjälvaregelsystem styrsom

skattefrihetsmetodenutgångspunktbättrekanske änavdragsmetoden ge en
byggeravdragssystemkontrollen. Etteffektiviseragällerdet attnär

generellockså pådärmedochskattskyldighetprincipiell enen
redovisa allai sådantmåstestiftelse systemdeklarationsskyldighet. En ett

visa den harsedanmåste rättsjälvdeklaration. Den attisina intäkter en
möjlighetergodafårSkattemyndigheten attyrkas.avdragdegöraatt som

iRedanuppgifter.dessagrundvalpåskattestatusStiftelsensbedöma av
övergång tillframhålladockvivill attsammanhangdetta enen

kontrollen. Ivill förbättraendaavdragsmetod inte den vågenär manom
utvidgning denuppnåskanresultat avsett genom enstort samma

påbyggeriharstiftelsemauppgiftsskyldighet ett system somsom
åtgärderockså förstärkaskanKontrollenskattefrihetsmetoden. somgenom

kontrolluppgifter.lämnaskyldighetertredjeberör attmans
medkomma tillmöjligheterandra rättaalltså finns attdetTrots att

kontrollsynpunkt. Detfrånintresseavdragsmetodenkontrollfrågan år av
tröskeleffektemaföregående berördadetideockså erinrasbör attom

stiftelseavdragssystem.till Förövergångskulle elimineras vid ett enen
inte delargrund denpåskattebefrielse utatti dag inte uppnår avsom

vadfår avdrag förstiftelsenavdragsmetoden göratillräckligt, medför att
uppnåkan på detändamål. Denkvalificerade sättetdelar tillden ut

realisationsvinster,kapitalavkastning ochlöpandeskattefrihet förpartiell
möjligt.i intedagnågot ärsom

övergång tillförtill skälendettaleder attSammantaget enen
del ideellastiftelsemas för deför änavdragsmetod får väga tyngreanses

hel del arbetebakgrund hardennaföreningarnas. Mot ägnat en
kunnaskullestiftelsebeskattningenföravdragssystemfrågan hur ett

fördanskavaritutgångspunkt har detnaturlig systemetutformas. En
dettamening behöverEnligt vårstiftelser. systembeskattning av

hänseenden.åtskilligamodifieras ividkommandesvensktemellertid för
Därvid harbilagaredovisas imodellhar utarbetatVi närmareen som

bördetaljfrågorallatill hurdefinitiv ställninganledninginte haft att ta
avdragsmetoden kanbeskrivnai bilagandenHuvuddragenlösas. av

skattskyldiga.oinskränktstiftelserföljande. Allabeskrivas enligt är
skall hastiftelsenkravetfrämstuppfyller vissa kravStiftelser attsom -
ändamålallmärmyttigtkvalificerattillgodosehuvudsakligt syftetill ettatt
för dessagällerskattelättnader. reglerDei fråga förkan komma som-

punkter:sammanfattas femistiftelser kanförmånsbehandlade
Till denförvärvskällor.i tvåinkomsterin sinaStiftelsema skall dela1

vissakapitalavkastning ochhänförs löpandeförvärvskällanena
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realisationsvinster till den förvärvskällan näringsinkomstoch andra annan
inkomst fastighet och rörelse.av

inkomster2 Skattelättnader medges stiftelsen från sina i denattgenom
realisationsvinsterförstnämnda förvärvskällan kapitalavkastning och får

utdelning, för framtida sådansärskilda avdrag för kvalificeradgöra
utdelning för värdesäkring.och

kvalificerade endast3 Avdrag får för utdelning den inomgöras änannan
för periodiskt understöd.för de allmänna reglerna avdragramen om

Stiftelsema får princip avdrag för underskott enligt de generella4 i göra
förlustutjämning vid underskott i förvärvskälla.reglerna om

5 Grundavdrag medges med kr.10 000
avdragsmetoden kanbör beskrivna iDet den stort settnoteras att ge

stiftelserskatteresultat för flertalet det nuvarande systemet.samma som
Vidare obilliga effektervill vi framhålla de påtalades 1936att som av

iårs skattekommitté avsnitt 7.1 elimineras dese stort settovan genom
för framtida utdelning och värdesäkring.i punkt 2 nämnda avdragen

Vi från avdragsmetodenhar i det föregående utgått kan tänkasatt ge
fördelar den eliminerar tröskeleffektema.från kontrollsynpunkt och att

aspekter. Vi har funnit det finnsfördelar måste andraDessa vägas mot att
övergång tillfiera omständigheter talar avdragsmetoden.motsom en

kompliceratdet första avdragssystem det nuvarandeFör blir änett mer
modifierat skattefrihetssystem.och också Medänsystemet ett en

stiñelsebeskattning enligt avdragsmetoden måsteutformad man
komplettera det befintliga regelsystemet med mängd särregleren om
avdrag, inkomstindelning, ämningförlustutj synnerhet blir reglernaIm.m.

de olika komplicerade och det kan de kommeravdragen antas att attom
skapa kontrollproblem.nya

inom förFör det andra visar det sig svårt avdragsmetodenatt ramen
åstadkomma tillfredsställande lösningar imateriella del hänseenden.en

gäller kanske frågan skall tillgodose stiftelsemasDet främst hur man
behov fondering säkra realvärdet på förmögenheten. Iatt ettav genom
avdragssystem får detta lösas särskilt avdrag för värdesäkring.ettgenom

måsteDet ställas krav på avdragsreglernas exakthet eftersom varjestora
krona i avdrag får direkt betydelse for storleken inkomst.taxeradav
Kraven exakthet medför i sin avdragsreglerna, de skalltur att om
innefatta beräkningreal neutral i förhållande till olikaären som
placeringsfonner, med nödvändighet blir komplicerade. Som skallsenare
belysas det möjligt på enklare och schablonmässigtär sättatt ett tamera

till förändringarnahänsyn i penningvärdet i bygger påett system som
skattefrihetsmetoden.

det tredjeFör kan konstateras avdragssystem medför särskildaatt ett
gränsdragningsproblem för de stiftelser fullgör sitt ändamålsom genom
verksamhet i regi sjukhem, skola e.d.. Problemen slagäregen av samma

de i ideellasådant uppkommer för föreningar. Vi kanett systemsom som
hänvisa till vad i avsnitt 7.3.2.sagtssom

fjärdeEn synpunkt sammanfaller med den huvudinvändning 1936som
års skattekommitté hade avdragsmetoden SOU 1939:47 52. Manmot s.
kan utgå från flertalet de stiftelser i övrigt uppfyller kraven föratt av som
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nivådenpåutdelningenhållaefter somskatteförmåner attsträvarfåatt
bl.a.fall kansådanaskattefrihet. Itotalerhållaförbehövs att

uppfattaskommautbetalningar attstiftelsemas somredovisningendetalj av
byråkratisktframståriskerarskattesystemet att somomgång.onödigen

avdragsmetoden ävenfrånheller bortse attintekankomplicerat. Manoch
effekter. Detpsykologiska är t.ex.negativavissafåskulle kunnaövrigti

principielliutgångspunktmed dessmetoden, enomöjligtinte att
hämmandeverkaskulle kunnastiftelser,allaförskattskyldighet

donationsviljan.
tidigarevad sagtmedsammanhänger omsynpunktsistaEn

föreningarnasideelladeFörbeskattningsregler.enhetligaönskemålet om
behållas.skattefrihetsmetod börnuvarandetillframkommitvi attdel har

skullestiftelserbeskattningföravdragsmetodtill avövergångEn en
bådaförgällerbeskattningsreglerdemellanskillnaderna sommedföra att

Även idettaskärptes.markantsubjektallmännyttiga omkategorierna av
betydelseavgörandenågontillmätasbörinteföregåendedetmedenlighet

ifördeländå ävendet attbeskattningsmetod ärvalet enför av
ideellaochstiftelserförbeskattningsmetodtillämpafortsättningen samma

föreningar.
tillövergånganföraskanskäl motflerafunnitsåledes enVi har att

granskaföranledde närmareattavdragsmetoden. De ossargument som
meningvårenligthartröskeleffektemaochkontrollbehovetmetoden -- bytemotiverakan ettinvändningarna avdetyngdsådan trotsinte att

detframhållagång attvillkontrollaspekten ännufrågametod. enI om
förinom systemkontrollen ettävenförstärkamöjligheter ramenfinns att

ifrågantill denåterkommerViskattefrihetsmetoden.påbyggersom
kapitel 31.

skälövervägandefunnitvisagda attdetinnebärSammanfattningsvis att
Viavdragsmetod.tillövergångtalardelstiftelsemas mot enför enäven

enligtbehandlasfortsättningenockså istiftelsemadärförföreslår att
skattefrihetsmetoden.

egentligförekomsten8 Bör av
möjligheternapåverkanäringsverksamhet

skattebefrielsetill

Inledning1

utsträckningvilkeniochdirektivenenligtbetydelsefull fråga ärEn om
bibehållandemednäringbedrivaskall fåföreningarideellaochstiñelser

ellernäringUttrycketställning.skatteråttsligaförmånligasinav
verksamhetallpåsyftaintesjälvfallethär som gerkannäringsverksamhet

sjättejfr 2 § 1intäkterskattepliktigaföreningen mom.ellerstiftelsen
egentligkallavaltvidet attnärmastSILstycket somutan avsesynes

KL.§fastighetsinnehav 21ochdvs. rörelsenäringsverksamhet,
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Enligt direktiven gäller det således ställning till förhållan-detatt ta om
det stiftelse eller ideell förening bedriver egentligatt en en
näringsverksamhet skall hindra stiftelsen eller föreningen får skattelätt-att
nader. Som kommer framgå finns det anledning i dettastrax att att
sammanhang också något beröra frågan och egentlignärom en
näringsverksamhet bör få effekter i riktning, dvs. medföramotsatt att
förutsättningarna för skattebefrielse uppfyllda. V1 vill framhålla attanses
diskussionen i detta avsnitt fråganuteslutande den egentligarör om
näringsverksamhetens betydelse för möjligheterna få skattelättnader.att
En fråga den inkomst härrör från näringsverksamhetenärannan om som
skall beskattas eller undantas från beskattning. frågan behandlar viDen
först i avsnitt.nästa

betydelseAv för bedömningen skatterättsligaden frågan hurärav
civilrätten ställer sig till stiftelsemas och de ideella föreningarnas möjlig-
heter bedriva egentlig näringsverksamhet. V1 inleder därför medatt att
kortfattat beskriva den civilrättsliga bakgrunden. sedan gårNär tillöver
skattefrågan försöker vi först bedöma förenligtdet med grundernaärom
för den aktuella lagstiftningen låta egentlig näringsverksamhet påverkaatt
eller påverkainte till skattebefrielse. Därefter vi vissa andrarätten tar upp

riskenaspekter, nämligen för missbruk och olika avgränsningsproblem.

Civilrättslig bakgrund8.2

förarbetena stiftelselagenI till ställdes frågan stiñelsema iom
fortsättningen borde ha driva egentlig näringsverksamhet.rätt Detatt var
framför allt särdrag stiñelsemahos gjorde deras lämplighet förett attsom
ekonomisk verksamhet ansågs kunna ifrågasättas, nämligen den starka
bundenheten till föreskrifterna i stiñelseförordnandet och den därmed
sammanhängande bristen på flexibilitet. framhöllsDet också detatt är en
i grunden främmande användning stiftelseformen den användsav om av
den för vinnings skull vill driva verksamhet ekonomisksom egen av

stiñelsebildningEn med sådant syfte visserligen ogiltig,natur. ett är men
det ansågs det i praktiken ofta kan svårt genomskådaatt attvara arran-

där stiñelsefonnen används för tillgodose stiftarens ekonomi-attgemang
Ävenska intressen. detta sågs skäl för ifrågasätta stiftelsemasett attsom

lämplighet för näringsverksamhet Ds Ju 1987:14 s.ll0-l16 och prop.
199394:9 60-61.s.

dettaMot anfördes emellertid det sedan länge finns stiftelseratt som
främjar sitt syfte bedriva ekonomisk verksamhet, i regelatt utangenom
sikte vinst, och vanligt förmotiv valet stiftelseforrnenatt ett av
antagligen denna den bästa garantin för verksamhetenär drivsatt attger
vidare i enlighet med stiftarens intentioner. Som exempel nämndes
stiftelser främjar religiöst, vetenskapligt, konstnärligt, politisktettsom
eller opinionsbildande syfte bedriva något civilrättsligtatt settgenom som

näringsverksamhet. totalt förbud för stiftelserutgör Ett bedrivaatt
näringsverksamhet ansågs denna bakgrund leda ochför långtmot
bedömdes dessutom lagtekniskt synnerligen komplicerat. Ensom annan
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bedrivastiftelsemas rätt attbegränsadiskuterades atttanke varsom
verksamhetsådantillåtasamtidigt attinäringsverksamhet eget mennamn

dock,avvisadesTankendotterbolag.helägtstiftelsenbedrivs ett avgenom
betydligttillledaskulleordning mersådan enskälendefrämst att enav

denkostnader attökade samtochorganisationsstrukturinvecklad
skulledenkontrollen snarastochverksamheteniinsynen avoffentliga

ochmoderstiftelsemellanuppdelningkrävdeförsvåras enmanom
61.a.dotterbolag s.prop.

haskallalltjämt rättstiftelsemablevställningstagandet attslutligaDet
träderdenförskyddetnäringsverksamhet att somegentlig menutövaatt

ochförbättras näraskullestiftelsenäringsutövandemedförbindelsei en
vanligamedrättshandlingarvidfinnsskydddettillanslutas som

återspeglasställningtredjeförstärkasträvanden mansDessa attföretag.
närings-debl.a.innebärreglerna attstiftelselagen. Deiflera sätt nya

skyldigabokföringsskyldiga, attundantag ärstiftelsemautövande utan
kanstiftareenskildregistreringsskyldiga. Enochårsredovisningupprätta

offentligadendelnågonfrånstiftelsesådanundanta avhellerinte en
tillsynen.

utgångsläget annat.ettföreningarnaideella ärdegällerhärefterVad
Någrareglering.associationsrättslignågonintefinnsdemBeträffande

inteföretagsform harlämplighetderasöverväganden somsystematiska om
dendockfaktorbegränsande ärviktiglagstiftaren. Enredovisatsheller av

bibehållenmedförening inteideellprincipenutbildadepraxis atti en
främjai syfteverksamhetekonomisk attbedrivakanrättssubjektivitet

avsnitt 19.2.vidareseintressenekonomiskamedlemmarnas
bedrivakanföreningenideelladendärförÅtminstone gällerteorin atti

föreningenförutsättning görunder attendastnäringsverksamhetegentlig
Inomekonomiska intressen.medlemmarnasfrämjasyfteidet än attannat

närings-hindernågotinte motdäremotdetfinnstillåtnaden ramen
driverföreningarideella en om-förekommerdet somverksamhet och

gällerdetfastighetsinnehav. Närhareller stortfattande rörelse ett
föreningenden ideellaanmärkasbör attföretagsfonnlämpligheten som
Föreningenstiftelse.flexibilitetpåbristliderintenormalt ensomsamma

friamedlemmarna ärändamål, eftersomtill sittbundenstarktlikainteär
Å börsidanandrainriktning.verksamhetensändringbeslutaatt avom

skapakanregleringcivilrättsligavsaknadenjustfrånbortsesinte att av
vilketförhållanden,ekonomiskaochrättsligaföreningsosäkerhet enom

tredjegällerdettredje Närför mansolägenhetermedföratänkaskan man.
erinrasförhållanden kanekonomiskaföreningensiinsyntillmöjligheter

näringsverksamhetsingrundpådenförening,ideell näräven avatt enom
vissaunderbaraårsbokslut,skyldigoch upprättabokföringsskyldig attår

anställdatio ärminsthardenförutsättningartterligare attt.ex. -- förtillgänglighålla dennaochårsredovisningskyldig upprättaatt
årsredovisning1980:1103lagen m.m.och 2 §§kap.2 lallmänheten om

företag.i vissa
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8.3 Näringsverksamhet gnmdemaoch för skattebefrielse

nödvändigtDet här i någon mån föregripa den diskussion försär att som
i avsnitt. huvudsakligaDen grunden för skattebefrielse är attsenare
stiftelsen eller den ideella föreningen tillgodoser sådana ändamål som

förtjänta särskilda skattelättnader, dvs. ändamål vi kallaransetts av som
kvalificerade. Som villkor för skattebefrielse bör gälla stiftelsen elleratt
föreningen i sin verksamhet främjar kvalificerade ändamål i viss omfatt-
ning. börDet visserligen inte helt uteslutet föreningen vid sidanattvara
därav främjar också okvalificerade ändamål för detta börutrymmetmen

obetydligt.vara
Frågan hur utövandet näringsverksamhetegentligär förhåller signu av

till dessa grundläggande krav beträffande verksamhetens inriktning.
Med egentlig näringsverksamhet enligt 21 § KL yrkesmässigavses

självständigt bedriven förvärvsverksamhet. brukarDet hävdas att
rekvisitet yrkesmässig innefattar påkrav verksamheten skallett att
bedrivas i vinstsyfte även uttrycket förvärvsverksamhet kunde pekaanses
på detta. Kravet på vinstsyfte har dock blivit mycket ofullständigt
preciserat i förarbeten, litteratur.praxis och det gällerNär fysiska perso-

har kravet kanske haft viss betydelse för gränsdragningen mellanner
näringsverksamhet och hobby. fråga juridiskal kanom personer
ifrågasättas något krav på vinstsyfte i egentlig mening verkligenom
upprätthålls i praktiken. varje fall kravetl mycket finnsär Detuttunnat.
många exempel verksamheter, under lång tid har bedrivitsatt som av
juridiska eller ha varit avsedda överskott, harutan att attpersoner ge ge
betraktats egentlig näringsverksamhet.som

stiftelsesEn eller ideell förenings verksamhet kan alltså mycket välen
bedöma egentlig näringsverksamhet den inteatt syftartrots attvara som

till på sikt något överskott. När verksamhet bedrivsatt lång-utange en
siktigt vinstsyfte bärs den naturligtvis normalt önskan attupp av en gynna
något intresse det ekonomiska. Verksamheten kan haannat än sådantett
innehåll och bedrivas på sådana villkor det befogat denäratt sägaatt att
i sig främjar bestämt, från det ekonomiska resultatet friståendeett ända-
mål, forskning, utbildning eller kultur vi återkommert.ex. i bl.a. avsnitt
10.3.1 till frågan hur skall särskilt ändamål skallavgöra när ettom man

främjat. Om det ändamål främjas kvalificerat, skulle detäranses som
direkt strida grunderna för skattebefrielse betrakta verksamhetenmot att

hinder medge skattefrihet. börett Tvärtom verksamhetenmot iattsom ett
sådant fall kunna medföra det för skattebefrielse grundläggande kravetatt
på Verksamhetsinriktning skall uppfyllt. När det främjade ändamåletanses
i stället okvaliñcerat, bör konsekvensenär enligt det sagda bli attnyss

till skattebefrielse gårrätten förlorad inte verksamheten utgörom en
mycket obetydlig del stiftelsens föreningenseller samlade aktiviteter.av

När egentlig näringsverksamhet verkligen bedrivs kommersiellt elleren
i varje fall i långsiktigt vinstsyfte kan vid bedömningen möjlig-man av
heterna till skattebefrielse anlägga två principiellt olika Detsynsätt. ena

innebärsynsättet vinstsyftet sådant diskvalificerandeatt man ser som som
och således betraktar verksamheten hinder skattebefrielse.ett motsom
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egentlig närings-investering ibörEnligt det andra synsättet enen
betyderkapitalplacering. Detmed andra formerjämställasverksamhet av

sig påverkarinte imeningen deni denneutralverksamheten attäratt
slutligadenskattebefrielse. En sakfåmöjligheterna är attatt annan

betydelse:fåeventuella överskott kanverksamhetensanvändningen av
okvalificeratobetydlig omfattning fördisponeras överskottet i än ettmer

skattebefrielse förlorad.tilländamål, går möjligheten
på detdessanuvarande regler byggervi uppfattar synsättet.Som senare

förening iideell investeratstiftelse elleromständighetenDen att enen
princip inte stiftelsenirörelse medförhyresfastighet eller attt.ex. enen

kapi-skattebefrielse förfåmöjlighetenföreningen förlorareller att
förenligordning välsådanmeningvårEnligttalinkomster är enm.m.

skattebefrielse. Endastreglernamotiven bakomgrundläggandemed de om
omständigheter står klartsärskildagrundundantagsfall, på attdeti när av

det frånovidkommande intressen,i syfte ärverksamhet bedrivs att gynna
verksamheten i sig hindralåtamotiveratprincipiella synpunkter attrent

skattebefrielse. :

missbrukRisken för8.4

tendens till enskildamärkasår kunnathar under attDet perso-ensenare
föranvända stiftelsen företagsfonnförsökti utsträckningökad somner

främjaväsentligen syftebedrivits inäringsverksamhet,egentlig attsomen
avsnitt s.k. NS-jfr 17.3 angåendeintressenstiñarens ekonomiskaegna

till stiñelselagenförarbetenaiframhållitsstiftelser. ärSom en
giltig. Lagstiftaren har försöktsyfte intemed sådantstiñelsebildning att

civilrättsliga reglerna ochutformningen de genom enavgenom
för tillsyn och kontroll hindraadministrativaförstärkning de systemenav

angivna också enligthär Dettapå detstiñelseformen används sättet. äratt
problemet.angripa Det sig i förstavår mening den rörrätta vägen att

och naturligtreglerna det dåcivilrättsligadehand missbruk ärett avom
sidan,civilrättsligt-administrativapå denmotåtgärder vidtas t.ex.att

samband med registre-den sker iförstärkning kontroll somgenom aven
ocksåochorganisationsnummerring och vid tilldelning genom enav

tillsyn.utvidgad offentlig
handsåledes i förstastiñelsefonnenför missbrukRisken är ettav
försökenvisserlicivilrättsligt-administrativt problem. kanDet antas attgen

ihaft sin grunddelvisstiftelsen företagsfonn harutnyttja attatt som
vidvissa fördelaruppnåstiftaren sig denna kunnavägtrott

varitså mycket hadock inteVad då syftat till tordebeskattningen. man
skattebefrielseutnyttja de behandlade reglerna attatt somomav oss

fåmansföretagsreglema.stoppregler, främst de s.k.försöka kringgå vissa
formenberördadendenna bakgrund kan vi inteMot att avnuse

generellt betraktaförmissbruk bärkraftigtnågot attutgör argument
hindernäringsverksamhetförekomsten egentlig ett motsomav

skattebefrielse.
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Även på föreningssidan har liknande tendens till missbruk denen av
civilrättsliga formen kunnat iakttas. tycks sålundaDet ha förekommit att

enskilda har försökt använda den ideella föreningengrupper av personer
form för ekonomisk verksamhet syftat till främjasom atten som

medlemmarnas ekonomiska intressen. civilrättsligaDen bedömningen blir
densamma:här ideell förening skall inte godtas giltigen som en

rättsbildning den bedriver ekonomisk verksamhet i sådant syfte.ettom
Samma synpunkter beträffande stiñelsema sig gällande. Riskengörsom
för missbruk i första hand civi[rättsligt-administrativtär problem ochett

inte något skäl för generellt betrakta egentlig näringsverksamhetutgör att
hinder skattebefrielse.ett motsom

8.5 Avgränsningsfrågor m.m.

Även vi för vår del har gjort bedömningen det frånvarkenattom
principiell synpunkt eller på grund missbruksrisken finns tillräckligaav

införaskäl regler innebär egentlig näringsverksamhetatt generelltattsom
hinder skattebefrielse,utgör kan det ändåsett intressemot attvara av

kortfattat diskutera hur övergång till sådant teknisktett system renten
skulle kunna genomföras.

Från tänkt huvudregel egentlig näringsverksamhetgören som
diskvalificerande det, i enlighet med det sagda, motiveratär göraattnyss
undantag för verksamhet direkt främjar kvalificerat ändamål. Enettsom
sådan avgränsning med hänsyn till ändamålet redan i daggörs
föreningssidan i syñe skilja mellan verksamhet skattebefriadatt ärsom
verksamhet har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamåletsom
eller hävdvunnen ñnansieringskällautgör och verksamhet inte ärsom
undantagen från beskattning. tekniskt låterRent sig motsvarandeen
avgränsning också beträffande stiftelser jfr vårt förslaggöras i avsnitt
9.3.2 skattefrihet för inkomster s.k. kvalificerad närings-om av
verksamhet.

Med all sannolikhet skulle emellertid ytterligare undantag från den
tänkta huvudregeln visa sig behövliga. Det vanligt deär störreatt
stiñelsema och också vissa kategorier föreningar har investerat iav
fastigheter eller bedriver egentlig näringsverksamhet i syfteannan att
finansiera sin allmännyttiga verksamhet. stiñelsemaFör förhåller det sig
inte sällan på det de på grund föreskrifter i stiñelseförordnan-sättet att av
det skyldiga innehaär och förvalta bestämd fastighet elleratt bedrivaen

viss verksamhet. För undvika övergång tillatten att ett nytt system,en
i vilket egentlig näringsverksamhet generellt diskvalificerande,ärsett
skall leda till alltför kraftiga skärpningar för de existerande stiftelsema
och föreningarna torde det bli nödvändigt elleratt permanent-
övergångsvis medge olika undantag för redan gjorda investeringar.-
Även de viktigaste undantagen skulle kunna preciseras i lagtext skulleom
det sannolikt bli nödvändigt komplettera de generella reglerna medatt
dispensregler. Den tänkta ordningen skulle förmodligen medföra
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alltid medförtillämpningsproblem. Till detta dispensreglerkommer att
vissa bl.a. bristande förutsebarheten.olägenheter, grund denav

fråga aktualiseras tänkta hur skallEn i det ärsystemet manannan som
fallet då stiftelsen föreningen inte bedriver närings-behandla det eller

verksamhet i det indirekt dotterbolag. Detgör etteget namn men genom
vålla ytterligareskulle inte sakligt motiverat skulle dessutomochvara -

försökte hindraavgränsnings- tillämpningsproblemoch attom man-
skatteförmåner driver egentligstiftelser och föreningar med bibehållna

näringsdrift lämpade företagsfonn.näringsverksamhet i denna för Man
kan å andra sidan fråga sig det önskvärt haär att ett systemom som

egentlig näringsverksamhetinnebär upprätthåller förbudatt ett motman
i direktägd form samtidigt godtar slags verksamhet denoch närsamma
bedrivs dotterbolag. Resultatet kunde bli flera stiftelser ochattettgenom
föreningar föranleddes byta Organisationsform förenbart skatteskäl attav
sin sammanhanget bör också erinrasegentliga näringsverksamhet. l om

till stiftelselagen anförts ordningde i förarbetenaargument motsom en
innefattar uppdelning stiftelseverksamheten mellankravett avsom

stiftelsen och dess dotterbolag.

8.6 Slutsatser

föreligger något civilrättsligt hinderVi har det intenoterat attatt mot en
egentlig bedrivs stiftelse ellernäringsverksamhet ideellav en av en

stiftelsebildningförening. Viktiga begränsningar dock inteär att en anses
giltig syftet stiftelsen skall ekonomiskt stiftaren själv ochär attom gynna

tillerkänns rättssubjektivitetideell förening inte tillden haratt en om
syfte ekonomisk verksamhet främja medlemmarnas ekonomiskaatt genom
intressen. civilrättslig och administrativi första hand frågaDet är atten
upprätthålla dessa gränser.

betydelse förekomstendet gäller frågan vilken egentligNär av
näringsverksamhet bör ha för stiftelsens eller föreningens möjligheter att
få skattebefrielse kan vi till sådanbörjan konstatera atten en
näringsverksamhet i likhet med ideell verksamhet bedrivaskanrenten--

sådant och sådana villkor direkt främjaden börett sätt att anses
antingen kvalificerat ändamål eller urskiljbart ändamål inteett ärett som
kvalificerat. det krav på diskuterarAv Verksamhetsinriktning som

i avsnitt förral0.3.3 följer fallet börverksamheten i detnärmare att
fåkunna till följd förutsättningarna för skattebefrielse uppfylldaatt anses

och i det hinder skattebefrielse princip föreligger.iatt motsenare
övriga fall,l dvs. främst i de fall då verksamheten bedrivs kommersiellt

eller i övrigt i långsiktigt vinstsyfte, ställningstagandet inte lika givet.är
Vi har dock gjort bedömningen det förenligt med grunderna förväläratt
reglerna skattebefrielse fall verksamheteni dessa betraktaattom som en
neutral således intekapitalplacering eller fmansieringskälla och låtaatt
den i sig hinder Både hänsynenskattebefrielse. tillutgöra ett mot
existerande förhållanden och praktiska tillämpningssynpunkter talar för

lösning. förslag verksamhetVårt därför förekomstenär attsamma av av
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skattebefrielse.skall påverka tillslag inte i sig Enrättenavsett annannu
verksamhetentidigare framhållits, överskottet kansak är, att avsom

ändamål till skattefrihet gårkomma för sådantanvändas rättenattatt ett
förlorad.

från beskattningbör undantasIntäkter9 som

Inledning1

för skattebefrielse .för stiftelser ochVid utformningen ett systemav
huvudfrågor måste ställning till.ideella föreningar det tvåär tasom

undantas från beskattning.vilka intäkter bör kunna DenDen är somena
funnitskattebefrielse. Vi har det lämpligtandra gäller villkoren för att

eftersom utformningen vill-behandla frågorna i nämnd ordning, avnu
vilka intäkter omfattaskoren för skattebefrielse delvis beroendeär somav

skattebefrielse.tillrättenav

ordningNuvarande9.2

Enligt i de stiftelsernuvarande bestämmelser § och 6 SIL7 5 ärmom.
och ideella föreningar villkoren för skattebefrielseuppfyllersom
frikallade från skattskyldighet för inkomst näringsverksamhet inteav som
hänför sig till innehav fastighet eller till rörelse.av

Bestämmelsen innebär löpande avkastning på sådana tillgångaratt som
inte hör till egentlig näringsverksamhet undantagen från beskattning.är

kan fråga på banktillgodohavanden och andraDet räntat.ex.vara om
fordringar utdelning aktier förutsättningeller o.d., allt under att
tillgången i fråga inte hänförlig till rörelse eller fastighetsinnehav.är

innebär vidareBestämmelserna stiftelse, den uppfyllerävenatt en om
de allmänna villkoren för skattebefrielse, i princip oinskränkt skattskyl-är
dig för intäkter egentlig näringsverksamhet innehavrörelse ochav av
näringsfastighet. huvudregel oinskränkt skattskyldighet förSamma om
intäkter egentlig näringsverksamhet gäller också for de ideella före-av
ningama. dem har dock införts de relativt långtgående undan-För
tagsregler medger skattebefrielse för intäkter verksamhetsom somav
antingen har naturlig anknytning till föreningens allmännyttigaen
ändamål eller hävd har utnyttjats ñnansieringskälla for ideelltav som
arbete 7 första-tredje styckena vidare redogörelsen för§ 5 SIL,mom. se
lagstiftning praxis i avsnittoch 20.2.

både stiftelser och ideella föreningar gäller dessutom särskildaFör
undantagsregler för sådana fastigheter enligt 3 kap. 2-4 §§som
fastighetstaxeringslagen 1979: 152; FTL undantagna från skatteplikt1 är
vid fastighetstaxeringen. kan fråga s.k. specialbyggnaderDet vara om

och skolbyggnader, andra byggnader på fastigheterbl.a. vård- m.m. som
elleri vård, omsorgsverksamhet, forskninganvänds undervisning samt
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stif-skattebefriadejustbl.a.institutionervissaanvändsfastigheter avsom
sådana.såsomverksamheti derasföreningarideellaochtelser

stycketförsta§och lSILi § 5 och 7ñnns 7Undantagsreglema mom.
regel-InnebördenLSF.fastighetsskattstatlig1052 avlagen 1984: om

heltfastighetsägaren ärsåbeskrivasförenklatnågot attkankomplexet
skattskyldighetfrånfrikalladdessutomochfastighetsskatt ärfrikallad från

frånhärrörinkomstenmåndenifastigheteninkomst enlöpandeför av
undantagendennaföranlett ärfastigheten attanvändningsådan somav

avsnitteniredogörelsenvidarefastighetstaxeringen sevidskattepliktfrån
26.3.och26.2

stif-deSILoch 6i 7 § 5 attbestämmelsernaSlutligen innebär mom.
förvillkorenallmännauppfyller deföreningarideellaochtelser som

reali-allaförskattskyldighetfrånfrikalladeskattebefrielse är
realisationsvinsterdebl.a.såledesomfattarSkattefrihetensationsvinster.

sådanafrånbortseshärfastighetsförsäljningarviduppkommersom
stå klartborde detDärmedomsättningstillgångar.fastigheter utgörsom

detbeskattning. Närnågonutlösaskallintefastighetsförsäljningarnaatt
rättslägetbeskattasskallavkastning ärlöpandevilkasfastighetergäller

deåterföringengällerOsäkerhetenklart.inte heltdock av
års1990innehavet. Föreundermedgetts0.d.värdeminskningsavdrag som

realisations-iledåterföringsådan ettskulle görasskattereform somen
skattskyldig förinteföreningellerstiftelsevinstberäkningen. En varsom

samband medåterföring. 1någonintealltsåträffadesisationsvinsterreal av
iskullefortsättningeni görasåterföringenföreskrevsreformen att

reformenuttalades dockSamtidigtnäringsverksamhet. attinkomstslaget
någraskulle medföraintearbetepågåendevårt dåpåavvaktani -- skattsskyl-i frågaföreningarideellaellerstiftelserförändringar om

del198990: 10avseende prop. li någotomfattning ellerdighetens annat
tolkabefogatdet tyckaskundebakgrunden attden707. Mot579 ochl s.

förskattskyldighet föreliggerdensåoch SIL§ 67 5 att sommom.
sådaninte omfattarfastighetinnehavtillhänförligainkomster av
före-ändåosäkerhetAttvid avyttring.förstaktualiserasåterföring ensom

RÅ uttalandegjortref. 44Regeringsrätten i 1994 ettpåligger beror att
frågadock ängällderiktning. Måletpekar i annanmotsatt ensom

ovisst vilkenoch det0.d.värdeminskningsavdrag äråterföring av
sinpåställdesåterföringfråganskulle fåuttalandetbetydelse omom

spets.

överväganden förslagoch9.3

Inledning9.3. 1

frånundantasbör kunnaintäktertill vilkaställningvi skallNär ta som
såväl löpandebeaktanaturligtvis anledningfinnsbeskattning, det att

utvecklas börskallrealisationsvinster. Som närmareintäkter strax ensom
på tillgångavkastningenlöpandedenprincipgrundläggande enattvara
långtså möjligttillgångvärdestegringenrealiseradedenoch samma
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behandlas likfonnigt. konsekvensEn detta den skattemässigaär attav
behandlingen löpande intäkter och realisationsvinster börav iövervägas

sammanhang. framställningstelmiskaett Av skäl har vi dock valt att
redovisa våra överväganden för de båda formernaseparat avkastning.av

9.3.2 Löpande intäkter

Dagens bygger på principen skattebefrielsesystem primärt kommeratt i
fråga för sådana intäkter inte härrör från egentlig näringsverksamhet.som
Detta får given utgångspunkt också vid utfominingenanses vara en av

regler. När stiftelse eller ideell förening uppfyllernya de allmärmaen en
villkoren för skattebefrielse, bör den således i första hand frikalladvara
från skattskyldighet för den löpande avkastningen på tillgångar intesom
hör till egentlig näringsverksamhet.

Med hänsyn till det sagda kan fortsättningen detta avsnitt ägnasav
diskussion hur de intäkter härrör frånen egentlig näringsverk-av som

samhet bör behandlas. Det bör framhållas vi i detta avsnittatt trots-rubriken behandlar alla intäkter egentlig näringsverksamhet, såledesav-
de intäkter vidäven försäljning själva verksamheten inteen av som

behandlas realisationsvinster. överskådlighetensFör skullsom inriktar
till början de fall då stiftelsen eller föreningenoss en driver rörelse. V1

bortser således tills vidare från fastighetsinnehaven.
förstaEn fråga det finns skälär medge generellatt skattefrihet förom

de förmånsbehandlade stiñelsemas och ideella föreningarnas rörelsein-
täkter eller huvudregeln liksom hittills bör sådanaom intäkterattvara
skall beskattas. Några kan tvivel anföras tillargument utan stöd för en
generell skattefrihet. Ser till grunderna för med skatte-systemetman
befrielse kan det hävdas det väsentliga hur detatt skattebefriadeär sub-
jektet använder sina inkomster och inte det på vilket inkomsternasätt har
förvärvats. Det sagda gäller kanske i särskilt hög grad beträffande
stiftelsema. Vi kan i detta sammanhang erinra det danskaattom systemet
innebär stiñelsema fåratt de särskildagöra avdragen för utdelning m.m.

från inkomstäven egentlig näringsverksamhet. En generellav skattefrihet
skulle dessutom kunna ha fördelar från praktiska och lagtekniskarent syn-
punkter.

Det finns dock Hera och enligt vår mening betydligt starkare skäl som
talar generell skattefrihetmot och i ställeten utgör för denargument

ordningen,motsatta dvs. för generell skattskyldighet för rörelse-en
intäkter. Inte minst väcker generell skattefrihet starka principiellaen
betänkligheter. När frågan stiftelsers och ideella föreningars skattelätt-om
nader diskuterades i förarbetena till års1942 lagstiftning konstaterade man

det med allmännaatt beskattningsprinciper bästavar överensstämmande
beskatta näringsinkomstatt SOU 1939:47 63. Samma fort-synsätt ärs.

farande motiverat. En grundläggande princip, kommit till uttryck isom
1990 års skattereform, produktionenär att primärär skattebasen som
skall beskattas likforrnigt. Det skulle brott denna principett motvara att
låta rörelser drivs stiftelser och ideella föreningarsom generellt undan-av
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synpunkten dockavgörandekanske är attrörelsebeskattning. Denfråntas
omfattadeskattefrihetförrisk rentbetydandedet finns att somenen

påsnedvridande effekterskulle fåverksamheterkommersiella
kunnaskulle dessutomgenerell skattefrihet utgöra ettEnkonkurrensen.

företags-föreningenideellastiftelsen eller denväljaincitament att som
synpunkter på dennakonflikt med dedirektiform, vilket kommer

in-principiellaTill dessakapitelredovisats iföretagsform som
risk förskulle medföraskattefrihetgenerellvändningar kommer att en

skattefriaformneutralitetsbrister ipekarErfarenhetenmissbruk. att av
kanåtgärder. Manskatteundandragande t.ex.olikautnyttjas föröar

slutstationer ibliskulleföreningarideella trans-ellerstiftelserbefara att
otillbörligtutnyttjadesskattefrihetgenerella ettaktionskedjor där deras

nedan.kapiteljfr 11sätt
skattefrihet för degenerellsagdahittillsdet ärVår slutsats att enav

rörelseintäkterföreningarnasideellaochstiftelsernasförmånsbehandlade
hittillsstället liksomiHuvudregeln börfråga.ibör kommainte vara--

skall beskattas.intäkterdessaatt
motiveratutsträckning det kani vilken attdå ochFrågan är varaom

redantillMed hänsyn vadhuvudregel.undantag från dennamedge som
förbevilja skattefrihetmedförenadekande risker attsagts varasomom
vårenligtutgångspunktenbörverksamhetkommersiellinkomster av

endastkomma i frågakunna närbörskattebefrielsemening attvara
föreningensmed Stiftelsens ellersambandverksamheten har näraett

förtjäntalagstiftarenändamålför främja sådana ansettsarbete att som av
kvalificerade ändamål.kallarvad viförmånsbehandling, dvs.av

obetydligi inteskattefriheti dagredangrunden medgesPå den en
Skattebefrielsenrörelseinkomster.föreningarnasomfattning för de ideella

led idirektverksamhetintäkter utgöri första hand ettomfattar somav
naturlig tillanknytningharpåideella arbetet eller sättdet annat ensom

främjar. imedgesföreningen Dessutomändamålallmännyttigadet som
inte har samband medverksamhetenvissa fall skattefrihet annatatttrots

finansiera detta; förutsättningskallden ärdet ideella arbetet än att en
hävd harverksamhetfrågadock i fall detdessa äratt som avom en

ideellt arbete.utnyttjats finansieraför att
önskemåletvarit det allmännareglering harviktigt motiv för dennaEtt

aktivamedlemmarnasföreningsverksamhet byggerstimuleraatt som
hållapraktiskt:har varitideella insatser. skäloch Ett attrentannat genom

sigharbeskattade områdetutanför detvissa verksamheter ansettman
svårigheter-äldre främstolägenheter i detundvika delkunna systemet,en

den allmännakostnader mellanföreningensfördelaattna
vår mening harEnligtnäringsverksamheten.ochföreningsverksamheten

påharutvecklinggiltighet.skäl alltjämt Den ägtdessa rumsom
principielladetanledning synsättföreningsområdet inte övergeattger

praktiskagäller denregler. Vadför nuvarandehar legat till grundsom
gränsdrag-delvisserligen förorsakatsidan har skattefrihetsreglema nyaen

vinsternapraktiskadeavsnitt 20.2,ningsproblem vidarese synesmen
anledningdet inte finnsbedömningenV1ändå ha attattövervägt. gör

föreningarnasideellafönnånsbehandling defrångå principen nuavom
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avsedda rörelseintäkter. Detta utesluter inte det kan finnas behovatt attav
justera och precisera nuvarande regler; vi återkommer till den frågan i
avsnitt 20.3.

En betydligt tveksam fråga hur stiftelsemas rörelseintäkterär börmer
behandlas. Finns det anledning för stiftelsemas del låtaäven denatt
omständigheten rörelse främjar eller flera kvalificeradeatt ändamåletten
leda till rörelseintäkten undantas från beskattningatt

Till början kan vi erinra stiftelsema i Tyskland befriadeatt ären om
från skatt på inkomst ändamålsanknuten egentlig näringsverksamhetav
s.k. Zweckbetrieb. Också i några andra länder undersökt tyckssom
lagstiftningen viss hänsyn till rörelse främjar allmännyttigata ända-att en
mål se vidare bilaga 4.

Även med utgångspunkt i förhållandensvenska kan materiella skäl
anföras till förstöd utvidga skattefriheten till stiftelsemasatt kvalificerade
näringsverksamhet. De billighetsöverväganden ligger bakom systemetsom
med skattelättnader för de stiftelser främjar kvalificerade ändamål harsom
relevans inte bara stiftelsen främjar dessa ändamålnär bidrag ellergenom

ideell verksamhet i regi också ändamålet främjasutan närgenom egen
verksamhet klassificeraär egentlig närings-attgenom en som som

verksamhet rörelse. jämförelseEn med de regler gäller för desom
ideella föreningarna ytterligare för viss utvidgningargumentger en av
skattefriheten för stiftelsema. förhållerDet sig visserligen så någraatt av
de skäl motiverat de skattefrihetsreglemagenerösa för ideella före-som
ningar främst intresset stimulera medlemmarnas aktivaatt samverkan-

saknar direkt motsvarighet för stiftelsemas del. Inom några deav-
verksamhetsområden kan bli aktuella för de fönnånsbehandladesom
stiñelsema, utbildning och sjukvård, kan dett.ex. emellertid förekomma

stiftelser och ideella föreningaratt verkar vid sidan varandra under lik-
artade forrner. En väsentlig skillnad i den skattemässiga behandlingen kan
i sådana fall svår försvara från bl.a. konkurrenssynpunkt.attvara

När utvidgning bör å andra sidan konkurrensaspektemaövervägsen
beaktas också i vidare perspektiv.ett Dessutom måste de praktiska
synpunktema och risken för missbruk beaktas. dagensI detårsystem
nödvändigt skilja mellan verksamhetatt bedömaär egentligattsom som

Ävennäringsverksamhet och verksamhet. frågan relativt sällanannan om
brukar ställas på sin kan gränsdragningsproblem iblandspets, uppkomma.
Införs regler innebär verksamhet kvalificeradattnya utgörsom en som
näringsverksamhet undantas från det beskattade området, medför detta i
praktiken mellan skattefrihetgränsen och skattskyldighetatt förskjuts. Det

angeläget dennaär ändring inte leder till ökadeatt gränsdragningsproblem
eller former missbruk. Slutligen bör naturligtvis eventuellanya av
statsfinansiella effekter beaktas.

Sammantaget vi bedömningengör materiella skäl talar föratt att
utvidga skattefriheten till omfatta vissa de fall där stiftelseatt av en
bedriver rörelse främjar kvalificerade ändamål. Med hänsyn tillen som
övriga berörda aspekter bör emellertid det skattefria områdetnyss

betydligtavgränsas för de ideella föreningarnassnävare än del. förstaEn
förutsättning för rörelse bedrivs stiftelseatt skall kunnaen som av en
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fieraellerfrämjarverksamhetenbeskattning bör ettfrånundantas attvara
forskningsinstitu-frågaändamål. kanDetkvalificerade t.ex. enomvara

behövandeberedaförverksamhetellersjukhemskola, atttion, ett enen
verksamheten intebörvillkorytterligarefömiåner. Ett attolika vara

ändamålandrakulturella ellerpolitiska,sådanatillgodosersamtidigt som
del.stiftelsemasskattebefrielse förförkvalificerabörainte ansetts

vinstsyftelångsiktigtdrivsverksamhetenbör krävas utanDärutöver att
framstårdenvillkorsådanabedrivsi övrigtheller attinteoch denatt

verksamhetfinansierandesådandetta liggerkommersiell. I rentatt ensom
hävdvun-egenskapskattebefriad i sinkanföreningssidan avvarasom

skattebefrielseföri frågakommabör kunnafinansieringskälla intenen
stiftelse.bedrivsverksamhetennär av en

skattefrihetstiftelsemasutvidgningböruppfattningEnligt vår aven
behovetmaterielladettillgodoseriktlinjerna kunnaenligt de angivnahär

konkurrenssnedvridning,föregentlig riskmedföra någon nyaattutan
verksamhetertillBegränsningenmissbruk.ellertillärnpningsproblem som

bör bliskattebortfalletocksåvinstsyfte innebärlångsiktigt attbedrivs utan
försumbart.helt

näringsverksamhetegentligformerdehittills harviVad avsettsagt av
destiftelsemas ochtill hurställningåterstårrörelse. Det att tautgörsom

fastigheterbehandlas.skall Dessafastighetsinnehavföreningarnasideella
och själva5 § KLnäringsfastigheterbetraktaundantagslöstär att som

KL.näringsverksamhet 21 §egentligalltiddärmedinnehavet utgör
fastighetsinnehaven börförhuvudregelnVi kan inte än att varaannatse

beskattas. betyderskall Detinkomstendvs.rörelse,fördensamma attsom
uthyrningerhålls vidvederlagdetföreligger förskattskyldighet som enatt

delvisfastigheten helt ellerOmfastigheten.upplåtelseeller avannan
regi ochbedriver istiftelsenverksamhetanvänds för somegensomen

ideellnäringsverksamhet,egentligfaller utanför området för rentt.ex. en
tillhuvudregelnenligtnyttjandedettaverksamhet, skall värdet tasav

anvis-femte stycketpunktenligt luttagsbeskattningbeskattning av
KL.till §ningarna 22

principerÄven skattebefrielse börtillgäller möjlighetendetnär samma
främjarupplåtelseinnebärrörelse tillämpas. Det ettför att somensom

bostädervillkorförmånligauthyrningändamål,kvalificerat t.ex. aven
fastigheteninkomstbeskattning. Närtillbehövande, inte bör leda
föreningenellerstiftelsenideell verksamhet,används för rent somen

användsfastighetenochändamål,främja kvalificeradebedriver för näratt
beskattning, börfrånundantagenenligt det föregåendei rörelse ärsomen

Vidarebeskattas.nyttjandet intevärdetgällapå motsvarande sätt att av
användsfastighetexempelvisskattebefrielse kunna medgesbör när en

föreningensStiftelsens ellerförvaltninge.d. förkontor avsom
naturligtvis underi övrigthär liksomtillgångar,och liknandevärdepapper

behandlasskattebefrielsevillkoren förförutsättning de allmännaatt som
vilka kravpreciseringar behövs,Ytterligareuppfyllda.i kapitel t.ex.10 är

för detanvändstill viss delfastigheten baraställasbör närsom
till hur inkomst-måste ställningändamålet. Vidarekvalificierade tas

statligaoch denfastighetstaxeringenmedskall samordnasskattereglema
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fastighetsskatten. frågorDessa tekniskt komplicerade och får dessutomär
betydelse inte bara för stiftelser och ideella föreningar också för flerautan
andra kategorier fastighetsägare. Vi har därför valt brytaatt utav
återstående fastighetsfrågor till behandling kapitel 26.senare

9.3.3 Realisationsvinster

avsnittI 9.3.1 berördes den vid års skatterefomi1990 grundläggande
principen den löpande avkastningen tillgångpå och den realiseradeatt en
värdestegringen på tillgång så långt möjligt bör behandlassamma
likforrnigt. Från teoretiskt-ekonomiska synpunkter har detansett attman
normalt saknas anledning beskatta de båda formerna avkastning påatt av
olika praktiken harI det också visat sig betydande olikhetersätt. att mer
kan få snedvridande effekter och till skatteundandragandeuppmuntra
åtgärden

Ser dagens regler för beskattning stiftelser och ideellaav
föreningar kan vi konstatera inte förenligutformningen medäratt
likfonnighetsprincipen. För de förmånsbehandlade subjekten gäller
generellt realisationsvinstema från beskattning.undantagna Dennaatt är
skattefrihet omfattar inte bara de fall där den löpande avkastningen är
skattefri också de fall där vinsten härrör från försäljning till-utan en av
gångar löpande avkastning skall sådanabeskattas. Till tillgångar hörvars
många stiftelsemas och föreningarnas fastigheter dessutom vissasamtav
andra tillgångar visserligen hör till rörelse ändå faller undersom men
realisationsvinstreglema t.ex. näringsbetingade aktier.

Enligt vår uppfattning denna ordning inte längre försvarlig. finnsär Det
inte någon anledning frångå likformighetsprincipen just vid utform-att
ningen reglerna skattebefrielse.Ett konsekvent genomförandeav om av
principen innebär frågan skattskyldighet eller skattefrihet för reali-att om
sationsvinster med utgångspunkt i vad föreslagitavgörs beträffan-nyss
de löpande intäkter. enlighetI härmed bör realisationsvinster på tillgångar

inte hör till egentlig näringsverksamhet undantas från beskattning.som
Detsamma gäller vinster på fastigheter, löpande intäkter i enlighetvars
med det föregående undantagna från beskattning,är och
realisationsvinstbeskattade tillgångar tillhör skattebefriad rörelse.som en
Så långt det inte fråga någon ändring i förhållandeär till gällande rätt.om
Beträffande övriga fastigheter och beträffande sådana anläggningstill-
gångar i beskattade rörelser faller under realisationsvinstreglemasom
medför däremot tillämpning likformighetsprincipen skärpning,en av en
eftersom vinsterna på dessa tillgångar i fortsättningen skall beskattas.

En övergång till beskattning enligt riktlinjerdessa skulle i praktikenen
få betydelse det gäller realisationsvinsterstörst på fastigheter.när Det är
inte ovanligt stiftelsema investerar i fastigheter inte används i denatt som

verksamheten kapitalplaceringsobjekt. före-utgör Detutanegna rena
ideellakommer också föreningar t.ex. trossamfund har betydandesom

fastighetsinnehav. Vi har inte några säkra vilkauppgifter värdenom som
det i dag frågaär det sannolikt sig miljard-detär rörattom, men om



SOU 1995:63 Gemensamma principfrågor 97

Hittills debelopp. har fönnånsbehandlade subjekten kunnat göra
Äveninom fastighetssektomomplaceringar träffas beskattning.attutan av

omsättningstakten har varit låg kan införande skattskyldighetettom av
säkerligen innebära väsentlig skatteskärpning enskilda falli och kanskeen
medföra inlåsningseffekter i intesig önskvärda. Vlärsom anser
emellertid intresset likformighet bör sammanhanget börlöver.att taav
framhållas reglerna för beskattning löpande fastighetsinkom-deatt av

innebär bl.a. det möjligt köpa starkt nedsliten fastighetärstema att att en
och erhålla avdrag för kostnaderna för de omfattande reparationsarbeten

fordras för iden stånd. Vidare har fastighetsägaresättaatt rätt attsom en
under sitt innehav avdrag för värdeminskning. sådant förlgöra ett system

beskattning kanlöpande det konsekvent låta i varje fall deattanses
återvinnsavdrag vid försäljning bli föremål för beskattningsom en

beträffande ovissheten nuvarande rättsläge hänvisas till slutetom av
avsnitt 9.2. till likfonnighetsprincipenHänsynen talar dock för inteatt

vid på det begränsad beskattning låta hela densättetstanna utanen
värdestegring inträffat under innehavet träffas realisations-som av
vinstbeskattning.

skäl vi redovisat inte förorda någotAv kan frånatt avstegsom nu
likforrnighetsprincipen till förmån för stiftelsemas och de ideellagörs
föreningarnas fastighetsinnehav. den löpande avkastningenOm av en
fastighet underkastad ocksåbeskattning, bör således den värdestegringär

realiseras vid beskattadavyttring fastigheten bli enligt vanligasom en av
regler. Samma princip bör anläggningstillgångartillämpas på de i rörelse

faller under realisationsvinstreglema.som

Villkoren10 för skattebefrielse

10. 1 Inledning

skattebefrielse fordrasFör enligt stiftelsengällande ellerrätt att
föreningen enligt föreskrifter i stiftelseförordnandet stadgarna har tillresp.
syfte främja vissa bestämda ändamål tillräckligtatt ansettssom vara av
betydande allmänintresse, dvs. vad kallar kvalificerade ändamål. Vidare
krävs den verksamhet stiftelsen eller föreningen faktiskt bedriveratt som

helt inriktad på tillgodose kvalificerade ändamålnästan och såledesär att
endast i mycket obetydlig utsträckning främja ändamål.andraägnas att
Slutligen finns det krav syftet skall fullföljasett att attgenom en
avsevärd del de intäkter i lagtexten kallas avkastning itasav som an-
språk för kvalificerade ändamål. På föreningarna ställs dessutom ett
särskilt krav på öppenhet.

Som kommer utvecklas i de följande avsnitten finns detatt närmast
enligt vår mening anledning i fortsättningen ställa kravävenatt
beträffande såväl Stiftelsens föreningenseller syfte den faktiska verk-som
samhetens inriktning på kvalificerade ändamål och syftets fullföljande

användning enlighetavkastningen. iI med vad sagtsgenom av som

4 15-0773
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endast principfrågorkapitel vi på detta stadium de lämpar5 tar somupp
stiftelsema ideella föreningarnasig för för och deen gemensam

detaljutfommingenbedömning. Frågor för be-rör separatsom sparas
handling delar betänkandet.i senare av

Nuvarande ordning10.2

l0.2.1 Stiftelser

förstaHuvudvillkoren skattebefrielse för stiftelser finns i 67 §om mom.
och tredje-femte styckena SIL.

Enligt första har till huvudsakligtstycket gäller stiftelser,att som
och uppfostran barn,ändamål stärka rikets försvar, främja vårdatt att av

undervisning utbildning,lämna understöd för beredande elleratt attav
eller främjahjålpverksarnhet bland behövande vetenskapligutöva att

forskning frikallade fråneller nordiskt samarbete, skattskyldighet förär
andra inkomster fastighetsinkomster. det gäller detrörelse- och Närän
först ändamålet, ställs kravetnämnda stärka försvaret, ändamåletattatt
skall främjas i myndighet.samverkan med militär eller Beträffandeannan
de övriga föreskrivs begränsatändamålet inte får till viss familj,att vara
vissa familjer eller bestämda förutsättning förEnpersoner. gemensam
skattebefrielse tredje-femte styckenavillkoren i uppfyllda.är att är

tredje stycket slås fast frågan skattskyldighetI skall bedömasatt om
med hänsyn till det ändamål tillgodoses i den bedrivna verksam-som
heten. Bestämmelsen uttryck för krav på aktivitet från Stiftelsensettger
sida samtidigtoch anvisning hur skall behandla de fall därger en om man
det föreligger diskrepans mellan stiftelseförordnandet och den faktiska
verksamheten se vidare avsnitt nedan.l0.3.4

Fjärde stycket innehåller beträffandedet grundläggande kravet verksam-
hetens inriktning. stiftelsen främjar fieraOm i sin verksamhet ändamål,
fordras verksamheten huvudsakligen tillgodose kvalificeradeatt attavser
ändamål, vilket fallet okvaliñcerade ändamål endast ianges vara om
ringa omfattning främjas i verksamheten.

förarbetena tillAv års lagstiftning framgår1942 bestämmelsen iatt
fjärde stycket Verksamhetsinriktning inte avseddär änatt ettom ge mer
mycket obetydligt för verksamhet främjar okvaliñceradeutrymme som
ändamål. års skattekommittéAv 1936 uttrycktes saken så detatt
kvalificerade ändamålet skulle så dominerande i jämförelse medvara
verksamheten i övrigt, sistnämnda del verksamheten sigatt terav som en
oväsentlig bisak SOU 1939:47 61. Departementschefen hades. samma
uppfattning prop. 1942:134 jämfört med50 1941:192 146-s. prop. s.
148. litteraturen harI antagits avkastningsstiftelse får användaatt en
högst 5-10 sin avkastning för ändamål inteprocent ärav som
kvalificerade Hagstedt, beskattning stiftelser,Om 305. Vidav s.
bedömningen bör enligt förarbetena hänsyn inte bara tilltaman
verksamheten under beskattningsåret också till förhållandena underutan
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tidigare år SOU 61-62. torde1939:47 praktiken också i viss1 ut-s. man
sträckning tillåta eftersyn.s.k.

Slutligen framgår femte stycket vad krävs i fråga fullföljdav som om
inkomstanvändning. Där till skattebefrielse gårsägs rättenattgenom

Förlorad stiftelsen under längre tid inte bedrivit eller inte kan väntasom
komma bedriva verksamhet i omfattning skäligenatt moten som svarar
avkastningen på stiftelsens tillgångar fullföljdskravet.

förarbetenaI uttalades skattefrihet inte borde medges omatt en
stiftelses medel eller följdorsak under år icke kommaav en annan en av
till användning stiftelsenför det med avsedda ändamålet och å andraatt
sidan varken tillfälligt reserverande avkastningen ellerett sedvanligaav
avsättningar för ökande Stiftelsens kapital borde inverka på skattefri-av
heten SOU jfr1939:47 62; 1942:134 51. Några närmareprop. s.s.
anvisningar till skälighetsbedömningenledning för lämnades inte. harDet

försökavarit uppgift for rättspraxis precisera innebörden be-atten av
stämmelsema. Något förenklat kan rättsläget, såsom det bestämts genom
praxis, beskrivas så stiftelsen, period omkring fem år,översettatt en
skall cirka avkastningen i80 anspråk för kvalificerade ända-ta procent av

RÅ RÅmål se Hagstedt bl.a.312-318 1971 ref. 53, Fi1973samta.a.
RÅ396 och fondering på cirka1980 1:15. En 20 denprocent av

nominella alltsåavkastningen skulle godtas. Begreppet avkastning
omfattar endast intäkter villkorensådana uppfyllda, blir skat-ärsom, om

RÅtefria jfr bl.a. nyssnämnda 1971 ref. 53 och vidare endastavser
nettovkastningen, potentiellt skattefriadvs. de intäkterna efter avdrag för
kostnaderna för förvärvande. viktigtintäkternas förhållandeEtt är att
realisationsvinster enligt uppfattning inte skall räknas igängse
avkastningen till de intäkterde hör potentiellt skattefria.ärtrots att som
Det bör tilläggas utsträckningeftersyn i viss har tillåtits också vidatt

RÅ RÅtillämpning fullföljdsrekvisitet bl.a.se 1971 Fi 604, 1974 Aav
RÅ36 och ändring Stiftelsens1975 407-409.Aa En utdelningspolicy,av

RÅefter tilläggaspennutation, brukar dock inte retroaktiv effektt.ex.
RÅ RÅ1988 168, 1990 437 och 1991not. 25.not. not.

10.2.2 Ideella föreningar

Skattebefrielsen för ideella föreningar i iregleras huvudsak 7 § 5 mom.
SIL. villkorDe intresse finns intagna i punkterna a, b ochärsom nu av
d i fjärde stycke.momentets

Den grundläggande förutsättningen föreningen har tillär att
huvudsakligt syfte begränsning till viss familjs, vissa familjers,att- utan
föreningens medlemmars eller andra bestämda ekonomiskapersoners
intressen främja ändamål i 6 eller andra allmännyttigasom anges mom.-
ändamål punkt a.

Kravet på Verksamhetsinriktning har formulerats så föreningen i sinatt
verksamhet uteslutande eller så uteslutande skall tillgodosegott som
ändamål under punkt b. Fullföljdskravet innebär liksomsom anges a
i fråga stiftelser föreningen skall bedriva verksamhetattom en som-
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föreningens tillgångar. Enligtskäligen avkastningen uttryck-motsvarar
omfattar avkastningsbegreppet realisa-ligt uttalande i förarbetena inte

tionsvinster. skall medlemsavgifter, gåvor från enskilda ochDäremot
visst vid bedömningenbidrag från och kommun beaktas på sättstat av om

fullföljdskravet l97677:l35 ff..föreningen uppfyller prop. 80s.

överväganden och förslag10.3

villkoren för skattebefrielsedetta avsnitt behandlar vi de grundläggandeI
ioch Verksamhetsinriktning nämndsyfte, inkomstanvändning nu--

vilka ställasAvslutningsvis vi frågan krav börordning. tar upp om som
mellan å sidan bestämmelserna idet gäller förhållandetnär ena

stadgarna och å andra sidan den faktiskastiftelseförordnandet resp.
verksamheten.

syftel0.3.l Stiftelsens föreningenseller

eller ideell föreningHelt stiftelse skall kunnaavgörande för en enom
uppnå enligt nuvarande regler den har till syfteskattebefrielse är att att

allmänintresse.främja sådantändamål bärs Ett krav börettupp avsom
i fortsättningen, eftersomnaturligtvis upprätthållas allmännyttanäven är

förmånsbehandling vid inkomstbeskattningen.den grunden föryttersta en
gäller i dag alla ändamålde ideella föreningarnaFör äratt attsom anse

kvalificerari vid mening allmännyttiga för skattebefrielse.som
betydligt högre i frågaBeträffande stiftelsema ställs kravet demom-

i särskilt angivna ändamålgodtas endast några lagen ansettssom
speciellt hög grad allmännytta. olikheterDessa gårrepresentera aven

tillbaka på de ganska betydande skillnader föreligger beträffandesom
juridisk form, förutsättningarna för verksamhetens bedrivande, de berörda
intressentemas ställning faktiska förhållanden.och andra Dessa skillnader

imotiverar de kvalificerade ändamålen fortsättningen bestämsävenatt
olika Vi har det nödvändigt behandladärför de villkorsätt. ansett att som

föreningensStiftelsens den ideella syfte för de bådaseparatavser resp.
slagen isubjekt, vilket sker först avsnitten och 21.2.15.2av

för skattebefrielseDet självklarhet det inteär närmast äratten
tillräckligt stiftelsen eller föreningen enligt stiftelseförordnandetatt resp.
stadgarna har till syfte främja kvalificerade ändamål. måste ocksåDetatt
ställas syftet verkligen i tillräcklig ikrav på grad främjas den faktiskaatt
verksamheten. aspekt beaktas de i det följande behandladeDenna genom
kraven inkomstanvändning och Verksamhetsinriktning. övergripandeEn
fråga, bör behandlas gäller det på stiftelseredan vilketsättsom nu, en
eller förening olikakan tänkas främja bestämda ändamål. skallHuren

särskilt ändamål, kvalificerat eller okvaliñcerat,avgöra ettman om
främjas verksamhetengenom

bestämt ändamål främjas stiftelsen föreningenEtt kan ellerattgenom
bidrag för stödja verksamhet bedrivsut att mottagarenger somen av
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denkulturell verksamhet ellerforskning, sjukvård ellert.ex. attgenom
möjlighet be-eller understöd förlämnar stipendier att mottagaren attge

bestrida privata levnadskostnader. Dennadriva studier eller typatt av
avkastningsstiñelsemaför de renodladeutbetalningar utmärkandeär men

och förekommervanligt förekommande bland stiftelsemai övrigtär även
ideella föreningar.också hos delen

verksamhet ochfallen naturligtvisde avsedda detI är mottagarensnu
vilket ändamål skallpå mottagarsidanandra förhållanden avgör somsom

föreningens verksamhet.Stiftelsens ellertillgodosettanses genom
andra ändamålet kanstöd utgår för det ellerOmfattningen det enaav som

olika bidragens storlek.beloppsmässigt grundval de Ibestämmas av
naturligtvis fall där det svårtpraktiken förekommer det är avgöraatt t.ex.

bedriven verksamhet betrakta veten-är attmottagaren somom en av
sådanadestinatärer harskaplig forskning eller gruppom en

behövande. bidragen inte utgårlevnadsvillkor de kan räknas Näratt som
det också uppkommanaturaförrnåner kankontant utan t.ex. som

dock den verksamhetvärderingsproblem. Principiellt bereder typ av som
det gäller fastställabidragsgivning inte några problembestår när attav

föreningen främjar och omfattningenvilka ändamål stiftelsen ellersom
ändamålet.eller andradet stöd utgår till detav som ena

ideellaverksamhetfrämjas också denbestämt ändamål kanEtt genom
stiftelsen elleri ej intäktsgivande verksamhetvid mening som

detta slag i regelföreningen i regi. Verksamhet harbedriver ettavegen
inbegriper särskilt ändamål.innehåll direkt uttryck för eller ettettsom ger

och helt dominerandeförekommer bland stiftelsernainte sällanDen är
frågabland kan forskning,de ideella föreningarna. Det t.ex.vara om

politiskhjälpverksamhet, information, och opinions-utbildning och
kulturell idrottsligbildande religiös, eller verksamhet.verksamhet samt

karaktär,Verksamheten privat inriktadkan också ha t.ex.mer varaen
eller sällskapligpå främja släkt- och familjeintressenatt samvaro.

ideellför slagen verksamhetGemensamt de hår avsedda detär attav
urskilja särskildanormalt inte några svårigheter det eller demöter att

ändamål verksamheten avsedd främja.är attsom
Större svårigheter uppkommer föreningen i registiftelsen ellernär egen

bedriver något egentlig framhållits inäringsverksamhet. Somutgörsom
avsnitt 8.3 bör sådan främjaverksamhet kunna bestämtäven etten anses
och från det ekonomiska relevant förresultatet fristående ändamål ärsom
frågan skattebefrielse. skallsådant främjandeFör att ettom anses
föreligga enligt mening intebör vår normalt krävas verksamhetenatt
bedrivs på innefattar påtagligamarknadsmässiga villkorrent utan
subventioner till utnyttjar tjänster.dem Stiftelsens eller föreningenssom

kan fråga utbildning, sjukvård eller kulturellaDet t.ex. vara om
tillhandahålls gratis i varje fall till priser inteellerevenemang som som

partiell kostnadstäckning. Beträffande egentligänger mer
näringsverksamhet bedrivs i långsiktigt vinstsyfte ochsom
kommersiella villkor har i avsnitt intagit ståndpunktenvi däremot 8.3 att
verksamheten i undantagsfall bör betraktas neutral vid be-utom som
dömningen stiftelsen föreningen skattebefrielse.eller har tillrättav om
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vanskligtsig det i gränsfallen kansjälvtDet avgörasäger attatt vara
neutral i avsedd meningegentlig näringsverksamhet skall nuom en anses

främja eller flera ändamål har betydelseeller den skall ett somom anses
framhållas stiftelsenmöjligheterna till skattebefrielse. Vidare börför att

verksamhetföreningen bedriva blandad verksamhet,eller kan t.ex. enen
forskning och tillgodosergång främjar vetenskapligpå ochsom en samma

Även i sådant fall skulle stå klartallmänkulturella intressen. det ettom
naturligtvis svårtverksamheten inte neutral, kan detär avgöraattatt vara

de olika samtidigt främjadevilken inbördes betydelse skall tillmätassom
RÅändamålen jfr 1987 14.not.

egentlighittills avsedda fallen näringsverksamhetför deGemensamt av
ändamål bör beaktas allt framträder relativtdet eller deär att trotssom

uttryckliga föreskrifter i stiftelseförordnandetvanligenöppet, genom resp.
åtminstone innehållet i den faktiska verksamheten.stadgarna eller genom

emellertid också fall där verksamheten bedrivs ifinnsDet etten grupp av
angivet syfte främja vetenskaplig forskningvisst uttryckligen attt.ex.-
allmännyttigt där det också finnseller något ändamål ettannat men-

ha verksamheten och kan hasyfte kan betydelse för t.o.m.storannat som
för Stiftelsens föreningens tillkomst. Som exempelvarit avgörande eller

stiftelse, rörelse eller innehar ochkan bedrivernämnas att en som en
fastighet i det finansiera åtgärder till stödförvaltar uttalade syftet atten

för allmännyttigt ändamål, egentligt syfte det möjligthar till göraattett
för släkt eller familj kontrollen verksamheten ochbehålla överattenen

ideell fören-ing,ha denna. Ett exempel är öppetnytta annat attav en vars
syfte främja allmännyttigt ändamål, samtidigtuttalade är att strävarett
i sin verksamhet tillgodose ekonomiska intressenefter medlemmarnasatt

i något hänseende. det uppdagas stiftelse eller ideell före-När att en en
ningen främjar sådana dolda iändamål helt obetydligänmer
omfattning, tillbör skattebefrielse gå förlorad se vidare avsnitträtten
10.3.3 nedan.

103.2 Fullföljdskravet

detta avsnitt diskuterar vi utformningen kravet på stiftelsen ellerI attav
föreningen skall använda viss sina inkomsterdel för främjaatten av
kvalificerade ändamål. V1 utgår då från Stiftelsens inteverksamhet äratt
inriktad på andra ändamål de kvalificerade och valet därför stårän att
mellan använda inkomsten för fonderasådana ändamål och den.att att

i avsnitt viFörst frågan vad skall händanästa tar närupp om som
stiftelsen eller föreningen främjar okvalificeradeockså ändamål.

Fullföljdskravet i dag helt inriktat inkomstanvändningen.på Detär
stiftelsenkrävs eller föreningen, period på omkring fematt översett en

i anspråk cirka 80 avkastningen på tillgångarna förtar procent attav
aktivt främja kvalificerade omfattarändamål. avkastningBegreppet -
såsom det tolkats i praxis, litteratur och förarbetena till 1977 års
lagstiftning skattebefrielse för ideella föreningar -inte de rörelse- ochom
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Enligtovillkorligen skall beskattas.fastighetsinkomster gängsesom
realisationsvinster.inte helleruppfattning omfattar begreppet

skall medgesprincipen skattefönnånerbygger påI attsystemett som
i första handdet konsekventform befrielse från inkomstskatti är attav

kan saken såbeträffande just inkomstanvändningen.ställa krav Man attse
lagstif-kvalificerat ändamålföranvändningen inkomsterna är ettett avav

utgångspunkt detbeskattning. Med dennaalternativ tillgodtaget ärtaren
fastighetsinkomsterundanta de rörelse- ochockså principiellt riktigt att

användningskravet. stiftelsenovillkorligen beskattas från Attskallsom
någon del dessa inkomstereller inte omedelbart använderföreningen av

skattebefrielseord inte hindrakvalificerade ändamål bör med andraför att
inkomster en sak det nedani fråga övrigamedges är attannanom

följdVerksamhetsinriktning kan få tillbehandlade kravet på att
inkomsterna används förskatteförmånema går förlorade de avskattadeom

inte kvalificerade.aktivt främja ändamål äratt som
ñillföljdskrav uppbyggt påPå det sagda vi dagensgrund ärattanserav

i fortsättningenprincipiellt riktig grund och huvudprincipen ävenatten
potentiellt skattefria intäkterbör användningskravet riktas motattvara

fastighetsin-ovillkorligen beskattade rörelse- ochdäremot lämnar demen
anledninginnebär dock inte det saknaskomstema utanför Detta attatt

reglernuvarandeompröva
realisationsvinsterframhållits i dag allaSom tidigare torde vara

behandlingundantagna från fullföljdskravet. Denna av
tillgångarplaceringar irealisationsvinstema innebär att som ger av-

tillförhållande placeringarkastning i form värdestegring igynnas somav
andra inslag iavkastning. finns också nuvarandelöpande Detger en

likfonnighet ochstrider önskemålen neutralitet vidsystem mot omsom
på användningbeskattningen. sådant inslag kravet riktar sigEtt är att

avkastningen och således ienbart den nominellt beräknade principmot
placeringarinte beräkning. Därmed i realtill-för realutrymme gesger en

gångar placeringar iförmånligare behandling tillgångar.än monetäraen
bör fullföljdskravet innebär deDet vidare intenoteras att att

ianspråktagna beloppen skall förmögenhetens storlek.ställas i relation till
vi placeringar i till-Som skall utveckla tenderar detta attsenare gynna

gångar uppskjuten placeringar medavkastning framförsom ger en en
avkastning effektenfördelar sig jämnt tiden. Denöver sammantagnasom

dessa faktorer placeringar ireglerna systematiskt missgynnarär attav
tillgångar jämn i bank ochmed avkastning, placeringarmonetära t.ex.

flertalet fordringar.andra
Redan det följer såvälsagda det finns anledning omprövaatt attav

avkastningsbegreppet vilka intäkter bör träffas avsom
användningskravet användningsgrad hur delkravet på stor avsom
inkomsten skall för kvalificerade ändamål och vianvändas attsom
dessutom fullföljdsbedöm-bör finns möjligheter viddetöverväga attom
ningen fönnögen-hänsyn till storleken Stiftelsens eller föreningensta av
het.
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Avkastningsbegneppet

löpande avkastningen på sådanaVi har i avsnitt från den9.3.2 utgått att
intäktsslagnäringsverksamhet dettillgångar inte hör till egentlig ärsom

skattebefrielse.i förförsta hand bör komma i fråga Denna typ avsom
omfattasavkastning också, liksom i dag, kravet påbör därmed av

inkomstanvändning.
egentlig näringsverksamhet innebär vårtdet gäller intäkterNär av

huvudregeln alltjämtförslag i avsnitt dessa intäkter enligt9.3.2 äratt
beskattning. intäkter omfattasunderkastade ovillkorlig De som aven

omfattas fullföljdskra-huvudregel bör enligt det sagda intedenna nyss av
föreslagit intäkter kvalificeradV1 har emellertid också attvet. av

fastighetsinnehav under vissanäringsverksamhet rörelse och
från beskattning. Konsekvensenförutsättningar skall kunna undantas

potentiellt skattefria intäkter skullekunde tyckas fordra också sådanaatt
sig dock delvis olikafalla under fullföljdslcravet. synpunkterHär gör

ideella föreningar. Vigällande beträffande stiftelser och därförsparar
intäkter till avsnittenfrågan behandlingen dessa 15.3.2 och 21.3.2.om av

avkastningsades löpande tillgångar inte hörDet som nyss om som
till egentlig näringsverksamhet avsåg endast sådan avkastning ärsom
skattepliktig i och Stiftelsenenligt allmänna regler KL SIL. eller
föreningen avkastning enligtkan emellertid också uppbära desom

Fråganallmänna reglerna skattefri hos hur sådanärär mottagaren.
avkastning vid fullföljdsbedömningen.skall behandlas

stiftelsen avkastningeller föreningen bara har denNär typ ärav som
skattefri någotenligt allmänna regler, uppkommer inte problem. Hela
avkastningen fonderas tillämpningkan naturligtvis någon full-utan att av
följdskravet blir Frågan något bör beträffandeaktuell. gällaär annatom

skattefriaden avkastningen stiftelsen eller föreningen också uppbärnär
avkastning enligt allmänna regler skattepliktig och begär skatte-ärsom
befrielse för villkor fördenna. det med andra ord dennaBör ettvara
skattebefrielse inte den i sig skattepliktiga avkastningenbaraatt utan
också den skattefria för kvalificerade ändamål Enligt vår meninganvänds
talar skäl för den frågan nekande.övervägande besvara fårDetatt
förutsättas kapitalavkastning undantas från inkomstbeskatt-generelltatt en
ning hos endast lagstiftaren avkastningen ändånär attmottagaren anser

tillräckligi utsträckning belastad med skatt eller motsvarande,är t.ex.
beskattningform eller det allmärma påattgenom en annan av genom

kan begränsa den utfallande avkastningen jfrvägannan
premieobligationer. det befogatdenna bakgrund behandlaMot attsynes
den här skattefria på detavsedda avkastningen överskottsättsamma som
efter skatt stiftelsen erhåller på rörelseinkomstereller föreningen desom
o.d. underkastade ovillkorlig beskattning. Avkastningen bör medärsom
andra ord hållas utanför fullföljdsbedömningen. bör understrykasDet att
det sagda har endast sådana intäkter verkligen kan betraktasavsettnu som

avkastning på Stiftelsens eller föreningens tillgångar. kan finnasDetsom
fog för tillskott,det gäller vissa andra skattefriasynsätt närett annat t.ex.
vissa statsbidrag, medlemsavgifter.gåvor och Eftersom bedömningen av



principfrågor:63 105SOU 995 Gemensammal

behandlarfor ideella föreningardessa tillskott kan bli olika Stiftelser och
vi dem först i avsnitten l5.3.2 och 21.3.2.

hänvisningrealisationsvinstema medBeträffande i avsnitt 9.3har -
fortsättningenfrämst likforrnighetsprincipen föreslagit itill dessaatt-
tillgångskall härrör försäljningbeskattas vinsten frånnär varsenav
Förslaget fårlöpande underkastad ovillkorlig beskattning.avkastning är en

före-framför till följd realiserad värdestegring stiftelsemas ochallt att
ningarnas fastighetsinnehav i princip skall beskattas. enlighet med vadl

principiella uppbyggnaden fullföljdskravet börvi densagt avnyss om
skall beaktas vidtill fastighetsvinstema i regel intedetta i sin ledatur att
fastighetsvinsterfullföljdsbedömningen. omständigheten behållnaDen att

0rd normalt inte hindraefter kapitalet skall med andraskatt läggs till att
i avsnittstiftelsen föreningen blir förrnånsbehandlad. Förslagen 9.3.3eller

intäkter och därmed också realisationsvinsterinnebar samtidigt löpandeatt
rörelsetillgångar, används i skattefripå vissa fastigheter och som en

eller i ideell verksamhet,egentlig näringsverksamhet skall kunnaen
tidigare anförda skälundantas från beskattning. vi fråganAv sparar om

behandlas vid fullfoljdsbedömningen tillhur realisationsvinster skalldessa
avsnitten l5.3.2 och 21.32.

realisationsvinster på tillgångar tillviktig inte hörEn fråga hurär som
behandlas. Enligtegentlig skall förslaget i avsnitt 9.3.3näringsverksamhet

fortsättningen kunna undantas från beskattning.skall dessa vinster iäven
i sig för de bör träffas kravetRedan detta förhållande talar att av

ändamål.användning kvalificeradefor
avsedda realisationsvinstemagäller deintresse detAv ärstörst när nu

försäljning värdepapperde vid 0.d.vinster uppkommer Denavsom en
tillgångar skall enligtlöpande avkastningen sådana förslaget i avsnittpå

möjligheten tilli fortsättningen omfattas skattebefrielse9.3.2 ochäven av
fullföljdskravet.därmed också falla värdepappersområdetunder Just
likabehandlingframstår skälen löpandeför avkastning ochaven

värdestegring särskiltavkastning i form starka. Marknadensomav
erbjuder mängd olika placeringsalternativ, avkastning istoren gersom
skiftande former och med olika skattemässigafördelning i tiden. Den
gränsdragningen mellan löpande realisationsvinst blir oftaavkastning och
beroende formella tekniskaoch kriterier. Från ekonomisk synpunkt ärav
det inte motiverat vid beskattningen formendenatt ena avgynna
avkastning eller placering framför den andra. sådan olikformighet kanEn

få oönskade snedvridningseffekter. dessa skäl börAvtvärtom
realisationsvinstema behandlas den löpandesättsamma som
avkastningen inte bara det möjligheten skattebefrielsegäller tillnär utan
också vid tillämpningen fullföljdskravet.av

Både grunderna för fullföljdskravet till detta krav ileder attsome
princip skall omfatta sådan potentiellt skattefri ochavkastning ärsom
likformighetsprincipen talar således vid fullföljdsbedömningenför att man
skall beakta realisationsvinster på de tillgångar inte hör till egentligsom
näringsverksamhet. Frågan vilka skäl kan anföras dennaär motsom
ordning.
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bestående förhållanden.sådant skäl kunde hänsynen till redanEtt vara
realisationsvinster till kapitalet påPrivilegiet kunna lägga kravutanatt

sig eller användning för kvalificerade ändamål bör ha haftskatt ettvare
betydande stiftelser för del föreningar,värde för många och även nären

sin kapitalförvaltning velat omplaceringar från detde led i göraettsom
fullföljdskravetvärdepapperet till det andra. Med den innebörd somena

hittills hañ på användning så mycket denkrav 80 procentett som avav-
i själva verket tillämpningnominella avkastningen skulle en av-

fullföljdskravet realisationsvinstema ha allvarligt försämrat
förvaltade kapitalets realvärde. Stiftelsemasmöjligheterna bevara detatt

förmögenhetens realvärdeföreningarnas behov säkraoch ärattav
något bärande för behandlaemellertid enligt vår mening inte attargument

realisationsvinster på olika vidlöpande avkastning och sätt
och bör i stället beaktas vidfullföljdsbedömningen. Behovet kan

hur del denutformningen de regler totalaavgör stor avav som
avkastningen anspråk för de kvalificerade ändamålenskall itassom

till den frågan.användningsgraden. Vi återkommer strax
i dettakan sammanhangEtt mötaargumentannat argu-som man -

för stiftelsemas del går tillbakahar normalt relevans endastmentet -
föreliggacivilrättsliga begränsningar kande rätten att tasom av rea-

utdelning till destinatärer. Avgörandelisationsvinster i anspråk för t.ex.
för stiftelses möjligheter använda vinsterna för sådana ändamål äratten
i första hand i stiftelseförordnandet. förekommervad föreskrivits Detsom

omplaceringsgvinsterförordnandet förbjuder o.d.uttryckligenatt att tas
innehålleri anspråk. Vanligare förordnandet föreskrifterkanskeär att som

innebär disponera Stiftelsens medelstyrelsens begränsasöverrättatt att
ochtill avkastningen. Innebörden detta liknande uttryck fårav

naturligtvis tolkningfrån fall till efter grundas påavgöras samt-en som
liga föreliggande omständigheter. Resultatet torde ofta bli uttrycketatt
inte realisationsvinster jfromfatta NJA l94l där72är avsett att s. en
vinst, uppkom förlagsbevis förvärvats till parikurs inlöstesnärsom som
till högre inte avkastning.kurs, ansågs Samma resultat tordeutgöra man
i många fall till förordnandet saknar föreskrifterkomma när närmare om
vilka får i för årliga verksamheten jfrmedel anspråk dentassom prop.
199394:9 fi.117s.

kan utgå från i många fallMan alltså stiftelsema grund deatt av
civilrättsliga förhindrade realisationsvinstemareglerna i omedel-är att ta
bart anspråk för sin fortlöpande verksamhet. förhållandeheller dettaInte

dock enligt vår mening något bärande för vid denär argument att
skattemässiga fullföljdsprövningen behandla realisationsvinstema på ett

den löpande avkastningen. fråga intäkterDetsätt än ärannat om som
normalt skall beskattas hos alla skattesubjekt. Grunden för skattebefrielse

intäkten föranvänds ändamål bärs starkt allmän-år att ett ettsom upp av
intresse. detta inte kan på stiftelseförordnandetsOm ske grund innehållav
faller också förutsättningen för särbehandling vid inkomsttaxeringen.

Vår slutsats så realisationsvinsterreglerna bör ändras påär att att
värdepapper och andra tillgångar inte hör till egentligsom
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teknisk meningräknas in i den avkastning inäringsverksamhet som
skall appliceras på.fullföljdskravet

ställning tillsammanhang det nödvändigt hurdettaI är taatt
skall beräknas vid fullföljdsbedömningen. SIL harrealisationsvinstema

innehåller alltjämt antal schablonreglerunder olika tider innehållit och ett
skattepliktiga vinsten inte behöver deninnebär den motsvaraattsom

minskasvinst framkommer försäljningspriset mednominella närsom
detminst praktiska skäl bör godtasanskaffningskostnad Inte attavm.m.

grundas reglervinstberäkningen vid fullföljdsbedömningen SIL:s om
realisationsvinst. innebär vinsten skallberäkning skattepliktig Det attav

föreningen skyldigdet belopp stiftelsen eller är attmotsvaraanses som
för skattebefrielse inte uppfyllda.till beskattning villkoren ärta omupp

Användningsgraden

i avsnitt innebär den i praxis utbildadeframgått redogörelsen 10.2Som av
periodföreningen, omkring femstiftelsen eller översettatt ennormen

nominella löpande avkastningenskall minst cirka 80 denprocentta av
ändamål. också denna nivåi anspråk för kvalificerade Det var som

till års lagstiftning skattebefrielse förförordades i förarbetena 1977 om
ideella föreningar.

nominella löpandeFullfölj dskravets inriktning på den avkastningen har,
placeringar iredan tidigare berört, missgyrmat tillgångarmonetärasom

stiftelse eller föreningmed jämn avkastning. haft sittFör en en som
den tillåtna fonderingsgraden,kapital placerat i bank har cirka 20t.ex.

varit tillräcklig för bevaraavkastningen, inte kapitaletsattprocent av
förening harrealvärde. stiftelse eller valt placera i realtill-Den attsom

gångar, hela eller huvuddelensärskilt sådana avkastningen igett avsom
form möjlighetervärdestegring, haft godahar däremot inte baraattav

uppnåsäkra kapitalets realvärde också betydande realattutan en
kapitaltillväxt. behandlingen realisationsvinsterDen hargynnsamma av
naturligtvis bidragit till detta.

förslag realisationsvinsterVårt på och andra tillgångarvärdepapperatt
inte ingår i egentlig näringsverksamhet avkastningenskall räknas isom

reducerar olikfonnighetema i skärpa på de stif-kravetsystemet attgenom
telser föreningaroch investerat realtillgångari aktier och andra ochsom

vill omplaceringar. ändringarDet angeläget samtidigtgöra är attsom
vidtas i syfte förbättra villkoren tillgångar.för placeringar iatt monetära
Förslaget ändrad behandling realisationsvinstema skapar dessutomom av
behov kompensatoriska åtgärder. Redan dessa skäl är översynav av en av
nuvarande regler motiverad. Till detta kommer det önskvärtär attatt
lagtexten säkrare hållpunkter för fullföljdsbedömningen.ger

De omständigheter får betydelse för stiftelses eller ideellsom en en
förenings möjligheter verka aktivt för bestämt ändamål kan varieraatt ett
högst betydligt från fall till fall och från tid till beroende på bl.a.arman,
stiftelseförordnandets stadgamas innehåll, placeringsformema ochresp.
denaktuellamarknadssituationen samtdestinatärskretsenssammansättning.
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alltför fixerattillämpningendärför lämpligt låsainteDet ettär att genom
fullföljdsbedömningenalltjämtHuvudregeln börfullföljdskrav. attvara

Vid det finnasskälighetsprövning. denna börskall grundas på en
föreningen grundstiftelsen eller påtillmöjligheter hänsyn attatt t.ex. ta

fondering. försärskilt behov Inomomständigheterna har ett ramenavav
möjligt beakta på-det dessutomskälighetsprövningen bör att mervara

tagliga inflationseffekter.
tillräckligdock inteskälighetsprövningföreskriftEn utgör enom

föreningenenskilda stiftelsen ochdenreglering fullföljdskravet. Förav
kommerförutse vilka kravkunnadet naturligtvis angeläget attär att som

garanti-särskild bestämmelseinförasställas. Vi det böratt enenanser -
alltid acceptabel.användningsgradlägstaregel den ärsomsom anger-

skallavkastningenbåde hur delBestämmelsen bör tasstor av somange
bedömningenoch den periodändamåli anspråk för kvalificerade som

för real beräkning.ocksåmöjligt bör denskall Om utrymme engeavse.
garantiregel bör den ha dentjänarSamtidigt bestämmelsen somsom

för skälighetsprövningutgångspunktema denviktiga funktionen att ange
uppfyllda.garantiregelns krav inteskall företas ärnärsom

avkastningen skallhur delbeträffar fråganVad stor somavom
tillförefaller det lämpligtkvalificerade ändamålanvändas för att en

tänkt situation där intetill vad bör gälla ibörjan ställningta mansom en
för vår delförändring penningvärdet. Vi harbehöver räkna med någon av

gå ifrånfinns anledningfunnit det i sådant läge knappast attatt ett
avkastningennuvarande nivå. fonderingsutrymme på 20Ett procent av

inflationen noll.med andra ord tillräckligt i läge därborde ärettvara
fördet mycket talardet sedan gäller tidsperspektivetNär är attsom

skall flerårs-bör principen bedömningenhålla fast vid att avse enman
föreningperiod. godtagbart stiftelse ellerknappastDet är att en somen

erforderliga fullföljdsnivån skall fåbara enstaka år når till denett upp
lättnader andra sidan önskvärt stif-vid inkomstbeskattningen. åDet är att

flexibilitet i verksam-och föreningar fâr möjligheter till visstelser en
båda hittills tillämpadeFrån dessa synpunkter framstår den femårs-heten.

enlig-Garantiregelns innebörd bör iperioden lämplig avvägning.som en
skall period omfattarhärmed prövningenhet att avse en somvara

beskattningsåren.föregåendebeskattningsåret och de fyra närmast
användningsgrad 80Vår utgångspunkt alltsåär motsvararatt somen

femårsperiod börnominella avkastningen underdenprocent varaenav
Frågan då vilka möjligheter detrimlig i läge inflation. ärett utanen norm

finns till penningvärdeför-bygga regler medger hänsynatt tasatt som
avkast-dels den löpandesämringen. önskvärt kunna beaktaDet är att att

realningen tillgångar oña till väsentlig del intepå ärmonetära utanen
kompensation inflationen, dels de realisa-betrakta för attatt som en

tids innehav många gångertionsvinster efter längreuppkommer ensom
inflationsvinster.till del beståkanstor av rena

generellt sänka kravettill liggande åtgärd kundeEn handsnära attvara
kombinationavkastningen, kanske i mednominellaanvändning denav

realisationsvinstemanominellt beräknaderegler medger de tasattsom
fullföljdsbedömningen. Nackdelen medvidtill reducerat beloppettupp
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mycketemellertid deschablonmässiga lösningar ettsådana är att ger
olikfonnig-reduceraförstärkatenderarresultat och änojämnt att snarare
sänkninggenerellExempelvis skullenuvarandeiheterna avsystem. en

otillräckligofta innebäraellertill 60 70användningskravet procent en
iplaceratföreningaroch monetärastiftelserkompensation för som

föromotiverade lättnadermedföraden skullesamtidigttillgångar som
realtillgångar.iinvesteratdem som

vi har berörtdet slagschabloniseringVår slutsats är att nusomaven
vårenligtframkomligaenda ärresultat. Den vägenacceptabeltinte ettger

till den faktiskahänsynstagandevisst måttmedgemening ettatt av
inomvärde redanskulle dethandinflationen. förstal att ramenvara av

avkastningsberälcning. Enrealmedgekunnaför garantiregeln en
praktiskt hanterbarordning skallsådan ärförförutsättning att varaen

intetill intäkterbegränsasden kan ärmeningenligt vårdock att som
Möjligheten bygganäringsverksamhet.egentlig etthänförliga till att
beroende hur inkomstdärmedblirgarantiregelnirealt avmoment av

sammanhang.i detta Somskall behandlasnäringsverksamhetkvalificerad
iföreningarstiftelser ochförfråganden separatnämnt tas uppnyss

därförvidare lämnarTills öppet ettoch 2l.3.2.avsnitten 15.3.2 om
föreningstiftelse elleri garantiregeln. Deninkanrealt byggasmoment

kunnatidigare berörts,garantiregeln bör,inte kan åberopa somsom
inom för denbeaktadeinfiationseffekterpåtagligaåtminstone ramenmer

huvudregeln.enligtskallskälighetsprövning görassom
enligtsammanfattaskananvändningsgradenförslag beträffandeVåra

fullföljdsbedömningen skallalltjämtföljande. Huvudregeln bör attvara
garantiregel bör införassärskildskälighetsprövning. Enpågrundas en

uppfyllt stiftelsen elleralltid skallfullföljdskravetatt omansessom anger
omfattar beskattningsåretperiodunderföreningen kan visa denatt somen

beskattningsåren minst 80använtföregåendeoch de fyra procentnärmast
möjligennominella, alternativt dendenavkastningen periodenunderav

stiftelse eller förening inteändamål.för kvalificerade Denreala som
skälighetsprövninghänvisad tillgarantiregelnuppfyller kraven enligt år en

för denna skä-utgångspunktemahuvudregeln. Garantiregelnenligt anger
lighetsprövning.

liksom dereglerna förutsättertillfoga följande. föreslagnaVi vill De -
avkastningdenappliceras ärnuvarande fullföljdskravetatt som-

fyradenågotbeskattningsåret ellerperiodhänförlig till bestämd aven
intäkternasförbeskattningsåren. Avgörandeföregåendenärmast

reglernaallmännanaturligtvis de rättfördelning i tiden bör omvara
perioden räknasden relevantaavkastning underbeskattningsår. Som

föreningen skulleellerstiftelsensåledes de intäkter varasom, om
hänförligabeskattningsårskattskyldig för dem, enligt reglerna ärrättom

stycket ochsjätte SILitill bestämmelserna 2 § 1perioden. Av mom.
iinkomsterföreningarnasideellaoch deföljer stiñelsemas24 § KL att

jfr kap.grunder 3bokföringsmässigaenligtberäknasprincip skall
i vissadetproblem. Attinte vålla någradettastiftelselagen. Normalt bör

behandlingenskattemässigaosäkerhet denfall ändå kan råda rätta avom
frånrättsfallobligationer belysespå vissa slagsavkastningent.ex. av
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RÅtid se bl.a. 1994 ref. 19 och 26 det i Skattenytt 1995samtsenare s.
80-81 redovisade förhandsbeskedet. Vi har emellertid inte detsett som

uppgift för vår kommitté gå in dessa frågor haratt närmareen som en
räckvidd långt vad gäller behandlingen de begränsat skatt-utöver som av
skyldiga stiñelsema och ideella föreningarna.

Hänsynstagande till förmögenheten

Vi har i det föregående konstaterat fullföljdskravet hittills varit inriktatatt
uteslutande på stiftelsenhur eller föreningen använder sina inkomster. Det
har således inte krävts de ianspråktagna beloppen skall ställas i relationatt
till Stiftelsens eller föreningens fönnögenhet. de inslagDetta är ett av som
har bidragit till skapa olikformigheter i stiftelseEn elleratt systemet.
förening, har sina medel placerade på vanlig bankräkning eller isom
andra tillgångar jämn avkastning, ställs imonetära principsom ger en
varje år inför kravet använda 80 årets avkastning föratt procent av
kvalificerade ändamål med de jämkningar mellan åren femårsregelnsom
medger och har bara begränsat för fonderingar kanett utrymme som
säkra förmögenhetens värde och skapa värdetillväxt. Väljer stiftelsen eller
föreningen i stället investera i tillgångar uppskjuten och tillatt som ger en
framtida beskattningsår hänförlig avkastning kommer kravet på använd-
ning skjutas i vilketmotsvarande mån, ökar förutsättningarna föratt upp
värdetillväxt. förhållanden innebärDessa det slagetatt senare av
placeringar får behandling det förra. möjlighetEnän atten mer gyrmsam
justera sådana effekter kunde utvidga fullföljdskravet såatt attvara man
inte bara beaktar hur del årets avkastning tagits i anspråk förstor av som
kvalificerade ändamål också kräver det ianspråktagna beloppetutan att
skall viss minsta procentuell andel fönnögenheten.motsvara av

V1 har sådana lösningar funnit de praktiskaövervägt problemenattmen
blir betydande. Avsikten skulle inte ställa krav på Stiftelsensatt attvara
eller föreningens medel i anspråk under de år då avkastningentas
tillfälligt uteblivit affärsmässiga, konjunkturella eller liknande skäl utanav
endast avkastningen skjutits på grund innehålletnär i det.ex.upp av
ursprungliga lånevillkoren eller långsiktig utdelningspolitik hos deten
bolag aktieinnehav hänför sig till. Enligt vår mening skulle det iettsom
praktiken svårigheter dra mellan de olikamöta fallen.stora gränsatt en

kravEtt hänsynstagande till förmögenheten skulle dessutom medföra
värderingsproblem och svårigheter för den enskilda stiftelsen eller före-
ningen förutse vilken användningsgrad godtagbar jfr liknandeatt ärsom
synpunkter i 197677 80. Sammantaget vi bedömningengör attprop. s.
regler kräver hänsynstagande till förmögenheten skulle vållaett ettsom
merarbete för både enskilda och taxeringsmyndigheter inte skulle ståsom
i rimlig proportion till vinsterna med den tänkta ordningen. Vi har därför

för inte föreslå några sådana regler.stannat att
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Verksamhetsinriktningpå103.3 Kravet

detillsvidare frånbortsågfullföljdskravetVid behandlingen av
vid sidaneller föreningenstiftelseninträdakankomplikationer närsom

ändamål intevill främja ocksåändamålen ärkvalificeradede somav
kvalificeradededet endastUtgångspunktenkvalificerade. är äratt

naturlig konsekvensskatteförmåner.förtjänta Enändamålen är avavsom
så demöjligt bör inrättalångtsådetta attsystemetär att man

ändamålokvalificeradefrämjarverksamhetsgrenarellerverksamheter som
vidlösning skulleriktigteoretisktskattemässigt. En attinte varagynnas

skattefriiföreningens inkomsterellerstiftelsenstaxeringen dela enupp
stiftelsenproportioner i vilkatill demed hänsynbeskattad deloch en

ändamål.okvalificerade Dennakvalificeradefrämjareller föreningen resp.
lagstiftning avvisadesårstill 1942i förarbetenalösning övervägdes men

fall inte låta sigi många skulleuppdelningansågseftersom det att en
Vi delar1942:134 134.59-60,1939:47SOUgöras s. upp-prop.s.

genomförbar.praktisktlösningen intefattningen äratt
helt skatteförmåner såskulleytterlighetsaltemativ vägraEtt attvara
del främjar kvalifi-till någonföreningen änstiftelsen eller annatsnart

Även i förarbetenaberördesmöjlighetenändamål. dencerade men
mening lösningenenligt vårhellerobillig. äravvisades Intesom

skullebesvärande tröskeleffekter ochmedföraskulleacceptabel. Den
tillämpade prin-de hittillskraftigt brottinnebära alltfördessutom motett

cipema.
stiftelsen eller föreningentillåterlösningarVad återstår attär somsom

också i visskvalificerade ändamålfrämjarvid sidan verksamhet somav
tillgodoser okvalificeradeverksamhetbedrivaomfattningbegränsad som

ändamål.
utformningoch i föreslageni nuvarandebådemedförFullföljdskravet

med bibehållen skattefrihet,möjligheternabegränsningkraftig att,aven
okvalificerade ändamål.kapital förförvaltatavkastningen påanvända ett
iändamål dag ytterligarebegränsasför stödja sådanaUtrymmet att genom

innebärlagtextenhuvudsaklighetsrekvisitet, enligtförut beskrivnadet som
omfattning.får endast i ringaändamål främjasokvaliñceradeatt

interekvisit har i litteraturen antagitsInnebörden detta änatt mervaraav
ändamål inteavkastningen får disponeras för är5-10 procent somav

vid be-övrigt,innebörd idet gäller rekvisitetskvalificerade. När t.ex.
främjanäringsverksamhet kandömningen egentlig ettansessomav en

dockRiktpunktenovisst.ändamål, rättslägetokvaliñcerat ärär mera
avsnitt 10.2i förarbetenatidigare citerade uttalandet seenligt det att en

oväsentlig bisak.sigsådan verksamhet inte får enänte mersom
framtidamöjligt ifrågan det skulleVi har ställt ettattvaraomoss

till detta.motsvarighethuvudsaklighetskriteriet ellersystem avvara
fortsättningen låtaitillräckligtdet med andra ordSkulle attvara

okvalificeradefrämjaförfullfölj dskravet begränsa utrymmet attensamt av
ändamål

sådanföljdenavkastningsstiftelserna skullede renodladeFör av en
nuvarandei stället för 10använda 20ändring bli de kunde procentatt av
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avkastningen för främja okvalificerade ändamål. kan ifrågasättasatt Det
inte redan sådan utvidgning går längre vad böränom en accepteras.som

Behovet komplettera fullföljdskravet blir påtagligtatt änav mera om man
beaktar vad kan inträffa stiftelsen eller föreningen vid sidannärsom av
kapitalförvaltningen driver verksamhet i regi. förstAntag attarman egen
det frågaär egentlig näringsverksamhet inte uppfyller kravenom en som
för skattebefrielse. Fullföljdskravet begränsar inte möjligheternaensamt

använda verksamhetens efteratt överskott skatt för främjaatt
okvalificerade ändamål. Om minst 80 avkastningen detprocent av
kapital förvaltas vid sidan näringsverksamheten används för kvali-som av
ficerade ändamål, fullföljdskravet uppfyllt och kapitalavkastningenär
skattefri det för okvalificeradeäven ändamål disponerade överskottetom

näringsverksamheten kanske lika avkastningen ellerär stortav störresom
denna. Påän motsvarande kan det förhålla sig det frågasätt när är om en

ideell verksamhet främjar okvalificerat ändamål. fullföljdskravEttettsom
inte kompletterat med andra regler kan ledaär till skattefrihet försom av-

kastningen på kapital, stiftelsen eller föreningenett förvaltar, trots attsom
den verksamhet främjar okvalificerade ändamål kanske klartärsom
dominerande.

Vår uppfattning effekter de beskrivnaär inte förenligaatt ärsom nu
med den restriktiva grundsyn kommit till uttryck i nuvarande huvud-som
saklighetsrekvisit och enligt våra direktiv fortfarande skall iakttas.som
Starka skäl talar för till skatteförmåner bör förbehållasatt rätten de
stiftelser och ideella föreningar vilkas verksamhet för främja särskildaatt
ändamål helt domineras de ändamål förtjäntaansettsav som av
förrnånsbehandling. Fullföljdskravet bör således i fortsättningenäven
kombineras med särskilt krav beträffande verksamhetens inriktning.ett
Den beskrivning detta krav gjordes i förarbetena har fortfarandeav som
aktualitet. börDet krävas det eller de kvalificerade ändamålenatt utgör
det egentliga föremålet för Stiftelsens eller föreningens verksamhet
SOU 1939:47 och60 så dominerande de okvalificeradeär ända-atts.
målen sig en oväsentlig bisak. Vi villter understryka dennasom att
inriktning bör långsiktig och stadigvarande. En stiftelse ellervara en
förening endast tillfälligt låter de kvalificerade ändamålen dominerasom
bör således inte tillerkännas skatteförmåner.

När det gäller den praktiska tillämpningen kravet verk-av
samhetsinriktning kan vi anknyta till vad i avsnitt 10.3.l desagtssom om
olika främja särskilda ändamål.sätten Om stiftelseatt eller föreningen
använder tillgängliga medel avkastningen på kapital eller överskottetett-
på beskattad verksamhet för utbetalning bidrag, stipendier elleren av-
andra understöd, det i princip inga svårighetermöter bestämma vilkaatt
ändamål sådantI fall det också möjligtgyrmats. ett ärsom att rent
beloppsmässigt de stödda ändamålenväga varandra. Som riktpunktmot
bör kunna gälla högst 10 utbetalningarnaatt fårprocent av avse
okvalificerade ändamål. Bedömningen kan bli vanskligare stiftelsennär
eller föreningen bedriver verksamhet i regi under sådanaen egen
förhållanden verksamheten skall främja eller fleraatt särskildaettanses
ändamål. Bortsett från det kan besvärligt sådanatt att avgöra närvara en
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försvårasändamålenolikaurskilja deochföreliggersituation att
beloppsmässigtmöjligtdessa fall intedet i rentär attbedömningen attav

gårandra. Detför detstödetändamåletför detstödet motväga ena
avvägningenför hurriktlinjergiltigagenerelltnågradraknappast att upp

skalldetlängrekomma än attkan knappast attskall Man varaangegöras.
falletenskildai detomständigheternahelhetsbedömningfråga avom en

fårbedömning intesådanvidändamålenokvaliñceradedeoch enatt
oväsentlig bisak.framstå än enmersom

detbedömningenkomplicera ärkanomständighetytterligareEn som
bedrivakanföreningellerstiftelseförhållandetberördatidigare att enen

tillbidragfinansieraförsyfte,uttalatvissti attverksamhet t.ex.etten
främjasyftetbakomliggandedetmed attforskning,vetenskaplig enmen

frågakanintressen. Det t.ex.bestämdaflera eneller omvarapersoners
detellerekonomiska intressenellerpersonligafamiljseller hansstiftares

föreningsmedlemmar. Intresseneller fleraintresset hosekonomiska aven
ändamål. Deokvalificeradebedömanormaltdetta slag bör att somvara
deoch kommer,helhetsbedömningenvidbeaktasskall alltså ensammaom

framstårändamål änokvalificerademed andraeller tillsammans mersom
Verksamhetsinriktning intekravetmedföraoväsentlig bisak, attatten

uppfyllt.är

faktiskochstiftelseförordnandestadgarFörhållandet mellan10.34
verksamhet

ställaskrav börvilkafråganförbigåtthittillsVi har somom
förhållandetoch påstadgarnastiftelseförordnandetiföreskriñema resp.

vilkenverksamheten. Ibedrivnafaktisktföreskrifter och denmellan dessa
ochmellan föreskrifteröverensstämmelseföreliggautsträckning bör det

faktisk verksamhet
faktiskaavsikten varit dentyder attNuvarande lagtext attnärmast

årsförarbetena till 1942utslagsgivande.skallverksamheten ensamvara
följandegjordeskattekommittéårsbekräfta detta. 1936lagstiftning tycks

detsammasådantändamålet,54: ...det1939:47uttalande SOU ärs.
fråganavgörande förbörverksamheten,bedrivnavisar sig i den varasom

exempelvismedgivas eller icke. Därestskallskattefrihethuruvida en
angives iändamålfrämjaverksamhet skulle änstiftelse i sin annat som

verksamhetenvadskattefriheten beroende sättblirstadgarna, av
1942:134prop.uttalandetsig tillDepartementschefen anslötbedrives.

l.5s.
inteordningenanvisadeden i förarbetenamening kanEnligt vår

visserligen habörverksamhetenfaktiskt bedrivnaupprätthållas. Den
förutsättning förovillkorligdet börbetydelse på det sättet att envara

inriktning.ochfullföljduppfyller kravenverksamhetenskattefrihet att
uttalandet iciteradedetsåsomgodtagbartintedäremotDet att,är

föreskrif-ochverksamhetenkonflikt mellanantyder, vidförarbetena en
ochfrån debortsestadgarnastiftelseförordnandeti senareterna resp.

stridbedrivs iverksamhetpremieraskatteförmånermed somt.o.m. en
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med föreskrifterna. Särskilt i fråga stiftelserna med deras starka civil-om
rättsliga och straffrättsligt sanktionerade bundenhet till stiftelse-- -
förordnandet framstår sådan ordning anmärkningsvärd ochen som
oacceptabel.

Vl i fortsättningen bör krävaatt den faktiskt bedrivnaanser attman
verksamheten förankrad i stiñelseförordnandetär stadgarna. Enresp.
förutsättning för skattebefrielse bör bestämtnärmare verk-attvara
samheten, den bedrivs inär överensstämmelse med de skattemässiga
kraven på fullföljd och inriktning, ligger helt inom för vad ärramen som
tillåtet enligt stiftelseförordnandet stadgarna. Längre så bör kravetänresp.
på överensstämmelse däremot inte drivas. Ett exempel kan belysa det
sagda. Antag stiftelse enligt föreskrifterna iatt förordnandet skallen
främja både vetenskaplig forskning kvalificerat ändamål och konst
okvaliñcerat ändamål. skattefrihet kan då medges, stiftelsen i sinom
faktiska verksamhet stadigvarande stöder de båda ändamålen i
proportionerna 9010 och sådan fördelning tillåten enligtären
föreskrifterna dessa kan lämna hur fördelningent.ex. skallöppet ske.
Det fordras således inte förordnandet har fixerat användningenatt för det
kvalificerade ändamålet till minst 90 Skulle förordnandet däremotprocent.
direkt föreskriva proportionerna 5050, kan skattefrihet inte medges trots

proportionerna 90 iakttas10att i den faktiska verksan1heten.

11 Behovet spärregelav en

Nuvarande regler subjektiv skattskyldighet till inkomstskatt innebärom
begränsad kretsatt allmännyttiga subjekt får betydligten av en

skattemässig behandling skattskyldiga igynnsammare allmänhet,än
främst möjligheten till befrielse från skatt på kapitalinkomster.genom
Erfarenheten visar sådana s.k. skattefriaatt inte sällanöar utnyttjas för
förfaranden syftar till uppnå skattelättnaderatt inte varitsom avseddasom

lagstiñaren. iakttagelserDe har kunnat frånav dengöras praktiskasom
tillämpningen bekräftar skattefrihetsreglema för allmännyttigaatt subjekt
har missbrukats. Från tiden före 1990 års skattereforrn ñnns många
exempel på skatteñyktsförfaranden involverat stiftelser, ideellasom
föreningar och andra skattebefriade subjekt.

Ett typfall från den tiden kan översiktligt beskrivas enligt följande. Ett
oinskränkt skattskyldigt subjekt investerade kapital i handelsbolag.ett ett
Detta bolag placerade kapitalet i räntebärande medpapper en
ränteförfallodag låg i tiden före bolagets bokslutsdag. Omedelbartsom
efter förfallodagen återbetalade bolaget det ursprungligen investerade
kapitalet. iKvar bolaget fanns de obeskattade ränteintälctema. Före
bokslutsdagen såldes andelarna i handelsbolaget till skattebefriatett
subjekt tillgodogjorde sig ränteintäktema beskattning.som Iutan ett av
de fall vi granskat det fråga investering flera miljardersom var om en
kr den aktuellaöver perioden ränteavkastningsom drygt 400gav en
mkr. Investeraren börsnoterat företagett och köparenvar av
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börsföretagetstudentnation. Förskattebefriadbolagsandelama en
mkrränteintäkt drygt 400beskattadfullttransaktionernamedförde att en

betydligtreglergällandeenligt dårealisationsvinst varersattes somenav
tillmkr400vinsten togs40 %endastbeskattadlindrigare omav

användas förkundefalletaktuellai detdessutomochbeskattning som
medfördestudentnationenFörrealisationsförluster.tidigarekvittning mot

motsvaradevadnämligenmkr,på 12vinsttransaktionerna somen
förerlagtnationenprisdetochränteintäktenmellanskillnaden som

bolagsandelarna.
uppnåddesresultatetåsyftadeÄven detutmärktestypfall attannatett av
Oinskränktkommanditbolag.oftahandelsbolaghjälp ettmed ettav

idelägaregick in ettränteinkomster,haftskattskyldiga, stora somsom
åtgärder iolikavarefterkommanditbolaghandelsbolag genomman

placering detochförskottsräntalånupptagande avbolaget mott.ex. av- RÅ ref.1994iförhållandenajfrräntebärandeikapitaletlånade papper
betydandehadeåret ränteut-förstadethandelsbolagetåstadkom52 att- utnyttjadeDelägarnaränteintäkter.någraföljande åretdetoch förstgifter

ochränteintäkterkvittningförunderskott motbolagetsförsta åretdet egna
kunde därvidochhandelsbolagetandelama iåretföljandedetsålde -

realisationsför-eventuellutnyttjaavdragsrättendubblas.k.dengrund av -
köparerealisationsvinster. Somtidigarekvittningför avlust mot

kundevid taxeringensubjektskattebefriatuppträddeandelama ett som
träffasränteintäktemasigtillgodogöra utan attvinst ochredovisa bolagets

föregåendei detliksommotsvaradeför köparenVinstenbeskattning.av
erlagtsprisdet lägreochränteintälctemamellanskillnadentypfallet som

andelama.förvärvetvid av
förfarandenavanligastedehur någrabelysertypfallenanfördaDe av

dragförekommit. Ettvarianter har gemensamtandraupplagda. Mångavar
slutskedeiinsubjektet harskattebefriade ettträttvarit dethar avatt

tillsigmedfört rätttillgångarförfarandet köpare ensomavsom
haromständighetviktigkapitalavkastning. Enobeskattadupplupen och

skatte-grund sinjust påkategori köparenaturligtvis varit denna avatt av
pris debetydligt högrebetala änhar kunnatprivilegierade ställning ett

betala skattmedräknaanledninghaft attharköpare attsom
avkastningen.

förskattefriheteninnebärkapitlenföregående attförslag i deVåra
ihakommer settföreningar stortideellaoch att sammastiftelser

kapitel 24ienligt förslagenkommerMotsvarandehittills.omfattning som
följakt-kommerkatalogsubjekt. Detvissa s.k.bl.a.beträffandegällaatt

skattesubjektkrets ärbegränsadfinnasligen alltjämt somatt aven
inteoch för sigskulle iDettakapitalinkomster.från skatt på bl.a.befriade

tidigare. Deblir desammamissbrukförriskernainnebärabehöva somatt
hafti övrigtviförfarandenoch deexempel återgetts somovansom

skattereform. Genomårs1990företidenfrångranska härrörtillfälle att
i fleraändratsförutsättningarnaharlagändringarandrarefonnen och

likabehandlingenprincipiellapå denpekasärskiltVi villhänseenden. av
behand-reglerna förderealisationsvinster,ochavkastninglöpande nya

uttryckligaockså deförskottsräntorhandelsbolag och samtlingen av
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reglerna uttagsbeskattning. Regeländringama har medfört bl.a. justom att
de förfaranden beskrivits knappast längre skulle desom ovan ge av
kontrahentema eftersträvade skattefördelama.

Genom generellt verkande ändringar i de materiella reglerna har
lagstiftaren alltså åstadkommit många de tidigare användaatt av
förfarandena inte längre kan utnyttjas instrument för skatteundan-som
dragande. Inkomstskattesystemet innefattar dock alltjämt ollkfonnigheter
och har också andra inslag det kan lönandegör att attsom t.ex.vara
försöka växla inkomstslag eller lägga avdraget för ränteutgift och be-en
skattningen den däremot svarande intäkten på olika beskattningsår. Detav
finns därför risk för förekomsten den skattefria sektoratt stif-av som
telser, ideella föreningar mfl. i framtiden kan kommarepresenterar även

locka till olika förfaranden syftar till obehörigaatt skatteförrnåner.som
första handl bör naturligtvis sådana förfaranden motverkas genom

generellt verkande regeländringar ytterligare ökar likformigheten ochsom
minskar spänningama i inkomstskattesystemet. Vår bedömning dockär att
det blir svårt med hjälp uteslutande sådana generella åtgärderatt av
eliminera risken för missbruk. återinfördaDen skatteñyktslagen kan säkert
få betydelse i sammanhanget det förefaller tveksamt den skullemen om

tillräckligt effektiv just den förfaranden demotvara typ av som
skattebefriade subjekten kan befaras medverka

Mot denna bakgrund framstår det enligt vår mening angeläget attsom
försöka motverka skatteundandragandet också åtgärdermed ärsom mer
specifikt inriktade på de bestämmelser reglerar skattefriheten försom
stiftelser, ideella föreningar, katalogsubjekt mil. Vad det bestämtnärmare
bör bli fråga utformaär spärregelatt tillgör rättenom en som
skattebefrielse beroende det förmånsbehandlade subjektet inteattav
deltagit i transaktioner innefattar missbruk subjektets skattefrihet.som av

En huvudfråga naturligtvis hur tillämpningsområdetär för sådanen
spärregel skall Betecknande för de hittillsavgränsas. iakttagna för-
farandena har, redan varit det skattebefriadenämnts, subjektetattsom
från någon utomstående förvärvat bolagsandelar eller andra tillgångar och
därefter tillgodogjort sig den upplupna och obeskattade avkastning som
hänför sig till den förvärvade tillgången. Det också i den situationenär

det kan aktuellt låta spärregel bli tillämplig.som att Detvara en
förhållandet skattebefriat subjekt förvärvaratt ett tillgång och till-en
godogör sig avkastningen dock självfallet inteär tillräcklig grund fören

ingripa med spärregel.att hellerInte det förhållandet subjekteten att
därvid utnyttjar sin skatteprivilegierade ställning till bjuda högreatt ett
pris andra presumtivaän köpare i sig någotutgör skäl för ingripande;
sådana effekter torde ofrånkomliga i befriarett systemvara som en
begränsad krets skattesubjekt från skyldigheten betala skattav att
kapitalinkomster. Det måste fordras det därutöver föreligger särskildaatt
omständigheter medför transaktionema, avkastningenatt skullesom om

lyftas beskattning, verkligen kan karakteriserasutan missbrukettsom
reglerna skattebefrielse.av om

Det i själva verket utmärkande för missbruksfallenär någonsom är att
det skattebefriadeän subjektet försöker dra detta subjektsannan nytta av
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uppnåtillsyftar attförfarandeiställninggynnadeskattemässigt ett som
någonfrånskatteplaneringinslagsådantEttskattefömiåner, avegna

förförutsättning attgrundläggandesida börutomståendes envara
dockkanskatteplaneringutomståendestillämplig. Denbliskallspärregeln

subjektet.skattebefriadedetingripande motmotivera ettinte ensam
principisambanddet finns gemensamfordras ett enbör attDärutöver -

transaktio-demellansamordningformnågonplanering eller avannan -
skattebefriadetill detöverlåtelsenföreutomståendedenvidtas avsomner

kunnabörsambandöverlåtelse. Kravetdennasjälvaochsubjektet
skattebefriadedetochtransaktionernatidigaredesåuttryckas att

led iskallavkastning utgöratillgångdenförvärvsubjektets gersomav
förfarande.sammanhängandeett

beskrivaskanmissbrukssituationenvisagdadet attenlighet medI anser
tillgångavkastningsgivandeförvärvarsubjektetskattebefriade endetså att

förfarandesammanhängandeiledingår ettettförvärvdettaoch somatt
Eftersomskatteförmån.utomståendenågonberedatill ensyftar attsom

uppenbaraför debörspärregeln merreserverastillämpningen av
be-skattefönnånenåsyftade ärdenfordrasockså attbörmissbruksfallen,
till.slåspärregeln kunnabörföreliggerförhållandendessatydande. När

villkor,ytterligareställa t.ex.befogatdet attär uppVi har övervägt om
skattefri-missbrukinnefattarförfarandet ett avuttryckligen kräva attatt

Vår slutsatsskatteförmåner. ärotillbörligatilllederellerhetsreglema
frånellernödvändigavarken ärkvalificeringarsådanadock att

lämpliga.synpunkterpraktiskaprincipiella och ens
förrekvisiteninträdabörkonsekvenserhärefter vilka omFrågan som
detmeningenligt vårrättsföljd attgiven äruppfyllda. Enmissbruk är

avkastningenskattefrihet förmedgesintesubjektetskattebefriadeannars
vidlämpligtknappastdock att stannaDetförvärvade tillgången. ärden

frågailär subjektetföreskrivs,uttryckligeninte någotOm annatdetta.
kostnadernaföravdragbruttointäkten görafrånbibehållet sin rätt attvara

intebörkostnadsavtlrag gärnaförbudlntäkten. Ett motförvärvför av
blikunnaskulleförbudsådanteffekternaeftersomi fråga, ettkomma av

exempletanfördainledningen försti det ifalletenskildaförödande i det
mkr400 trotsbruttointäktbeskattad förblistudentnationen omskulle en

Ä kansidanandramkr.vid 12stannadeaffärenvinstdessatt av
affärenstaka ärbeskattning ennettotifrågasättas av enavenom

slagetåsyftadedet härförfarandenideltagandesanktion. Etttillräcklig av
främmandesåverksamhetenallmännyttigadenförfår ettvaraanses

kanskatteprivilegiersamtligasubjektetsförlusttillfälliginslag att aven
isubjektetmeningvårenligt attavvägningrimlig ärmotiverad. Envara

intäktendåtaxeringvid denskattebefrielsetill avallförlorarfråga rätt
vidställningbeskattning. Desstillredovisasskallförfarandetaktuelladet

påverkas.intesåledesskalltaxeringarårsellerföregående senare
deltagandekonsekvenserna etttilläggasskull börtydlighetens att avFör

subjektdeförvittgåendeblikanändåmissbruksförfarandeni mer -
beroendeskattebefrielse attärvilkasföreningar avoch ideellastiftelser -

OmVerksamhetsinriktning.beträffandesärskilda kravetdetuppfyllerde
aktuelladetförfarandenideltarföreningenellerstiftelsen avnämligen
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slaget under sådana förhållanden verksamheten kanatt ettses som
främjande okvaliñcerat ändamål, kanett kravet på verksamhets-av
inriktning tänkas medföra skattefriheten går förlorad för längreatt tid.

skälAv redovisats föreslår vi sammanfattningsvissom nu att en
spärregel införs innebär stiftelse, ideell förening elleratt någotsom en en

subjekt, skulle ha tillannat skattebefrielse,rått tillfälligtsom annars
förlorar denna För regeln skall bli tillämpligrätt. fordrasatt subjektetatt
i fråga har förvärvat till intäkt, skullerätten omfattas skatte-en som av
befrielsen, eller tillgång, sådan intäkt, och förvärveten som attger en

led i sammanhängandeutgör förfarandeett ett syftar till beredaattsom
någon deltar i förfarandet betydande skattefönnån. Omannan som en
dessa förutsättningar uppfyllda, skall subjektetär inte medges någon
skattebefrielse vid taxeringen för det beskattningsår till vilket nämnda
intäkt hånförlig.är

Det svårt förutseär vilken betydelseatt spärregel med dennaen
utformning kan komma fä i praktiken. Som redan understrukitatt har
olika lagstiftningsåtgärder medfört just de förfaranden tillämpatsatt som
i de beskrivna typfallen inte längre de deltagarna avseddager av
resultatet. Uppfmningsrikedomen området dock ochär det kanstor
befaras upplägg med principiellaatt inriktning kommernya samma att
lanseras. Vi spärregel bör kunna få betydelse inteatt minstanser en

sina avhållande effekter.genom
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beskattningenSärskiltlll om

stiftelserav

Inledning12

före-ideellafrånbådedemskiljerstiftelsemadrag hosviktigtEtt som
bunden-starkadenjuridiska ärandraflertaletfrånoch personerningar

gäl-hittillsenligtSåvälstiftelseförordnandet.iföreskrifternatillheten
möjlig-stiftelselagen äri kap.6bestämmelsernaenligtreglerlande som

förmögen-ändamål,föreskrifternacentraladeändra omheterna att
bundenhetbegränsade. Dennastarktförvaltningsforrnhetsplacering, m.m.

Vi harflexibilitet.bristpåtagligmedförstiftelseförordnandettill en
stiftelsemasdiskuteradekapitel 8i närförhållandedettaberört
förhållandetbeaktaanledningfinns attföretagsform. Detlämplighet som

skallskattebefrielseförvillkorenperspektiv närvidareockså ettur
50i drygttillämpatsharskattebefrielsereglerNuvarandeomprövas. om

iredovisasmaterialdetocksåbestyrksochnaturligt somår. Det avär - tillharutsträckning anpassatsistiftelseförordnandena storbilaga 3 att- innebärskattereglema t.ex.ändringEnvillkoren.skattemässiga somde av
ellerskattebefrielseför attkvalificerarlängreändamål intevissaatt

hänseendeväsentligtnågotiskärpsövrigtiskattelättnaderförvillkoren
sinaförlorarstiftelserexisterandemångasannolikhetmed allmedför att

intenormaltnämligenslagdetta årregeländring enskatteförrnåner. En av
stiftelseför-iändamålsbestämmelserändraförtillräcklig grund m.m.att

ordnandet.
skärpningarhinder motvisserligen intebörsagda ettDet somsesnu
existerandedeangelägna,framstårsynpunkterandrafrån mensomsom
omständig-deändåanpassningsförmågabristande utgörstiftelsemas aven

skärpningifrågasattlämplighetenbeaktasbör närheter av ensom
sigförikan och tasförhållandentill rådande genomHänsynövervägs.

olägen-denharlösningarsådanaÖvergångsbestämmelsergenerösa men
tillämpamåsteövergångstidunderellerheten permanentatt enman

stiftelser.nybildadeförochäldreför annatregelsystem, ettparallella ett
för-stiftelsemasexisterandetill devi hänsynenattSammantaget anser

och näravhållande moment meruppfattashållanden bör ett omsom
aktualiseras.skatteförrnånerförvillkoreniskärpningarväsentliga

främstuppdragvårtbeaktandemedoch attutgångspunktMed denna av
debehandlaavsnittdettaskall vi iteknisk översynkaraktärenhar enav
förföregåendei det sparatsstiftelserförskattebefrielsefrågor somom

avgränsningenfrågorhand vissaförstaigällerbehandling. Det omseparat
skalländamåldepreciseringenochområdetskattefria somdet avav

utfomrningenockså denskattebefrielse närmareforkvalificerakunna men



Stiftelserl 20 SOU 1995:63

de övriga villkoren för skattebefrielse. Några specifikt stiftelserättsligaav
frågor bl.a. den behandlingen s.k.rör kommunala donations-som av-
fonder skall dessutom Avslutningsvis ställningtas till den itarupp.
direktiven ställda frågan det finns behov motsvarighet tillom av en
reglerna fåmansföretag.om

13 Stiftelsebe greppet

13.1 Inledning

förarbetenaI till 1942 års lagstiftning skattebefrielse för stiftelserom
mil. förutsattes det civilrättsliga stiftelsebegreppetatt skulle följas vid in-
komstbeskattningen se särskilt SOU 1939:47 48. Samtidigt under-s.
ströks den civilrättsliga lagstiftningenatt ofta inte lämnade någon klar
ledning och detta kunde medföra problematt bl.a. vid behandlingen av
s.k. kommunala donationsfonder prop. 1942: 134 49; vidare nedans. se
kapitel 16. Det har också visat sig avsaknaden civilrättsligatt av en
reglering har gjort taxeringsmyndigheter och skattedomstolaratt fått ett
inte obetydligt för tolkningutrymme stiftelsebegreppet.en egen av
Tillgängligt material tyder på stiftelsebegreppet tolkatsatt extensivt vid
inkomstbeskattningen. finnsDet exempel på stiftelseliknande rättsbild-att
ningar har behandlats skattesubjekt varken stiftelserekvisitentrots attsom
eller kraven för rättssubjektivitet tycks ha varit uppfyllda.ens

Genom stiftelselagen 1994:1220 införs generellt tillämpligtett
stiftelsebegrepp. Lagstiftningen innebär avgränsningen blir klarareatt och
samtidigt något i hittillsvarandesnävare tilllämpning.än En våraav
uppgifter bedöma vilkenär betydelseatt denna ändring stiftelsebegrep-av

kan få för utformningen skattereglema.pet Innan vi går på denav
frågan, lämnar vi kortfattad redogörelse för de civilrättsliga reglerna.en

13.2 Det civilrättsliga stiftelsebegreppet

Som berörts i inledningen medför stiftelselagen stiftelsebegreppet fåratt
klarare avgränsning hittills. Medän hänsyn tillen de krav ställssom

stiftelsebildningen kan i fortsättningen skilja mellan fyra olikaman
kategorier stiftelser, nämligen stiftelser i allmänhet, insamlingsstiftel-av

kollektivavtalsstiftelser och tryggandestiftelser. fönnögenhetsbild-Deser,
ningar inte faller under någon dessa kategorier intesom ochutgörav -får i framtiden inte heller kallas stiftelser.-

För vårt arbete den första kategorin,är stiftelser i allmänhet, störstav
intresse. Sådana stiftelser bildas enligt kap.l första2 § stycket stiftel-
selagen egendom enligt förordnandeatt eller flera stiftaregenom av en
avskiljs för varaktigt förvaltas självständigatt förmögenhet försom etten
bestämt ändamål. Stiftelsens egendom skall enligt andra stycket i samma
paragraf avskild harden tagits handnär någon haranses vara om av som
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stiftelseförordnandet. För-medenlighetförvalta den iåtagit sig att
stifta-undertecknatskriftligt ochenligt kap. §skall l 3ordnandet avvara

stiftelse.föreliggeruppfylldadessa kravvälstiftama. När äreller enren
stiftelser saknarför mångaföreskriverstiftelselagenregistreringDen som

betydelse.konstitutiv
anslagnadensåledesfordrasbestämmelsernaanförda attEnligt de

avseddoch denförmögenhet är attfrån stiftarensavskiljs attegendomen
avskiljandepå ärförmögenhet. Kravet avsettsjälvständigförvaltas som en

gällt. Förhittillsvadtill attförhållandeiändringinnefatta somatt en
förvaltarentillöverförtsden haravskild krävsskallegendomen attanses

borgenärer. Detstiftarensverkanharöverlåtelsenpå sådant motsätt attett
tillräck-inte längrestiftelsebildning ärgiltigförsåledes detinnebär att en

utfästelsengåva,utfästelse ävenlämnatstiftaren harligt omatt omen
fordrasstiftaren.för Detbindandedeni sådana former ärlämnats att
till denöverlämnatsharutfästelsenden egendomdärutöver att avsersom

förvaltningen.åtagit sigsom
ändamålförmögenhetsbildning har ettkan förekommaDet somatt en

förmåntillanvändas endastfårtillgångarnadetbegränsat sättet attär
stiñelsebildningkraven ärOmfysiskabestämdaför personer.
stiftelser. Enligtförrnögenhetsbildningarräknas dessauppfyllda ensom

dock allrastiftelselagen de§i kap. 7 ärundantagsbestämmelse lsärskild
stiftelser.dessatillämpligainteibestämmelser lagenflesta

fönnögenhets-1996. Förjanuarikraft den listiftelselagen träder
gäller enligt lagenikraftträdandettillkommit förebildningar som

införandelagen de skallstiftelselagen attinförande1994:1221 avom
uppfyller stiftelse-destiftelsers.k. äldrestiftelserbetraktas omsom --

avskiljandeoch kravet påfonnkravetstiftelsebildningpålagens krav
bestämmel-stiftelselagensgällerstiftelseräldredock. dessaefterges För

församlingskyrkor ochSådanaundantag.begränsademed vissaser
kyrkolagenkap. 2i 41 §stiftelsekaraktärdomkyrkor avsessomav
kallas kyr-SlLi 7 § 6rättsbildningardvs. de1992:300 mom.som-

itillämpningenundantagits frånstiftelser harräknaskor avsom men-
betänkandetfortsättningensamtliga bestämmelser i lagen. Isett avstort

beteckningen kyrkostiftelser.använder
förkrävsvadpositivtoch införandelagen reglerasstiftelselagenI som

överlämnatsharstiftelse. Deträttsbildning skall betraktasatt ensomen
för-följdenskall blirättstillämpningen vad ettavgöraatt avsom

stiftelsebildning. Attförsamtliga kravinte uppfyllerordnande som
saknarförordnandetinte betydabehöverstiftelselagen inte tillämplig attär

frågadetsärskiltinträffa kanske ärnärrättsverkningar. kan tänkasDet -
bestämdaförtill förmån attförordnandentidsbegränsade personerom -

kvalifice-interegleradelagen ärrättsbildningar ligger de inära mensom
verkningar ochsakrättsligafullatillerkännasrade stiftelser ändå skallsom

rättskapacitet.därmed
mellanavgränsningenförhand betydelsei förstahittills sagda harDet

praktikenrättssubjekt. 1interättsbildningarstiftelser och utgör egnasom
idetExempelvis kangränsdragningsfrågor uppkomma.andrakan även

betraktasskallrättsbildningfall svårtspeciella avgöra somatt om envara
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stiftelse eller ideell förening jfr Hessler, stiftelser,Om 1952,en som en
RÅff.138 och från skatterättslig praxis ref.1988 20.s.

överväganden13.3 och förslag

ochI l §2 3 SIL vilka blikan skyldiga betala statligattmom. anges som
inkomstskatt. I 2 fysiska och dödsbonnärrms och imom. personer

juridiska3 dödsbon. Av dessa bestämmelser ochutommom. personer
lagens uppbyggnad i övrigt jfr bl.a. skattskyldighetsreglema i 6 §

och d får1 framgå skattskyldigheten omfattar endastattmom. c anses
fysiska och juridiska Lagtexten torde således i sin nuvarandepersoner.
utformning inte för skattesubjekt behandlautrymme attge som en
förmögenhetsbildning inte juridiskär attsom anse som person.

uppenbartDet frågan viss fönnögenhetsbildningär att utgörom en en
juridisk eller civilråttensskall enligt regler. Undantagavgörasperson
från principdenna bör kunna endast med uttryckligt lagstöd.göras En
sådan undantagsregel finns i nyssnämnda 1 § 3 SIL, där det sägsmom.

svenska värdepappersfonder vid tillämpning skallSILatt av anses som
juridiska Bortsett från dessa fonder gäller således vid inkomst-personer.
beskattningen förmögenhetsbildning skall juridiskatt en anses som person

och därmed skattesubjekt endast den enligt civilrättsligasom om- -
regler betrakta juridiskär att som person.

På motsvarande gäller civilrätten och i fortsättningensätt äratt även-
bör bestämmande vid avgränsningen sådana centrala associa-vara av-
tionsrättsliga begrepp bolag, förening och koncern och också försom
avgränsningen stiftelsebegreppet jfr de i inledningen åberopadeav
förarbetena till års1942 lagstiftning. När bestämmelse i SIL regleraren
beskattningen stiftelser det alltså det civilrättsliga stiftelsebegreppetärav

skall ligga till grund för avgränsningen bestämmelsens tillämp-som av
ningsområde. litteraturenI har ibland talats skatterättsligt stif-ettom
telsebegrepp se Hagstedt, Om beskattning stiñelser, 94.t.ex. Av-av s.
sikten har dock knappast varit uttrycka uppfattning denatt änen annan

framfördahär förhållandet till civilrätten. Man torde i stället ha syftatom
det berörda förhållandet skattemyndigheter och domstolar iattovan

utsträckning har varit hänvisade till bedömningarstor de ställtsnäregna
inför uppgiften i det enskilda fallet de civilrättsliga kravenatt avgöra om

stiftelsebildning varit uppfyllda eller Med uttrycket skatterättsligt
stiftelsebegrepp torde med andra 0rd ha syftat på den tolkning detman av
civilrättsliga stiftelsebegreppet har gjorts vid taxeringen. Enligt vårsom
mening bör uttrycket i fortsättningen undvikas, eftersom det är ägnat att
vålla missförstånd.

Om skattelagstiftaren önskar beskattningsregel tillämpligatt ären som
stiftelser skall kunna tillämpas också vissa närliggande rättsbild-

ningar, bör detta följaktligen komma till klart uttryck i lagtexten. Har så
inte skett, bör skattemyndighetema vid tillämpning regeln inte kunnaav
gå för det civilrättsligautöver stiftelsebegreppet.ramen
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civilrättsligaändring dedetkonsekvens sagdagivenEn attär en avav
inkomstbeskattningen.vidåterverkningarfå direktakanstiftelsereglema

definitiondenavsnitt innebärföregåenderedogörelsen iframgåttSom av
någotblirstiftelselagen begreppetistiftelsebegreppet görs attsomav

reversstiftelserrenodladeexempel kanhittills. Som nämnas attsnävare än
Ävenstiftelser.godtasinte längre kommeranslagsstiftelseroch att som

begränsakommauttryckliga regleringentorde denhänseenden atti andra
stiftelse.fönnögenhetsbildningbehandlamöjligheterna att ensomen

reglerutformningenvidnaturligtvis beaktasmåsteändringarDessa nyaav
i betänkandetviallmännyttiga subjekt. Närskattebefrielse förom

vi endastsyftarskattebefrielse för stiftelserreglergenerelladiskuterar om
och införan-stiftelselagenenligtförmögenhetsbildningarde som

kunnafinns behovmån detstiftelser. denl attgodtasdelagen avsom
intesubjektstiñelseliknandevissaockså förskattelättnadermedge som

föregåendemed deti enlighetbehovbör dettastiftelselagenomfattas av
stiñelsebegreppetextendering utantillgodosesinte genomavgenom en

till de avseddalättnadertillåteruttryckligenreglersärskilda att gessom
kapitel 24.katalog ijfr våra förslagsubjekten en nyom

skattebe-reglernabetänkandet föreslagnaalltså de iAvsikten är att om
enligtsubjekt sådanaandraomfattaskall änfrielse för stiftelser inte som

stiftelser. Därmedinförandelagen ärsärskilda utgörstiftelselagen och den
skattebefrielse. Vitill kommerskall fåsubjektinte alla dessa rättsagt att

kollektivavtalsstiñelserpersonalstiftelser ochsådanaföreslåatt attsenare
särskildaVerksamhetsinriktning skallviss bestämdhar genomsom en

in-fullständig befrielse fråntillovillkorligtillförsälcras rättregler en
Övriga böroch kollektivavtalsstiftelserpersonal-kapitel 24.komstskatt

skattskyldiga. generellaoinskränkt Dehittillsliksomandra sidanå vara
därför inte tillämpligastiftelser börförskattebefrielsereglerna varaom

heller påbör inte tillämpasDestiftelser.övrigadennapå grupp av
omfattas särskildakommerdekyrkostiftelsema, eftersom attäven av

generellade reglerna slutligenbörtillämpningenregler. Undantag från av
bestående endastdestinatärskretsför stiftelser hargöras avsom en

hittillsliteteftersom sådana stiftelser likafysiskabestämda sompersoner,
skattebefrielse.fråga förkunna komma ibör

betydelsevilkenviduppehållit bara fråganVi har hittills oss om
skattebefrielse. lfår vid utformningen reglernastiftelselagen omav

återverkningarfårbedömas den lagenbör ocksåsammanhanget om nya
föremålkan blide subjekt överhuvudtagetdet gäller kretsennär somav

fortsättningeniinkomstbeskattning. funnits och kanför Det har även
förmögen-vissaskattesubjekt behandlasärskiltfinnas behov attav som

interegleradestiftelselagenligger de ihetsbildningar nära mensom
förmögen-har dessastiftelsebildning. Hittillskrav påuppfyller alla lagens

kommerstiftelser. Dettai vissa fall kunnat beskattashetsbildningar som
förmögenhets-intefortsättningen omkunna ske ii princip inte att

stiftel-betraktasalltjämt kangrund införandelagenbildningen på somav
lagstift-denemellertidavsnitt utesluterföregåendeise. Som nämnts nya

utanför stiftelsebe-fallerförmögenhetsbildninginteningen att somen
för-fallet kansåjuridisk Närändå betraktas ärgreppet person.som en



Stiftelser124 1995:63SOU

mögenhetsbildningen alltjämt behandlas skattesubjekt. Vi har inteettsom
det påkallat på grund stifielselagen särskilt reglera deansett att av nu

avsedda fallen. får liksomDet hittills överlämnas praxis avgöraatt om
rättsbildning föremål för bedömning uppfyller de civilrättsligaåren som

kraven för betraktas juridisk och därmed kan behandlasatt som person
skattesubjekt.som

Ytterligare14 avgränsningen skattebefriadom av
egentlig näringsverksamhet

Inledning14.1

Våra förslag i kapitel kan, såvitt9 gäller stiftelser, sammanfattas enligt
följande.

Löpande intäkter avsnitt 9.3.2

Avkastning på tillgångar inte hör till egentlig näringsverk-som-
samhet kan undantas från beskattning.
Intäkter egentlig näringsverksamhet rörelse, fastighetsinnehavav-
skall enligt huvudregeln beskattas. Från beskattning kan dock -till
skillnad gäller ivad dag under vissa förutsättningarmot som -
undantas intäkter rörelse främjar kvalificerade ändamål.av som
Skattebefrielse ocksåkan medges för intäkter fastigheterav som
används i sådan rörelse eller i övrigt i egentlig närings-en en
verksamhet främjar kvalificerade ändamål för intäktersamtsom av
vissa fastigheter ideellanvänds i verksamhet.som

Realisationsvinster avsnitt 3.3

Realisationsvinsten på tillgång följer regler denen samma som-
löpande avkastningen tillgång. innebärDet vinstenattsamma

tillgång löpande avkastning skattefri kan undantas frånären vars
beskattning medan vinster på andra tillgångar beskattas.

återstårDet för stiftelsemas del ytterligare precisera de kravatt som
skall uppfyllda för intäkter egentlig näringsverksamhet skallattvara av
kunna undantas från beskattning. Av skäl tidigare diskuterasnämntssom
dock detaljutfominingen fastighetsreglema först i kapitel 26.av
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överväganden förslagoch14.2

skattebefrielsemedgeförförutsättningarnade allmännagäller attdetNär
sammanställahärräcker detnäringsverksamhetegentlig attintäkterför av

föregående avsnitten.dei någravad sagts avsom
skattebefrielseavsnitt 9.3.2iförslagenrörelse innebär attfrågal om

uppfyllda.villkorsärskildaendast ärmedgesskall kunna när tre
eller flerafrämjarverkligenverksamheten ettHuvudvillkoret är att

regi driverstiftelsen iexempeländamål. Ettkvalificerade är att enegen
inteverksamhetenVidare fordrasskola.ellerforskningsinstitution atten

verk-krävsSlutligenändamål.okvalificeratnågot attfrämjarsamtidigt
bedrivsdessutomoch denvinstsyftelångsiktigtbedrivssamheten attutan

kommersiella.framstårintepå villkor somsom
främjaskallverksamhetenpåkravetvillkoret ochsistnänmda attDet

vadsammanfallande. Enligtdelvisellernärliggandeändamålvisst ärett
normaltändamåluppfattningenviharavsnitt 10.3.l etti attsagtssom

undernäringsverksamhet endastegentligifrämjatskall enanses
till demsubventionerpåtagligainnefattarverksamhetenförutsättning att

tjänster.Stiftelsensutnyttjarsom
samtidigt.aktiviteter Förolikafleranaturligtvis hastiftelse kanEn

all inkomstSILenligt 2 § lgäller attjuridiska mom.numerapersoner
uttryckt, allaannorlundaeller,förvärvskälla atttill ochhänförs sammaen

betraktastillsammansintäkterskattepliktigaaktiviteter som ensom ger
villkorendiskuteradede härfrågaväsentligförvärvskälla. En ärenda om

inomsamlade aktiviteterStiftelsenspåtillämpasskattebefrielse skallför
mindrenågon ochbedömningen börellerförvärvskällan armanavseom

enhet.
förvärvskällan skulle innebärahelavillkoren atttillämpningEn av

kommersiell inriktningharverksamhetobetydligheltäven ensomen
för in-skulle hindra skattebefrielseändamålokvalificeradeeller främjar

väl uppfyller förkravensig kanskesedda föraktivitetertäkter somav
möjligheternainnebäravår mening skulle dettaskattebefrielse. Enligt att

resultatriktigarematerielltalltför beskuma.till skattefrihet blev Ett
beskaffen-till aktivitetemasvid bedömningen hänsynerhålls tarmanom
aktiviteterallasamband. betyder bestämtinbördeshet och Det närmare att

naturligharenhetlig beskaffenhet eller sättär annat ensom av
ingå i och tillsammansanknytning till varandra bör utgöra enanses

väldefinierade enhetenpå detta överensstämmerverksamhet. Den sätt
till grundskede lågtidigareverksamhetsbegrepp underdetmed ettsom

verk-där646jfr 198990:110bestämmelserna iför 18 § KL prop. s.
enhetlig beskaf-aktiviteterdefinieradessamhet summan av enavsom

vidbl.a.få betydelsei fortsättningen kanfenhet och uttaget avsom
165.199394:99mervärdeskatt prop. s.

verksamhetsbegreppetdefinieradedet härföljaktligenV1 föreslår att
skattebefrielsebestämmelsernatillämpningenläggs till grund för omav

kravnäringsverksamhet. Dekvalificeradför intäkter avsersomav
okvalificerade ändamåländamål, frånvaronkvalificeradefrämjandet avav

applicerasbör såledeslångsiktigt vinstsyfteavsaknadenoch ett m.m.av
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på de aktiviteter har enhetlig beskaffenhet eller i övrigtsom en ett natur-
ligt samband med varandra. stiftelsenAntag i regi driver skolaatt egen en
och verksamheten bedöma egentligatt är näringsverksamhetatt som
rörelse. En förutsättning för denna näringsverksamhet skallatt anses
kvalificerad den tillsammans med aktiviteterär haratt naturligtsom-
samband med skolverksamheten uppfyller de aktuella kraven. Däremot-
fordras inte verksamhet stiftelsen bedriveratt samband medutansom
skolverksamheten skall uppfylla dessa särskilda krav. Skolverksamheten
kan således godtas kvalificerad näringsverksamhet stiftelsenävensom om
vid sidan den bedriver kommersiell verksamhet eller ideellt.ex.av en en
verksamhet i någon utsträckning främjar okvalificerade ändamål ensom
förutsättning för skattebefrielse för skolverksamheten dock stiftelsenär att
uppfyller de allmänna krav beträffande Verksamhetsinriktning och fullföljd

i kapitel och10 utvecklas ytterligare i kapitelangetts 15.som
Vi vill avslutningsvis erinra avgränsningen verksamhetsbe-attom av

på flera kan få betydelse för behandlingengreppet sätt stiftelsemasav
fastighetsinnehav. fastighetEn kan, tidigare framhållits, upplåtas påsom

sådant upplåtelsen i sig betraktaett sätt kvalificeradatt är att som en
näringsverksamhet, stiftelsen nedsatt hyranär upplåtert.ex. bostädermot

behövande. Upplåtelsen kommer då omfattas de här föreslagnaatt av
reglerna skattebefrielse. fastighetEn kan också i övrigt användasom av
stiftelsen på sådant användningensätt kvalificeradett att närings-utgör
verksamhet. Fastigheten kan exempelvis disponeras för stiftelsenen av
bedriven rörelse, skola eller sjukhem,t.ex. bedömaett är atten som som
kvalificerad näringsverksamhet. Andra exempel fastigheten användsär att
i ideell verksamhet främjar kvalificerade ändamål eller i verk-en som en
samhet förvaltning Stiftelsens förmögenhet förutsattsom avser av att
avkastningen används på sådant stiftelsen uppfyllerett desätt allmännaatt
kraven för skattebefrielse.

15 Ytterligare villkoren för skattebefrielseom

15. 1 Inledning

Det nödvändigt skiljaär mellan de allmännaatt villkor skallsom vara
uppfyllda för stiftelse överhuvudtaget skall kunna fåatt skattebefrielseen
och de särskilda villkor därutöver gäller för stiftelsenattsom en av
bedriven näringsverksamhet skall betraktas kvalificerad. Densom senare
frågan har behandlats i kapitel 14. V1 skall ytterligare diskuteranu
utfommingen de allmänna villkoren.av

villkorDessa dels Stiftelsens syfte, dels fullföljandet detta syfteavser av
användningen de intäkter omfattas möjligheten tillgenom av som av

skattebefrielse, dels verksamhetens inriktning i Frågan stiftelsensstort. om
syfte eller armorlunda uttryckt frågan vilka ändamål för Stiftelsensom-
verksamhet skall kvalificerande för skattebefrielse harsom anses -
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verksamhetsin-ochfullföljdkravenförbigåtts. Beträffandehelttidigare
detaljantalkvarstårriktning ett

syfteStiftelsens15.2

Inledningl5.2.1

fortsättningen böriföregående konstateratdet ävenVi har i att man
berättigad tillförstiftelse,påupprätthålla krav attattett varaen

ändamål bärsfrämjaha till syfte ettskattebefrielse, skall att avuppsom
tillåterdirektiv knappastvårahar vi konstateratallmänintresse. Vidare att

de ganskaändamål.till Inomutsträcks snävaskattefriheten ramaratt nya
nuvarandevilka dedelsbedömadirektiven harföljer att avsom av

skattebefrielse, dels behovetförgrundkvarståbörändamålen avsomsom
ändamålen.kvarståendemodifiera deprecisera elleratt

principen det stiftelsenslagstiftning bygger ärNuvarande egetatt
skall medges ellerskattebefrielseavgörande förändamål är omsom

stiftelsen har ellermedgesskall kunnabefrielseoch oavsettatt egenom
i denstiftelseliggerförvaltning. dettaanknuten l att egnaen som

uppnå skattefri-ändamål skall kunnakvalificeradefrämjarverksamheten
bedriverjuridiskden förvaltashet hinder att personutan som enenavav

stiftelse inte självoch,okvalificerad verksamhet omvänt, att en som
skattebefriad på grundenbli denändamål inte kankvalificeradefrämjar

vissapraxis har emellertid gjortsändamål.främjar sådana 1förvaltarenatt
ellerförvaltas harstiftelsenfrån princip näradenna näravsteg av annan

subjekt självtnågottilleller äranknytning till kommun annat somen
helt frågan hur dessaförbigårTillsvidareinkomstskatt.befriat från
skallm.li. behandlas.donationsfonder Denkommunalastiftelser w-

i kapitel 16.ställetfrågan itas upp

Nuvarande regler bakgrundl5.2.2 och deras

skattebefrielse för,lagstiftning genomförts medgavs1942 års hadeInnan
allmännasamfund,vetenskapligasåvitt intresse, akademier,ärnu av

barmhärtighetsinrättningar, andrasjukvårds-undervisningsverk, och
fromma stiftelser och stipendiefonder.

principövergripandeårs skattekommitté1936 attAv somangavs
sådanainstitutioneromfatta andraskattefriheten inte borde än som

allmänna SOUtillgodoses detmåstefrämjade ändamål, som avannars
Enligt departe-modifierades uttalandet.54. propositionen1939:47 1s.
omfattar andraskattefriheten inteprincipenmentschefen borde attvara
vilka positivaområden, inomrättssubjekt verkarsådanaän som

ofrånkomliga mån de ickei deninsatser sidafrån det allmännas anses
46.överflödiga prop. 1942: 134enskildas initiativ befinnastack s.vare

tillräcklignaturligtvis inteformulerade principerSådana allmänt gav
vissa ändamål särskiltväljabordeledning. Kommittén ansåg utatt avman



128 Stiftelser SOU 1995:63

hög valör och privilegierad beskattningen.dem ställning vid Vidge en
utformningen sitt förslag till urval utgick frånkommittén dåvarandeav
regler. framhöll akademier, allmänna undervisningsverkDen att samt
sjukvårds- barmhärtighetsinrättningaroch kunde rubriceras anstaltersom
för främjande undervisning, barnuppfostran, sjukvård och hjälp-av arman
verksamhet medan andra fromma stiftelser och stipendiefonder
utgjorde institutioner på anstalt verkade försätt änannatsom samma
ändamål. Kommittén ansåg nämnda anstalter bedrev verksamhetatt en av
så kvalificeradhögt särställning för dem i beskattningshänseendeart att en

befogad och förslog anstalterna skulle kärnan omkringutgöraattvar
vilken skattefriheten i övrigt skulle byggas Förutom anstalterna bordeupp.
skattefriheten omfatta sådana penningstiltelser ftämjadesom samma
ändamål anstalterna eller med den skattekommittén föreslagnasom av-
fonnuleringen stiftelser hade till huvudsakligt ändamål främjaattsom-
vård och uppfostran barn, lämna understöd för beredandeattav av
undervisning eller utbildning eller hjälpverksamhet blandutövaatt
behövande.

Enligt kommittén överensstämde dess förslag i dessa delar ganska nära
med gällande På punkt föreslogs däremot utvidgning.rätt. en annan en
Enligt tidigare gällande lagstiftning vetenskapliga samfund frikalladevar
från skattskyldighet. Stiftelser, främjade vetenskaplig forskning,som var
däremot inte befriade från beskattning i de fall då de kundeutom anses
hänförliga till stipendiefonder. sådan ordningEn kunde enligt kommitténs
mening inte bibehållas. Akademier och allmärma undervisningsverk t.ex.
högskolor främjade inte endast undervisning vetenskapligävenutan
forskning. Från principiell synpunkt utgjorde detta enligt kommitténs upp-
fattning anledning utsträcka skattefriheten till stiftelseratt ävenatten avse
för främjande vetenskaplig forskning.av

Propositionen följde helt kommitténs förslag. ytterligarenästan En
utvidgning skedde dock. Med hänvisning till stiftelser ochatt samman-
slutningar med huvudsakligt ändamål under samverkan med militäratt
eller myndighet stärka rikets försvar hade blivit befriade frånannan arvs-
och gåvoskatt föreslogs stiftelser och föreningar med sådant ändamålatt
skulle befrias också från inkomstbeskattning a. 49. Departe-prop. s.
mentschefen i propositionen uttryckligen avstånd från tanken påtog att
utvidga skattefriheten till bl.a. teaterkonst, musik, bildande konster och
idrott a. 48.prop. s.

Någon ändring i sak intehar årsskett 1942 lagstiftning. Idagsenare av
gäller således alltjämt stiftelser, har till ändamål riketsstärkaatt attsom
försvar, främja vård och uppfostran barn, lämna understöd föratt attav
beredande undervisning eller utbildning, hjälpverksamhetutövaattav
bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, kan befrias frånatt
skattskyldighet. Genom lagstiftning 1991 har dock främjande nordisktav
samarbete lagts till de ändamål kan medföra skattebefrielse.som
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överväganden och förslagl5.2.3

intebegränsat. Vi haruppdragi inledningen vårtSom ärnämnts
ändamåltillskattefrihetenutvidgningdiskutera någonanledning att av

idrott.ellerkonst, litteraturkvalificerade,idag inte räknas t.ex.somsom
nuvarandenämligen dentvå frågor,bör vi inriktaställetI omoss

det be-eller ochändamål skall begränsaskvalificeradekretsen omav
till preci-möjligheterochkvarvarande ändamål finns behovträffande av

seringar.
berättigafortfarande skallvisst ändamålgällerdetNär avgöra ettatt om

aktualitet i dagenshand ändamåletsi förstaskattebefrielse dettill är
fortfarande0rd detmed andraFrågansamhälle bör ärprövas. omsom

motiverarskattefrihetsgrundenintresseochsådant behovfinns ett somav
aspekt detinkomstbeskattningen. Enförmånsbehandling vid somannanen

för missbruk,gäller riskenuppmärksammaanledningfinns t.ex.att
täckmantelaktuella ändamålet användsdetmissbruk i den formen att som

förtjänt skatteförmåner.inteför verksamhet är aven som
i 6ändamål i dag räknas 7 §deaktualiteten hosdet gällerNär som upp

undervisning elleruppfostran bam,vård ochförsvaret,SIL avmom. -
nordisktvetenskaplig forskning ochhjälpverksamhet,utbildning,

alltjämtde bärshävdasvårtsamarbete det än ettattannatär att avupp-
infördes grunder fördestyrkaallmänintresse när somsomsammaav

för sig inte innebära de bördock i ochskattebefrielse. behöverDetta att
kan förhålla sig så behovet ellerskattefrihetsgrunder. Detbehållas attsom

stiftelsemedeländamål just harvisstfrämjaintresset att ett genomav
försvararändamålet inte längre sin platsså mycketminskat att som

iutgångspunkt de uppgifterskattebefrielse. Medsärskild grund för om
stiftelseutredningensfinns i materialstiftelsebildningarstiftelser och som
undersökningarkompletterande skall i detframkommit vid våraeller

ändamålens aktualitet.olikadeföljande försöka bedöma
risken förbeaktasaspekt bör är, nämnts,En som nysssomannan

stiftelseför-enligtstiftelserexempelmissbruk. finnsDet att som
forskning ellerexempelvis vetenskapligordnandet har till syfte främjaatt

medelutnyttjatsbehövande i själva verkethjälpverksamhet bland ettsom
tänkas någottransaktioner. skulle kunnaför skatteundandragande Det att
beskaffenhetsin inriktning ellernågra ändamål på grund äreller av

så fall bordevilket iför sådant missbruk,särskilt ägnade användas ettatt
behålla sinskalländamålet i frågabeaktas övervägernär man om

uppgifterfått framskattefrihetsgrund. Vi har emellertid inteegenskap av
ändamålhävda något visst bestämtstöd för ärattatt mersom ger

övervägandenövriga. Vid deriskabelt från missbrukssynpunkt än som
bedömninguteslutande vårdet därförredovisas i det följande ettär av

fått fälla utslaget.aktualitet harändamåls som
ändamålvisstleder till slutsatsenmån dessa övervägandendenI att ett

finnsfrågan detför skattefrihet uppkommerbehållas grundbör omsom
bestämmelsen.den aktuellamöjligheter preciserabehov och i så fall att

gränsdragningsproblemuppmärksamma devi anledningSärskilt har att
naturligtpraktiska tillämpningen.uppkommit vid den Detkan ha ärsom

5 15-0773
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sådana problem uppkommer i bygger påatt vissaett system attsom
erkänt allmännyttiga ändamål pekas kvalificerade medan andraut som
inte tillerkänns denna egenskap. Särskilt påtagliga kan svårigheterna bli

det gäller så allmänt beskrivna ändamål uppfostrannär barn ochsom av
utbildning. ändamålDessa medför till skattebefrielse medanrätt
däremot sådana ändamål religion, politik och idrott i sig inte räknassom

kvalificerade. kan frågaMan sig vad gäller beträffandesom som en
uppfostran eller utbildning eller mindre starkt inriktad på justärsom mer
religion, politik eller idrott.

den följandeSom genomgången kommer illustrera skulle detatt utan
tvivel värde från praktisk synpunkt kunna de avseddaattvara av ge nu
rekvisiten exakt utfonnning. Mot detta praktiska intresse bören mer
emellertid aspekt. har visat sigDetvägas nuvarandeatten annan
bestämmelser, med sina allmänt hållna beskrivningar de olikaav
ändamålen, har möjligheterpraxis följa med samhällsutvecklingengett att
och tid efter tolkningen till förhållanden.ändradeatt annan anpassa
Risken finns exakt utformning får låsningseffekter i sigatt en mer som
inte önskvärda.är

det gäller den författningstekniskaNär utformningen skattefri-av
hetsgrundema finns anledningdet redan här anföraatt över-en annan mer
gripande synpunkt. ändamål kvalificerar för skattefrihetDe har valtssom

lagstiftaren därför de i särskilt hög grad värdefulla frånut att ansettsav
allmän synpunkt. Formellt har emellertid något krav allmännytta inte
kommit till uttryck vid sidan de allmänna begreppen uppfostran,av
utbildning Enligt vår uppfattning har det värde i lagtextenetc. ett att
uttryckligen förutsättningen för uppfostran, utbildningatt att etc.ange en
skall kvalificerad verksamheten framstår allmännyt-är attanses som som
tig. Därigenom frånsätter skattebefrielsegränsytterstaman en som
utesluter utbildning inriktad bara på Sällskapsspel,t.ex. ären som
hobbyverksamhet e.d. Genom uttryckligen hänvisa till kravetatt
allmännytta får också anknytning till reglerna för ideellaman en
föreningar, vilket innebär vid tillämpningen stiftelsereglemaatt man av
kan få viss ledning den praxis utvecklats inom föreningssektom.av som

dessaAv skäl förordar vi uttryckligt krav allmännytta förs in iatt ett
den bestämmelse de kvalificerade stiftelseändamålen.avgränsarsom

Vid den följande genomgången behandlar först de särskilda i 7 §
6 SlL uppräknade stiftelseändamålen. Vidare diskuterar be-mom.

Övrigahandlingen sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar. i 7 §av
6 SlL uppräknade subjekt behandlas först i kapitel 25.mom.

Stärka rikets försvar

egentligenDet två särskilda rekvisitär skall uppfyllda för attsom vara en
stiftelse skall bli skattebefriad på den grunden den har till syfteatt att
stärka rikets försvar. Verksamheten skall ske i samverkan med myndighet

militär myndighet eller civil myndighet har någon uppgiften en som-
inom totalförsvaret och den skall gå på direkt stärka försvaret.ut att-
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framgårmyndighetmilitär ellersamverkan medKravet avannan
försvaretskall stärkadirektverksamhetenpåmedan kravetIagtexten att

49.1942:134förarbetena prop.utläsaskan s.ur
orsakat någrainterikets försvar harstärka störreSkattefrihetsgrunden

totalför-sammanhangetiförsvaretgränsdragningsproblem. Med avses
verk-konstaterasvårigheternågrai regel intehar attDet mött omsvaret.

Vadeller inte.myndighetmedi samverkansamheten skett menassom
svårarevarit någotharförsvaretdirekt skall stärkaverksamhetmed att en

innebördenframgådock ärförarbetena attprecisera. Av attatt synes
direkt konkretinnebärdenskall sådanverksamhetstiftelsens att envara

formerindirektamedan däremotförsvaret,förstärkning avmerav
stiftelserbeskattningHagstedt,utanför Omlämnasförsvarsfråmjande av

256.s.
tabellkartläggning 1979:4se DsJuvid sinfannStiftelseutredningen

ochsammanlagt 12 073försvarsstiñelser avregistrerade1.1.1 13 upp-
000. Vidtill totaltstiftelser 20 av 51sådanadet totala antaletskattade
län understiftelser i fyraoch nybildaderegistreradeundersökningvår av

hade anmältsperiodendet undersigvisade dettiden 1982-1988 att en
rikets försvar.stärkasyftehade tillenda stiftelse attsom

fåtal stiftelserdet finns barapåuppgifter pekar ettDessa att som
reservationskattefrihet.för Enbehandlade grundendenomfattas av nu

omfattade intetillsynslagenenligtAnmälningspliktendockbör göras.
intefinnsföreningar. Detideellaförvaltades bl.a. ettstiftelser avsom

osannolikt dessa iinteoch detförsvarsföreningarobetydligt antal är att
stiftelser.betraktao.d.fonderutsträckning förvaltar ärviss att somsom

Även kunnaosäkerhetsmomentdettamed beaktande anser ossav
försvar i dagriketsstärkaskattefrihetsgrundenkonstatera äratt av

bakgrund detdennaMotför donatorema.mycket begränsat intresse är
skattebefri-grund förändamålbehålla dettaförsvarligtknappast att som

frånbefriade skattskyldighetstiftelser i dagbefintligaelse. de ärFör som
skattefrihet åstadkommaskan fortsattförsvarsstiñelser,egenskapi sin av

övergångsbestämmelse.med en

Vård uppfostran barnoch av

grund krävsskatt dennastiftelse skall befrias frånFör attatt en
uppfostran.ellergår vårdriktar sig till barn ochverksamheten ut
förarbetena.iförklaratsgrundläggande begrepp har inte närmareDessa

tillämpningssvårigheter detdet knappast uppstått några närdet harTrots
sammanhangi dettavård. Med barnbam ochgäller begreppen avses

föräldra-och kap. l §år jfr bl.a. kap. 2 § 7inte fyllt 18 6den som
in i det, dvs.normalt läggsförstås vadMed uttrycket vårdbalken. som

omfattningrekreation i normalföda ochtillhandahållande husrum,av
Hagstedtoch kontroll barnetsutövande tillsyn översamt person a.a.av

261.s.
vissaoch har vållatoklartuppfostran gräns-Begreppet år mer

hänföras sådantill uppfostranhand tordedragningsproblem. förstaI
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utveckling barnet normalt handhas föräldrarna då barnet underav som av
sina uppväxtår får grundläggande kunskaper och färdigheter Hagstedt a.a.

261. Med uttrycket förstås såväl andlig fysisk fostran. skattefri-s. som
heten dock inte så vidsträcktär den omfattar alla slags fostrandeatt
verksamheter med bam. Utanför lagens begrepp har fallit verksamhett.ex.
med övervägande religiös, politisk eller idrottslig inriktning. Det tycks

i praxis lagt krav allsidighet i verksamheten somettsom om man
exempel på fall där detta krav uppfyllt kan från praxisansetts senare

RÅ 1975 Aa 407-409,nämnas gällde drift ungdomsgård medsom av en
verksamheten RÅinriktad på främja vegetarisk livsföring ochatt 1979

RÅ1:75, gällde nykterhetsverksamhet bland barn; i 1982 1:12som
godtogs däremot inte utbetalning premier och belöningar för insatserav
inom ungdomsidrotten vård och uppfostran.som

Den behandlade skattefrihetsgrunden alltjämt intenu ettsynes vara av
obetydligt intresse för donatorema. Stiftelseutredningen fann se DsJu
1979:4 tabell 1.1.1 405 registrerade stiftelser med detta syfte och
uppskattade det totala antalet stiftelser med denna inriktning till 1 600.
Även vid vår undersökning registrerade och nybildade stiftelser i fyraav
län fann vi antal stiftelser med syfte främja vård ochett uppfostranatt av
barn, nämligen stiftelser15 med enbart detta syfte och stiftelser20 med
detta syfte vid sidan andra.av

Vi bedömningen den behandladegör skattefrihetsgrundenatt inte harnu
förlorat i aktualitet och det inte heller i övrigt finns skälatt avskaffaatt
den. Som framgår det gällande skulle det i och för sigsagt rättav om

värde bestämmelsen kunde preciseras, inte minst det gällervara av närom
begreppet uppfostran. V1 har emellertid funnit varje försök tillatt
precisering leder till gränsdragningsproblem. Vi förordar därförnya att
skattefrihetsgrunden behålls oförändrad.

Undervisning eller utbildning

Begreppet undervisning eller utbildning har inte preciserats i lagtexten.
Eftersom ändamålet de vanligasteär har denna obestämdhetett orsakatav

del gränsdragningssvårigheter vid tillämpningen.en
Det framgår förarbetena avsikten skattefriheten skulleatt attav var

omfatta endast understöd till sådan undervisning eller utbildning som var
jämförlig med den meddelades vid allmänt undervisningsverk sesom
redogörelsen i avsnitt l5.2.2 SOU 1939:47 och55 Hagstedtsamt s. a.a.

264 f.. Med begreppet allmänt undervisningsverk avsågs privats. en
anstalt för undervisning bedrevs med visst offentligrättsligt inslag ochsom

något vinstsyfte för Hagstedtutan ägaren f..248 En relativt snäva.a. s.
tolkning begreppen undervisning och utbildning avsågs således. Skatte-av
domstolarna följde länge denna restriktiva linje. I tids praxis harsenare
emellertid begreppet vidare tolkning. betydelsefulltgetts Etten steg mot

utvidgad tolkning begreppet undervisning eller utbildningen mer av togs
serie RÅavgöranden från åren 1978 och 1979 1978 Aa 253-genom en

RÅ266 och 1979 1:1. I rättsfallen blev antal stiftelser; hadeett tillsom
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lärare,forskare,bl.a. journalister,stipendier tilländamål dela utatt
befriade fråntill utlandet,för studieresorskådespelareochregissörer

Regerings-åberopadeställningstagandeTill stöd för sittskattskyldighet.
varit restriktivpraxistidigarefrån 1979i referatet ävenatträtten om

undervisningen ellerpånågot kravuppställtinte hatorde attman
Regeringsrättenformer.institutionellaiskulle ha skettutbildningen

undervisningbegreppetmöjligtdet intevidare avgränsaanförde attatt var
Studieformer. Detämnesurval ochkriterierutbildning medeller varsom

konkreti-gradenfastamöjligtRegeringsrättenenligtdäremot att ta av
vid lämnandeförfarandetochomfattningstudiernasgälldesering detnär

viktansågs detdet största attdet gälldeunderstöd. När vara avsenareav
inte någotsåledesochsjälv tillbidragstagarenutbildningen kom nytta

vinstintresse.enskilt
RÅ 1992från 1992avgörandebekräftasi praxisUtvidgningen ettav
främjatill syftehadestiñelse,rördeRättsfallet attref. 77. ensomen

betalaungdomsidrotten främstutveckling att utoch sundstark genomav
Stiftelsenungdomsledare.utvecklingutbildning ochstipendier för av

kvalificeradeochtill förtjäntaprövning bidragdelade efter utnoggrannen
utbildning.ochkurserexempelvis studieresor,ungdomsledare för annan

stipendier stiftelsen deladedekonstaterade helt kortRegeringsrätten att
utbildning ochförför ochvarit avseddahuvudsakligen använts attut

skattskyldighet.begränsadföruppfyllde kravendärförstiftelsen
långt frånsig ganskapraxis ha avlägsnatavgörandenMed dessa synes

Innebördenavsedd.börjantolkning frånrestriktivaden av nuvarsom
i principunderstöd tilldenområdet tyckspågällande närmast atträtt vara

undervisning ellerrubricerasverksamheter kanalla slags somsom
stiftelsenunderstödjandeskattefrihet för denmedförautbildning kan

under betryggandeskerbidragutdelningenunder förutsättning att av
former.

Ändamålet hosde vanligasteutbildningundervisning eller är ett av
tabellDsJu 1979:4Stiñelseutredningen fann sede befintliga stiftelsema.

ändamål ochsyfte främja dettaregistrerade stiftelser med1.1.1 1 300 att
Även bland600.sådana stiñelser tilldet totala antalet 4uppskattade

utbildning deundervisning ochnybildade stiftelser främjande ettär avav
underAv 414stiftelseförordnandena.föreskrivs ivanligaste ändamål som

syftetillhade 85registrerade stiftelsernybildade ochtiden 1982-1988 att
Ändamålet utbild-undervisning ellerundervisning och utbildning.främja

idonatoremaförbetydande intressening således alltjämt vara avsynes
landet.

förlorat sinsåledes inteskattefrihetsgrunden harbehandladeDen nu
däremotkanavskaffa den.inte något skäl Detaktualitet och vi kan attse

utbild-undervisning ellertolkning begreppetifrågasättas deninte avom
alltförfåttharmedfört begreppetning gjorts i praxis harhar att ensom

i in-preciseringardärför finns behovomfattning och detvid ettatt av
Å berörts,tidigareredansidan finns det,syfte. andraskränkande som

medför lättpreciseringinskränkning. Enockså skäl talar mot enensom
undervisning ellerpraxis. begreppetGenomönskvärd låsninginte attav

praxis haftharpreciserat i lagtextenutbildning inte har varit närmare
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utvecklingen, vilket varitden fortgåendesig tillattutrymme avanpassa
utbildningen.särskilt värde på sådant områdeett som

beskriva deni positivaTill kommer det svårtdetta är termeratt att
skattefrihetsgrunden.utbildning skall omfattasundervisning eller avsom

gjordes till allmänna undervisningsverkanknytning i förarbetenaDen som
blir falletalltför begränsning.leder till Detsammasnäv om manen

utbildning vid grund-,till undervisning ochbegränsar begreppet gym-
till studiestöd.eller till utbildning Ettnasie- och högskola rättsom ger

negativt på såutbildningsbegreppetalternativ försöka preciseraattvore
utbildningsformer inteunderstöd till vissa be-detsätt att attangavs

dock knappast lättare utformarättigade till skattebefrielse. Det är att en
tillfredsställandeundantagsbestämrnelse påsådan sätt.ett

avsnitt föreslagit uttryckligt krav påVi har i inledningen detta att ettav
in i bestämmelse vilka ändamål kanallmännytta förs den som anger som

sådant övergripandeskattebefrielse. Redan kravmedföra ettgenom
inte bör kvalificeradevissa utbildningaråstadkommer att varaman som

ändamålskattebefrielse utbildning förför är attt.ex. som anse som-
hobbyverksamhet fallerutbildning utanförotillbörliga och för ren -

vi på grundskattefrihetsgrunden. såLängre än gräns-ossanser av
dragningssvårighetema inte kunna gå.

I-üälpverksamhet bland behövande

skattebefrielse uppställs i lagtexten två krav: det skall frågaFör vara om
sig till behövande.hjälpverksamhet och denna skall rikta

först hjälpverksamhet kan denna utfonnaddet gäller kravet påNär vara
på olika kan bestå i ekonomiska bidrag engångsbidrag ellerDensätt.
periodiska form,utbetalningar eller hjälp i fri bostad, kon-t.ex.annan
valescentvård eller liknande slag Hagstedt 274.tillsyn a.a. s.annan av

utbetalning bidrag hjälpverksamhet endastEn har utgöraansettsav om
bidraget ekonomiska standard från den nivåhöjaär avsett att mottagarens

han betraktas till drägliga ekonomiskadär behövande för-som upp
hållanden eller förbestrida uppkommenär avsett att mottagarenen
nödvändig kostnad tillfällig inköp glasögon. bidra-t.ex. Omnaturav av

tillgodoser sådana primära behov kan hjälpverksarnhetänarmatgen en
inte föreligga Hagstedt 275.anses a.a. s.

Innebörden begreppet behövande har inte berörts i lagstiftningensav
förarbeten. också detta begrepp har orsakatDet är gräns-mestsom
dragningsproblem vid tillämpningen. praxis har godtagit hjälp-I man
verksamhet till förmån för andra dem direkt nödlidande.även än ärsom

existensminimum tidigare tillämpats i skattesamrnanhangDet har intesom
utgjort någon inkomstgräns. vid sidanPersoner lågövre som av en
pension har hañ kapitaltillgångar inte obetydlig avkastninggettsom en

RÅhar dock inte behövande. sammanfattadesI 1981 1:28ansetts som
innebörden begreppet behövande så det krävs den äratt attav som
föremål för mindreverksamheten bemedlad och det föreliggerär att ett
angeläget hjälpbehov.
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vanligastealltjämt deskattefrihetsgrundenbehandlade ärDen ett avnu
redovisatsärskiltStiftelseutredningen har intestiftelsema.ändamålen hos

behövande. 1hjälpverksamhet blandändamålstiftelser med utövaatt
stiftelserredovisatshar docktabell 1.1.11979:4kartläggningen se DsJu

registreradeStiftelseutredningen fann 4462ändamål.med sociala
antalet sådanauppskattade det totalaändamål ochmed socialastiftelser

stiftelsersamtligamotsvarade 18vilkettillstiftelser 9 400, procent avca
i landet.

stiftelser fannregistreradeochnybildadeundersökningVid vår 414av
behövande. Avhjälpverksamhet blandsyftehade till100 utövaattsom

ändamål ochendabehövandehjälpverksamhet blandhadedessa 69 som
tycks såledeseller flera andra. Detändamål vid sidandetta31 ett somav

skattefrihetsgrund kvarstår.för dennasidaintresset från donatoremasom
sökt sigsociala området tycks hainom detverksamhetStiftelsemas nya

hjälp-exempelEttsig till ärochformer mottagargrupper.vänt nya
u-landsbistånd.verksamhet i form av

behållitskattefrihetsgrund hardennaVi kan således konstatera ävenatt
skulle i ochinteavskaffa den kan Detskälsin aktualitet. Något att se.

tillämpningenunderlättakunnaför sig önskvärt att genom envara
emellertid exaktRiskenbehövande.precisering begreppet är att merenav

tolkningen tillhindraochutvecklingenlåsadefinition skulle att anpassas
tillfällen ivid olika gällandestandardkravoch ärde trygghets- sam-som

RÅ skattefrihets-Vår slutsats1:28.1981 ärhället jfr nyssnämnda att
behållas ändring.behövande börblandhjälpverksamhetgrunden utan

Vetenskaplig forskning

inte förklaratsforskning harvetenskapligVad med närmaresom menas
intedet orsakat någraskattefrihetsgrund hari förarbetena. Denna trots

tillämpningen. liggerpraktiskavid den Detgränsdragningsproblemstörre
det skallbegränsning redan i lagens kravbetydandenämligen att varaen

vetenskap tordevetenskaplig forskning. Somfråga främjandeettom av
motsvarandehögskolor ochvid akademier,första hand verksamheti anses

inte fåttSådana verksamheterHagstedt 281.institutioner somaa. s.
liknandeSpiritism ochastrologi,erkännande vetenskapallmänt etex.som
mening.ivetenskaplig forskning lagrummetsinte godtagitshar som--

godtagitsdelrad gränsfall därkategorier finnsMellan dessa två enen
RÅ andra intemedanref. 45numismatik, 1944vetenskap t.ex.som

sammansättning ochfödansmänskligaforskning dengodtagits t.ex. om
RÅ Fi 1396.vegetarisk livsföring, 1955

vetenskapligstiftelsen självFrämjandet kan ske utövarattgenom
verksamhet.till sådanbidragden lämnarforskning eller attgenom

forskarstipen-vetenskaplig forskningfrämjandeTypiska former för ärav
vetenskapliga bibliotekvetenskaplig produktion,tilldier, bidrag litterär

till forskare,forskning, belöningarförutrustning behövsoch teknisk som
tilloch bidragvetenskapligtifinansiering professur ämneettav en

museiverksamhet.
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betydelseDet för skattefriheten forskningen inriktadär utan ärom
gmndforskning eller på målforskning. Forskning det slagetren av senare

kan dock så förknippad med visst företags eller vissnära ettvara en
branschs verksamhet stiftelsen den grunden blir beskattad Hagstedtatt

283, rättsläget emellertid inte helt klart.ära.a. s.
Till vetenskaplig forskning hänförs enligt uttalande i förarbetenaett

kulturminnesvården prop. 1942:134 48. Uttrycket kultunnin-även s.
nesvård torde dock få tolkas tämligen inskränkt. Hit bör räknas endast
sådan kulturrninnesvård har till ändamål bevara och säkerställaattsom
föremål för forskning och därmed står museiverksamhet Hagstedtnära

284. Från praxis kan förening, hade inrättatnämnas att etta.a. s. en som
sini hembygdsgård och arkiv och samlingar ansågs hamuseum vars

betydelse för svensk folklivsforskning, ansågs främja vetenskaplig forsk-
RÅ RÅning Fi 856. sammanhanget1972 I kan också rättsfalletnämnas

1987 Kajsa och Olle14 Nymans kulturstiftelse belyser denot. som
svårigheter ibland kan uppkomma dra sådanmellanatt gränsensom
kulturrninnesvårdande verksamhet kvalificerad vetenskapligärsom som
forskning kulturell verksamhet.och annan

Ändamålet främja vetenskaplig forskning de vanligast före-äratt ett av
kommande hos stiftelsema och torde det betydelsefullamestvara om man

till det sammanlagda kapitalet hos de stiftelser främjar dettaser som
ändamål. själva verket har flertalet de stiftelsemal just tillstörstaav
ändamål främja vetenskaplig forskning, eventuellt vid sidan andraatt av
ändamål. undersökning visarVår dock variationen mycketatt är stor;

omfattar allt från de stiftelsema i landet till småstörstagruppen
kommunförvaltade donationsfonder. Lika variationen det gällerärstor när
slaget forskning främjas.av som

Stiftelseutredningen fann se DsJu 1979:4 tabell 1.1.1 registrerade427
stiftelser med syfte främja vetenskaplig forskning och uppskattade detatt
totala antalet sådana stiftelser till Vidl 000. vår undersökning av
nybildade och registrerade stiftelser fann vi vetenskaplig forskningatt var
det vanligaste ändamålet bland dessa stiftelsen de undersöktaAv 414
stiñelsema hade till144 ändamål främja vetenskaplig forskning. Föratt
107 dessa forskning det enda ändamålet.av var

Ändamålet främja vetenskaplig forskning således betydandeatt är av
intresse för donatorema i landet. Med hänsyn till ändamålets aktualitet
och den betydelse stödet från stiftelsema har för forskningen i landet bör
det inte komma i fråga avskaffa denna skattefrihetsgrund.att

Nordiskt samarbete

Främjande nordiskt samarbete infördes särskild skattefrihetsgrundav som
så år Tidigare1991. kunde RSV med stöd § sjättesent 7 6som av mom.
stycket SIL jämfört med nionde7 § 5 stycket lag ettmom. samma genom
särskilt dispensbeslut jämställa stiftelse eller ideell förening,en en som
hade till syfte främja nordiskt samarbete, med andra stiftelser medatt
kvalificerat ändamål och på det befria den från skattskyldighet.sättet
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erfarenheternågraskattefrihetsgrund finns det inteBeträffande denna
dispenserharfrån RSVinhämtatsdomstolspraxis. Enligt vadfrån som

dispensbe-gällandefåtal fall. tidigarestiftelser endast i Denför ettgetts
det möjligtsyftat främst tillursprungligen hastämmelsen torde göraatt

1963:6.skattskyldighetföreningar från sevissa ideellabefriaatt prop.
dispensbe-dockföreningar infördes harför ideellareglernaSedan de nya

föreningarnaförsjälvständig betydelsehaft någonknappaststämmelsen
enligt förarbetenafrämjar nordiskt samarbeteföreningareftersom de som
allmännyttighets-vidaremed stöd detbefrias från skattbör kunna av

73-74.infördes 1976772135då sebegrepp s.prop.som
sannolikhetmed allnordiskt samarbetefrämjaStiftelser med syfte äratt
särredovisatkartläggning intevid sinStiftelseutredningen harovanliga.

dendock inteuteslutermed detta syfte. Detstiftelsenågon att av
inkluderatändamål kan haannatutredningen redovisade restposten

tabell 1.1.1.1979:4med detta syfte se DsJustiftelsernågon eller några
stiftelser i fyra lännyregistreradenybildade ochundersökningVid vår av

rubricerassäkerhet kanstiftelse syfte mednågoninte träffathar vars
samarbete.nordisktfrämjande avsom

formbehållas i sin nuvarandeskullenordiskt samarbeteändamåletOm
vålladet kommerskattebefrielse kan det befarasgrund för attattsom

tillämpningen. Uttrycketpraktiskai dengränsdragningssvårigheter
ingen begränsning.och Manmycket obestämtnordiskt samarbete är anger
främjas;skall det enbartsamarbetevilket slagsfrågar sig ärsom

ekonomiskt samarbeteeller kankulturella planetsamarbete på det även
19-21bestämmelsen 1963:6närmastgodtas örarbetena tillF prop. gers.

föga ledning.
mellan precisera grundenstår valetbakgrunddennaMot närmast att

behov skattebefrielseoch låta eventuelltdeneller helt slopaatt av
dispensregeln. Med hänsynkapitel 24 föreslagnatillgodoses den igenom

stiftelsemas del förordar detbetydelsen förtill den ringa praktiska
möjligen befriade frånstiftelser i dagalternativet. deFör ärsomsenare

bibehållaspå den aktuella grunden kan skattefrihetenskattskyldighet
övergångsbestämmelse.genom en

ukvårds- och barmhärtighetsinráttningar

barmhärtighetsin-Sjukvårdsinrättningar inte bedrivs i vinstsyfte ochsom
förmånsbehandlade vidrättningar till de subjekt sedan länge varithör som

oklarhetbeskattningen. fortfarande i väsentliga delardet råderTrots om
års lagstiftningbegreppens innebörd. förarbetena till 1942avsedda Av

privata inrättningardrog det skulle frågaHagstedt slutsatsen att vara om
tillgodoseeller kommun skullemed ändamål det slag statett omav som

framgåansåg det ocksåinte gjorde detta överflödigt.privata insatser Han
former denunder sådanaförarbetena verksamheten skulle utövas attattav

på någon formdetta skulle ligga bl.a. kravkonstituerar anstalt. l etten
Verksamheten måsteinslag Hagstedt, 250.offentligrättsligt a.a. s.av

Ävensubjekt. ligger tilldrivas detnaturligtvis särskilt näraettav om
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verksamhet det slag det här fråga bedrivshands äratt anta att av som om
stiftelse eller möjligen ideell förening, finns det inte någotenav en

formellt krav beträffande associationsformen.
verksamheten förovisst vilka krav i övrigt ställs denDet är attsom

kvalificera för skattebefrielse. Beträffande barmhärtighetsinrättningarskall
i verksamheten verkligentorde fordras de tillgodoses haratt personer som

ekonomiskt Någotbehov detta Hagstedt 253. motsvarande kravav a.a. s.
gäller däremot inte i fråga sjukvårdsinrättningar. begränsandeEnom
faktor det uttryckliga villkoret sjukvårdsinrättning inte fårdockär att en
bedrivas i vinstsyfte. Hagstedt har antagit utgången i äldre rättsfallatt ett
RÅ Fi 687, där aktiebolag vägrades skattebefrielse för sjuk-1937 ett
vårdsverksamhet, berodde på vinstsyñe presumerades. latt ett ett

redovisasförhandsbesked, i Skattenytt 1995 78-79, har Skatte-som s.
RÅdock med hänvisning till två andra äldre rättsfallrättsnämnden 1937

RÅFi Fi båda gällde skatteplikt för fastighet,321 och 1963 1857, som
aktuella reglerna.konstaterat aktiebolag kan omfattas de latt av samma

för uppfattningenförhandsbesked stannade nämndens majoritet att
verksamheten skattemässigt bedömaskattebefrielse utesluten ärär attom

vår uppfattning tolkning ifrågasättas,rörelse. Enligt kan denna starktsom
både till den historiska bakgrunden och därför den skullemed hänsyn att
innebära för tillämpning den aktuella bestämmelsenatt utrymmet en av
i praktiken blir i det obefintligt.närmaste

Beträffande båda slagen inrättningar finns det skäl övervägaattav en
ändring nuvarande bestämmelser.av

barmhärtighetsinrättningarVad först gäller framstår själva uttrycket
otidsenligtså redan det kunde motivera ändring.attsom pass en

Huvudfrågan emellertid det överhuvudtaget befogat behållaär är attom
denna Möjligheternaskattefrihetsgrund. för aktiebolag eller ekono-ett en
misk förening uppnå skattebefrielse i egenskap barmhärtighetsin-att av
rättning i praktiken utomordentligt Ideella föreningarbegränsade. skulleär
i för drivaoch sig kunna tänkas sådan verksamhet de kan klassasatten

barmhärtighetsinrättningar för dem tillgodoses behovetsom men av
skattelindring i tillräcklig utsträckning de generella reglernagenom om

Ävenskattebefrielse för ideella föreningar. beträffande stiftelser kan det
praktiska behovet den diskuterade skattefrihetsgrunden starkt ifrågasät-av

med hänsyn till förekomsten den behandlade grunden hjälp-tas av nyss
verksamhet bland behövande. Vår bedömning skattefrihetsgrundenär att
barmhärtighetsinrättning självständigknappast har någon betydelse vid
sidan andra skattebefrielse därförregler och den bör slopas.attav om

frågaI sjukvårdsinrättningar utgångsläget delvis Enligtär ett annat.om
uppgifter från Socialstyrelsen bedrivs den enskilda sjukvården till omkring

tredjedel stiftelser. betyderDet med andra ord den delenstörreatten av
bedrivs något subjekt. Genom det uttryckliga kravet i 7 § 6annatav

på verksamheten skallSIL bedrivas vinstsyfte begränsasatt utanmom.
dock kretsen subjekt kan komma i fråga för skattebefrielse.av som

från de ideella föreningarna, tillgodoseddaBortsett ändå årsom genom
de generella reglerna skattebefrielse för sådana föreningar, finns detom

för andra juridiska stiftelserringa bedrivaett utrymme än attpersoner en
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medföra tillvinstsyfte kansådan sjukvårdande verksamhet rättutan som
skattefrihetsgrundsidan dennastiftelserna kan å andraskattebefrielse. För

under någonnormalt inte inordnasbetydelse. Sjukvård kanväsentligha
för stiftelseri dag gällerskattefrihetsgrunderde generella somav

vård barn ochmöjligen hänföras underbarnsjukvård kan dock av
betraktai undantagsfallsjukvård kan kanskespeciellt inriktad attvara

behövande.hjälpverksamhet blandsom
vinstsyftestiftelser bedriver sjukvårduppfattning deVår är utanatt som

skattebefrielse. Fråganuppnåmöjlighetfortsättningen bör hai attäven
föreslårhittills. Wpådock tekniskt lösasbör sätt än attett annat

sjukvård i ställetochsjukvårdsinrättningbegreppet tasutmönstras att
skattebefrielse.kvalificerar förför stiftelsemas delde ändamålbland som

förhållanden denunder sådanaverksamheten bedrivs utgörNär att
regel-ofta eller kanskevilketnäringsverksamhet rörelseegentlig -

skattebefrielse regleras detillkommermässigt fallet atträttenär av-
inäringsverksamhet behandlatkvalificeradbestämmelser somom

verksamheten undantas frånbetyder intäkternakapitel 14. Det att av
bedrivsförutsättning verksamhetenbeskattning underendast att utan

framstår kommersiellaintelångsiktigt vinstsyfte och på villkor somsom
något okvaliñcerat ändamålförutsättning inteunder dessutom attsamt

verksamheten.främjas i
ideella föreningarendast stiftelser ochinnebär såledesVåra förslag att

den grunden deuppnå skattebefrielsekunnakommer attatt genom-
bidragregi eller tillverksamhet isjukvårdande genom annansegen

sjukvård.främjarverksamhet -

Fullföljdskravet15.3

15.3.l Inledning

Vårai avsnitt l0.2.l.En redogörelse för regler har lämnatsnuvarande
förslag i sammanfattasavsnitt kan, såvitt de berör stiftelsema,10.3.2
enligt följande.

avkastningBegreppet

tillgångar interealisationsvinsterLöpande avkastning och på som-
avkastning vidhör till egentlig näringsverksamhet räknas som

tillämpning fullföljdsrekvisitet.av
ovillkorligenSådan egentlig näringsverksamhetinkomst somav--

skall beskattas inte avkastning.räknas som
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Användningsgrad m.m.

skälig del avkastningen skall användas för kvalificeradeEn av--
ändamål huvudregeln.

minstSkälighetskravet skall alltid uppfyllt 80 procentanses om av-
den nominella avkastningen under period omfattar be-en som
skattningsåret och fyra föregående beskattningsårende harnärmast

för kvalificerade ändamål garantiregeln.använts

Vi har intäkter nämligen intäkterlämnat vissa skattefriöppet om av-
näringsverksamhet isationsvinster tillgångar ioch real sådan verksamhet
främst fastigheter vissa skattefria tillskott skall räknas isamt -

.avkastningen eller Vidare lämnades det möjligt läggaöppet är attom
real inkomstberäkning i garantiregeln.ett moment av

överväganden15.32 och förslag

Nuvarande för skattebefrielse kan, tidigare berörts, sägassystem som
bygga på principen det allmänna avstår från sitt anspråk på beskattaatt att
vissa inkomster under förutsättning dessa inkomster används för sådanaatt
ändamål användningen kan godtas alternativ till beskattningen.att ettsom

konsekvensEn detta kravet på fullföljd bör omfatta desynsätt är attav
intäkter kan undantas från beskattning däremot inte de intäktersom men

ovillkorligen skall beskattas.som
Från den angivna utgångspunkten skulle det motiverat låtaattnu vara

fullföljdskravet omfatta intäkter kvalificerad näringsverksamhetav
eftersom dessa intäkter enligt förslaget i kapitel skall kunna14 undantas
från beskattning. Emellertid finns det för stiñelsemas del starka skäl som
talar sådan tillämpning fullföljdskravet. Kravet skullemot en av
naturligtvis inte rikta sig bruttointäktema skullemot utan avse an-
vändningen verksamhetens överskott. verksamhetFör skallattav en anses
kvalificerad fordras emellertid enligt kapitel 14 den bedrivsatt utan
långsiktigt vinstsyfte. detta ligger i principI verksamheten på sikt inteatt

Ävennågot överskott. överskott skulle uppkomma enstaka år fårger om
det således förutsättas utjänming sker tiden. dennaMotöveratt en
bakgrund framstår det inte motiverat låta inkomsten verksam-attsom av
heten omfattas fullföljdskravet. användningskravEtt omfattade deav som
enstaka överskotten skulle i själva kunnaverket få hämmande effekter.
Till det sagda kommer sådant krav allvarligt skulle försvåra in-att ett
förandet realt i den s.k. garantiregeln, vilket just förett momentav
stiftelsemas del skulle påtaglig nackdel. anfördaAv skäl för-vara en nu
ordar intäkter kvalificerad näringsverksamhet hålls utanför full-att av
följdsbedömningen.

Det här intäkter kvalificerad näringsverksamhetsagts ärsom om av
tillämpligt också på de fall då fastighet används på sådantett sätt atten
användningen kvalificerad näringsverksamhet se slutet på avsnittutgör
14.2. de avseddaI fallen bör således fastighetsintäktema uppburennu -
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fullföljdsbe-vidbeaktasbrukande intevärdethyra egetavresp. -
dömningen.

tillhörtillgångarrealisationsvinsterhärefter gällerdetNär ensom
sådanaaktier ochnäringsbetingadekvalificerad rörelse t.ex.

skattebefri-tillmöjlighetenintäkter omfattaslöpandevilkasfastigheter av
vinsterdessaförlikfomiighetsprincipenförut berördatalar den attelse

hållssåledesochavkastningenlöpandedenbehandlas på sätt somsamma
Även hållaönskemåletfrånbortsettfullföljdsbedömningen. attutanför

skäl förmateriellapraktiska ochbådelikforrnighetsprincipen talarfast vid
realisa-sig dessariktadefullföljdskravordning.sådan Ett motsomen

nämligenkanomotiverat. Manoftasjälva verketitionsvinster skulle vara
skattebefriade fastighetersärskilt detillgångarnaaktuellaförmoda deatt -

långsiktigaviktigt medel för denoftahär frågadet är ettär omsom -
ändamålsföreskriñemabundenheten tillstarkadenverksamheten och att

vidvinst framkommerdenmedförnormaltstiftelseförordnandeti att som
liknande tillgång också skallireinvesterasförsäljning måste somen nyen

sagda förordarbakgrund detverksamheten. Mot attanvändas i nuav
med vid fullföljdsbe-skall räknasinterealisationsvinstemaberördade här

dömningen.
enskilda ochfrån donatorertillskottskattefriavissafråga hurNästa är

i avsnitt 10.3.2skälbehandlas. Deskalloch kommunfrån stat som
påkapitalavkastning vinstert.ex.skattefrihållaföranfördes till stöd att

fullföljdsbedömningen inte relevanta närutanför ärpremieobligationer
proposition låg till grunddentillskotten. Iavseddadet gäller de somnu

ideellaskattebefrielse för föreningarlagstiftningför 1977 års om
skattefriabeakta de tillskottennödvändigt närhävdades det attatt var

föreningens löpande utgifter. Entäckaavseddadirektdessa attvar
ideellahävda kostnaderna för denkunnainteförening borde nämligen att

avkastningen föreningensuteslutande medfinansieradesverksamheten av
tilllägga tillskottenhadedärförföreningen rättoch atttillgångar att

tillskott skälTill de detta81.1976771135kapitalet prop. som avs.
gåvorpropositionenenligtdsbedömningen hördefullföljbeaktas vidborde

och kommunfrånbidragallmännaenskilda mñ. dessutomfrån statsamt
reglerföljeri principnäringsbidrag,till skillnad sommot sammasom

näringsverksamhet.egentligandra intäkter i
mening talarvårEnligtför stiftelsemaordning gällaBör samma
för beaktaGrundenfrågan.nej på denskäl förövervägande attatt svara

förbrukasavseddadirektdeskulle, framgått,tillskotten attärattvarasom
normalt intetordeförutsättninglöpande verksamhet. Dennai mottagarens

enskildaoch legatfråga gåvoruppfylld det ärnär personersomomvara
till-sådanautgå frånkunnatordetill stiftelse.lämnar Man atttvärtomen

insamlingsstiñelsers.k.för tillskott tillmöjligenskott med undantag --
beträffarVadkapital.till Stiftelsensläggasavseddaregelmässigt är att

knappastsådana bidragharoch kommunbidrag frånallmänna stat en
särskildainföramotiveratdetstiñelsesidansådan betydelse på är attatt

Vårfullföljdsbedömningen.vidmedåstadkomma deregler för att tasatt
de härnågotnödvändigt beaktadärför det inteslutsats är attär att av
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berörda slagen skattefria tillskott vid prövningen fulltöljdskravetav av om
uppfyllt.är
Sammanfattningsvis innebär våra förslag fullföljdsbedömningen föratt

stiñelsemas del kan begränsas till prövning hur stiftelsen har använten av
dels löpande avkastning på tillgångar inte hör till egentlig närings-som
verksamhet varvid bortses från avkastning redan enligt allmännasom
regler skattefri, dels realisationsvinsterär uppkommer vid avytt-som en
ring tillgångar.sådanav

Vr övergår till frågan möjligheterna tillåta real avkastnings-attom en
beräkning. avsnitt l0.3.2 konstaterades fulltöljdskravetsI hittills-att
varande inriktning på den nominella avkastningen har missgynnat
placeringar i tillgångar och gjort det svårt för stiftelsermonetära som
placerat sin förmögenhet i sådana tillgångar behålla realkapitaletatt utan

träffas inkomstbeskattning. Vårt förslag räkna vissa realisa-att attav
tionsvinster i avkastningen kan aktualisera detta problem också för stif-
telser har investerat i aktier och liknande realtillgångar.som

Det således flera skäl angeläget möjligheter vidär öppnaatt attav
avkastningsberäkningen och fullföljdsbedömningen hänsyn tillta
förändringarna i penningvärdet. iVr har avsnitt l0.3.2 förordat att ett
visst sådant hänsynstagande skall kunna vid den allmänna skälig-göras
hetsbedömning i första hand skall ligga till grund for avgörandetsom av

fullföljdskravet uppfyllt. vi framhöllSom skulle detär önskvärtom vara
kunna föra realt också i den s.k. garantiregeln, dvs.att denett moment

regel riktpunkten for skälighetsbedömningen och densom anger
miniminivå alltid skall godtas. reala inslagetDet skulle närmaresom
bestämt innebära användningsgrad 80att motsvarar procenten som av
den reala avkastningen under femårsperioden godtas alternativ tillettsom
80 den nominella avkastningen under period.procent av samma

Eftersom garantiregeln har till uppgift i förväg stiñelsema beskedatt ge
den användningsgrad under alla förhållanden godtagbar detär ärom som

viktigt regeln exakt resultat. samtidigtDet viktigt denatt ärett att ärger
lätt tillämpa. Något hinder i förenklande syfte läggaatt ellermot att ett
flera schablonmässiga finns knappast. Om schablon i detmoment en
enskilda fallet skulle visa sig ofördelaktig kan stiftelsen välja fallaatt
tillbaka på huvudregeln den godtagbara användningsgraden skallattom

efter skälighet.avgöras
Vårt förslag till avgränsning avkastningsbegreppet innebär allaattav

intäkter egentlig näringsverksamhet faller utanför detta begrepp och attav
inte heller realisationsvinster på fastigheter i något fall skall beaktas vid
fullföljdsbedömningen. betyderDet det i princip endast avkast-att är
ningen på tillgångar och på aktier och liknande realtillgångarmonetära

kommer i fråga för real avkastningsberäkning. Därmed för-ärsom en
utsättningarna goda regel real beräkning enkel utforrn-att ge en om en
nrng.

Principiella skäl talar för i första hand bör söka baseraatt man en
inñationskorrigering på den s.k. balansvärdemetoden jfr SOU 1989:36

f..55 Metoden innebär den nominella avkastningen korrigeras medatts.
belopp produkten det kapitaletett och inflationenmotsvararsom av egna
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tillberäkningenpositivt lederkapitaletdetOm äriuttryckt procent. egna
nominelladentillägg tilltillnegativtdetochavdrag är ettett om

avkastningen.
balansvärdemetodenerbjudertillgångarpåavkastningen monetäraFör

deni § i6metoddenVi förordarproblem.egentligainga angavssom
dendock medvinstdelningsskatt1086lagen 1983:upphävda omnumera
ochtillgångartillhänsynmedkorrigeringenmodifieringen görsatt

nominellaingång.dess Denför vidi ställetutgångvid åretsskulder av-
beloppmedminskashärmed motsvararenlighetbör i ettkastningen som

multipliceratutgångbeskattningsåretsvidtillgångarStiftelsens monetära
Stiftelsensbeloppmedinflationstal och ökas motsvararåretsmed ett som

inflationstalet.medmultiplicerattidpunktvidskuldermonetära samma
konsumentprisindex.iförändringenåterspeglaskallInflationstalet

förut-realtillgångarliknandeochpå aktieravkastningendet gällerNär
tillgångarnabalansvärdemetodenenligtkorrigering attårligsätter en

frågadetsvårigheterbetydande ärerbjuda närkanvärderas. Detta om
årlignoterade. Ett motinte argumentaktier annatär ent.ex. som

stiftelseröverkompensation för demedföraden kankorrigering är somatt
anledningstiftelseförordnandet ellerföreskrifter igrund annanavav- blireller aldrigsällanrealtillgångarplacerad iförmögenhetsinhar som-

ordningi ställerviförordarskäldessaomsättning. Avföremål för somen
realisationsvinst-denförst vidmedgesinfiationskorrigeringinnebär att

index-tillgången Enoch avyttras.skall närberäkning göras omsom
bli alltförvärdepapperi frågaskulleanskaffningsvärdetuppräkning omav

endast hälfteninnebärschablonföreslårVi attkomplicerad. avsomen
vinsten skallskattepliktiga avytt-vanliga regler tasenligtden omupp

två år.innehavstidefter längre änringen sker
förden reala avkastningensammanfattningsvisförslag innebär attVårt

nominella avkastningentotaladenbeskattningsår skallvarje utgöras av
debeloppmed monetäraökatsåret sedan denna motsvararunder ett som

minskats dels deinfiationstal medåretsmedmultipliceratskulderna samt
hälften dedelsinñationstalet,multiplicerat medtillgångarnamonetära av
till tillgångarsighänföravkastningen ochingår irealisationsvinster som

femårs-underanvändninginnehav.två års Enefter änavyttrats mersom
avkastningenrealaberäknadedettadenperioden 80 sättprocent avav

alternativ tillgodtastillämpning garantiregelnbör vid ettsomav
avkastningen.nominelladen80 procent av

måsteberäkningframhållas real görasskull börtydlighetensFör att en
skall omfattakorrigeringen inteför ochbeskattningsår sigför varje att

näringsverksamhetegentligsig tillskulder hänförochtillgångar som
påkravetbedömasfastighetsinnehav. det skallNärinklusive enom

förstsummeringanvändning uppfyllt måste görasprocentig80 är aven
ändamålkvalificeradeförfemårsperiodenunderbeloppde använtssom

teoretisktperiod.under Rentavkastningsbeloppenrealadesamt sammaav
borde,årensig till de fyra förstahänförbelopphävdas dekan att som

beskattningsåretsaktuellatill deträknassummering sker,innan om
marginelltskulle emellertid baraomräkningsådanpenningvärde. En
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påverka slutresultatet och vi praktiska skäl bör avståatt frånanser man av
denna ytterligare påbyggnad systemet.av

15.4 Kravet på Verksamhetsinriktning

15.4.l Inledning

En översiktlig redogörelse för nuvarande regler finns i avsnitt 10.2.l. I
några detaljfrågor kompletteras redogörelsen i anslutning till den diskus-
sion förs i följande avsnitt.närmastsom

Våra förslag i avsnitt innebärlO.3.3 i huvudsak följande. För att en
stiftelse skall kunna få skattebefrielse fordras verksamheten lång-att är
siktigt inriktad på främja eller flera kvalificeradeatt ett ändamål.
Verksamhet för främja okvalificeradeatt ändamål får förekomma endast
i mycket begränsad omfattning: dessa ändamål får inte framstå som mer

oväsentlig bisak.än en
detNär gäller frågan vad skall betraktas främjandeettom som som av

okvalificerade ändamål fordras ytterligare preciseringar. Möjligheterna att
lagreglera denna fråga behöver också övervägas.

Övervägandenl5.4.2 och förslag

I den följande diskussionen finns det anledning skilja mellan åatt ena
sidan verksamhet består i bidrag eller andraatt ekonomiskautsom ge
förmåner och å andra sidan egentlig näringsverksamhet och ideell
verksamhet stiftelsen bedriver i regi.som egen

Som tidigare framhållit det i princip intemöter några svårigheter att
fastställa utgivet bidragnär kvalificeratett eller okvalificeratett ettavser
ändamål. förraDet fallet bidragetär utgårnär för stödjaatt mottagarens
utbildning eller vetenskapliga forskning, för hjälpa någonatt ärsom
behövande eller för främja något de i lagstiftningenatt annat särskiltav
angivna ändamålen. Här måste emellertid viktig reservation Igöras.en
förarbetena till 1942 års lagstiftning konstaterades det inte finnsatt
anledning stiftelse förmånsställningatt i skattehänseendege en en om
stiftelsen visserligen främjar kvalificerade ändamål därvid endastmen
tillgodoser inom kretsviss SOU 1939:47trängre 59.personer en s.
Denna ståndpunkt har i lagtexten 7 § 6 SIL kommit tillnumera mom.- -
uttryck i krav på verksamheten skallett bedrivasatt utan begränsning till
viss familj, vissa familjer eller bestämda personer. Bestämmelsen, som
ansluter till skatteförfattningamas definitioner begreppet familjestiñel-av

innebär skattebefrielsen går förloradatt bådese, destinatäremanär är
individuellt bestämda och destinatärskretsennär visserligen generisktär
bestämd begränsad till viss eller vissa familjer.men

Enligt vår mening finns det inte någon anledning dennaatt överge
princip. Skälen för medge fömiånsbehandlingatt vid beskattningen
försvagas eller faller bort stiftelsenär visserligen främjar kvalificeradeen
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begränsarändamål t.ex. utbildning eller hjälp behövande men
stiftelselagenstill bestämda eller till medverksamheten personer -

framhållaVi villterminologi medlemmarna viss eller vissa släkter.av-
behöverinte innebäruttrycket bestämda destinatäremapersoner attatt

de harnamngivna i stiftelseförordnandet. räckerDet angettsattvara
tid-vid givenindirekt, samtliga anställda vid visst företagettt.ex. ensom

i sammanhangetfråga de egentliga familjestiftelsema kan detpunkt. I om
antaletsig liten ochdetvärt rör attatt attnoteravara om en grupp

åren. Enligthittills varit ganska konstantåtminstone tycks ha över en
antaletuppgift i stiftelseutredningens material uppskattades det totala

till de drygtfamiljestiftelser i landet i slutet 1970-talet 600-700. Av 16av
uppgift eller deklarationstiftelser år lämnade särskild000 1990som en

till skattemyndighetema familjestittelser.742var
alltid främja okvaliñceratVi föreslår stiftelse skall än-att ettansesen

förmåner förbehållnadamål och i den mån den ärut somom ger
viss eller vissa släkter.bestämda fysiska eller medlemmarnapersoner av

innebär stiftelse skulle utesluten från skattebe-Förslaget inte att varaen
frielse så någon del sin avkastning förden ålagd användaärsnart att av
utbetalning till inom den begränsade kretsen. fördestinatärer Utrymmet
sådana utbetalningar emellertid obetydligt. Om utbetalningarna vidblir en

framstårhelhetsbedömning Stiftelsens verksamhet änsomav mer en
förlorad.oväsentlig bisak går skattebefrielsen

Så långt vårt förslag i allt väsentligt gällandemedöverensstämmasynes
ändringhänseende emellertid bör V1Irätt. att övervägas.ett enanser

Iivräntorsyftar på frågan behandlingen sådana enligt föreskriftsomavom
fleratill eller bestämdai stiftelseförordnandet skall utgå en personer

livstid. avsnitt viunder deras Frågan i detta vill påpekatas attmenupp
tillämpningenför detden får omedelbar betydelse också behand-av nyss

lade fullföljdskravet.
livräntomaavseddaFrågan behandlingen de uppmärksamma-om av nu

des lagstiftning. kommittébetänkandeti förarbetena till 1942 års I
uttalades utbetalning ingå isådana livräntor inte kundeatt en ansesav
stiftelsens ändamål och inte led i stiftelsensborde betraktas ettsom
verksamhet SOU ändamål1939:47 62. Wd bedömningen vilkas. enav
stiftelse främjar skulle således enligt uppfattning bortse fråndennaman
livränteutbetalningama. sammanhanget framhölls stiftelsen, denI att om

skattskyldig för sin inkomst, hade till utbetalningarnaavdrag förrättvar
och dessa, stiftelsen skattskyldig eller torde böra be-att oavsett om var
skattas hos propositionen anslöt sig departementschefen tillImottagarna.
kommitténs uppfattning, varvid han hänvisade till tillämpadnumera
rättspraxis och samtidigt underströk för värdetskattskyldighetenatt av
förmånema under inga förhållanden låg hos stiftelsen hos mottagarnautan
prop. rättspraxis1942:134 51. Hagstedt har vid sin genomgångs. av
fram till år funnit angivna1971 Regeringsrätten följt de i förarbetenaatt
riktlinjerna. Livränteförpliktelser ålagts således enligtstiftelse harsom en
hans undersökning inte tagits i beaktande vid bedömningen vad somav
varit det huvudsakliga ändamålet eller stiftelsen varit betraktaattav om

familjestiftelse Hagstedt, beskattning stiftelser, ffÄ;Om 296som en av s.
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följdejfr det inte förhandsbeskedet RSVF 1985:21överklagade B Dt som
linje.samma

Innebörden för vissa livräntordet i praxis tillämpade undantaget ärav
Verksamhetsinriktning skall medsåledes kraven på fullföljd och prövasatt

livränteutbetalningarna. Följden kan bli stiftelsebortseende från att en
avkastning till betydande,uppnår skattebefrielse under tid då dessen

för utbetalningarkanske till helt övervägande del i anspråk ärtas som
förbehållna bestämda nämligen den resterande avkastningenpersoner, om
används i utsträckning och på det fordras för skattebefrielse.den sätt som

sådan ordning står inte i överensstämmelse med det redovisadeEn ovan
förbehållen de stiftelsertill skattebefrielse skallsynsättet rättenatt vara

dominerande. Vilkaför vilka de kvalificerade ändamålen heltär argument
undantagsregelndå anföras för ändå behållakan att

i förarbetena beskattningenframgått betonades denSom attnyss av
avkastning i anspråk för livränteutbetalningama förlagd tillärtassom

Stiftelsens avdragsrätt torde dock knappast ha uppfattatsmottagarna. som
något egentligt för och i varje fall enligt vårstöd undantagsregeln utgör
mening inte något bärkraftigt avdragsrätten tillerkändesOmargument.
relevans i detta förhållande kunna åberopassammanhang skulle samma
till stöd för vid bedömningen stiftelses verksamhet bortse ocksåatt enav
från andra periodiska utbetalningar avdragsgilla. så vidsträcktEttärsom

inte förenligtundantag skulle enligt vår mening med grunderna förvara
skattebefrielsen.

Motivet i förhållandetför undantagsregeln söka detär attnog snarare
stiftelsen stiftelseförordnandetenligt ålagd de aktuellaäratt att utge

livräntoma livräntomaoch ordning innebär skall beaktasattatt somen
vid bedömningen medföra resultatetverksamheten kan be-attav av
dömningen blir i grad beroende den formella utformningenalltför hög av

stiftelseförordnandet. stiftelsebildning omfattar kapitalAntag att ettav en
påsammanlagd årlig avkastning 100 och stiftarenattsom ger en

föreskrivit livräntor sammanlagt år skall till vissa i50att utper gesom
Ärstiftelseförordnandet angivna under deras livstid. förordnandetpersoner

utformat så hela förrnögenhetsbildningen betrakta endaäratt att som en
stiftelse, kommer livränteperiodendenna stiftelse under inte kunnaatt
uppnå någon skattebefrielse livräntebetalningama delom ses som en av
stiftelsens blirverksamhet. Resultatet förordnandet innehållerett annat om
sådana föreskrifter förvaltningäganderättsövergång, skildaom av
förinögenhetsdelar två stiftelser skall föreliggaatt separatam.m. anses
under livränteperioden, nämligen stiftelse har till uppgift medatten som

del förmögenheten livräntebetalningama en familjestiftelsesäkraen av
med begränsad varaktighet och stiftelse hjälpmeden annan som av
återstående förmögenhet och slutligen med hela förmögenheten skall- -
främja andra eventuellt kvalificerade ändamål. två stiftelserNär separata

föreligga naturligtvisskall den stiftelsens till skattebefri-rättanses senare
else bedömas hänsyn till den förras utbetalning livräntor,utan att tas av
detta helt oberoende undantagsregeln finns inte.eller tvivelUtanav om
kan gränsdragningen mellan båda fallende enda stiftelse eller tvåen-
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bli beroendeibland vansklig ochstiftelser komma attseparata avvara-
kriterier.fonnellanärmast

förhållandena till-inte heller de berördaVi emellertid att gernuanser
Fråganundantagsregeln.behålla diskuteraderäckligt stöd för denatt om

stiftelselagensskall bedömas enligtflera stiftelser föreliggerelleren
två skildatillregler till ledertillämpning dessaregler. Om atten av

denLederverksamheter bedömasstiftelser föreligger bör deras separat.
föreligga konsekventenda stiftelse skall deti stället till är attatt ansesen

Gränsdragningsproblemi sin helhet.verksamhet beaktasdenna stiftelses
slopas ellerundantagsregeln för livräntorkan uppkomma oavsett omm.m.

RÅ Firättsfallen 1968 681Hagstedts analysbehålls jfrregeln notavom
Fi 297-298.och 2251, a.a. s.

tillämpade undan-i praxisdenskäl föreslåranfördaAv attnu
livräntebetalningamaförslagetInnebördenbehålls.tagsregeln inte är attav

eftersom deverksamhet och destiftelsensdel ärskall attavses som en 4
främjandeskall betraktasfysiskaförbehållna bestämda ettsompersoner w

betydelse såväl vid bedömningenfårändamål.okvalificerat Dettaettav
vid prövningen fullföljds-Verksamhetsinriktningstiftelsens av omsomav

kravet uppfyllt ellerär
består utgivandeverksamhet igälltDiskussionen hittillshar som av

Även egentligförmåner. näringsverk-ekonomiskabidrag och andra en
stiftelsen bedriver i regi kan,verksamhetsamhet eller ideell egensomen

ändamål, kvalificerat ellerfrämja bestämtförut framhållits, ettsom
det frågakanskedettaokvalificerat. Särskilt tydligt när ärär rentom en

egentlig närings-verksamhetocksåideell verksamhet, utgörsomenmen
tidigare mycket välmed vadverksamhet enlighetkan i sagt anses

oberoende ändamål, normalt dockresultatetfrämja det ekonomiskaett av
verksamheten har påtagligt inslagunder förutsättningbara ettatt avav

ändamål hör tillfristående dem särskiltsubventioner. dettaOm som anges
Ävenkvalificera för skattebefrielse. härprincipi lagstiftningen det ikan

fall dåför de verksamheten,emellertid förbehållmåste göras nyttan av
sjukvård,ellerutbildning, hjälpverksamhet bland behövandet..ex.

verksamhetenoch måntillkommer begränsad personkrets. Om i denen
medlemmarnafysiska ellerinriktad bestämdaär att avpersonergynna

med vadbör iviss eller vissa släkter den överensstämmelse som--
det i sig kvalifi-föreslagits beträffande bidragsgivningen såledesoch trots

främja okvaliñcerat ändamål.cerade syftet ettanses-
alltidfrämjas intetidigare framhållit det ändamålVi har att som

intresseBakom stiftelses verksamhet kan liggaframträder attöppet. etten
intressedettabestämd eller attutangynna en person grupp av personer

utläsas direkti stiftelseförordnandet eller kanhar kommit till uttryck av
omfattakanverksamhetens innehåll. gynnade personkretsenDen t.ex.

närstående ellerStiftelsens styrelse ellerstiftaren själv, ledamöter i
kommersiell verk-fråga fall därsläktingar till dem. kanDet om envara

till stöd försyftet finansiera åtgärdersamhet bedrivs i det uttalade ettatt
bakomliggande syfteföreliggerkvalificerat ändamål där det attettmen

inom aktuella personkret-något privata intressen deni avseende tillgodose
Ävenekonomiska intressenIbland kan det rent gynnas. omsomvarasen.
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för stiftelseformenanvända i sådant syfte teoretisktutrymmet att rentett
begränsat jfr vad i kapitel 17 fåmanskontrolleradeär sägssom om

stiftelser kan förekomsten denna fall inte uteslutas. kanDettypav av
också fråga gynnande personliga intressen ellerett rentvara om av av en
kombination personliga och ekonomiska intressen. avsnittl 10.3.lav
nämnde vi exemplet Stiftelsens egentliga syfte det möjligtatt är göraatt
för släkt eller familj behålla kontrollen rörelse elleratt överen en en en
fastighet och dra denna. principl bör varje inslag i verksamhetennytta av

innefattar gynnande slag betraktas främjandeett avsett ettsom av nu som
okvaliñcerade ändamål. Det ligger i sakens det kan svårtnatur attav vara

deti enskilda fallet sådant bakomliggande syfte finnsavgöraatt ettom
och vilken betydelse skalldet tillmätas. indicium förekomstenEtt av

dolt syfte kan verksamhet bedrivs vidare år efter årett att trotsvara en
inteden avkastning står i proportionrimlig till detatt ger en som

nedlagda kapitalet.
Frågan hur i det enskilda fallet skall eller i vilkenavgöraman om

utsträckning stiftelse främjar okvaliñcerat ändamål lämpar sigetten
knappast för regleras i lag. V1 det dock angeläget i lag-att attser som

uttryckligen främjande okvalificerat ändamåltexten att ett ettange av
skall föreligga dels stiftelsen ekonomiska förmånerutanses om ger som

förbehållna bestämda fysiska eller medlemmarnaär viss ellerpersoner av
vissa släkter, dels den främjar det ekonomiska intressetsättannatom
hos inom sådan krets eller tillgodoser det personliga intressetpersoner en
hos dem tillhör kretsen. övrigt torde det få överlämnasI praxis attsom
lösa hithörande frågor.

16 Kommunala donationsfonder mfl.

16. 1 Inledning

avsnittI har15.2.3 vi diskuterat vilka ändamål bör betraktassom som
kvalificerade i meningenden de kan medföra skattebefrielse. Vi före-att
slog kretsen kvalificerade ändamål skulle på iatt avgränsas stort settav

i dag och således omfatta vetenskaplig forskning, vårdsättsamma som
och uppfostran barn, undervisning och utbildning, hjälpverksamhetav
bland behövande och sjukvård. Vi förbigick då tillsvidare frågan om
skattebefrielse skall kunna medges också stiftelse harnär näraen en
anknytning till skattebefriad eller inskränkt skattskyldig juridisken person
och har till syfte stödja denna juridiska inkomstskattefria verk-att persons
samhet. fråganDen vi i detta kapitel.tar upp

finnsDet i dag inte något uttryckligt lagstöd för medge befrielseatt
från inkomstskatt stiftelse har till syfte främjanär ändamålatten som
ligger utanför de i lagen särskilt angivna ändamålen vetenskaplig forsk-
ning etc.. praxisI har dock skattebefrielse medgetts i vissa sådana fall,
nämligen just stiftelsen har varit anknutennär till skattebefriatnära ett
subjekt och har lämnat stöd till detta subjekts verksamhet. Vanligen har
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haft någonellerstiftelser förvaltats närafrågadet varit annanavom som
detdonationsfonderkommunalas.k.anknytning till kommun menen --

förvaltatsstiftelsenbefrielse medgettsförekommit ettocksåhar näratt av
skattefrihetenakademi. Utvidgningenellersubjekt, statent.ex.annat aven

förgällerför de reglerhänvisning till grundernagjorts medhar som
skattebefrielsen går.föroklarti viss månförvaltaren. Det gränsernaär var

svårtolkad.delvisomfattande ochPraxis är
förknippadegränsdragningsproblemdirektiv dehör ärEnligt våra som

behandla.vi börtill de frågordonationsfondemakommunalamed de som
Även uttryck-kommunala intededonationsfonderandra nänmsänom

vidareifråganutgått från börvidirektiven, har ettligen i att se
stiftelser,situationer däromfatta alla deperspektiv och låta översynen

skattebefriattillanknytningeller harförvaltas nära ettannanavsom
enligtuppgiftfrån skatt. Vårbli befriadepraxis kunnasubjekt, i ansetts

preciseringarvilkahandi förstatydligendirektiven övervägaattär som
skattefriaavgränsning dettydligareuppnåförkan göras att om-aven

slopas ellerskattebefrielsen börinte någotrådet. Det attsägs om
förenligt med direktivensidan inteå andratorde attbegränsas. Det vara

till skattebefrielse.möjligheternautvidgningegentligföreslå någon av
redanklargöras. Sombörjanfråga tillterminologisk bör antyttsEn en

uppkomma inte endastbehandlasskallbeskattningsfrågakan den som nu
subjekt också detskattebefriatförvaltas närstiftelsen utanettnär av

mellan dem. Avanknytningformföreligger någon näraavannan
detgenomgåendeföljandei detvipraktiska skäl talar nästan om

förvaltare,Med uttryckförvaltare.subjektetskattebefriade somsom
direkt fram-således intesyftar viförvaltarförvaltning och annatom-

i frågadet fallet subjektetpåinte endastgår sammanhanget attav -
idet fallet någonocksåverkligen förvaltare attär utan arman

föreligger.anknytningsammanhanget godtagbar

Nuvarande förhållanden16.2

stiftelserantaletnågrainte helt aktuella uppgifter det totalaVi har om
sammanlagdaolika skattebefriade subjekt eller detförvaltas omsom av
uppgifterstiftelser. Tillgängligaförmögenhetsinnehavet hos dessa ger

exempeltydlig bild. Hagstedtdock ändå ganska attnämner somen
donations-förvaltade 000i början 1960-talet 1Stockholms stad caav
jämförelsemkr.sammanlagd förmögenhet 100 Somfonder med enen

del6 000stiñelseutredningen uppskattade drygtkan attnämnas att av
Med stödi landet förvaltades kommunerna.stiñelsematotalt 50 000 avca

bedömningenocksåfondutredning Hagstedtuppgifter från års1956 görav
belopps-omfattningdonationsfonder tillkommit istatligaatt somen

ochlkommunala Hagstedt, 231mässigt väl de notmot s.a.a. s.svarar
angåendeUtredningenjämföras med den244. kan översynDetta avav

statligauppgiften denfondförvaltningen lämnadeden statliga attm.m.
donationsmedelomfattadejuni 1981denfondförvaltningen 30 omper

forskningsmedel SOUmkr avsågmkr, 140cirka 940sammanlagt varav
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sitt slutbetänkande beräknade utredning1982: 12 14. l antalets. samma
Ävenstatliga donationsfonder till SOU 1985:602 400 41.ca s. om

antalet donationsfonder därefter inte skulle ha ökat särskilt mycket eller
såvitt de donationsfondema,gäller kommunala skulle ha reduceratst.o.m.,

efter permutation ståroch sammanslagningar, det ändå klart donations-
fondema viktig företeelse både det gäller antalet stiftelser ochär nären
i fråga det sammanlagda förmögenhetsinnehavet.om

finns inte någon lagregel stiftelseDet till skattefriheträttensom ger
redan det skälet den förvaltas skattebefriat subjekt och stödjeratt ettav av
detta subjekts verksamhet. i inledningen harSom skattebefrielsenämnts
ändå medgetts i praxis under åberopande grunderna för de reglerav som
fritar förvaltaren från skattskyldighet. Vid vår redogörelse för praxis har
vi funnit det lämpligt till början belysa vilka krav har ställtsatt en som
på Stiftelsens ändamål, såsom i stiftelseförordnandet,detta och attanges
därvid skilja mellan donationsfondema stiftelserde kommunala och som
förvaltas andra skattebefriade subjekt kommuner. Därefterän tarav

för de båda frågor, nämligen vilkenettupp par grupperna gemensamma
tillmäts självabetydelse förvaltningsfonnen och Stiftelsens faktiskasom

verksamhet.

Kommunala donationsfonder

förarbetena till årsl 1942 lagstiftning redovisades den praxis dittillssom
hade utbildats i fråga de kommunala donationsfondema. årsAv 1936om
skattekommitté tolkades denna praxis så stiftelse förvaltadesatt en som

kommun kunde uppnå skattebefrielse i två fall, nämligentyperav en av
dels stiftelsen främjade ändamål enligtkommunen lag skyldignär som var

tillgodose, dels kommunen på grund vidsträckt formuleringnäratt av en
donationsbestämmelsema själv kunde bestämma det ändamålav som

stiftelsen skulle tillgodose. Kommittén ansåg skattefriheten sakligtatt var
imotiverad de förra inte i de fallen. Eftersom bestämmelsemen senare en

skattebefrielsemedgav endast för sådana kommunala donationsfondersom
obligatoriskafrämjade den verksamheten skulle få mycket begrän-som en

sad räckvidd, avstod kommittén från lägga fram något förslag i fråganatt
SOU 57-58.1939:47 I propositionen anslöt sig departementschefens.
till uppfattningen frågan inte borde lagregleras. Som skäl anfördesatt
främst den knappast kunde lösas författningsbeståmmelser påatt genom

någon klar ledning, vilket i sin berodde påsätt denett tur attsom gav
civilrättsliga lagstiftningen inte klar ledning för gränsdragningengav
mellan sådana kommunalt förvaltade donationsfonder i beskattnings-som
hänseende självständiga rättssubjekt och sådana inteattvar anse som som

det prop. 1942:134 49-50.var s.
Praxis år har utförligt1971 redovisats Hagstedt a.a. 231-t.o.m. av s.

Även244. det inte lätt i den mängden avgörandenär att storaom av
hitta något enhetligt har han dock sig kurma urskilja någramönster ansett
huvudlinjer.
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stiftelserfall därHagstedt peka påenligtkanMan tre somgrupper av
kanskattebefrielse. Dessamedgettskommunförvaltats tre grupperenav

följande:enligtbeskrivas

obligatoriska kommu-flerafrämja ellersyfteStiñelsens är att ett
skola.uppförandegatuunderhåll,ändamål t.ex.nala enav

fakultativabestämdaflerafrämja ellersyfteStiftelsens är att en
till verk-stödt.ex.bedrivs kommunenredanverksamheter avsom

bibliotek.kommunaltbefintligtvidsamheten ett
påintressenfrämjasyfte kommunens sättStiftelsens ettär att som

avkastninghur Stiftelsenssjälvfrihetkommunen avgöraattstorger
vissavalfriheten begränsatsskall användas. När typer avgenom

svårtskattebefrielse Det närmareförbehåll har är attvägrats.
förbehållexempelpraxis.denna Ettinnebördenprecisera somav

stiftelseavkastningenförloradskattefriheten gåttmedfört är attatt
skyldigkommunenverksamhetanvändas förinte får är attsom

fåranvändningen inteföreskriftenexempelbedriva. Ett är attannat
harHagstedtskatteuttag.minskning kommunenstillleda aven -

skattebefri-praxis såbeskrivitförenklingmed någonmöjligen att
tillbegränsar användningenstiftelseförordnandetelse vägras om

Hagstedt, 238.fakultativa verksamhetsgrenarenbart a.a. s.

praxis år 1971.redanSammanställningen bygger, nämnts, t.o.m.som
tillkommit bekräftar ellerdärefterfåtaliga rättsfallrelativtDe som -

dragit det äldreHagstedtvarje fall inte de slutsatserimotsäger av-
RÅ 158.tid 1990frånmaterialet se not.t.ex. senare

kommunerförvaltade andraStiftelser änav

i sitt slutbetänkandeanledning SOUhadeDissenterlagskommittén att
trossamfundförvaltadesfrågan stiftelser1949:20 hurta avom somupp

praxis röranderedogjorde förKommitténbehandlas skattemässigt.skulle
regeringsrättsavgörandendonationsfonder antalkommunala församt ett

olikaförvaltadesinnebar antal fonderfrån 1946 att ett stort avsomsom
VetenskaKonstakademien ochbl.a. Vitterhetsakademien,akademier

grunderna för deenligtbefriats skattskyldighetakademien hade från
praxisdennaPå grundvalskattefrihetsregler gällde för förvaltaren. avsom
tillgenerella regeln omsig kunna formulera denansåg kommittén ettatt

skattefri-åtnjutandeirättssubjekt, självt berättigat kommaär att avsom
dettaändamålfond vilken tillgodoserhet, donerats somsammaen

frirättssubjektet harfonds avkastningrättssubjekt eller till vilken
utgick frånKommitténför fonden.skattefrihet medgivesdispositionsrätt,

dona-beträffandetillämpasskulle kommadessa principer ävenattatt
lagregleringNågontrossamfunden.tilltionsfonder överlämnatssom

bordereglering inteansåg sådankommitténföreslogs inte eftersom att en
kundefall där frågangälla alla deområde bordeske på isoleratett utan
anslötreligionsfrihetslagförslag tillmedfå aktualitet. 1951:175I prop.
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sig departementschefen till kommitténs uppfattning lagreglering påatt ett
isolerat område inte borde ske tillade principerde legat tillsamt att som
grund för rådande praxis borde tillämpas beträffande stiftelser på detäven
aktuella området a. 47.prop. s.

nämnda förarbetenl hävdades alltså uppfattningen den praxis,att som
hade utvecklats beträffande de kommunala donationsfondema och de av
akademiema förvaltade stiftelsema, föruttryck princip hadegav en som

igenerell tillämplighet. Denna uppfattning ha bekräftatsstort settsynes
den rättsutveckling ägde under de följandenärmastgenom som rum

årtiondena. finns sålunda,Det bortsett från akademiema, exempel påäven
stiftelser förvaltats skattebefriade privaträttsliga subjektatt som av

tillerkänts skattefrihet förvaltaren Hagstedt, 285-288,samma som a.a. s.
bl.a. stiftelser förvaltats trossamfund ellernänmer under-ettsom av en

stödsförening. förutsättningEn för skattebefrielse har varit attgemensam
stiñelsens ändamål inomlegat för det ändamål förvaltarenramen som
själv har främjat. Vidare finns det flera stiftelserexempel att som
förvaltats tillerkänts skattefrihet. Rättsfallen pekar på det istaten attav
dessa fall krävs stiftelsen främjar verksamhet redan bedrivs iatt en som
statlig regi eller verksamhet förvaltning, skötsel elleren som avser
användning egendom. Några enstaka avgöranden kan möjligenstatensav
uppfattas så skattebefrielse kan komma i fråga också enligtatt när staten
stiftelseförordnandet har vidsträckt själv bestämma hurrätt atten
avkastningen skall användas Hagstedt, 246.a.a. s.

bör framhållasDet den skattebefrielse det här gäller haatt som synes
medgetts endast i de fall då förvaltaren tillhört kategori skattefri-en vars
het inte varit beroende något fullföljdsrekvisit. Principen stif-attav ge
telsen del den skattefrihet tillkommer förvaltaren tycks såledesav som
inte ha utsträckts till de fall då förvaltaren ideell förening fallerär en som
under års1977 lagstiftning. sådan föreningFör gäller skatte-atten
friheten beroende föreningen uppfyllerär bl.a. det särskilda kravetattav
på fullföljd inkomstanvändning. dettaI sammanhang börgenom upp-
märksammas trossamfunden omfattas års1977 lagstiftning.att numera av

gällerDetta också de trossamfund med kyrklig verksamhet tidigaresom
på förslag just dissenterlagskommittén hade gjorts ovillkorligtav- -

skattefria.

ärva ingsformenF tn

Hagstedt har beträffande kommunala donationsfonder ställt frågan detom
för skattebefrielse verkligen krävs stiftelsen anknuten till kommunenäratt
på sådant kommunen har ställning förvaltaresätt ellerett detatt som om
kanske i själva verket tillräckligt Stiftelsens syfte tillgodoseär att är att
kommunala ändamål. farmHan det på dåvarande stadium ogörligtatt var

Regeringsrättens praxis utläsa vilken relevansatt tillmättesav som
förvaltningsformen. På denna punkt har avgöranden bidragit till attsenare

RÅklargöra rättsläget. 1975 ref. gällde stiftelse74 hadeen som egen
förvaltning. Styrelsen skulle bestå ordföranden i kommunfullmäktige,av
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kyrkoherden angiven församling och bosatt inomi nämndemanen en
församling. Revisorer utsågs kommun- kyrkofullmäktige.ochsamma av

avkastningenAv skulle varje år, efter viss hälften lämnas tillfondering,
församlingen för förskönandekyrkans och hälften till den borgerliga
kommunen för angeläget kommunalt tilländamål. Med hänsynett
stiftelsens ändamål, de kommunala myndigheternas dispositionsrätt över
avkastningen föreskrifteroch stadgarnas förvaltning och revisionom
ansåg Regeringsrätten i likhet med kammarrätten stiftelsen skulleatt anses

från kommunenbefriad skatt enligt grunderna för de regler fritogsom
jämförasrespektive församlingen från beskattning. Rättsfallet bör med ett

ÄvenRÅavgörande, i det fallet det fråga1990 436.not.senare var om
stiftelse med förvaltning. Styrelsen utsågs kommunfullmäktige.en egen av

avkastningensDet denna styrelse hade besluta användningatt omvar som
för i stiñelseurkunden föreskrivna ändamålet vård behövandedet av
ålderstigna vid stiftelsen inrättat hem. Eftersom dispositionsrättenett av

inteStiftelsens avkastning således tillkom styrelsen och kommunenöver
ansågs stiftelsen till den skattebefrielse gällde förinte ha rätt som
kommunen på fullföljdsrekvisitet inte uppfyllt kundegrund att varav
skattebefrielse inte medges enligt allmänna stiftelseregler.heller

båda för följande slutsatser.De rättsfallen stöd inteDet är ettger
ovillkorligt stiftelsen.krav förvaltar stiftelsekommunen För medatt att en

förvaltning uppnå skattebefrielse enligtskall kunna grunderna för deegen
regler fordras dock dispositionsrättengäller för kommunen att översom
stiftelsens avkastning ligger hos kommunen. tycks också fordrasDet att
kommunen, såsom i referatfallet, har befogenhet styrelseledamöteratt utse

indirekt kan tillsynoch revisorer därmedoch den ochutöva överatt
kontroll stiftelseförvaltningen.av

Stiftelsens faktiska verksamhet

1942 års lagstiftning infördesGenom för stiftelsemas del de uttryckliga
påkraven Verksamhetsinriktning och fullföljd. skattebefrielse i praxisNär

medgetts för stiftelser donationsfonder, främjatinte de i lagensom
särskilt angivna kvalificerade ändamålen, har stiftelsereglema dock inte
tillämpats. Skattebefrielse har i stället, medgetts med hän-nämnts,som
visning till de regler fritar förvaltaren från skattskyldighet. Detsom
innebär intedet har varit aktuellt direkt tillämpa lagens krav påatt att
Verksamhetsinriktning och fullföljd. Praxis inte heller ha ställtsynes upp
några motsvarande villkor. de fall stiftelseförordnandetdå harl gett
förvaltaren vidsträckt själv bestämma hur stiftelseavkastningenrätt atten
skall användas, har skattebefrielse uppenbarligen medgetts hänsyn tillutan

RÅhur dispositionsrätten faktiskt utnyttjats jfr ref.1963 28 där en
kommunal donationsfond skulle främja samhällsnyttiga ändamålsom
befriades från skattskyldighet det stiftelseförordnan-grundtrots att av
dets föreskrifter stod klart stiftelseavkastningen många årunder inteatt
skulle komma användas för sitt ändamål läggas till kapitalet.att utan
Även i de fall då stiftelseförordnandet föreskrivit bestämd användningen
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till skattebefrielsebedömningen Stiftelsensavkastningen, rättsynes avav
innehåll såledesförordnandets ochuteslutande på grundvalgjortsha av

fullföljt sitt ändamål.faktiskttagits till hur stiftelsenhänsynutan att

överväganden och förslag16.3

övervägandenAllmännal6.3.l

föreslagiti avsnitt l5.2.3till gällande haranslutning attl rättnära
forskning, vård ochändamål vetenskapligsärskilt angivnavissa upp--

kvalificerade i den meningenskall betraktasfostran bam somm.m.av -
för dessaskattebefrielse. Gemensamtstiftelse tillkande rättatt ge en

oberoende stiftelsen harskattefrihetkan leda tilländamål deär att av om
ändamålet främjasoberoendeförvaltning ocheller anknuten av omegen

regi eller bidragbedriver iverksamhet stiftelsen genomegengenom som
subjekt, i sin verksamhetstiftelsen antingen till ett annat somsom ger

stipendierdestinatärer t.ex.ändamål, eller till andrafrämjar kvalificerade
till studerande.

de kommunalai våra direktivanledning vadMed sägs omsomav
praxis redovisats ibakgrund dendonationsfonderna och mot somav

frågan finnsdethar viföregående avsnitt prövanärmast att omnu
också andra ändamål kvali-situation godtaanledning specielliatt somen

stiftelse förvaltassituationenñcerade. åsyftadeDen är att av enen
juridisk och har till syfteskattskyldigskattebefriad eller begränsat person

juridiska skattefriastödja dennaekonomiska bidragatt personsgenom
framgår iformulering frågeställningenverksamhet. dennaAv attav

i registiftelsen inte bedriver verksamhetfortsättningen utgår från att egen
vår diskussion omfattar dock inte baraavkastningsstiñelses.k.ärutan en

tillskjuterockså initialtavkastningsstiftelser stiftelserrenodlade utan som
anläggning förbyggnad ellerkapital för uppförandeett annanav en

syftarframhållits i det inledande avsnittet 16.1räkning. Sommottagarens
förvaltning inte endast egentligförvaltare,med uttrycken etc.

sammanhangetinte framgårförvaltning också annatutan avom --
enligt vårtpraxis har godtagits eller förslaganknytning inäraannan som

skall blitillräcklig för stiftelsen kunnai det följande kan godtas attsom
skattebefriad.

stiftelse förvaltashär beskrivna dvs.situationen denNär är att en av-
till syfte med sin avkastning stödjaskattebefriat subjekt och har attett

kan principiella skäl anförasförvaltarens inkomstskattefria verksamhet -
från skattskyldighet. förvaltarentill för låta stiftelsen befrias Omstöd att

varitsjälv skulle avkastningen hahade stiftelseförmögenhetenägt
blibeskattning. kan hävda resultatet börundantagen från Man att

stiftelseforordnandet varaktigtdetsamma avkastningen ärnär genom
verksamhet. dennaanvändning i förvaltarens Meduppbunden för

för för-uppfattning användningen avkastningendet den garanteradeär av
inte förhållandetskattefria ändamål och således detvaltarens att-

civilrättsligaförmögenheten avskild på sådant den enligtsättär ett att
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skattemässigaregler stiftelse bör avgörande för denutgör en som vara-
Även praktiska stiftelsensbehandlingen. skäl talar för undantaatt

avkastning från beskattning. Med sådan ordning blir inte nödvän-deten
digt vid inkomsttaxeringen ställning till ibland besvärliga frågandenatt ta

anslagen förmögenhet förvaltaren eller stiftelse.ägs utgörom enen av
antagligen överväganden detta slag ligger bakomDet är av som nuva-

innebär, framgått föregåenderande praxis. redogörelsen iDenna som av
avsnitt, stiftelser förvaltas kommun, eller vissaatt statensom av en av av
helt skattebefriade eller inskränkt skattskyldiga subjekt har befriats från
skattskyldighet med hänvisning till grunderna för de regler gäller försom

erinraförvaltaren. Från principiell synpunkt finns det knappast något att
intepraxis har slagit på denna linje. Våra direktiv utgår hellermot att

avgränsningarfrån skattefriheten skall slopas. harDe närmareatt som
gjorts i praxis har dock inte alltid varit helt ändamålsenliga. Till detta
kommer praxis på Hera punkter oklar och det därför ofta inteär äratt att
möjligt för det skattefria området går.bestämt Vårgränsenatt ange var
uppgift i första hand försöka utforma regelsystem leder tillär att ett som

tydligare och ändamålsenlig avgränsning.en mer
huvudfråga vilka kategorier förvaltare skall omfattasEn är av som av

viktiga frågor vilka krav skall ställasAndra på stiftelse-ärsystemet. som
skall krävas beträffande stiftelsensändamålet och vad faktiska verk-som

anledning vilkensamhet. Vi har också betydelsenärmare övervägaatt
skall förvaltningsfomien. Frågornatillmätas själva behandlas isom nu

angiven ordning.

förvaltareKategorier av

Skälen för framstår särskiltskattebefrielse starka stiftelsennärsom
förvaltas eller eftersom dessakommun förvaltarestaten, ärav en av
offentligrättsliga ovillkorligtsubjekt befriade från all inkomstbe-ärsom
skattning och dessutom har beskattningsrätt. därför i förstaDet ären egen
hand de kommunalt och statligt förvaltade stiftelsema bör komma isom
fråga för skattebefrielse enligt det regelsystem diskuterar. Medsom nu
kommun här och i det följande inte bara den borgerligaavser
primärkommunen också landstinget och den kyrkliga kommunenutan

RÅförsamlingen. erinraVi vill kommunalförbunden enligt 1994attom
ref. hör till subjekt92 de i egenskap kommuner och andrasom av
menigheter befriade från inkomstskatt enligt § 3 SIL.är 7 mom.

Även stiftelsen förvaltas enskilt skattebefriat subjekt kan detnär ettav
i vissa fall ligga till hands låta stiftelsen få möjlighet till i principnära att

skattelättnader förvaltaren. V1 syftar fallde där for-samma som
valtarens skattebefrielse ovillkorlig, dvs. inte beroende deär sär-attav
skilda villkoren fullföljd och Verksamhetsinriktning uppfyllda. Tillärom
denna kategori förvaltare hör i första hand de subjekt enligt vårtav som
förslag i kapitel skall behållas i den24 s.k. katalogen. Verksamheten hos
dessa subjekt offentligrättsligthar ofta inslag eller bedrivs i varje fallett
under så betryggande former skattebefrielsen inte behövtharatt göras
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i avsnittframgått redogörelsen 16.2villkor.särskilda Somberoende avav
i hittillsvarande praxisförvaltade stiftelsemakatalogsubjektendehar av

förvaltaren. Vi dennaskattefrihettillerkäntsibland attansersomsamma
bör ocksåtill skattebefrielseMöjlighetenfinnas kvar.möjlighet bör

och domkyrkorförsamlingskyrkorförvaltasstiftelseromfatta avavsom
hushållningssällskap. Kyrkostif-kyrkostiftelser ochstiftelsekaraktär av

ovillkorligt skattebefriade.i kapitelförslag 25enligt vårttelsema är
föreslås i avsnittenligt vadHushållningssällskapen kommer sammasom

dennainkomstskattbefriade frånpartielltbara ävenatt menvara
ovillkorlig.skattebefrielse är

medge skattebefrielseförföregående anfördai detDe attargumenten
subjekt skattebe-stiftelsen förvaltasocksårelevanskan ha när ett varsav

Verksamhetsinriktning och fullföljdkraven påberoendefrielse är attav
förvaltarenpraktiskt intressefalluppfyllda. ärDet störst attärär avsom

särskiltändamål. fall harallmännyttigt Dettamedföreningideellär en
sig främmandedet kandirektiv. bl.a.våra Däri attberörts sägs teatt
ideella föreningenmedel dengäller för debeskattningsreglerolika som
föreningensideellaräkning och för denStiftelsensförvaltar för egna

det gälleruppkommapå de svårigheter kanpekasmedel. Vidare närsom
anför således justDirektivenstiftelse föreligger elleravgöraatt enom

skattebefrielseförmån föroch praktiska tillmateriellade argument som
redovisade.vi nyss

förekommit skattebe-såvitt finna, intedock, kunnatpraxis harl att
förening fallerstiftelsen ideellförvaltasfrielse medgetts när somav en

lagstiftning. också Hera skäl talarfinnsårs Detunder 1977 mot attsom
skatteför-förvaltade delföreningarna stiftelsemadelåta av sammaav

hävdas desjälv. synpunkt kanföreningen Från materiellmåner attsom
skattebefrielsenlångtgåendeöverväganden motiverat densärskilda som

främst stimulera enskildaföreningar, önskemåletför ideella att personers
relevans i frågaideell verksamhet, inte hariaktiva samverkan samma om

föreningensdet fråga medelstiftelsemedel när är är egnaom somsom
kan från medlemmarnas verksamhet.typiskt härröraoch därmed sett antas

förordning motsvarande gäller kommunaladenWdare skulle somen
föreningssidan, vilketm.ñ. medföra särskilda problemdonationsfonder

föreningens skattefrihet inte ovillkorligjust medsammanhänger äratt
Stif-fullföljdskravet villkor uppfyllda.beroende och andra ärattutan av

föreningen i detskulle få beroendeskattefrihettelsens göras attav
skulleskattebefrielse. Samtidigtuppfyllt villkoren förenskilda fallet har

meningföljande enligt vårvåra i detdet framgår resonemangsom av --
stiftelsen.också Dettaställa fullföljdskravnödvändigt att ettvara

två olika led,ifullföljdsbedömning skulle behövabetyder görasatt en
tillämpningen. kanskekomplicera Denvilket all sarmolikhet skullemed

skattebefrielse för föreningsför-dockavgörande synpunkten är att en
risk för missbruk ochskulle medföra inte obetydligvaltade stiftelser en

såfrån missbruksrisken, skulle innebärabortsettden, ävenatt en
skulledet skattefria området den ganska klartutvidgningbetydande attav

de allmärma uttalanden restriktiviteti konñikt medkomma görssomom
direktiven.i
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redovisade skäl har vi för stiftelserAv föreslå destannat att attnu som
förvaltas de ideella föreningarna inte skall kunna omfattas de härav av
diskuterade reglerna skattebefrielse. skattebefrielse iOm enstakaettom
fall skulle särskilt angelägen, bör den i kapitel föreslagna24vara
dispensregeln kunna tillgripas.

Ändamål och faktisk verksamhet

skattebefrielseFör skall komma i fråga bör det naturligtvis inteatt vara
tillräckligt stiftelsen förvaltas skattebefriat subjekt. Man måsteatt ettav
också ställa krav beträffande stiftelsens syfte och därmed beträffande den
avsedda användningen stiftelsens avkastning. någotOm sådant kravav
inte upprätthölls skulle stiftare kunna åstadkomma skattefrihet för varjeen
slags ändamål enbart föreskriva förvaltningen skall skötasatt attgenom

kommun, statlig myndighet eller något subjektannatav en en som
omfattas härde behandlade sådanreglerna. ordningEn skulle kommaav
i strid med det övergripande önskemålet beskattningen skallatt vara neu-
tral i förhållande till förvaltningsformen.

vårEnligt mening det nödvändigt kräva stiftelsen denär att att om-
inte främjar ändamål förslaget i avsnittenligt 15.2 skallett som anses
kvalificerat oberoende förvaltningsfonnen har till syfte stödjaattav -
skattebefriad verksamhet själv bedriver.förvaltaren innebärDetta attsom
den förvaltare eller på grund har starkt inflytandeär ett översom annan
förvaltningen stiftelsen, vad nedan föreslås angående för-av se som
valtningsformen också skall ha ställning destinatär. En konsekvenssom

detta krav från tillämpningen de diskuteradeär reglernaattav av nu
utesluter de stiftelser kommunen, eller något här aktuelltstaten annatsom
subjekt själv har bildat. stiftelseförordnandeEtt innebär attsom
stiftaren för del skall åtnjuta den löpande avkastningen denegen
egendom förordnandet omfattar godtas nämligen inte stiftelse-som som
bildning prop. 199394:9 45. juridiskAtt den dubblahars. en person
rollen förvaltare och destinatär däremot inte särskilti sigärav an-
märkningsvärt och har förutsetts i förarbetena till stiftelselagen prop.
199394:9 138 och 310-311. Som återkommer till kans. senare
förhållandet dock i vissa fall försvåra bedömningen vilka reglerav som

användningen stiftelsens avkastning.styr av
Ett villkor för skattebefrielse bör alltså stiftelsen har till syfteattvara

främja förvaltarens verksamhet. Varjeatt slag verksamhetav som
förvaltaren redan bedriver eller med hjälp stiftelsemedlen kommer attav
bedriva bör dock inte godtas. Grunden för förvaltaren frikallad frånatt är
skattskyldighet och därmed också skälet för medge stiftelsenatt-
skattebefrielse det ändamål förvaltaren harär ytterst att attsom-
tillgodose i sin egenskap kommun, statlig myndighet, akademi etc.av

motivera denna förmånsbehandling. linjeansetts I med detta ligger att
stiftelsen bör kunna uppnå skattebefrielse endast den till syfteharnär att
stödja verksamhet faller inom för förvaltarens ändamål. Omsom ramen
stiftelseförordnandet föreskriver medel skall lämnas förvaltarentill föratt
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sådantutgivandetbörutanför dennaanvändning faller ettavramsomen
skattebeñielse.förföljaktligen inte kvalificerastöd

bör ställasvilka kravbehandlade frågandet gäller denNär somomnu
stöd från stiftelsenföremål förverksamhet hos förvaltarenden ärsom

verksamhetFörvaltarensföljande.tydlighetens skull tilläggavill vi för
förvalta-tillgodoserregi direktverksamhet isådankan egen somvara en

innebärverksamhetenemellertid också tänkbartsyfte. attDet är attrens
betala bidrag,i sinstiñelsemedlen föranvänderförvaltaren tur utatt
sådana understödutgivandetunderstöd. Så längestipendier eller andra av

det betraktas iändamål börför förvaltarensinom som enramenryms
förvaltaren.verksamhet hosgodtagbarsammanhanget

skattebefrielseskall kunna fåstiftelsenutgångspunkt såledesVår är att
verksamhetstödjasyfteförutsättning dessendast under är attatt som

Bedömningen dennaändamål.för förvaltarensfaller inom av omramen
grunda sig på dei första handnaturligtvisförutsättning uppfylld måsteär

viktig frågainnehåller.stiftelseförordnandet Enföreskrifter är omsom
till hur stiftelsenockså börutsträckning hänsynså fall i vilkenoch i tas

avkastning.faktiskt använder sin
skall medgesstiftelsenbedömningentidigare tycksSom nämnts omav

på föreskriñemauteslutandegrundatseller inte i praxis haskattebefrielse
praktisk. självaförefallaordning kan Istiftelseförordnandet. sådani En

betydande avgränsningsproblem. Omtillden emellertid ledaverket kan
förordnandet, blir det nödvändigttill älvainskränker prövningen attman

bör för skattebefrielse fordrassärskilda Rimligenställa krav på detta. att
någorlunda säkerhet kaninnehåll medförordnandet har sådant attett man

endast för stödjaanvändasförutse avkastningen kommer attattatt
ändamål.för förvaltarens Närfaller inomverksamhet ramensom

eller välbestämd verksamhetförordnandet avgränsatettanger en
inte uppgiftennormalt såverksamhetsområde kanskeproblemet stortär -

verksamheten uppfyller kravetbeskrivnablir bedöma den konkretatt om
vidsträcktförvaltareni de fall då förordnandeteller inte. rättMen enger

svårt enbartdetsjälv välja användningsområde kan attatt vara
bedömningstiftelseförordnandetföreskrifterna igrundval göra en avav

främja.stiftelsenvilken verksamhet kommer att
rationellaåstadkommaHittillsvarande praxis belyser svårigheterna att

bedömningen Stiftelsensskattefria områdetavgränsningar det när avav
stiftelseförordnandets innehåll.grundas uteslutande på För-verksamhet

faktiskafrån beakta Stiftelsenstill praxis ändå har avståttklaringen attatt
varitförhållandet domstolarnaförmodligen söka i detverksamhet attär att

ovillkorlig skattebe-reglerhänvisade till analog tillämpning de omaven
Förutsättningarna helt andraför förvaltaren.frielse gäller är när upp-som

detutforma regelsystem.lagstiftning Igiften är ett nyttattnu genom
på verksam-de kravfinns det inte något hinderläget göramot att

i allmänhet tillämpligafullföljd gäller för stiftelserhetsinriktning och som
principiella skäl talar i självastiftelsema. Starkaockså på de aktuellanu

utvecklat bör skattebefrielseändring. vi tidigareverket för sådan Somen
skallfall inte den inkomstprincip inte komma i fråga i någoti om som
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undantas beskattning faktisktfrån kommer förtill användning ändamålett
kvalificerat.som anses

dessa skäl föreslår deAv i det föregående behandlade kraven påatt
Verksamhetsinriktning fullföljd deoch tillämpliga aktuellagörs nu
stiftelsema. innebär förDetta prövningen förutsättningarna skatte-att av
befrielse i fortsättningen skall i två första bedömsI detgöras steg.
stiftelseförordnandets innehåll och i det andra den faktiska verksamheten.
Beträffande stiftelseförordnandet behöver i princip inte krävas än attmer
det tillåter avkastningen uteslutande eller så uteslutandeatt gott som

för stödja verksamhet falleranvänds inom förvaltarensatt en som
ändamål. förordnanden förvaltaren vidsträckt dispositions-De som ger en

torde vidare uppfylla detta krav. förordnandetnormalt Angerrätt utan en
bestämd fordras i princip denna har sådant innehållverksamhet, att ett att
den kan den faktiska verksamheten krävs den ligger inomgodtas. Av att
den stiftelseförordnandet den dels helt dominerassamt attram som anger

godtagbar verksamhet kravet på Verksamhetsinriktning,stöd tillattav ge
dels tillräckligt del den årliga avkastningeninnebär iatt stor tasaven an-
språk fullföljdskravet. stiftelse skall följaktligenpå det En intesättet

RÅ uppnålängre i ref. kunna skattebefrielse1963 28 under ettsom- -
uppbyggnadsskede då hela avkastningen läggs till kapitalet.

Vi föreslår för skattebefrielsealltså det skall fordras delsatt att
stiftelseförordnandets ändamålsbestämmelser tillåter den verksamhetatt

stiftelsen stödjer hålls inom för förvaltarens ändamål, dels attsom ramen
stiftelsen faktiskt främjar sådan verksamhet i tillräcklig utsträckning för

Verksamhetsinriktninguppfylla de kravenallmänna och fullföljd.att
När det gäller de fall då förvaltaren katalogsubjekt torde någonär ett
ytterligare precisering villkoren knappast behövas, eftersom dessaav
subjekt har relativt och tillräckligtbegränsat väl definierat verksam-ett
hetsområde. gäller i princip förvaltarenDetsamma kyrkostiftelsenär är en
eller hushållningssällskap. Beträffande hushållningsssällskapen,ett som
enligt förslaget i partiellt skattebefriade,kapitel endast25 bör dessutomär
uttryckligen krävas stödet verksamhet för vilken förvaltarenatt avser en
inte skattskyldig. Vad slutligen beträffar de fall förvaltasär då stiftelsen

kommun eller läget komplicerat. offent-Dessaärstatenav en av mera
ligrättsliga subjekt har så omfattande och ofta svårbestämda verksamhets-
områden det knappast tillräckligt föreskriva den understöddaatt är att att
verksamheten skall inom subjektets ändamål. preciseradEnrymmas mer
avgränsning enligt vår mening motiverad i dessa fall. Vi denär tar upp
frågan särskilt i avsnitten l6.3.2 och l6.3.3.

örvaltningsformensF betydelse

Vi har hittills förutsatt stiftelsen förvaltas det skattebefriadeatt av
subjektet och alltså har s.k. anknuten förvaltning. Frågan ären nu om

undantagslöst bör kräva det skattebefriade subjektet förvaltareatt ärman
eller också någon form anknytning stiftelsenmellan och detom annan av
skattebefriade subjektet bör kunna godtas.
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aktuellade härskattebefrielse förmedgeskäl förväsentligtEtt att
förmögenhet förvaltasStiftelsensföregåendeenligt detstiftelsema attär

motiveratdetsådana villkorochförhållanden ärunder sådana attatt
medstiftelsefönnögenhetenpåavkastningenjämställaskattemässigt

tillgångar. dennaUrsubjektetsskattebefriadepå detavkastningen egna
isubjektet i frågamotiverat krävadetframstårsynvinkel attattsom

följerförvaltningenkontrollochsådan insynprincip har över som aven
förvaltare.ställningen som

Önskemålet tillgodosettkan dockoch kontrollinsyn attutanvaraom
Vi villställning förvaltare.subjektet formellt harskattebefriadedet som

RÅRÅ 436ref och 1990rättsfallen 1975 74erinra not.här somom
i slutetbehandlatsdonationsfonder ochkommunalabåda gällde avsom
medstiftelserättsfallenslutsatsVåravsnitt 16.2. att egenenvarav

donationsfondskattefrihetmedgespraxis kanenligtförvaltning omsom
styrelseledamöter ochskallstiftelseförordnandetenligtkommunen utse

föreskriverstiftelseförordnandet dessutomstiftelsen ochförrevisorer om
disponerasförkommunentillskall överlämnasavkastningen att avatt

denna.
lösning ansluterväljamotiveratuppfattning detEnligt vår är att somen

något anledning har valtstiftareenskildtill denna praxis. Om attaven
stödja verksamheten hosuppgifthar tillstiftelse,föreskriva attatt somen

skall förvaltassubjekt,häreller någotkommun avsettannat egenav enen
hinder medge stif-absolutsåledes intedettastyrelse bör mot attutgöra ett

förutsättningreglerna. Enbehandladeskattebefrielse enligt detelsen nu
subjektet idockmedges börskattebefrielse skall kunnaför attatt vara

enligt stiftelseförordnandetförvaltare, harfråga, det inte atträttärnär
dess ledamöter.flertalet Atteller åtminstonestiftelsens styrelseutse av

stiftelsen skallpraxis krävshittillsvarandeliksom idessutomdet att--
användningskattebefriade subjektet förtill detsin avkastningöverlämna

tidigare föreslagit.vad viföljeri dess verksamhet av

donationsfonderkommunala16.3.2 Särskilt om

kraven på stiftelse-föreslagnaframhöll vi de däravsnittföregåendeI att
preciseras såvittverksamhet behöverfaktiskaStiftelsensändamålet och

går inkommunerna.förvaltas Innande stiftelserbl.a. som avavser
anledning erinrafinns detprecisering börsådanfrågan hur göras, atten

kommunalrättsliga området.huvudprinciper inom detnågraom
verksamhetsfált. VerksamhetenomfattandeharKommunerna ett

borgerligauppgiften defakultativa Förobligatoriskaomfattar såväl som
befogenhetenoch landstingen regleras utövaprimärkommunema att

bestämmelsernade allmännai första handfakultativ verksamhet genom
grundläggande kompe-Enligt den1991:900.kommunallageni kap.2

sådana angelägen-handsjälvi kap. får kommunentensregeln 2 1 § ta om
område elleranknytning till kommunensintresse harallmäntheter somav

någon t.ex.skall handhasinte enbartmedlemmar ochdess annanav
för denuttryck s.k.bestämmelserkapitel finnsstaten. l gersomsamma
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kommunensochlikställighetsprincipen 2 § bestämmelser reglerarsom
sig inäringsverksamhet och i övrigtmöjligheter drivaatt att engagera

reglerasförsamlingarnanäringslivet 7 och §§.frågor 8 Förrörsom
kap.i l-5i stället särskilda bestämmelserkompetensen genom

fâr för-Enligt §ändrad 1995:296. 1kyrkolagen 1992:300, engenom
hand deförsamlingarsjälv eller i samverkan med andra hasamling om

församlingens eller deanknytning tillförsamlingsangelägenheter harsom
eller till deras medlemmar. l 4 §försarnlingamas områdenberörda

församlingsangelägenheter.vilka frågorpreciseras är att somsom anse
sambandframhållas det finnsanslutning till det sagda börI näraettatt

beskattningsrätt.och derasregleringen kompetensmellan kommunernasav
inte skall få skattpå principen kommunenbyggerSystemet ta utatt av

verksamhet inte allmäntför finansieramedlemmarna äratt som av
ifaller utanför kompetensramen. Endastintresse eller skälannatsom av

får med andra ord skatte-kompetensenlig verksamhetstrikt mening
RÅrättsfallet ref 103.finansieras jfr nedan berörda 1993det

kompetensreglema drar kan kommundeInom gränser upp en varasom
ligger klart utanför den sektorolika områdeninom mångaverksam som

kvalificerad förstiftelsereglema skatte-enligt de allmänna ansessom
borgerlig primärkommundet förbefrielse. Exempelvis kan en vara

ekonomiskt stödjabidrag ellerkompetensenligt sättannatatt genom
bedrivs enskilda organisatio-idrottslig verksamhetkulturell eller avsom

drivaoch kulturell institutionkan också självKommunen äga enner.
eller idrottsanläggning.eller bibliotek Somt.ex. teater ett enen

har möjlighetkommun på olikaytterligare exempel kan nämnas att atten
fritidsverksarnhetenfrämja friluftslivet eller inomsig försätt attengagera

kommunen.
vilken betydelse komptensreglemasärskild fråga har förEn är

frånkommunens medel härrör kommunenanvändning enav som av
förvaltad donationsfond. Utgångspunktenstiftelse kommunal hären är

underkastadstiftelseförvaltare civil-kommunen liksom andra deäratt --
stiñelsereglema. föreskriftemarättsliga Enligt dessa gäller principen att

stiftelseförordnandet skall angelä-i följas vid förvaltningen stiftelsensav
således i stiftelseförordnandetgenheter. första hand innehållet iDet är -

avgörande för huroch inte de kommunala kompetensreglema ärsom-
avkastningen på Stiftelsens tillgångar användas.skall och får Om en
kommun förvaltar donationsfond stiftelseförordnandetoch det ien
föreskrivs avkastningen disponeras bestämd verksamhetskall föratt en
eller för visst slag verksamhet, kommunen i egenskap för-sinärett av av

följs.valtare skyldig tillse denna ändamålsbestämmelseatt att
stiftelseförordnandet inteoklart vad gällerDet är närmer som

preciserar användningsområdet kommunen vidsträckt rätt attutan ger en
älv stiftelseavkastningen skall Oklarhetenbestämma hur användas. sam-

manhänger med det tidigare berörda förhållandet kommunen påäratt en
gång förvaltare och destinatär. kan uppfatta förordnandet såOm attman
det i egenskap förvaltare frihet bestämma hurkommunen dess attger av
avkastningen skall användas, bör stiñelserättens regler bli avgörande för

skulle principkommunens handlingsutrymme. innebära i varjeDet att

6 15-0773
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användning ligger inom för förordnandets ändamålsbestäm-ramensom
finnas fog förblir tillåten. det kan kanske ibland uppfattamelser Men att

avkastningen skall överlämnas till kommunen iförordnandet så att som
destinatär får använda efter egetbestämmande. så fallegenskap den Iav

kommunalrättsliga kompetensreglema komma gripa ochkan de att
mycket talar förbegränsa användningsområdet. dockDet är attsom

med stiftelseavkastningför verksamhet finansieras ärutrymmet som
vidare för skattefinansierad verksamhet eller med andra 0rdän utrymmet

vid användning stiftelsemedel kan hakommunen rätt attatt aven
RÅgällande kompetensramen jfr ref. därden 1993 103,utöver annars

Regeringsrätten fann viss verksamhet fick församlingutövasatt en av en
verksamheten förorsakadeendast under förutsättning obetydligaatt

finansierades avgifter,merkostnader för församlingen eller genom
skattemedel.donationsmedel eller eljest på sätt änannat genom

kommunalavad de kompetensreg-bakgrundMot sagtssom omav nu
stiñelsemedel har vianvändninglema och kommunens attavom

villkor bör gälla förutformningen dedenöverväga närmare attsomav
Vårt förslag ifå skattebefrielse.kommunal donationsfond skall närmasten

stiftelseforord-innebar i princip bör krävaföregående avsnitt attatt man
liggerstiftelsen inriktas på verksamhetnandet tillåter stödet frånatt som

stiftelsen i erforderliginom för förvaltarens ändamål och attramen
faktiskt sin avkastning för stödja just sådanutsträckning använder att

verksamhet. Frågan i första hand hur kravet på den understöddaär att
verksamheten skall ligga inom för förvaltarens ändamål skallramen
uppfattas kommunernas del.för

naturlig utgångspunkt det skall fråga verksamhetEn är att vara om en
det slaget kommunen enligt de kommunalrättsliga kompetensregler-attav

finansieraskulle ha den med skattemedel. verksam-Förrätt att attna en
het skall kompetensenlig i denna mening måste den uppfylla de över-vara
gripande kraven på allmänintresse, lokalisering till kommunen Frånm.m.
principiell någonsynpunkt finns det inte anledning utesluta verksamhetatt

faller inom denna kompetensram från möjligheten till skattebefrielse.som
All verksamhet skulle få finansieras med skattemedel bör således isom
princip kunna godtas. och med den skattemässiga bedömningen skallI att
grundas inte endast på stiftelseförordnandets innehåll också på denutan
faktiska användningen stiftelseavkastningen det i princip inte längreärav
nödvändigt de ytterligare och ibland föga rationellagöra avgräns-att - -
ningar förekommit i hittillsvarande praxis jfr Sjöholm, Förvalt-som
ningsrättslig tidskrift ff.,1963 32 särskilt 39.s. s.

enlighet för skattebefrielse i principI med det sagda bör fordras att
stiftelsen stödjer verksamhet ligger inom för kommunens härsom ramen
avsedda befogenheter. ligger i sakens det stiftelsenDet natur äratt som

Åtminstonebör ha bevisbördan. huvudregel bör således gälla detattsom
åligger stiftelsen visa den verksamhet den stödjer med bidragatt att som
verkligen emellertidkompetensenlig. Frågan detta börkravär är om
upprätthållas fullt i situationer eller detalla praktiska skäl ärut avom

medlämpligt komplettera angivna huvudregeln andraden regleratt som
underlättar bedömningen.



Stiftelser 163SOU 1995:63

för kommuner-faller inom detunderstödda verksamhetenSå denlänge
knappasttillämpningsproblemnågraområdet tordeobligatoriskana

författningsregleradeobligatoriska uppgifternabehöva uppkomma. De är
förutsesdäremotidentifiera. Praktiska problem kanoch normalt lätta att

utanför det obli-liggerverksamhetstödstiftelsennär somenger
områdetkommunalrättsligaRättspraxis detområdet.gatoriska ger

tillåtenmellankan svårt drabelägg för detmånga gränsenattatt vara
kompetensenlig. Enverksamhet intefakultativ verksamhet och ärsom

verksamhetenstiftelsen skall visatillämpning regelnkonsekvent attattav
kommunalrättsligingåendeinnebärakompetensenlig skulleär att en

innebäradetta skullefall. kanmåste i många Detprövning attgöras antas
skäl detpraktiskataxeringsarbetet. Avalltför belastning på ärstoren

medgerinföra hjälpreglermening angelägetenligt vår att mersom en
schablonmässig bedömning.

i nuvarandespeciellt inslagsammanhang vill vi erinradettaI ettom
undersökning pekar rättsfallenskattepraxis. framgår HagstedtsSom av

har gjort skillnadfakultativ verksamhetpraxis vid bedömningenatt av
verksamhet kommunenstödjafall då stiftelsen skallmellan de somen

möjligtinriktat detbedriver och de fall då stödetredan göraär att att
mening finns det skäl talar förEnligt vårverksamhet.starta som enen ny

etableradfråga redanbehålla gränsdragning. detdenna När är om en
detinte stiftaren har fattatochverksamhet det kommunenär som--

verksamheten. har ålegat kommu-påbörja Detgrundläggande beslutet att
kompetensreglema. Normalt hardärvid och iakttabehovetprövaattnen

påkalla laglig-också stått för kommunmedlemmamadet attÖppet en
kap. kommunallageni 10enligt bestämmelsernahetsprövning, numera

påkallatsprövning har ochsådankyrkolagen.kap. Om22 enenresp.
kompetensfrågan, bör domstolensställning iförvaltningsdomstol har tagit
det kommunala beslutet inte harbeslut följas vid taxeringen. Omkunna

utgå från varitbeslutet harvid taxeringen kunnaangripits, bör attman
kompetensenligt.

förhållandettillmätas detdenna bakgrund betydelse börMot attanser
tidpunktvid denfakultativ verksamhet redan bedrevs kommunenatt en av

inte har under-stiftelsendå bildades. redan bedriven verksamhetEn som
kompetensenlig.vid laglighetsprövningkänts bör presumeras varaen

gränsdragningmöjligt vid detta. Endock knappastDet är att stanna
få ganskaverksamhet kanbedriven hittills inte bedrivenmellan redan och

alltid heltinteslumpartade effekter. Gränsdragningen dessutomär
falletenskildai detokomplicerad; det kan exempelvis svårt attvara

utvidg-betraktaviss verksamhet elleravgöra årär att ensomom nyen
börbedriven verksamhet. Systemetning eller komplettering redanav en

tillanknytadärför byggas ytterligare. kan då lämpligtDet ettattut vara
presumtionkunna grund förförhållande också bör utgöraannat ensom

finansi-verksamhetenkompetensenlighet, nämligen hurverksamhetensom
finansi-finansierar verksamheten ochstiftelsen delvisOm endasteras.

medel föranslåreringen i övrigt sker kommunenatt egnagenom
varitprincip haunderliggande anslagsbeslutet iverksamheten, bör det

in-laglighetsprövningmöjligheten tillunderkastat kontrollbl.a. den som
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inte detnebär. beslutet angripits eller har stått sig vid laglig-Har en
hetsprövning, vid taxeringen utgå från det harbör kunna varitattman
kompetensenligt och därmed också den finansierade verksamheten äratt

förutsättning för kommunala finansieringen skallgodtagbar. denEn att
betydelse bidrag intetillmätas denna bör dock kommunens heltärattvara

fordrasobetydligt. bör kommunen till väsentlig del förDet att en svarar
finansieringen.

avsedda presumtions- eller hjälpreglema torde tillsammans täckaDe nu
många de verksamheter möjlighetenin bör omfattas tillsomav av

skattebefrielse. avsedda komplettera förutDe den angivna huvud-är att
regeln ålägger stiftelsen kompetensenligheten.styrka Omattsom

förförutsättningarna tillämpa inte uppfyllda, återstårhjälpreglema äratt
för stiftelsen hänvisning verksamhettill likartad kommu-att genom som

bedriver eller utredning försöka visa den under-attnen genom arman
stödda verksamheten verkligen inom kompetensområdet.ligger

Särskilt16.3.3 stiftelser förvaltas statenom avsom

tillämpning de principer skisserats iEn avsnitt l6.3.l skulleav som
innebära stiftelse förvaltas har till skattebefrielseatt rättstatenen som av

den stödjer verksamhet ligger inom för förvaltarensom som ramen
ändamål och denna inriktning förenlig stiftelseförordnandet.med Detär

sig självt sådan beskrivning föga ledningsäger att när ärstatenen ger
förvaltare. statliga verksamheten alltför omfattande beträffandeDen är
förekomsten statliga donationsfonder hänvisas till utförligadenav
redovisningen i SOU och det saknas direkt motsvarighet1982: 12 till de
kommunala kompetensreglema.

Hittillsvarande praxis har varit ganska restriktiv. framgåttSom av
redogörelsen avsnitti pekar de befintliga rättsfallen16.2 på villkoratt ett
för skattebefrielse varit stiftelsen främjar verksamhet redan be-att som
drivs i statlig regi t.ex. löneutfyllnad till vissa statliga tjänster eller verk-
samhet skötsel, underhåll eller nyttjande egendomsom avser av som

redan t.ex. underhåll ellerägerstaten ett ägtstaten monumentav av
iordningställande fomminnesområde på mark staten.ett ägsav som av
Möjligen har skattebefrielse kurmat komma i fråga också harnär staten

vidsträckt själv bestämma hur stiftelseavkastningen skallrätt att använ-en
das.

betydandeDet svårigheter avgränsning intemöter göraatt ären som
alltför restriktiv och samtidigt inte i strid med kravet på neutralitetsom -
mellan olika förvaltningsformer för möjligheter tillöppnar stora-
skattebefrielse för de statligt förvaltade stiftelsema. V1 inteanser oss
kunna anvisa bättre lösning anknyta till den avgränsning harän atten som
gjorts i praxis. Därvid bör dock uppmärksammas praxis har varitatt
hänvisad till analog tillämpning de skattefrihetsregler gäller fören av som
statenförvaltaren. har inneburitDetta avgörande vikt fästs vid inne-att
hållet i själva stiftelseförordnandet medan däremot den faktiska an-
vändningen stiftelseavkastningen knappast har beaktats. tidigareSomav
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ändras förutsättningarna avgränsningenför väsentligtnämnts när ett nytt
regelsystem skall utformas. enlighet föreslagit börI med vad tidigare
vid lagreglering föreskrivas verksamhethänsyn skall till vilkenatt tasen

stiftelsen faktiskt stödjer. Beträffande anslutning tilldenna bör isom -
praxis krävas den antingen verksamhet redan bedrevsutgöratt som av-

stiftelsen bildades underhålleller verksamhet ellernärstaten som avser
användning egendom innehålletredan då ägde. frågaIstatenav som om
i stiftelseförordnandet bör det tillräckligt förordnandetattvara ger

för helt eller helt koncentrera insatserStiftelsensnästanutrymme att
sådana verksamheter. allmännaDe kraven Verksamhetsinriktning och
fullföljd bör naturligtvis upprätthållas på det statliga området.även

l6.3.4 Sammanfattning förslagenav

avsnitt vi vilka villkor förl l6.3.l har skattebefrielse bör gällaangett som
för anknutna stiftelser donationsfonder i allmänhet. Därefter har vi i av-
snitten preciserat vissa villkorl6.3.2 och dessa såvitt gäller16.3.3 av
kommunala och statliga donationsfonder. Förslagen sammanfattaskan
enligt följande.

stiftelseEn förvaltas kommun en borgerlig primärkommun,som av en
landsting eller församling, akademi ellerett staten, annatav av enen

katalogsubjekt, kyrkostiftelse eller hushållningssällskap kanettavav en
uppnå skattefrihet, enligt stiftelseförordnandetden har till syfte attom
främja verksamhet bedrivs förvaltaren. För skattebefrielse fordrasavsom

verksamhet fullföljerstiftelsen i sin faktiska detta syfteatt attgenom ge
ekonomiska skattefribidrag till verksamhet förvaltaren bedriveren som
inom fordrasför sitt ändamål. Vidare de krav beträffande verk-attramen
sarnhetsinriktning fullföljd föreslagitsoch för stiftelser i allmänhetsom

uppfyllda. betyder okvalificerade ändamål fårDet inteär framståatt som
denoväsentlig bisak, erforderliga inriktningen verksam-änannat atten av

heten skall långsiktig och ligga inom stiftelseförordnandetförvara ramen
skälig del avkastningen skall anspråk för bidrag tillisamt att tasen av

verksamhet ligger inom för förvaltarens ändamål.som ramen
de kommunaltFör förvaltade stiftelsema donationsfonderkommunala

gäller ytterligare villkor den understödda verksamheten skallattsom anses
ligga inom för förvaltarens ändamål endastramen om

1 verksamheten redan bedrevs kommunen stiftelsen bildades,närav
verksamheten2 till väsentlig del finansieras kommunalamed medel
eller 3 stiftelsen i fall kan visa verksamheten kompe-annat äratt
tensenlig.

fråga stiftelserl förvaltas statliga donationsfonderstatenom som av
liggaverksamhet inom förvaltarens ändamål endastanses en om

l verksamheten redan bedrevs stiftelsens bildades ellernärstatenav



Stiftelser166 SOU 1995:63

verksamheten2 vård, underhåll eller användning egendomavser av
vid nämnda tidpunkt redan ägde.statensom

Med stiftelsen förvaltas kommun eller något angivetatt annatav en
subjekt likställs detta subjekt enligt stiñelseförordnandet haratt rätt att

alla flertaleteller ledamöterna i Stiftelsens styrelse.utse av

Fåmansföretagsregler för stiftelser17

Inledning17.1

våra direktiv framhållsI det förekommer stiftelser i praktikenatt som
kontrolleras eller fåtal fysiska vilka kan till stif-ett attav en personer se
telsens medel används för främja andra intressen dem följeränatt som av
Stiftelsens allmännyttiga ändamål. vidareDet dessa förhållandensägs att
aktualiserar frågan det för stiftelsemas del finns behov reglerom av av
det slag gäller för s.k. fåmansföretag aktiebolag och ekonomiskasom
föreningar med begränsad ägarkrets. Vi bör det möjligtpröva ären om
och lämpligt införa regler liknande slag för i första hand stiftelser.att av

finns i dagDet ganska omfattande särregler för be-ett system av
skattningen fåmansföretag. Flertalet dessa regler har sittav av ursprung
i lagstiftning från särskiltår se1976 197576:79 och SkUprop.
197576:28. Sedan års företagsskattekommitté1980 hade avslutat sin

SOU 1989:2 fick reglerna led i 1990 årsöversyn skatterefonnettsom-
sitt nuvarande innehåll prop. 1989902110.-

17.2 Gällande fåmansföretagsregler

huvudsakligaDet syftet med års lagstiftning1976 fåmansföretagom var
reglerna skulle avskräcka från transaktioner innebaratt ägarenattsom av
fåmansaktiebolag tillgodogjorde sig bolagets medel bliett utan att

beskattad för Till början lagstiftningen tillämplig inte barauttaget. en var
på aktiebolag och ekonomiska föreningar också de fåmansägdautan
handelsbolagen. Genom de ändringar gjordes i samband med 1990som
års skattereform undantogs emellertid handelsbolagen i väsentliga delar
från tillämpningen fåmansföretagsreglema. Vi bortser därför i fortsätt-av
ningen från handelsbolagen.

de viktigasteEtt inslagen i för beskattning fåmansföretagsystemetav av
de s.k. stoppreglema i punkt anvisningarnaär 14 till 32 § EnligtKL.av

den där intagna definitionen skall fåmansföretag i första hand räknassom
aktiebolag och ekonomiska föreningar i vilka eller fåtal fysiskaetten

så många aktier eller andelar deäger har hälftenänattpersoner mer av
för aktierna eller andelama i företaget.rösterna Som företagsledare anses

den till följd eller närståendes aktie- eller andelsinnehav elleregetsom av
liknande grund har väsentligt inflytande i företaget. I trettondeettannan
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närstående.anvisningspunkten finns definition begreppetstycket en avav
och syskon.föräldrarräknas bl.a. make, barn,närståendeSom personer

kananvisningarna till KLbestämmelser i punkt 32 §14De somav
sigriktarkringgående dubbelbeskattningentill syfte hindrahasägas att av

transaktioner:följande slagsmot

uteslutandefrån tredje egendomföretagets förvärv somman av
privataavsedd för företagsledarensuteslutandeeller så ärgott som

bruk första stycket,
företaget till prisfrån delägare tillavyttring egendom ett somenav

tredje styckena,marknadsvärdet andra ochhögre änär
prisföretaget till delägare tillegendom frånöverlåtelse ettenav

marknadsvärdet fjärde stycket,lägre änärsom
marknadsräntanlån understigerräntefritt lån eller räntamot som

sjätte stycket,till företagsledarenfrån företaget
företaget lämnatlånnedskrivning i företagets räkenskaper somav

sjunde stycket.företagsledaren

företagsledareskall mednämnda transaktionerVid samtliga resp.nu
närstående till dem. Bestämmelsernalikställasdelägare ärpersoner som

beskattningmedföra vissa belopptransaktionerna skallföreskriver att av
själv och i övriga fall hostjänst, i fall hos företagsledarenintäkt 1som av

närstående deltagiteller harföretagsledaredelägareden somperson --
i fallen helaskattepliktiga beloppet ochi transaktionen. l 5Det är

skillnadenmellan mark-i fallen och pris ochtransaktionsbeloppet, 2 3
utgående marknads-i fall skillnaden mellan ochnadsvärde och 4 ränta

vederlagetinförsäljning enligt skall dock helaVid 2ränta. tas upp som
den avyttrade egendomen visst slags lösintäkt tjänst utgörs avav om

bli till för vidinte eller kan företagetegendom väntasär nyttasom
enligt skall marknadsvärdet ligga till grundinförsäljning 2övriga fall av

för realisationsvinstberäkning, varvid särskilda bestämmelser i 24 § 6
skall iakttas.SILmom.

femte anvisningspunkt finns bestämmelsestycketI samma somav en
syfte dubbelbe-kan ha kringgåendesägas änett annat att stoppa av

ellerskattningen. Bestämmelsen syftar till hindra företagsledarenatt att
i privat-någon honom närstående vid uthyrning utrymmeperson enav

bostadsfastighet hyres-till företaget skall dra det förhållandet attnytta av
kapital med oftaintäkten enligt vanliga regler beskattas intäkt ensom av

Innebör-skattesats för inkomst tjänst näringsverksamhet.lägre ochän av
intäktsådan hyresintäkt skallden bestämmelsen är att tas upp somav en

uthymingen.tjänst efter skäligt för kostnader grundavdragav av
bestämmelsePunkt anvisningarna till 32 innehåller15 § KL somav en

visserligen begränsad till fåmansföretag ändå harinte näraär ettmen
fallstoppreglema i punkt reglerar de dåsamband med 14. Bestämmelsen

penninglån lämnats i strid med kap. aktiebolagslagen 1975:138512 7 §
tryggande pensionsutfästelseeller § lagen 1967:53111 om av m.m.

lånebeloppetförbjudna lån föreskriver hela skall beskattas hosoch att
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föreliggerintäkt tjänst inte synnerliga skällåntagaren motavsom om
detta.

anvisningspunktema ochi de nämnda 14 15Förmåner avses nusom
i till intäkt tjänst.hänförs enligt första stycket KL Av32 § 1 avmom.

inte till avdrag förframgår sådan tjänsteintäktandra regler rättatt en ger
till grundavdrag och den inte heller ingårP-törsäkringspremier eller att

socialavgifter ATP-grundande.i underlaget för eller är
för fåmansföretag. delfinns antal andra särregler EnDet ett stort av

tillämpning berörda företaget aktiebolagdem kräver för sin det äratt ett
eller flera fysiskaeller någon juridisk ägsytterst av enannan person som

Övrigaoch 3 § 12 SIL.se 2 § 9 15 samtt.ex. mom.personer mom.
många till syfte upprätthållasärregler skulle dem haräven attom av-
aktiebolagssektom i princip kunnadubbelbeskattningen inom göras-

stiftelser.fönnögenhetsbildningartillämpliga på sådana självägande som
innebär företagetiHit hör de bestämmelser 2 § 13 SIL, attsommom.

företagsledarenblir uttagsbeskattat det berederavdrag eller närvägras
anvisningarna tillförmåner i punkt 32 §eller delägarna 14som avses av

punkt anvisningarna till 21 § avyttringVidare kan 2 KLKL. nämnas av
tillfjärde anvisningarna 23 §hyresrätt m.m., punkt stycket KLavav

anvisningarna tillsubstansminskningsavdrag, punkt 20 23 § KLa av
anvisningarna tilltill personalstiñelse och punkt 32 §avsättning 13 av

inkomstfördelning mellan makar.KL

överväganden och förslag17.3

Fåmansföretagsreglema sikte fåtalpå de fall där eller fysiskatar etten
sittpå grund ägande i företaget har bestämmandeettpersoner av

inflytande Anledningen till behovdetta. det funnits särskiltöver att attav
reglera beskattningen i sådana fall det inte finns någotär ytterst att
egentligt tvåpartsförhållande mellan företaget och dem det ochägersom

detta förhållande kunnat utnyttjas för skatteundandragandeatt trans-
aktioner.

Stiftelsema självägande och har alltså inte några Dettaär ägare.
hindrar stiftelseremellertid inte det beträffande kan förekommaävenatt

fysiska tilleller fåtal ofta med anknytning stiftaren,att etten personer,
har i förvaltningen. Stiftarenpraktiken kontroll kanöverpermanenten
t.ex. i stiftelseförordnandet ha föreskrivit han själv, närstående tillatt
honom eller medlemmar i släkten skall ingå i styrelsen och denna vidatt
behov skall förnya sig själv. fråga sådana stiftelserI använder iom -
fortsättningen beteckningen fåmanskontrollerade stiftelser föreligger i-
princip brist på reellt tvåpartsförhållande fåmansägdai desamma som
företagen. kan tänkas situationen utnyttjas för transaktionerDet justatt av
det slag fåmansföretagsreglema riktar Vårasig direktivmot. tarsom upp
det fall väl intresse i sammanhanget, nämligenstörstär attsom av
ekonomiska förmåner stöd stiftelseförordnandet tillutan utav ges

kontrollerandeinom kretsen. Vi emellertidden har anledning attpersoner
beakta fönnånemadet fall där har stöd i förordnandet.även
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fåmanskon-för dedet motiveratuppgiftVår äröverväga attär att om
tåmansföretags-införa motsvarighet tillstiftelsemas deltrollerade en

stiftelsen ochtransaktioner mellanavskräcka från vissai syftereglerna att
effektivisera beskatt-förkontrollerar den ellerfysiskade attpersoner som

ställningtill dessa Innanförmånerningen tarut personer.gessomav
utsträck-vilkenoch ibör emellertid undersökasbeskattningsfrågantill om

förmån förtillstiftelses tillgångar användstillåterning civilrätten att en
kontrollerande kret-inom denstiftaren och andranärstående tillstiftaren,

detstår till budsskatterättsligamedel andraoch vilka närän somsen ---
stiftelsens tillgångar.användninghindra otillåtengäller att aven

ivilrättsliga reglerC m.m.

stiftelsehinder bildainte någotfinns i gällandeDet rätt mot att somen
tillgodose ekonomiska behov hoshuvudsakligt syftetill enda ellerhar att
familjestiftelse. sådana fall kandvs. 1stiftarens familj eller släktingar, en

deltar i förvaltningeninträffa eller flera dedet att avpersoner somaven
fullföljd stiftelsens syftestiftelsen också tillhör destinatärskretsen. En av

till i principdessautgivande ekonomiska förmåner ärpersonergenom av
i förvaltningen hör tilldelaktighettillåten sinatt mottagarnatrots genom

dem kontrollerar stiftelsen.som
stiftelserätten tillåtertidigare varitoklar fråga harEn att enommer

ekonomiska intresse jfri tillgodose stiftarensstiftelse bildas syfte egetatt
Ändamålsbestämmelse stiftelse, Hessler haroch 1951, 55-56.Karlgren, s.

stiftelsebildning avsiktengodtadock bestämt avvisat tanken näratt en
stiftarens ekonomiska intresse.tillgodosemed denna uteslutande är att

möjligt i stiftelseformdetSärskilt uppehåller han sig vid frågan är attom
själv.tillfalla stiftaren kommerdriva skall Hanrörelse avkastningen vars

användas för sådanakunnatill stiftelseformen inte börslutsatsen att
intedet heller börunderstryker hanändamål. sammanhanget1 att vara

maskeratmöjligt tillgodose stiftarens vinningsintresse sättatt ett mer
uttryckligenHessler. stiftelser, har inteOm 1952, 132-138. Frågans.

tillstiftelselagen. föredraganden dockreglerats i propositionen anslöt sigI
själv iuppfattning och framhöll sigHesslers den villatt gynnasom

stiftelsenavseende hänvisad till andrajuridiskaekonomiskt former änär
principVi dennal99394z9 45. uppfattar rättsläget såprop. äratts.
stiftarenstillgodosetillämplig stiftelsen har enda syftenär attsom

syfte domine-intresse också sådantekonomiska och säkerligen ärnär ett
föreliggeri förhållande till flera andra syften.rande eller Däremotett

stiftaren i kretsenkanske inte något absolut hinder ingårmot att av
möjliga bidragdestinatärer på så han flerasätt äratt mottagare aven av

förmånereller andra från stiftelsen.
stiftelseförordnandethittills har möjligheterna isagdaDet taattavsett

och fysiskaomfattande stiftarenin föreskrifter innebär kretsattsom en
förmånerbereds ekonomiskamed anknytning till stiftaren genompersoner

intefrån familjestiftelsema torde detstiftelsens verksamhet. Bortsett vara
direktivsådant syfte. våraså vanligt stiftare föreskriver Iöppet ettatt en
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så Stiftelsens medelfall, torde kunna beskrivasberörs attett annat som
för främjaföreskrifterna i förordnandet skall användasenligt ett utom-att

i direkt stridvetenskaplig forskning ändåintresse t.ex.stående men -
detta används förförordnandet eller i varje fall stödmed attutan av -

kretsen ekonomiska förmåneri den kontrollerandebereda avpersoner
åtgärder civilrättens ståndpunktdet gäller dennaolika slag. När ärtyp av

den förvaltarentydig. stiftelserättslig grundsatsoch Detklar är att somen
följa föreskrifterna i stiftelseför-skyldig så långt möjligtstiftelse är atten

princip förbjudet användadetta ligger det iordnandet. I är attatt
förordnandet, just förändamål inte täcksmedel förStiftelsens t.ex.avsom

tillhör destinatärskretsen. Förbudetnågon inteekonomisktatt somgynna
förfoganden också fiertaletbeneñka,omfattar inte bara utanrent

anvisningarna tilldet slag i punkt 14 32 §transaktioner avses avav som
försäljning tillfrån stiftelsen till underpris och stiftelsen tillköpbl.aKL,

och därigenom stiftelsenbryter förbudet skadaröverpris. Den motsom
Förfarandet kan också bedömaskadeståndsskyldig.kan bli attvara som

därmed underkastat straffan-eller trolöshetsbrott ochförskingring annat
svar.

gällande. Hittillsvarandeprinciper har sedan längeDessa ansetts
insyn och kontroll frånemellertid inte säkerställt den detlagstiftning har

kan för hindra överträdelse förbudet.allmännas sida behövas att avsom
enligt års lag har länsstyrelsenstiftelse stått under tillsyn 1929När en

följa verksamheten ingripa medvisserligen haft möjligheter ochatt att
förvaltningen inte enligt stiftelse-förelägganden och förbud sköttsnär

föreskrifter. Många stiftelserförordnandets och tillsynslagens har
stått utanför denna tillsyn.emellertid

gällande således inte ha utgjort något effektivtHittills regler torde
hinder förfaranden innebär otillåtna fönnåner tillförtsattmot som
stiftaren eller har anknytning till stiftaren. Vi har inte någotpersoner som

för och omfattningen eventuelltsäkert underlag bedöma ettatt arten av
gjortsmissbruk vad vi inhämtat de iakttagelser vid taxe-men om som

missbrukringsrevisioner o.d. inte oväsentligt kan hatycks peka att ett
iförekommit. Mycket talar för risken för missbruk de fall dåär störstatt

stiftelsen bedriver rörelse egentlig näringsverksamhet. Medeller annan
till sagda stiñelseformenhänsyn det det intresseär notera attsenast attav

under år tycks ha kommit till användning för just närings-ökadsenare
verksamhet. har inte varit fråga bara undervisning, sjukvård,Det om

och verksamhet för vilken stiftelsefonnen intebarnomsorg ärarman
främmande också kommersiell verksamhet. har före-Detrentutan om

stiftelsefonnenkommit konsultföretag försökt marknadsföra iblandatt
under beteckningen näringsdrivande stiftelse alternativ tillNS ettsom
de hittills etablerade formerna för fåmansföretag. reklamen har hävdatsI

insynenstiftelseformen har fördelar bl.a. på grund ringa,äratt attav
Ävenlåneförbud inte tillämpliga.saknas och fåmansföretagsreglema är

marknadsföringen delvis inteha grundatsom resonemangsynes som
företeelserskulle hålla vid rättslig prövning, förstärker ändå dettaen av

slag misstankarna missbruk har förekommit.attom
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kanstiftelselagen ändras väsentligt. Till börjanlägetGenom en
tillskyldigheten stiftelseförordnandet kommerkonstateras följaatt att
harbestämmelser skadeståndsskyldighetenuttryck i fiera lagens och attav

tidigare. också jävsreglerreglerats utförligt innehållerLagenän sommer
frågorskall förhindra den deltar i förvaltningen handläggeratt somsom

och rättshandlingar mellan och stiftelsengäller avtal andra honom själv
bidrag från stiftelsen. viktig nyhetbl.a. frågor En avserom annan

stiftelsen. lagstiftning harmöjligheterna lån från Hittills gällandeatt ta
något förbud låna till stiftaren m.ñ.;inte innehållit attmot ut pengar en

varit tillåten marknads-sådan utlåning har i princip den skettom
stridit placeringsföreskifter i stiftelseförord-villkor och intemässiga mot

omfattande förbudinförs uttryckligt ochstiftelselagennandet. Genom ett
m.ñ. stiftelse-stiftare, förvaltare, närstående 2 kap. 6 §utlåning tillmot

föranleda ingripandestraffsanktionerat kanFörbudet intelagen. är men
jfr nedan.tillsynsmyndighetenfrån

har betydelse behovetstiftelserDen störst när avsomgrupp av
den närings-fåmansföretagsregeler skall övervägas är utgörssom av

drivande bedriver vad vi kallar egentligstiftelser, dvs. stiftelser som
innebär stiftelselagennäringsverksamhet. Beträffande dessa långtgående

uppgiftsskyldigheten möjligheternaförändringar och tilldet gällernär
tillsyn stiftelsema undantagslöst bok-näringsdrivandeoch kontroll. De är

årsredovisning och därmed ocksåföringsskyldiga, skyldiga upprättaatt
revisorgäller bl.a. minst skallregistreringsskyldiga. Vidare att en vara

underkastadeeller godkänd. Stiftelsema offentlig tillsynauktoriserad är
årsredovisning och revisionsberättelseoch detta ändamålskall för ge

tillsynsmyndigheten undantag i dessa hänseenden gäller förtill endast
ellerstiftelser bildats eller tillsammans med kommun ellerstatsom av

statlig myndighet. Tillsynsmyndighetenförvaltas ellerstatensom av en
har ingripa med föreläggandenlångtgående befogenheter och förbudatt

revisionenstiftelseförvaltningen ellerdet kan inte utövasantas attom
enligt Vidstiftelselagen stiftelseförordnandet.eller misskötsel kan
myndigheten ellerväcka talan vid allmän domstol entledigande av enom

styrelseledamöter. väcka talanflera Myndigheten har också befogenhet att
skadestånd för stiftelsen.om

Beträffande stiftelser driver skyldigheterinte näring stiftelsensärsom
och myndighetens befogenheter ofta mindre långtgående. Stiftelser med

förmögenhet överstiger tio basbelopp alltid bokförings-dockären som
skyldiga. Som regel dessa stiftelser också skyldigaär upprättaatt
årsredovisning, registreringsskyldiga kontinuerligoch underkastade en
tillsyn vissa undantag gäller för bl.a. familjestiftelser.

Redan den lämnade medförredogörelsen framgår stiftelselagenattav nu
området för den offentliga tillsynen vidgas väsentligt och till-att att

synsmyndigheten fâr ökade möjligheter ingripa misstänkta fallatt mot av
misskötsel och missbruk. kan förmoda denMan redan förekomstenatt av

lagstiftningen och den information lämnas kring kommerden attnya som
för stif-öka den allmänna medvetenheten de begränsningar gällerom som

telsebildning och användning stiftelsemedel. Vidare kan det förutsesav
åtminstone fall ogiltig stiftelsebildning kommeruppenbaraatt attav
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bort redan registreringsmyndigheten ansökningarnär prövarsorteras om
stiftelseregistret framför tillsynsmyndigheteninförande i alltsamt att
utnyttja de möjligheter till kontinuerlig tillsyn och in-kommer att

gripanden den lagen vi bedömningenSammantaget gör attger.som nya
lagstiftningen bör det betydligt mindre attraktivt användaden göra attnya

på inte och myndigheterna i betydandestiftelseformen sätt attett avsett
utsträckning kunna stävja missbruk i form bl.a. otillåtenbör av an-

stiftelsemedel.vändning av

Beskattningsfrågan

anledning till början på grunderna för lagstift-W har närmareatt en se
särskilt iningen fåmansföretag, stoppreglema punkt 14 avom an-

visningarna till 32 § KL.
lagstiftningen dubbelbe-viktig utgångspunkt för principenEn var om

aktieägarna investeratskattning, avkastningen på det kapitaldvs. att som
avkastningen förvärvades,i skulle beskattas dels hos bolagetbolaget när

tillhos aktieägarna avkastningen delades dem. Som utdelningdels när ut
räknades inte bara under denna beteckningvad öppetut utansom gavs
också förtäckta förmåner olika slag, i form rabatt vid utköpt.ex. avav

från eller överpris vid införsäljningegendom bolaget till bolaget.av
Dubbelbeskattningen omfattade däremot inte marknadsmässigt vederlag

betalade aktieägaren utförd prestation,bolaget för lönut t.ex.avsom en
för arbete i bolagets tjänst eller på penninglån till bolaget. Ettränta ett
sådant intäktvederlag beskattades hos aktieägaren den förvärvs-som av
källa prestationen hänförde sig till och medförde normalt avdragsrättsom
för bolaget. Beträffande de rörelsedrivande fåmansföretagen gjordes i
praktiken inte och fortfarande inte någon prövning marknads-görs av
mässigheten den lön utbetalas till aktieägare verksamärav som en som
i rörelsen.

alltså utgångspunkten för fåmansföretagslagstiftningen.Detta system var
hade visat sig fåmansföretag iblandDet utnyttjade bristen påägareatt av

reellt tvåpartsförhållande för transaktioner innebar ekonomiskaattsom
fördes från tillvärden i förtäckt form företaget Stoppreg-över ägarna.

lema på vissa transaktionsfonner i praktiken hadesikte använtstog som
för undvika utdelnings- eller lönebeskattning. Reglerna föreskrevatt att
de förmåner överförts sådana transaktioner alltid skullesom genom
beskattas i inkomstslaghos och tillfällig förvärvs-mottagaren ett samma
verksamhet, tjänst och företaget inte hade till avdrag förrättattnumera
värdet det hade förts Resultatet blev ovillkorligöver.av som en
dubbelbeskattning. Beträffande förmåner hänförliga till mottaga-som var

tjänst hos företaget kunde denna dubbelbeskattning innebärarens en
betydande skärpning. fråga transaktionerandra kunde stoppreglemaI om
medföra direkt utvidgning det skattepliktiga området t.ex. vid ned-en av
skrivning lån och införsäljning onyttig lös egendom till företaget.av av
Syftet i båda fallen avskräcka från förtäckt värdeöverföring i deattvar
aktuella formerna. värdeöverföringen det slaget den redanNär attvar av
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utdelningsinkomstskattepliktig förenligt äldre rått mottagaren somvar
i första hand den effektenutdelning ñck reglernaförtäckt att mottagaren

skattekontrollenförmånen uppdagades vidanledningsaknade att om --
enkelbeskat-fråga löneförmån skulledetförsöka hävda att en somvar om

tas.
början kanstiñelsemas del Tillutgångsläget förVilket då ännuär en

själv-stiftelsen inte har någongång konstateras ärägare utanatt enen
utbetal-princip gäller följaktligenförmögenhetsbildning. Somägande att

avkastning påinteerhåller från stiftelsenningar någon utgör ettsom
aktuella fråganför aktiebolagentillhörigt kapital och denattmottagaren

Huvudregelndärför inte aktualiseras.dubbelbeskattning är attom
stiftelseförmögenheten ochavkastningenförstiftelsen beskattas att

fullfölja sitt ändamål inte beskattasförutbetalningar stiftelsen gör attsom
periodiska gällerstiftelsende förmånerhos Om ärutmottagaren. gersom

och dessa beskattasutbetalningarnafår avdrag föri stället stiftelsen attatt
familjestiftelser gäller regelnförintäkt tjänsthos mottagaren omavsom

förmånenskatteplikt förstiftelsen ochavdragsrätt för även närmottagaren
beneñka utbetalningar frånhittills sagda harinte periodisk. Det avsettär

vederlag för prestationerstiftelsen. utbetalningarnaNär utgör som
arbete i anställning hosräkning t.ex.utfört för stiftelsensmottagaren

i tillämpligt inkomstslaghosstiftelsen beskattningsker mottagaren
utbetalningarna. samtliga fallfår avdrag för lmedan stiftelsen normalt

stiftelsen kvalificeratenkelbeskattning omblir frågadet alltså ärom
fullfölja Stiftelsensförutbetalningarallmärmyttig kommer görs attsom

beskattning i båda leden.syñe ofta undgåatt
behovet förregler harMed utgångspunkt i dessa övervägaatt attav

till stoppreglema i punktmotsvarighet 14stiftelsemas del införa aven
fåmansföretagsregler. Vi haroch andraanvisningarna till 32 § KL

sådana utbetalningar ochdärvid skilja mellananledning utgöratt som
eller prestationsådana vederlag för arbete fråninte utgör annansom

sida.mottagarens
naturligt-dessaförst beträffar de vederlagsfria utbetalningarnaVad går

för fullföljanonnalfallet till Stiftelsens dåvis i destinatärer och görs att
stiftelseförordnandet föreskrivna inte deti ändamålet. Vi kandet attse

tillåtnaför civilrättsligtnågra särregler behandlingen dessabehövs av
ske endast hosutbetalningar. Gällande föreskriver beskattning skallrätt att
betalning ellerdet fråga periodiskt utgåendestiftelsen eller ärnär om en-

i detförmån från familjestiftelse endast hos Baramottagaren.annan en -
någon för beskatt-fallet kan det överhuvudtaget uppkomma risk attsenare

bli lidande fönnånen förtäckt form mar-ningsintresset skall iom ges
för-ginalskatten stiftelsen för mottagarenkan lägre för än menvara

sådan betydelse det påkallat denhållandet har knappast är attatt aven
i fåmans-anledningen någon motsvarighet till stoppreglemaöverväga

företagslagstiftningen.
tänkas vederlagsfria förmåner tillkan också länmasDet att personer

kontrollerande kretsen stöd stiñelseförordnandet ellerinom den utan av
civilrättsligt otill-strid detta. i detta fall frågai direkt Det ärmot om en

användning stiftelsemedlen. inkomstskattesynpunkt finnslåten Från detav
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särskilda beskattningsregler i syfte avskräckainförainte något skäl attatt
syftar till dölja dessa förmåner, eftersomtransaktionerfrån attsom

inte skall beskattas hos Frånenligt gällandeförmånema rätt mottagaren.
det angeläget försöka motverkacivilrättslig synpunkt däremotär att trans-

till civilrättsligadå det med hänsyn dettaaktionerna. Frågan är om
införa särskilda Skatteregler innebärmotiveratintresse kan att somvara

i vissagenerellt eller kanske bara dede otillåtna förmånema näratt gesu
hos vår del villfortsättningen skall beskattas Förfomier i mottagaren.w

starkt ifrågasätta det lämpligtfrån principiell synpunkt är attom
sanktion för försvara intresseskatteplikt särskildanvända att ettensom

till innehållet ibeskattningens område. Med hänsynligger utanförsom
också det finns tillräckligt behovstiftelselagen ifrågasätter vi attom av

sanktionema otillåtnainkomstbeskattningens hjälp förstärkamed mot
utbetalningar.

principiellt riktigtbehövligt ellerdet varkenVår slutsats är är attatt
någon motsvarighet tillde vederlagsfria fönnånema införamed hänsyn till

fåmansföretagslagstiftningen.istoppreglema
andra förmånersådana utbetalningar ochhärefter gällerdetNär som
intresse därprestation, fallvederlag för de störstär mottaga-utgör en av

den kontrolleran-liksom i det föregående förutsätts tillhörahärren som-
tilli anställnings- uppdragsförhållande stiftelsen.står ellerde kretsen ette

i vill dölja förmånen försådant fallkan tänkasDet parterna ett attatt
står till budsförhindra tjänstebeskattning. sanktionerdärmed De som

skattebrottslagenregler skattetillägg och påföljder enligtenligt vanliga är
Frågan det härutöver finns behov särskilda regler för1971 269. är om av

från den transaktioner innebär förmåner försavskräckaatt typ attav som
transaktioneri förtäckt form felaktig prissättning och andra detöver av

i punkt anvisningarna tillslag 14 32 § KL. Ettsom avses av av-
kunde avdrag förstiftelsen värdetskräckande vägramoment attvara av

överförs på förmånerna ersättningförmåner detta utgörsätt trots attsom
tillarbetsprestation. Avdragsförbudet skulle få konsekvensför atten

i anspråk för förtäckt form tillmedel, arbetsersättning itas ensom
uppdragstagare tillhör den kontrollerande kretsen, skulleanställd eller som

dubbelbeskattning.träffas av
sådantmöjligt avdragsförbud skulle kunna bidra tillDet är att ett att

effektivisera tjänstebeskattningen inom aktuelladen sektorn. Vinu anser
emellertid övervägande införaskäl ändå talar regler med dennaatt mot att
inriktning. principiell inger betänkligheterFrån synpunkt det tillgripaatt
dubbelbeskattning sanktion eftersom dubbelbeskattning heltärsom en

stiftelsebeskattningen. Vidarefrämmande för det sannoliktär att
avdragsförbudet skulle aktualisera både teoretiska gränsdragningsproblem

praktiska tillämpningen. Reglerna skulle förutsättaoch svårigheter vid den
stiftelsefåmanskontrollerad och den personkretsbegreppetatt som

tillfredsställandereglerna kan definieras på Eftersomomfattas sätt.ettav
i föregående, intei enligt med vad det bör omfattasagtssystemet, som

stiftelseförordnandet,vederlagsfria förmåner lämnas med stödsom av
bli nödvändigt dessaockså vid tillämpningen avskiljaskulle det att

inte effektivisera tjänstebeskattningenViutbetalningar. syftetatt attanser
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frågasektor det härmycket begränsadespeciella och ärinom den omsom
regelsystem.relativt kompliceratochuppbyggnadenmotiverar ett nyttav

delstiftelsernasföravvisande till tankenalltsåVi ställer attoss
tillanvisningarnastoppreglerna i punkt 14motsvarighet tillinföra aven

i avsnittredogörelsen 17.2reservation bör dock AvEn32 § KL. göras.
syfteanvisningspunkten harbestämmelserna iframgåtthar ettatt en av

de skatte-nämligen eliminerastoppreglers,från övrigaavviker attsom
tillprivatbostadsfastighetihyramässiga fördelarna ut utrymmenatt enav

funktionfyllerbestämmelsenfåmansföretaget. Den oavsett omsamma
stif-fåmanskontrolleradtillaktiebolag ellersker tilluthyrningen ett en

tåmansföretagsreglerandranågrakantelse. Detsamma sägas somom
avyttringenreglerarbestämmelsernämligeni avsnitt 17.2,berörts avsom

försubstansminskning ochförtill avdragvissa hyresrätter rättenmm.,
mellan makar.inkomstfördelningenpersonalstiftelsertillavsättning samt

sig kunna tänkasalltså i och förbestämmelser skulleberördaSamtliga nu
bedömningenemellertidVistiftelsebeskattningen.uppgift vidfylla gören

mycketstiftelsesidansituationerbestämmelserna reglerar äratt som
för desärreglerpraktiska behovetförekommande. Detsparsamt av

tillräckligt förintestiftelsernafåmanskontrollerade attstortvarasynes
avgränsningsproblemmed demotivera regelsystemett nytt somnya

i föregående.berörts det
tåmansföretagslagstiftningenåterstår behandla den med näraDet att

anvisningarna till 32 § KLi punkt 15sammanhängande bestämmelsen av
tilllåneförbudet har syfte stärkalån. civilrättsligaförbjudna Det attom

Redan iskattemässig motivering.borgenärsskyddet ocksåhar enmen
låneförbud utnyttjatshadefrånvaronunderströks1973:93 ettatt avprop.

den hadedetför nämligenundgå beskattning, sättet att ettatt som
från bolaget för sinaktiebolagdominerande inflytande i uttogett pengar

undgick falldärigenom eller i varjei form lån ochprivata konsumtion av
civilrättsligaförutsattes detpropositionensköt beskattningen. I attupp

regelbeskattningskonsekvenser. En uttryckliglåneförbudet få vissaskulle
års lag-1976lånebeloppet infördes dock förstbeskattning genomom av

197576228. Somstiftning 197576:79 ochSOU 1975:54, SkUprop.
erfaren-huvudsakför beskatta hela lånebeloppet anfördes igrund attatt

låneförbudetvisat innebörden de transaktioner täcktesheten att avav som
a.irealiteten ofta för substans företageti ett uttag gott prop. s.var av

företagsskattekommitté inte92. Regeln omprövades 1980 års somav
och ff..157-161 169skäl föreslå någon ändring 1989:2fann SOUatt s.

anvisningspunktUrsprungligen regeln placerad i stopp-somvar samma
begränsadi själva intereglema för fåmansföretag. Eftersom den verket är

års skattere-i samband med 1990till de fåmansägda företagen bröts den
form till anvisningspunkt.ut en egen

förbjudnabeskattningframgår bestämmelsendet anfördaAv att avom
och intebeskattningsintressehar till primärt syfte försvaralån ettatt -

sanktionemaförstärka de civilrättsligamöjligen kunde atttrosom man -
stiftelselageni föregående innehållersådana lån. detSom nämntsmot en

lånomfattar inteläneförbud. Förbudetmotsvarighet till aktiebolagslagens
stiftelseförordnandet föreskrivnafrämja sitt istiftelsen lämnar för attsom
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syñe. Vi har tidigare framhållit förhållandena på stiñelseomrâdet iatt
olika hänseenden skiljer sig från vad gäller beträffande aktiebolagen.som
När det gäller den aktuella frågan, förbjudna lån, kan vi dock intenu se

det finns tillräckliga skillnader för motivera annorlunda skatte-att att en
mässig behandling. V1 föreslår därför bestämmelsen i punkt 15att av
anvisningarna till 32 § utvidgas till omfatta förbjudnaKL lån frånatt
stiftelser.
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beskattningenSärskiltIV avom

föreningarideella

Inledning1 8

i frågastiftelser bör kommaföreningar ochideellaför deGemensamt som
främjaverksamhet inriktadede i sinskattebefrielseför är attär att

allmännyttiga.betraktavärderingarändamål enligt är attgängse somsom
i föregående anförtssynpunkter detdemångamedförDetta att somav

för föreningarnas del. Vi villocksårelevantabeträffande stiftelsema är
skiljaktig-också finns betydandedetunderstrykadock gång attännu en

förföreningar kan ha betydelseideellaochheter stiftelsermellan som
Skillnaderna faktiskasåväldelfrågor.olikaställningstagandet i avser

lagstiftningstekniska utgångsläget.förhållanden det rentsom
syftet fullföljs. Medanpå vilketdetgällerviktig faktisk olikhetEn sätt

vissa förändamål användafrämjar sittstiftelse normalt attgenomen
ändamåletavkastningen förellertillgångarändamålet anslagna ett

ändamålet i förstaför föreningenbetecknandekapital, det attäravsatt
aktivt samverkar ideell basis.påmedlemmarnahand uppfylls attgenom

bundenhetstiftelsemas starka till före-viktig olikhetEn är attarman
motsvarighetdirekt före-saknar hosstiftelseförordnandetskrifterna i

medför del lösningarskillnader deoch andraningarna. attDessa en av
vidare kan appliceras deintestiftelsemaföreslagits för utansom

ideella föreningarna.
fårföreningsväsendetvivill också erinradetta sammanhangI ettattom

skattelåttnaderinte barafrån det allmännabetydande stöd utangenom
föreningarnasbidrag. Stödet bl.a.olika formerfrämst avseravgenom

det socialaoch deras insatsermed barn ungdomverksamhet samt
föreningarhar defritids- och kultursektoremaövrigt. bl.a.området i Inom

tidigare bedrevsmånga fall tagit verksamheterhåller stöd i över somsom
in-skullef..jfr 1987:33 59 Detkommunerna SOUfrämst varas.av

motverka ellerbeskattningsreglemaändringarkonsekvent att avgenom
föreningsverksamhet.allmänna understöddaförsvåra denna detav

konstaterautgångsläget kanlagstiftningstekniskabeträffar detVad att
betydligtideella föreningarskattebefrielse förnuvarande regler är avom

intresseavvägningarför stiftelser.de regler gäller Dedatum än somsenare
princip oförändradha ikan förutsättasföreningsreglema återspeglarsom

hela fungeratockså i detlösningarna haraktualitet. lagtekniskaDe stora
väl.

i kanvårhar vi funnitdenna bakgrundMot översyn settstortatt
förbehövsjusteringarundersökning vilkabegränsas till attsomaven
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komma till med de problem nuvarande regler allt kanrätta trotssom ge
upphov till vid den praktiska tillämpningen. det följande behandlarI vi

frågorbl.a. de gäller avgränsningen skattebefriad egentlig närings-som av
verksamhet utfommingenoch allmännade villkoren för skattebefrielse.av

fråga viEn och saknar motsvarighet stiftelsesi-tarannan som upp som
dan gäller konsekvenserna den ökande professionalismen inomav
idrotten.

stiñelseavsnittet diskuteradeI vi ganska utförligt frågan behovetom av
motsvarighet till fåmansföretagsreglema. Vår slutsats över-atten var

vägande skäl talade införa sådana regler. Argumenten få-mot att mot
mansföretagsregler för stiftelser ihar minst lika hög grad giltighet för
föreningarnas del. särskilda krav påDet öppenhet i dag ställs ochsom

i fortsättningen bör ställas de föreningar vill uppnåäven som
skattebefrielse reducerar behovet regler riktar sigän motmer av som
nårståendetransaktioner det slag fåmansföretagsreglema träffar. Viav som
kan därför diskussionytterligare avvisa tanken på införautan att
fåmansföretagsregler för de ideella föreningarna.

19 ideell föreningBegreppet

19.1 Inledning

Som tidigare framhållits finns det i Sverige inte någon central civilrättslig
lagstiftning ideella föreningar. harDet varit uppgift för praxis attom en

vad förkrävs sammanslutning skallavgöra att utgörasom en anses en
ideell förening.

förarbetenaI till års lagstiftning1977 skattebefrielse för ideellaom
föreningar ha utgått från den civilrättsliga avgränsningenattsynes man

begreppet ideell förening skall följas också vid inkomstbeskattningenav
jfr 1976772135 66. likhetl med vad gäller för stiñelsemaprop. s. som
har avsaknaden civilrättslig reglering gjort skattemyndigheterattav en
och skattedomstolar fått betydande för bedömningett utrymme en egen

hur begreppet ideell förening bör avgränsas.av
riksdagen har mångal gånger lagts fram motioner med yrkanden om

lagstiftningsâtgärder beträffande ideella föreningar. Vid samtliga tillfällen
har dock motionerna avslagits riksdagen. fråganSenast prövades vårenav
1992 se bet. 199192:LU23 då riksdagen i enlighet med lagutskottets
förslag fann det saknades skäl för lagstiftning ideella före-att en om
ningar.

det följandel vi bedömning avsaknadengör civilrättsligen av om av
lagstiftning motiverar några särskilda åtgärder på det skatterättsliga
området. Som bakgrund till våra överväganden lämnas kortfattaden en
redogörelse för de civilrättsliga huvudprincipema.
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föreningideellcivilrättsliga begreppetDet19.2

ekonomiska1987:667i lagenreglerasföreningarnaekonomiska omDe
fordrasföreliggaskallföreningekonomiskFL. Förföreningar att en

med-främjaändamåltillföreningen har attFLkap. l §enligt l att
iverksamhetekonomisksådanekonomiska intressenlemmamas genom

förbrukare,andraellerkonsumenterdeltarmedlemmarnavilken somsom
föreningensbegagnaarbetsinsats,med attleverantörer, genomegen
föreningenalltså delskrävsliknande Det attpåeller sätt.tjänster annat

skallverksamhetendelsverksamhet,ekonomiskkooperativ attbedriver
ekonomiska intressen.medlemmarnasfrämjasyfta till att

lagregleringmotsvarandeinledningen saknasframgåttSom avenav
ideelllängepraxis har sedanförening. I ansetts attideellbegreppet en

tillräckligtmedstadgarantagitharrättskapacitet då denförening äger
hänvisas tillföljandeför detochstyrelse härvaltochinnehållpreciserat

bindersådan föreningföringåsFörbindelser198283222.LU ensom
inteföreningenOmmedlemmarna.enskildadeoch inteföreningen

enklareföreningarblandvanligtgrundförutsättningarnauppfyller av-
blirsällskapsföreningarorganiseradeochläsecirklarsåsomslag, svagt -
harför demendastbindanderäkningföreningensingås föravtal somsom

Styrelsenprinciper gälla.följ andevidarepraxisEnligtavtalet.ingått anses
någotstadgarnainteföreningen säger annat.företrädaäger rätt att om

rättsförhållanden.inreorganisation ochföreningensStadgama avgör
sannolikt intedettaskriftliga är etti regelväl attstadgarna trotsär

i varjeskriftligen,ellermuntligenskall,stadgarnaovillkorligt krav. ange
föreningensbeslut ihurändamålochfall föreningens samtnamn

de394. övrigt harINJA 1987åstadkommasskallangelägenheter s.
utfommingen stadgarna.gällerdetfrihetideella föreningarna närstor av

huvudgrupper prop.tvådelas ikanföreningarnaideellaDe
föreningar harhörden annatTill27.1976772135 somgruppenenas.

kanekonomiska intressen. Detmedlemmarnas t.ex.syfte främjaän att
verksamhet,politiskreligionsutövning,förföreningarfråga omvara
välgörenhet,litteratur,främjande konst ochforskning,vetenskaplig av

Även verksamhetenocksåvanligtdeteller idrott.sällskapsliv är attom
före-hindrarnågotfinns det inteideell attfalli dessa natur,är somav

verksamhet i formkommersiellekonomiskdriverslagdettaningar av
föreningaromfattarandraeller rörelse.jordbruk Den somt.ex. gruppenav

Förekonomiska intressen.främja medlemmarnas atttill syftehar enatt
förening fordrasideellgodtassyfte skall attmed sådantförening ett som

andraverksamhet. Till dennaekonomiskbedriverinteden avgrupp
fackföreningar.ochbranschföreningarbl.a.föreningar hörideella

i syftedettaverksamhetekonomiskbedriver görföreningOm somen
sagdaenligt detdenkanekonomiska intressen,främja medlemmarnasatt

registrerasinteföreningsådanförening. Omideellgodtasinte ensom
oregistreradmedharregistreras görainte kaneventuellt att enman-- och dessrättskapacitetsaknarföreningsådanförening. Enekonomisk
föreningensförfria frångår inteförtroendemänochmedlemmar ansvar

förbindelser.
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överväganden19.3 och förslag

framhållitsSom vid diskussionen stiftelsebegreppet bör utgångspunktenav
sådana grundläggande associationsrättsliga begrepp bolag,attvara som

förening och stiftelse skall bestämmas enligt civilrättens regler. börDet
inte komma i fråga vid inkomstbeskattningen tillämpa särskiltatt t.ex. ett
skatterättsligt föreningsbegrepp. Frågan sammanslutning utgörom en en
ideell förening eller inte skall följaktligen med ledning deavgöras av
kriterier redovisades i föregående avsnitt. Avsaknadensom av en
lagreglering kan i vissa gränsfall vålla osäkerhet. Såvitt vi kan bedöma
har dock olägenhetema i praktiken inte varit särskilt påtagliga. Det tycks
sällan förekomma gränsdragningen vållar några direkta problem vidatt
inkomsttaxeringen. Från år kan vi endast regerings-notera ettsenare

RÅrättsavgörande avgränsningen begreppet ideell föreningrör sesom av
ref.1988 20 gällde gränsdragningen mellan ideell förening ochsom

stiftelse.
det civilrättsliga föreningsbegreppetAtt skall följas vid inkomsttaxe-

ringen utesluter i och för sig inte särskilda avgränsningar pågörsatt
skattesidan. inte givetDet alla sammanslutningar enligtär att som
civilrättens regler kvalificerade ideella föreningar och därmedär som -
skall godtas sådana vid inkomsttaxeringen också bör kunna kommasom -
i fråga för skattebefrielse. fulltDet tänkbart tillär att göra rätten
skattebefrielse beroende den ideella föreningen uppfyller vissaattav
minimikrav beträffande stadgarna, organisationen eller medlemsanta-t.ex.
let.

Vi har det finns behov ställa särskildaövervägt villkorattom av upp
beträffande just stadgamas form och innehåll, uttryckligen föreskrivat.ex.

skallstadgarna skriftliga och innehålla tydliga uppgifteratt vara om
föreningens ändamål och principerna för antagning medlemmar.av nya
Det helt klart sådana uppgifter behövs det skall möjligtär att attom vara

de allmänna villkoren Verksamhetsinriktning ochavgöra öppenhetom om
uppfyllda eller Vår bedömning emellertid detär inteär äratt

införanödvändigt uttryckliga föreskrifter. föreningEn anspråkatt görsom
skattebefrielse måste kunna visa villkoren för skattefrihet verkligenatt
uppfyllda. svårtDet hur föreningär är skulle kunna fullgöraatt se en

detta föreningen inte kan hänvisa till skriftliga stadgar tillräckligtom som
väl verksamhetens ändamål och villkoren för medlemsantagning.anger

Vi har också behovet ställa krav på visstövervägt minstaatt ettav
medlemsantal. kan hävdasDet verksamheten i förening skall ha fåttatt en

viss spridning innan det befogat beteckna den allmärmyttig.är atten som
Ibland finns det dessutom skäl misstänka ideell förening medatt att en en
mycket begränsad medlemskrets har syfte det uppgivna,ett änannat t.ex.

Äventillgodose vissa enskilda ekonomiska intressen.att detnärpersoners
gäller medlemsantalet har vi dock funnit uttryckliga föreskrifteratt är
obehövliga. Normalt torde redan det nedan behandlade kravet på öppenhet
få till konsekvens medlemsantalet inte kan alltför begränsat. Dettaatt vara

tillsammanskrav, med kraven påverksamhetsinriktning och fullföljd, bör
tillräckligt väl tillgodose önskemålet hålla oseriösa föreningar bortaatt
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visst minstakravdetta kommerTillskattebefrielsen. ettfrån att ett
dessutomochbli svårkontrolleratpraktiken skulleimedlemmarantal
materiellthindraförundantagförses medskulle behöva attantagligen

minsta antalvisstabsolut kraveffekter ettotillfredsställande ett
endatill konsekvensi gränsfallenexempelvisskulle attmedlemmar en

skattebefriel-tillsinföreningen förlorarmedförutträde rättmedlems att
se.

belastalämpligtnödvändigt ellerintedet attslutsatsVår ärär att ens
formstadgarnassikteföreskriftersärskildamedregelsystemet tarsom

medlemmar.antaleteller påinnehålloch

skattebefriadavgränsningenYtterligare20 avom
näringsverksamhetegentlig

Inledning20.1

sammanfattasföreningar,ideellasåvitt gällerkan,i kapitel 9Våra förslag
enligt följande:

9.3.2avkastning avsnittLöpande

näringsverksam-egentlighör tillinteAvkastning på tillgångar som-
från beskattning.undantashet kan

fastighetsinnehavrörelse,näringsverksamhetegentligIntäkter av-a
beskattning kan dock iFrånhuvudregeln beskattas.enligtskall -

undantas intäkterdagiutsträckningungefär avsomsamma -
ändamålallmännyttigaföreningensmedsambandharrörelse som

arbetet inom föreningen.ideellafinansiera deteller bedrivs för att
fastigheterintäkterförockså medgesSkattebefrielse kan av som

näringsverksam-i egentligeller i övrigti sådan rörelseanvänts en
vissaintäkterändamål förkvalificeradefrämjarhet samt avsom

ideell verksamhet.ifastigheter använtssom

9.3.3avsnittRealisationsvinster

denreglertillgång följerRealisationsvinst på somsammaen-
vinsten påinnebärtillgång.avkastningen på Detlöpande attsamma

frånundantasskattefriavkastning kanlöpandetillgång årvarsen
beskattas.på andra tillgångarmedan vinsterbeskattning

de kravutfommingentill denställningåterstår närmareDet ta avattnu
skallfastighetsintåkterochrörelse-uppfyllda förskall attvarasom

behandlasrörelseskattefriAvgränsningenbeskattning.frånundantas av
fastighetsreglemadetaljutfommingen taskapitel medani detta uppav
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först i kapitel särskilda frågan betydelsen26. föreningDen attom av en
i sin ändamålsanknutna verksamhet professionellaanlitar utövare sparas
till kapitel 22.

20.2 Nuvarande regler

ideell föreningEn uppfyller de allmänna villkoren i 7 § 5som mom.
fjärde stycket enligt förstaSIL stycket i frikallad frånär momentsamma
skattskyldighet inte endast för kapitalinkomster också för vissautan
inkomster egentlig näringsverksamhet rörelse, fastighetsinnehav.av
Skattefriheten omfattar, såvitt rörelse, inkomster hänför sig tillavser som
särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och till huvudsaklig del
härrör från verksamhet antingen naturlig anknytninghar till före-som
ningens allmännyttiga ändamål eller hävd har utnyttjats ñnan-av som
sieringskälla för ideellt arbete. det följande behandlas rekvisitenI naturlig
anknytning och hävd för sig. Därefter redovisas principerna för denvar
i lagtexten föreskrivna huvudsaklighetsbedömningen. Med anledning av

regeringsrättsavgörande från år 1993 berörs slutligen fråganett om
behandlingen inkomster förening förvärvarav som en genom en arman
juridisk person.

Naturlig anknytning

Enligt de citerade bestämmelserna i första stycket 7 § 5nyss av mom.
detSIL den inkomstgivande verksamhetenär rörelsen, fastighetsinneha-

vet skall ha naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.som
innebörden bestämmelsernaNär utvecklas i andra stycket momentetav av

italas stället anknytning mellan inkomsten och ändamålet. Någonom
skillnad i sak kan inte avsedd. enlighetI med vad förskrivs ivara som
första stycket förutsätter vi i den fortsatta framställningen anknytnings-att
kravet gäller själva verksamheten.

Till verksamhet har naturlig anknytning räknas i första handsom
verksamhet i sig innefattar direkt fullfölj ande det allmännyttigaettsom av
ändamålet. exempel sådanDe verksamhet tagits i lagtextensom upp

samlingslokalägande föreningars lokalupplåtelser idrotts- ochsamtavser
kulturföreningars anordnande idrotts- kulturevenemang. Naturligav resp.
anknytning föreligga också i det närliggande fallet verksamhetenattanses

det iuttrycks lagtexten direkt led i det ideellautgör ett arbetet.som- -
Som exempel naturskyddsförening säljer affischer,nämns märkenatt en
och böcker för öka intresset för föreningens verksamhet ochatt att en
handikappförening säljer avsedda för handikappade omvaror personer
föreningen säljer till subventionerade priser till medlemmarnavaror
uppkommer frågan verksamheten förenlig med kravet påär attom en
förening inte skall tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen; den
frågan i avsnitt 21.4.3.tas upp
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skallanknytningnaturligfall kravet pådärtredjeEn ansesgrupp av
har karaktärverksamhetkommersiellaföreningsuppfyllt avär att en

ideella verksam-i dendeltarandraochmedlemmarnaservice till som
skalai mindreidrottsföreningiexempel lagtextenheten. Som att enanges

förarbetenaklubblokaler. Iidrottsartiklar i sinaförfriskningar ellersäljer
tillhandahållermusikföreningexempel noterytterligare attnämns ensom

skattefrå-framhållitsSamtidigt harläroböcker.studieförbund atteller ett
betecknasinte kanverksamhetenlägeikommer ett annat som enomgan

verksamheteni frågainte kommaSkattefrihet börserviceåtgärd. om
normalformerungefärstadigvarande och underbedrivs somsamma
normalsportaffäridrottsföreningBedriveraffärsverksamhet. t.ex. avenen

med ibokhandelföreningreligiöseller har stort settstorlek sammaenen
påbeskattasinkomsternabörbranschen,idetsortiment gängsesom

84.l97677:135vanligt prop.sätt s.
undantagenverksamhet kankommersiellföljersagdadetAv ett varaen

vissinnehåll hargrund sittpå ettinkomstbeskattning denfrån avom
inteverksamhetändamål. Enallmännyttigaföreningensmedsamband som

finansiera dettaskalldenarbetetideellamed detsamband än atthar annat
naturligsaknaföreskrift i lagtextenuttryckligdäremot enligtskall anses

ändamålet.anknytning till
avgöranden från år 1987,tvåsärskiltFrån praxis kan noteras som

bör in vid be-omständigheter vägastillsammans belyser vilka som
eller inte har sådanverksamhet harkommersielldömningen enav om en

naturlig anknytning.påuppfyller kravetservicekaraktär denatt
RÅ hembygdsföreninggällderef. 67,fallet, 1987Det som,enena

också drevforskning,museiverksarnhet ochbedrev bl.a.förutom denatt
syftekulturhistoriska byggnader iikioskrörelseserverings- och egnaen

omsättninghadeRörelsenverksamheten.förstnämndafinansiera denatt en
sig iriktadeanställd personal ochskötteskr,drygt 900 000 avom

kammar-konstateradebakgrunddennatill allmänheten. Mothuvudsak
och be-kommersiell dessutomverksamheten naturrenträtten att var av

fannserveringsrörelse. Kammarrätten attformer föridrevs gängse en
arbeteideellaföreningens änsamband med atthadeinterörelsen annat

saknaskullerörelsen därfördetta ochfinansieradeinkomsten att anses
Regerings-ändamål.allmännyttigaföreningensanknytning tillnaturlig

dom;inte kammarrättensändraderätten
RÅ itennisklubbgällde näraref. 154,fallet, 1987andraDet somen

Varusortimentetkiosk.tennisanläggning hadesintillanslutning en
brödmejerivaror,konfektyrerinte baraomfattade ävenutan m.m.

anläggningenutnyttjadeoch andramedlemmarskedde tillFörsäljning som
utförligtfördeRegeringsrättenkringboende.också till ett resonemangmen

storlek ochbetydelsen omsättningenskundkrets,av sortiment,om
konstateradeDomstolenanläggningen.förhållande tillplacering ikioskens

kunde drasintefalletaktuellai detsäkra slutsatsernågra omatt
denomfattningenellerolika varuslagfördelning påomsättningens avom

detkonstateradesVidareallmänheten.tillskett attförsäljning varsom
tennis-dååretden tidunderskedde endastförsäljningenklarlagt att av

hade lämnatsklubbservicesedvanligspel ochförbanoma attöppnavar
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kioskeni vid bokning betalningoch spelbanoma. denna bakgrundMotav
ansåg Regeringsrätten inte hade visats verksamheten hadeatt annat än att
naturlig anknytning till klubbens ändamål.

Som ytterligare exempel på kravet naturlig anknytningatt ansetts
RÅuppfyllt kan 1988 rationaliseringsförenings555nämnas not.

RÅkompendie- och kursverksamhet. Ett exempel utgångmotsatt är
1979 reseverksamhetAa 99 bedrevs förbund. börDetettsom av
tilläggas Regeringsrätten i många de nedan redovisade fall däratt av en
verksamhet inte godtagits håvdvunnen finansieringskålla också tagitsom
ställning till och nekande besvarat frågan verksamheten kundeom anses
ha naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål.

Hävd

Innebörden hävdbegreppet har i lagtexten belysts uppräkningav genom en
antal verksamheter. Till verksamhet hävd utnyttjas förett attav som av

finansiera ideellt arbete räknas enligt tredje stycket i 7 § 5 SILmom.
anordnande bingo och andra lotterier, fester, basarer, försäljnings- ochav
insamlingskampanjer, sådan biografrörelse bedrivs nykter-som av en
hetsförening eller förening med huvudsakligt ändamål tillhanda-attav en
hålla allmänna samlingslokaler verksamhet består i före-samt attsom en
ning upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i föreningens
samlingslokaler e.d. Uppräkningen inte avsedd uttömmande.är att vara
Som ytterligare exempel i förarbetena danstillställningar och lopp-nånms
marknader prop. 1976772135 85 den tivoliverksamhetsamts. som
bedrivs Barnens FöreningDags i Stockholm SkU 197677:45 30.av s.

Exemplen visar vilka slags verksamheter vid tiden för lagstift-som
ningens tillkomst uppfattades traditionella ñnansieringskällor. Isom
övrigt innehåller varken lagtext eller förarbeten någon precisering av
hävdrekvisitet. Lagstiftningen således inte något besked vadger om som
kan krävas beträffande verksamhetens form och omfattning eller detnär
gäller konkurrenssituationen och liknande förhållanden. harDet varit en
uppgift för praxis den avgränsningen.göra närmareatt

Ett vanligt inslag i den verksamhet föreningarna bedriver för attsom
finansiera sitt ideella arbete medlemmarna ersättningår deltar iatt utan
verksamheten. Betydelsen sådana insatser från medlemmarnas sida harav

RÅbelysts i några rättsfall. l 83 1:88 det fråga festplatsverk-var om en
samhet bedrevs idrottsförening. På festplatsen, omfattadesom av en som

dansbana, två under tak, kiosker ordnades offentligaen scener m.m.,
festarrangemang fyra-sex gånger år. Arrangemangen sköttes frivil-per av
liga, obetalda krafter inom föreningen. Regeringsätten fann verksam-att
heten skattefri och åberopade till stöd för denna uppfattning blandvar -
andra omständigheter se vidare nedan det ideella inslaget i verksam--

RÅheten. Betydelsen detta inslag betonades ytterligare i 85 1:2,av som
gällde behandlingen idrottsförenings inkomster pappersinsamling.av en av
RVSs råttsnämnd förklarade i förhandsbesked verksamhetenett att attvar
hänföra till verksamhet hävd utnyttjats ñnansieringskälla försom av som
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beskedet skulleRegeringsrätten gjorde den reservationenarbete.ideellt att
sköttesförutsättning själva insamlandetendast undergälla att papperav

föreningen.frivilliga obetalda krafter inomav
sida kanobetalda arbetsinsatser från medlemmarnasFörekomsten av

skallfinansierande verksamhetförutsättning föralltså att envara en
oklartfår dockñnansieringskälla.godtas hävdvunnen Det ansessom

Regeringsrättenknappast troligträckvidd krav har.vilken detta Det är att
samtliga deideellt inslag beträffandeupprätthålla kravskulle ett

Exempelvis tordeomfattas hävdbestämmelsen.verksamhetsslag avsom
med anställdbedrivas helt eller i huvudsakbingoverksamhet kunna

skattefriheten går förlorad.personal utan att
betydelseaktualiserats i praxis vilkenfråga harEn är somsomannan

RÅomfattning. nyssnämnda 83 1:88, därverksamhetens Iskall tillmätas
uppfylla förfestplatsverksamhet ansågs kravenidrottsföreningsen

för utgången inte endastRegeringsrätten till stödskattefrihet, åberopade
förhållandevis begränsade omfatt-också deninslagetdet ideella utan

RÅavgörande, ref.1992 68,ningen verksamheten. I ett senareav
inställning.principiell Regeringsrättenemellertidredovisades en annan

omfattningverksamhetens ochsådana omständigheterfastslog att som
vid tillämpningenbetydelseutfall principiellt saknadeekonomiska av

traditionell ñnansieringskålla försig typiskhävdrekvisitet. detRör om en
inga på verksamhetenenligt domstolen kravideellt arbete uppställs att

avkastning. Endastendast blygsamskall begränsad och omvara ge
inte till sinavvikande former den längreverksamheten tagit sig sådana att

ansågs det det blifinansieringskälla hävdvunnen kundeutgör typart aven
falla bort.fråga skattefriheten skulleattom

fallupprätthålls vissa krav obetaldanämndes iSom ettnyss
förhållandetsida. medlemmarnaarbetsinsatser från medlemmarnas Det att

tillräckligtinte för medföragjort insatser å andra sidansådana är att
förutsättningen åtminstoneskattefrihet. enligtgrundläggandeDen är -

slagverksamheten traditionelltlagtextens ordalydelse är ettatt av som-
situationer därutnyttjats finansieringskälla. Som exempel ensom

finansieringskällaverksamhet inte har godtagits hävdvunnen trotssom
följandeobetalda insatserbetydande medlemmarna kan nämnasav

RÅ ref.samtliga avseende idrottsföreningar, nämligen 1987 153rättsfall,
RÅ vakttjänstgöring ibevakning campingplats, 1987 814not.enav

RÅFolkets danstillställningarpark, 1988 599 sommarservering ochnot.
RÅ campingrörelse. ytterligareoch 1988 600 omfattande Somnot.

RÅexempel på fall där hävdrekvisitet inte uppfyllt kan nämnasansetts
RÅidrottsförenings biografrörelse,1988 596 1988 603not. not.

RÅsportklubbs skogsavverkning och ref. Svenska Bandyför-1989 124
bundets försäljning konstmappar.av

RÅ aspekt betonats,fallen, 1987 ref. har särskild1 153,ett av en
nämligen konkurrenssituationen. Regeringsrätten konstaterade att

erhållit detföreningen efter anbud och i konkurrens med andra företag
bakgrundaktuella uppdraget bevakning campingplats. dennaMotav en

till föreningensansågs verksamheten kunna ha naturlig anknytningvarken
till finansierings-allmärmyttiga ändamål kunna hänföras hävdvunneneller
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det inteaspektosannolikt dennainteDetkälla. trots att sagtsär att -
också i andra fall.betydelse för utgångenhar haftuttryckligen -

ighetsbedömningenuvudsaklH

skattefrihets-här behandladeursprungliga lydelsen dedenEnligt av
rörelse tillskattebefrielsen sådan inkomstgälldereglerna av som

tillnaturlig anknytningfrån verksamhet harhuvudsaklig del härrör som
huvud-Enligt förarbetena skulleallmännyttiga ändamål.föreningens

förvärvskälla prop.särskilt för varjesaklighetsbedömningen göras
inkomst förvärvskällaall85. Innebörden197677:135 att av envars.

i förvärvskällan till huvud-beskattning verksamhetenfrånundantogs om
principsådant slag den itill-dvs. 80-85saklig del attprocent var av

uppfylld skulle all inkomstförutsättning intedennaskattefri. Om varvar
skattefria inkomsten be-principsåledes den iförvärvskällan ävenav --

skulleinkomstslaget rörelseIndelningen i förvärvskällor inomskattas.
samband medgällande bestämmelser i 18 § KL. 1 1990enligt dågöras

denbeträffande juridiska ändringengjordesskattereforrnårs attpersoner
förvänskälla. ansågshänföras till och Detskallinkomsteralla en samma

föreningar liksom för stif-skattefrihetsreglema för ideellaemellertid att
i avvaktan resultatet vårtbehållas i sak oförändradeskulletelser av

syfte gjordes i klargörtillägg 7 § 5 SILdettaarbete. I attett mom. som
hänför sig tilli fråga beträffande inkomstskattebefrielse kommer som

huvudsaklighets-förvärvsverksamhet avseende rörelse ochsärskild att
skall inkomsten den den särskildaenhetbedömningen avse somav

förvärvsverksamhetförvärvsverksamheten Med uttrycket särskildutgör.
enligt äldre i utgjordevad bestämmelser 18 § KLjuståsyftas sär-ensom

inkomstslagetförvärvskälla inom rörelse se vidare 198990:skild prop.
och 707.110 579s.

naturligtvis tillämpasfråga har varit vilka kriterier skallviktigEn som
två ingår ieller flera verksamhetergällerdet avgöraattnär om samma

förvärvsverksamhet förvärvskälla eller det ovannämndasärskilda I
RÅ idrottsförenings bevakning campingplatsref. 153, där1987 en av en

uttalade Regerings-hävdvunnen ñnansieringskälla,ansågsinte som en
huvudsaklighetsbedömningen skulle verksamheter haderätten att avse som

sammanhang de vid tillämpningen ingickinre 18 § KLsådant attett av
förvärvskälla. Med hänsyn bl.a. till såväl föreningensochi attsammaen

lotterier,skattefria verksamhet bingo, fester och reklami princip som
väsentligt hade ombesörjts med-bevakningsverksamheten i allt av

basis ansåg Regeringsrätten de ingick ipå ideelllemmarna att samma
Även RÅi ref. Svenska Bandyförbundetsförvärvskälla. 1989 124

ansågs det ideella inslagetförsäljning konstmappar vara en om-av
erforderliga inrebidrog till skapa för förvärvskällanständighet detattsom

inte också andrasagda naturligtvissammanhanget. Det utesluter attnu
sålunda inte osannoliktbetydelse för bedömningen.harfaktorer Det är

RÅutslagsgivande i 1988ideellt inslag varitfaktorerandra än ett t.ex.att
idrottsförenings biografrörelse ansågs inte hävdvunnen596 en utgöranot.
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ansågs förvärvskälla reklam,ñnansieringskälla ingå i sommen samma
bingo och andra lotterier.

till denfallen huvudsaklighetsbedömningende sistnämnda leddeI atttre
skattefrihetskattepliktiga verksamheten omfattasi princip kom att av

skattefria verksam-dominerades i principeftersom förvärvskållan denav
RÅytterligare utgång 1987 814exempelheten. Ett är not.samma

Folkets vissa fall där Regeringsrättenvakttjänstgöring i park. andral
ñnansieringskälla ochfunnit verksamhet inte utgjort hävdvunnenatt en

i princip skulle beskattas har domsto-verksamhetens överskott därföratt
huvudsaklighetsbedömning resultattillagt inte ledde tilllen annatatt en

RÅ och1988 600 603.not. not.
skatteplikti-fall Regeringsrätten funnit den icke hävdvunnaharl attett

utgjort särskildverksamheten sommarservering och dans harga en
skild föreningens övrigaförvärvskälla i inkomstslaget rörelse, från

RÅverksamheter 599.1988 not.

Verksamhet juridiskgenom annan person

skattebefrielse för inkomstBestämmelserna i § SIL7 5 mom. om av
naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamåletverksamhet harsom

eller fmansieringskälla förutsätta verksam-hävdvunnenär attsynes enen
bedrivashet för i fråga för skattefrihet skall föreningenkommaatt av

själv, någotdvs. direktägd form. råder i varje fall inte tviveli Det attom
inkomsten föreningenbedrivs helägt aktie-rörelse ettsom av avav en
bolag behandlade formeninte kan komma i fråga för den här skatte-av
frihet enligt vanliga reglerskall beskattas hos bolaget sakenutan annan

utdelning från till föreningen kaneventuell bolaget skattefri iär att vara
föreningens varit någotMöjligen har det tidigare osäkert vadhand. som
skall med någon bedrivergälla föreningen tillsammans tillnär annan en
sitt handelsbolagslag skattefri Beträffandeverksamhet han-ettgenom
delsbolagets inkomst har i bl.a.delägarna detskattesubjekt ochär
koncembidragssammanhang handelsbolag skalldelägare iattansetts etten

RÅRÅbedriva verksamhet och 82bolaget 1:8078anses samma som
1:7.

Frågan behandlingen handelsbolag harinkomst förvärvats iom av som
RÅbesvarats ref. förhandsbesked1993 100. Målet avsågnumera genom

och gällde idrottsförening inkomster frånñck del sinaen som en av
reklam- och sponsorverksamhet. fortsättningenFöreningen avsåg iatt
bedriva reklamverksamheten skulle fåhandelsbolag,ett somgenom

i reklam- utnyttjaoch marknadsföringssammanhangensamrätt att
föreningens goodwill. förutsättning för förhandsbeskedetEn attvar
reklamverksamheten ñnansieringskälla såhävdvunnen länge denvar en
bedrevs föreningen. Frågan det skulle ske ändring i dettanågonav var om
hänseende verksamheten i stället i Skatte-bedrevs handelsbolaget.när
rättsnämnden, konstaterade för sigverksamheten bedömaatt attsom var

såledesoch skild från föreningens fann saknadesverksamhet, detattegen
anledning den förmånsbehandling medges enligtänatt anta annat att som
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bedrivsför verksamhetavsedd gälla enbartSIL varit§ 5 att7 sommom.
det allmännaenligt nämnden såväldetta taladeföreningen själv. Förav

reglernaifrågavarandeutformningen delagstiftningenmedsyftet avsom
föreningen inteförklarade nämndenbakgrunddennai Mot attstort. var

inkomster reklam-handelsbolagetsskattskyldighet förfrånfrikallad av
förhandsbeskedetfastställdeRegeringsrättenverksamheten. utan egen

motivering.

överväganden och förslag20.3

egentlig näringsverksamhet i form rörelseinkomsterStifielsemas avav
kapitlen och har vi föreslagitovillkorligen beskattas. 9 14Iskall i dag att

i vissa fall skall kunna medgessådana inkomsterskattefrihet för attmen
mycket Endast verksamhetområdet skallskattefria snävt.det avgränsas

ändamål bedrivskvalificerade ochfrämjar Stiftelsensdirekt utansom
skattebefrielse. uttrycketi fråga för lskall kunna kommavinstsyñe

tillhandahåller istiftelsentjänster ellerligger defrämja att somvaror
gratis eller till subventio-erbjudasnäringsverksamheten skall mottagarna

priser.nerade
föreningarna utgångslägetgäller de ideelladetNär är ett annat.

önskemålet stödja verksamhet inom föreningarnastimulera och denatt
aktiva och ideella samverkan för allmän-på medlemmarnasbyggersom

gående skattefrihetmotivera relativt långtändamål harnyttiga ansetts en
Även praktiska skälegentlig näringsverksamhet.för inkomsterockså av

i kapitel gjort bedömningenskattefrihet. Vi har 9anförts för sådanhar en
förmånsbehandlingprincipenfinns anledning frångåintedet attatt om av

föreningarnas rörelseinkomster.ideellade
reglerna obehövlig.inteinnebär ärDetta översynatt attanser en av

avgränsning det skattefriadenfråga börförstaEn prövas är avsom om
verkligen ändamålsenlig fråni nuvarande lagstiftningområdet ärgörssom

vid redogörelsen för gällandeoch praktiska synpunkter. Liksommateriella
naturlig anknytning och hävdbehandlar vi i det följande rekvisitenrätt

till diskussionen vi fråganför sig. anslutning denI tar upp omvar
varje särskildordning med huvudsaklighetsbedömning förnuvarande en

behållas Avslutningsvis berörförvärvsverksamhet bör eller överges.
RÅ ref.aktualiserades rättsfallet 1993 100frågaden genomsom

erinra problemet medhandelsbolag. Vi villverksamhet attomgenom
behandlas först i kapitelprofessionalism 22.

Naturlig anknytning

samband mellannaturlig anknytning innefattar kravRekvisitet ett
föreningenoch det allmännyttiga ändamålnäringsverksamheten som

fall då näringsverksam-starkaste sambandet föreligger i defrämjar. Det
ändamål,fullföljande föreningenssig innebär direktheten i närt.ex.ett av

då verksamheten bedrivsidrottsförening anordnar idrottstävlingar, ochen
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i syfte på ekonomiskt den ideellastödja verksam-sätt änannatatt rent
heten, försäljning informationsmaterial. skattebefrielse godtasFört.ex. av
emellertid också det samband verksamhetföreligger närsvagare ensom

servicebedrivs för deltar i denmedlemmar och andraatt ge som
förideella verksamheten, kiosk, servering eller butikt.ex. en enen

Sportartiklar vid idrottsanläggning. förhållandet verksamhetDet atten en
bedrivs på marknadsmässiga villkor och i vinstsyñe hindrar inte denatt

Åtminstoneha naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet.anses
det gäller verksamhet servicekaraktär förutsätts verksam-docknär attav

heten begränsad omfattning.år av
praxisRegeringsrättens och de uppgifterAv vi i övrigt harav som om

praktiska tillämpningen drar vi slutsatsenden rekvisitet naturligatt
anknytning har vållat några betydandeinte tillämpningsproblem. Gräns-
dragningssvårigheter visserligen uppkommakan i särskilda fall, kanske
främst vid avgränsningen vad godtagbart serviceverk-ärsomav som

RÅsamhet jfr ref. angående kioskrörelse i anslutning154 till1987 en
tennisanläggning, ha fungerat tillfredsställande.i reglernastortmen synes
Vi möjligtbedömningen det knappast ytterligaregör äratt att genom
regler åstadkomma egentlig förbättring och föreslårnågon därför att
rekvisitet naturlig anknytning behålls i sak oförändrat.

Hävd

Verksamheter föreningensinte har samband med allmännyttigaannatsom
ändamål ideellade skall finansiera det arbetet uppfyller inte kravetän att
på naturlig finnsanknytning. Frågan det skäl låta möjligheternaär attom
till skattebefrielse omfatta sådana finansierande verksamheter. Derent
allmänna motiv bakomligger med förmånsbehandlingsystemetsom av
de ideella föreningarna i och förtalar för sig låta föreningarnasatt
samtliga ñnansieringskällor, således de finansierande verksam-även rent

undgå inkomstbeskattning.heterna, Det finns emellertid bortsettäven-
defrån statsñnansiella aspekterna betydande motstående intressen.rent -

bör kanske framhållasFrämst alltför långt gående skattebefrielse föratt en
egentlig näringsverksamhet kan leda till snedvridning konkurrensen.en av
Erfarenheten visar också finnsdet risk för omfattandeatt att en mer
skattefrihet leder till missbruk.

avvägning gjordesDen vid tillkomsten lagstiftningnuvarandesom av
resulterade i de finansierande verksamheterna i begränsadatt rent
omfattning tillerkändes skattefrihet. Lagstiftaren från deutgick att
verksamheter de ideella föreningarna traditionellt har utnyttjatsom som
finansieringskällor skulle kunna undantas från beskattning skadeverk-utan
ningar. Lagstiñningstekniskt har det skattefria området avgränsats genom

exemplifierande uppräkning.en
Som framgått det tidigare sagda har inte det vår uppgiftsettav som
föreslå någon egentlig inskränkning i nuvarande skattefrihet. V1att anser

det dock befogat ställa frågan den valda lagstiftningstekniska lös-att om
ningen i alla ändamålsenlig.avseenden Vid bedömningen bör hänsynär
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fungerat vidtillgängliga huruppgifter finnstill de systemettas omsom
tillämpningen.praktiskaden

kan tyckaseller hävdvunnettill traditionelltAnknytningen vad ärsom
förutsebarhet.till skapa Enstadga och bidraviss attsystemet enge

emellertid bedöm-hävdrekvisitet förutsättertillämpningkorrekt attav
uppgifter hurtillräckligafallet kan grundas påenskildai detningen om

finansiera sitt ideellafaktiskt har brukatföreningarna i Sverigede ideella
tillgängligt vid taxeringen.alltidunderlag finns intesådantarbete. Ett

får därför inte sällanavgörandenoch domstolarnasSkattemyndighetemas
varit brukligt blandvadfria antagandenganskagrundas somom

bestämtsvårigheternaPraxis belyserföreningarna. avgöra ettatt om
finans-hävdvunnenbetraktaverkligenverksamhetsslag är att som en

osäkerhetråder betydandedet på fältetviieringskälla, och attvet omen
bedömas.företeelser skallhur delen

Även tillärnpningssvårigheter har det nuvarandefrån dessabortsett
anknytningen till vadrisk förfinnssvagheter. ärDet attsystemet somen

före-får hämmande effekter vidochtill läsningarlederhävdvunnet
ligger åtminstonefinansieringsformer. Ivalningarnas systemetav -

underverksarnhetsslagordalydelseenligt lagtextens att nya en-
fråntillerkännas skattefrihet deövergångstid inte kanbetydande trots att

förmånsbehandlinglika väl förtjäntamateriell synpunkt kan av envara
läsningar förstärksRisken förverksamhetsslagen.etableradede redansom

Även uppräkningen inteuppräkningstekniken.valda ärden omgenom
spåra viss obenägenhetkan i praxisuttömmandeavsedd att enmanvara

särskilt uppräknade verksamhetsslagen.deutanförgå kretsenatt av
verksarnhetsslag kan också fåsärskildaUppräkningen motsattaav

de verksamheter ligger inominte uteslutaskaneffekter. Det att som
tillerkännasuppräkningen i praktiken kommertäcksområden attavsom

omfattning tagit sig formerfått ochskattefrihet deatttrots som manen
lagstiftningens tillkomst. Tendenser till sådanvidalls räknade medinte en

lotteri.områdena för reklam ochiakttas inom bl.a.utveckling har kunnat
exempliñerandepreciseringar i lagtexten denAvsaknaden andra änav
frågan vilkainte såvitt gällerskapat osäkerhet barauppräkningen har om

också oklart vilketomfattas.verksamhetsslag Det är utrymme somsom
framgåttverksamhetens Somandra aspekterbeaktafinns än art.att av

RÅnågra fall ochRegeringsrätten i 83 1:88för praxis harredogörelsen
RÅ bli skattebefriad, skallförutgått från verksamhet,1:285 attatt en

från medlemmarnasobetalda arbetsinsatserinslag i formideelltha ett av
verksamhetersannolikt grundats bedömningen deharsida. Kravet att

bedrivits med hjälp sådanafråga traditionellt hardet avomvarsom
klar.på ideellt inslag dock inte DetRäckvidden kravetinsatser. är ärav

konkurrensförhållandena bör beaktas.utsträckningosäkert i vilkenockså
RÅ uttryckligen åberopatRegeringsrätten1987 ref. 153 harfallI ett

skattebefrielse och detskälkonkurrenssituationen är,ett mot somsom
också i andra fall.möjligt denna aspekt beaktatsframhållit,tidigare att

omfattning har Regeringsrättenbeträffar verksamhetensslutligenVad
omständighet i princip saknardennaintagit ståndpunkten attnumera

RÅ ref. Samtidigthävdrekvisitet 1992 68.vid tillämpningenrelevans av
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framhållithar domstolen verksamhet kan sig avvikandesådanaatt taen
former den inte längre till sin ñnansieringskällautgöratt art en av
hävdvunnen den går harVar dock hittills inte blivit belystgränsentyp.
i praxis.

bakgrund det sagdaMot det finns behovatt attav nu anser av en
del punkter precisera och förtydliga reglerna. Samtidigt det önskvärtär att
välja teknisk lösning inte i lika hög grad den nuvarandesomen som
bygger på vad hävdvunnet.ärsom

Utgångspunkten bör det skall fråga verksamhetattvara vara om en som
verkligen finansieringskälla för föreningens ideella arbete.är en
Uttrycket ñnansieringskälla får innefatta krav verksam-ett attanses
heten inte omfattninghar kan motiverat behovetstörre än som anses av

finansiera arbetedet ideella föreningen faktiskt bedriver. Vidatt som en
påtaglig disproportion mellan den påstådda finansieringskällan och den
faktiskt bedrivna ideella verksamheten bör skattefrihet kunna vägras.
Vidare bör krävas föreningen, åtminstone något längreöveratt sett en
period, verkligen använder överskottet för det avsedda ändamålet.

Med hänsyn till de motiv ligger skattefrihetenbakom för ideellasom
föreningar det naturligt tillmäta det ideella inslaget i formär att av
medlemsinsatser betydelse. Om verksamhet inte bara bedrivs istor en
syfte finansiera det ideella arbetet dessutom genomförs underatt utan
aktiv och ideell medverkan från medlemmarnas sida framstår skälen för
skattebefrielse Enligtsärskilt starka. vår mening bör i princip krävassom

finansierande verksamhet, för komma i fråga föratt skatte-rent atten
frihet, helt eller huvudsakligen bedrivs med hjälp medlemmarnasav
obetalda arbetsinsatsen

Om sådant krav upprätthållas iskulle alla situationer, skulleett
resultatet emellertid sannolikt bli skattefriadet området inskränktesatt
väsentligt i förhållande till vad gäller i dag. Vissa de verksam-som av
heter enligt nuvarande regler skattefria i sin egenskapsom anses av
hävdvunna finansieringskällor bingo och reklam har sådantt.ex. ett- -
innehåll bedrivseller under sådana förhållanden de fordrar medverkanatt

anställd personal utbildats för ändamålet konsultereller ellersomav av
specialister.andra Vi har i det föregående antagit i hittillsvarandedetatt

praxis uppställda kravet på ideellt inslag i inteverksamheten gällerett
denna verksamheter. Motsvarande undantag bör gälla i fort-typ ävenav
sättningen. En undantagsregel bör lämpligen anknyta till nuvarande hävd-
begrepp. vissOm verksamhet hävd har utnyttjats finans-typen av av som
ieringskälla för ideellt arbete och det står klart verksamheten harattom

sådant innehåll och bedrivs under sådana förhållanden den inteett att
lämpligen kan drivas huvudsakligen med hjälp obetalda medlemmar,av
bör kravet på ideella medlemsinsatser efterges.

övergripandeEn fråga gäller skattebefrielsens effekter i konkurrenshän-
seende. Det kan hävdas varje rörelse bedrivs ideellnästanatt som av en
förening sig rörelsen har naturlig anknytning till det allmärmyt-vare en-
tiga ändamålet eller ñnansieringskälla i vidare meningutgör en ren -

i konkurrens med andra företag. kanutövas Det idrotts-t.ex. antas att
tävlingar och festplatsverksamheter drivs i föreningarnas regi oftasom
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medkonkurrerar och drar besökare från anordnasarrangemang som av
föreningensandra. Om verksamhet befrias från inkomstbeskattning kan

förmån föreningendenna visst försteg framför konkurrenterna. Detettge
i det valda förmånssystemetsligger vissa sådana effekter inte kannatur att

undvikas. Det emellertid angeläget försöka hindra skatte-är att att
får effekterbefrielsen kan karakteriseras snedvridningsom som en av

konkurrensen.
kan de redan diskuterade villkoren förDet skattebefrielseantas att etta

ideellt inslagbetydande eller i vissa fall hävd tenderar reduceraatt-
risken för konkurrenssnedvridning. måste svårt stadigvarandeDet attvara
bedriva kommersiell verksamhet, åtminstone verksamhetrenten en av

omfattning, verksamheten helt eller i huvudsak skall byggastörre om
arbetsinsatser frånobetalda föreningsmedlemmama. vidareDet år sanno-

de hävdvunnalikt så ñnansieringsverksamhetema normalt bedrivitsatt
förhållandenunder sådana några påtagliga skadeverkningar i konkur-att

interenshänseende behövt befaras.
hindrar emellertid inte skadeverkningar i vissa fall kanDetta tänkasatt

inträda. exempel på fall där effekterSom risken för sådana kanär stor
föreningen erhåller i direktuppdrag konkurrens med andranämnas att ett

RÅjfr ref.anbudsgivare 1987 eller den bedriver153 butiksför-att en
riktar sig till allmänhetensäljning och i övrigt sker under kommersi-som

Med tanke påella former. sådana och liknande fall bör särskilt villkorett
sikte på konkurrenssituationen.uppställas bör föreskrivasDettar attsom

skattebefrielse medges endast under förutsättning verksamheten inteatt
sådant ellerbedrivs på i sådana former det finnssätt anledningett att att

skattefriheten skulle medföra snedvridning konkurrensen.attanta av
föreslagitVad vi skattefrihet för de ideella föreningarnas rentnu om

ñnansierande verksamheter kan sammanfattas enligt följande. En av en
ideell förening bedriven rörelse inte uppfyller påkravet naturligsom an-
knytning till det allmännyttiga ändamålet skall ändå kvalificerad föranses
skattebefrielse verksamhetenom

ñnansieringskälla för verksamhet föreningen bedriverutgör en som
syfte främja kvalificeradei ändamål,att

huvudsakligenhelt eller bedrivs med hjälp medlemmarnasav
obetalda arbetsinsatser och
inte bedrivs på sådant eller i sådana former det finnssättett att an-
ledning skattebefrielse skulle medföra snedvridningatt anta att en

konkurrensen.av

Villkoret under 2 gäller inte verksamheten slagär ettom av som av
hävd har utnyttjats ñnan-sieringskälla för ideellt arbete och verksam-som

lämpadheten inte helt eller i huvudsak bedrivas med hjälpär att av
medlemmarnas obetalda arbetsinsatsen

svårtDet förslaget generellt leder tillsäga utvidgningär att settom
inskränkning området föreller skattefrihet. partiella frikopplingenDenav
kravet på hävd innebärfrån visserligen i sig utvidgning, huvud-en men

ideella insatserregeln och uttryckligadet kravet på konkurrenssi-attom
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bedömningenViriktning. attverkar i görbeaktasskall motsatttuationen
blir iföreningskollektivet, stort setthelaförskattefrihet,förområdet sett

oförändrat.

ghetsbedámningenuvudsaklH i

rörelsenäringsverksamhetegentligbådebedriverföreningideellOm en
principielltnäringsverksamhetegentligskattefri ochprincipi somärsom

verksam-reglernuvarandeenligt avgöramåstebeskattas,skall omman
förvärvs-förvärvsverksamhetersärskildafleraellerheterna utgör en

förredogörelsenframgåttbestämmelser. Somäldreenligtkällor av
varjeförhuvudsaklighetsbedömning görasnämligenskallgällande rätt en

tilldvs. 80-85huvudsaklig del,tillenheteninkomstenenhet. Omsådan av
helaskattefri, blirprincipi ärverksamhetfrånhärrör somprocent,

Är blir iuppfyllt,intevillkoretbeskattning.frånundantageninkomsten
beskattad.inkomstenstället hela

135prop.l97677:praktiska skälinförtsordning har s.rentDenna av
uppgiftenbesvärligaibland attdenslipperinnebär85-86. Den att man

mellanförvärvskällanförvärvsverksamhetenförkostnadernab1.a.fördela
Frånverksamhetsgrenar.ellerverksamheterskattepliktigaskattefria och

nackdelar.lösningenvaldaemellertid densynpunkter harmateriellarent
principiella skäl,verksamhet t.ex.driverföreningOm avsomenen

beskattningträffaskonkurrenssituationen, börtillhänsyn mengrund avav
verksamhet ochskattefrienhetingår iverksamheten som ensamma

den först-inkomstenuppfyllt, kommerhuvudsaklighetsvillkoret är av
beskattning.undgåskälenprincipiellade attverksamhetennämnda trots

kanandra situationerfall. 1sådanaexempelfleraRättspraxis ger
kanske harverksamhetfråninkomsteffekten bli den sommotsatta: enen

ändamål och principielallmännyttigaföreningensanknytning tillstark av
förekomstensamtidigadengrundpåskattefri kanskäl bör avavvara

beskattning.träffaskommaverksamhetskattepliktig att av
särskildadenhelabehandlingpå enhetligbyggerEtt system avensom

iblandeffektersåledes fåförvärvskällan kanförvärvsverksamheten som
för deofördelaktigaiblandochallmän synpunktfrån ärolämpligaär

det kanochbetydandeblikanTröskeleffektemaföreningarna.enskilda
iblandharutfallet. Detslutligadetföreningen förutseförsvårt attvara

medskulle kunnahuvudsaklighet ersättas ettpåinte kravetifrågasätts om
förvärvsverksamhetensinnebärkravkrav, attlindrigare ettt.ex. som

skalltill 50del, dvs. procent,övervägande äntillbarainkomst mer
skulleändringsådanverksamhet. Medskattefriprincipielltfrånhärröra en
kundeföreningenenskildadenFörmycketinte såemellertid vunnet.vara

risken förochtröskeleffektema attfördeltilliblandändringen menvara
Frånkvarstå.ändåbeskattad skulleblirverksamhetskattefrii principen

förstärkas.olägenhetemaskullesynpunktallmän
ändringi ställetförskäl övervägastarkamening talarvår attEnligt en

förförmåntillhuvudsaklighetsprincipen övergesinnebär enattsom
85-1976772135förarbetena prop.berördes ilösningalternativ s.som

7 15-0773
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princip skattefria verksamheterna ochde ilösning innebär attDenna86.
för sig.princip skall beskattas behandlas Omiverksamheterde varsom

principiellt skattefria,verksamheterbedriver är t.ex.föreningen som
dessa verksamheterskatteñihetenföroch bingo, skallidrottsevenemang

betydande kiosk-också driver kanskeföreningenattinte äventyras enav
Inkomsten denskattebefrielse.uppfyller kraven förinterörelse avsom

omfattningen denoberoendeandra sidan beskattasåskall avavsenare
verksamheten.skattefria

verksamhetsbegreppet kanförutsätterbeskrivna attsystemetDet nu
för stiftelsemasdefinition. överensstämmelse med vad vi dellnöjaktigen

bör utgå från verksam-i avsnitt 14.2 viföreslagit ettatthar anser man
tidigare låg till grund förmed detöverensstämmerhetsbegrepp somsom

kan ha betydelse bl.a. vidi och alltjämt18 § KLbestämmelserna som
verksamhet begränsasmervärdesskatt. betyder begreppetDet attuttaget av

fårenhetlig beskaffenhet och därmedaktivitetertill summan av av en
särskild förvärvsverksam-omfattning begreppetbetydligt snävare änen

förvärvskälla.het
betydande fördelarlösningen har enligt vår meningdiskuteradeDen nu

huvudsaklighetsbedömning. redan berörts medförSomframförsaki en
fördela föreningens kostnadersidan det blir nödvändigtandra attå attden

tvivel dettaskattefria och skattepliktiga verksamheter. Utan kanmellan
det administra-svårigheter i vissa fall, särskilt gällerpraktiska närvålla

o.d. Vi dock bedömningen de materiella fördelarnationskostnader gör att
praktiskaför kompensera de olägenhetema. Vitillräckligt attstoraär

påövergång till byggerdärförförordar ett system separaten som en
i angiven mening.olika verksamheterbehandling av

juridiskVerksamhet persongenom annan

bedriver i finansieringssyñede ideella föreningarnaverksamhetDen som
år vuxit betydligt i omfång och har dessutom kommitunder atthar senare

verksamhetsområden. exempel på dettill flera Somutsträckas nya
sådana företeelser reklam i närradio och s.k.kansistnämnda nämnas som

Föreningarna emellertid inte bara verksam-harbingolotto. prövat nya
Ävenockså här kan bingolotto tjänasamarbetsformer.hetsslag utan nya

varit fördeladefunktioner ingår i verksamheten harexempel. De somsom
administrationenantal olika juridiska centralaDenpå stortett personer.

aktiebolag, tryckningen lotter idrottsligprivatägtsköttshar ett avav enav
distriktsorganisation och distributionen lotterna drygt trettiotalettavav

distriktsorganisation,distributionscentraler, kunnats.k. som vara en en
eller föreningsägt aktiebolag eller handelsbolag.idrottsförening ett

lotter till allmänheten har ombesörjts dels privataFörsäljningen avav
idrottsföreningarna.delsombud, av

i redogörelsen för gällande nuvarande be-framhållits rättSom synes
verksamhet för kommaSIL förutsättai 7 § 5stämmelser att attmom. en

skattebefrielse skall bedrivas den ideella föreningen självföri fråga av
0rd i direktägd form. utveckling i enlighet medDenandramedeller som



föreningarIdeellaSOU 1995:63 195

verksamheterområdet ñnansierandeinom förhardet sagda ägt rum
princip.dennafinns anledning modifierafrågan detaktualiserar attom

medsamarbeteföreningen bedriver verksamhet iförhållandetDet att en
medgesskattebefrielseför sig intenaturligtvis i ochandra hindrar att

Så länge detden får från verksamheten.föreningen för de inkomster som
deltagande idirektföreningens del frågaverkligen för är ett egetom

Exempelskattebefrielse kunna komma i fråga.verksamheten bör således
denfrån den verksamhet bingolotto:gång hämtaskan ännu som avseren

försäljningidrottsföreningen erhåller för sinden enskildaersättning som
omfattas skattefrihetbör kunnatill allmänhetenbingolotter utanavav

det sista ledet i omfattandeförsäljningenhinder utgöratt en merav
antal juridiskasamarbete mellanbedrivs iverksamhet ett stortsom

personer.
självfallet hindra skatte-däremotbörpå direktägd formKravet att
näringsverksamhet förvärvasegentligbefrielse medges inkomstnär av

juridiskbehärskadföreningenindirekt utgör egetperson somgenom en av
aktiebolag. sådant fall skallföreningen Iskattesubjekt, ägt ettettt.ex. av

regler hos före-enligt vanliga detbeskattasnaturligtvis inkomsten av
anledningsaknas någonningen behärskade subjektet. Det övervägaatt

ändring i detta hänseende.
verksamheten bedrivs i handelsbolag. EttEtt gränsfall föreligger när

skattesubjekt, och det har inte varitsådant någotbolag inteär eget
i vissa hänseenden igenomfrämmande inkomstskattesystemetför att se

förvärvaslikställa inkomstbolagskonstmktionen och ettsom genom
verksamhet.förvärvas detIhandelsbolag med inkomst genom egensom

RÅ fannref. 100 emellertidtidigare 1993 Skatte-återgivna rättsfallet
fastställda förhandsbesked deträttsnänmden i sitt Regeringsrätten attav

skattebefrielse för ideella föreningarallmänna syftet med reglerna om
begränsas tillskulle verksamhettalade förmånsbehandlingenför att som

ansågs inkomsterenlighet härmedbedrevs föreningen själv. l som enav
inte kunnahandelsbolag omfattasförening skulle förvärva ett avgenom

fortsättningen hållaEnligt börskattebefrielsen. vår mening iävenman
närings-principer. inkomstEndast föreningensvid dessafast egenav

Handelsbolagetomfattas skattebefrielse.således kunnaverksamhet bör av
verksamhet.självständigt rättssubjekt bedriver sin Detär ett som egen

skäl harsärskildabeskattningen bolagets inkomstförhållandet att av av
tillämpningen deinte föranleda vidtill delägarna börförlagts att avman

V1 föreslårskattefrihetsreglema från existens.aktuella bortser bolagetsnu
gällandeheller på punkt någon ändringsåledes inte denna rätt.av

skattebefrielseYtterligare villkoren för21 om

Inledning21

i kapitel 10 skötför skattebefrielse behandladesde allmänna villkorenNär
ändamål,beträffande syfte ochvi diskussionen vad bör krävassomupp av



1995:63SOU196 Ideella föreningar

och ideellastiftelsereftersom borde behandlas förfråganden separat
Även Verksamhetsin-föreningar. fullföljd ochgällde kraven pådetnär

specifikaföreningarnariktning förvissa frågor Detlämnades öppna.
kravet inte.öppenhet behandladespå

återstående frågorna.föreningardetta vi de för ideellaI kapitel tar upp
verksamhet anlitarändamålsanknutnaBetydelsen förening i sinatt enav

kapitelprofessionella dock först i 22.diskuterasutövare

syfte21.2 Föreningens

21.2.l Inledning

allmännyttigtfrämjasyfteI avsnitt konstaterades10.3.l att ettatt ett
uppgift för före-ändamål framtiden. Vårimåste krävas är attäven nu

ändamål kvalificera för skatte-ningarnas vilka börställningdel ta som
infördesbefrielse. vida allmärmyttighetsbegreppetrelativtnuvarandeDet

ändringarFrågan det behövs några ilagstiftning.års1977 ärgenom om
detta begrepp.

21.2.2 allmännyttighetsbegreppetDet nuvarande

från skattskyldighet denFör befrias krävsideell förening skall attatt en
har till allmännyttigt ändamål. sådanahuvudsakligt främja Tillsyfte ettatt
ändamål allmännyttiga ändamål medförkvalificeraträknas de s.k. som
begränsad enligt stycketstiftelser § 6 förstaskattskyldighet för 7 mom.

betydligtSIL, för föreningarnas delbegreppet allmätmytta ärmen mer
omfattande. i nämnda lagrum enligtändamål godtasFörutom som avses

§ andra allmärmyttiga ändamål, såsom7 5 fjärde stycket SILmom. a
religiösa, politiska, konstnärliga, idrottsliga ellervälgörande, sociala,
därmed jämförliga kulturella ändamål.

Definitionen i sak med det kravallmärmytta överensstämmer somav
gäller 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt, AGL.enligt 38 § lagen om

principSom understrukits Skatteutskottet den lagstiftningen inyaav avses
täcka iändamål i dvs. sådana detsamtliga de 38 § AGL, ävensom anges
lagrummet folketshusföreningar, byg-uttryckligen nämnda föreningar som
degårdsföreningar sammanslutningar, tillliknande hareller andra som
främsta samlingslokal,anordna eller tillhandahålla allmänsyfte samtatt
föreningar främja landets näringsliv SkUhuvudsakligt ändamålmed att
197677:45 motion framhöll utskottet27. Med anledning attav ens.
hembygdsvårdande ändamålen ochsyften innefattas i de allmännyttiga att
detsamma folketsparkföreningar 0.d.givetvis gäller för

Det framgår vidare lagtexten kravet allmännytta inte ärattav
uppfyllt främja eller flera familjers,föreningen har till syfte att enom
medlemmarnas ekonomiska intressen.eller andra bestämda personers
Detta krav fackföreningar, branschföreningar 0.d. inteinnebär bl.a. att
omfattas skattebefrielsen vidare avsnitt 21.4.2.seav
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viktig principiell fråga skallEn kravet allmännyttaär om anses
uppfyllt redan förenings ändamål ligger för de i lageninomnär en ramen
exempliñerade ändamålen, politiska ändamål, ellereller religiösat.ex. om
Skattemyndigheten därutöver måste det enskildaändamålet ipröva om
fallet har sådan karaktär det från allmän stödja.synpunktatt är värt att
Skatteutskottet tycks ha haft uppfattningen sådan ytterligareatt en

bli nödvändig i vissaprövning kan fall. Enligt utskottet bör visserligen ett
ändamålallmännyttigt normalt föreligga ändamålet liggernäranses
för exemplifieringen,inom samtidigt utskottetanför attramen men

fonnånsbehandling i allmänhet inte bör i fråga ändamåletkomma harom
alltför karaktär och inte heller ändamålet striderdirektsäregen moten om

vad acceptabelt från allmän synpunkt. Utskottet understryker ocksåärsom
frågan allmännytta inte kan bedömas enbart med hänsyn till stad-att om

innehåll bedömninggenerell erfordras bak-utan att motgarnas en mer
föreningensgrund allmänna karaktär och inriktning SkU 197677: 45av

28.s.
Till stöd for tolkningen allmännyttighetsbegreppet finns dessutomav

ganska omfattande rättspraxis. allmännyttaBegreppet harnumera en
tolkats relativt extensivt. Sålunda har Skattebetalarnas förening, Pensionä-

Riksorganisation, Svenska Pudelklubben, båtsällskap ochettremas
Gävleborgs Bridgeförbund främja allmännyttigt ändamål seettansetts
RÅ RÅ RÅ1983 1:63 och ochI ll-lV, 1985 1:27 1985 1:36. När
verksamheten i obetydlig utsträckning tillgodosett medlemmarnasänmer
ekonomiska intressen har föreningen dock inte uppfylla förkravenansetts
skattebefrielse se vidare avsnitt 2l.4.2.

överväganden212.3 och förslag

Nuvarande definition begreppet allmännyttigt ändamål avseddär attav
fånga in antal verksamheter skilda slag enligtett stort gängsesomav
värderingar betrakta allmännyttiga.är Med målsättningatt sådansom en

det naturligtvis varit1121 svårt skett kriteriernanärmare änatt som ange
gränsdragningen i självaför lagtexten. De relativt utförliga uttalanden som

gjordes i förarbetena till 1977 års lagstiftning dock, tillsammans medger
ganska rikhaltig praxis, god vägledning för praktiska till-denen en

lämpningen.
Vi kan inte något skäl i sak ändra ochändamålskravetattse anser oss

heller kunna anvisa någon bättre lagteknisk lösning. Vårt förslaginte är
därför den nuvarande definitionen förs till lagstiftningendenatt över nya
efter endast några språkliga justeringar.smärre
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21.3 Fullföljdskravet

2l.3.l Inledning

Nuvarande regler har beskrivits i avsnitt l0.2.2. Våra förslag i avsnitt
10.3.2 kan, såvitt gäller de ideella föreningarna, sammanfattas enligt
följande:

Begreppet avkastning

Löpande avkastning och realisationsvinster på tillgångar intesom-
hör till egentlig näringsverksamhet räknas avkastning vidsom
tillämpning fullföljdsrekvisitet.av
Sådan inkomst egentlig näringsverksamhet ovillkorligenav som-
skall beskattas räknas inte avkastning.som

Användningsgrad m.m.

skälig del avkastningenEn skall användas för allmännyttigaav-
ändamål huvudregeln.
Skälighetskravet skall alltid uppfyllt minst 80 procentanses om av-
den nominella avkastningen under period omfattar be-en som
skattningsåret och de fyra föregående beskattningsårennärmast har

för allmännyttiga ändamålanvänts garantiregeln.

Vi länmade vissa intäkteröppet nämligen intäkter skattefriom av-
egentlig näringsverksamhet och realisationsvinst på tillgångar i sådan
verksamhet fastigheterfrämst vissa skattefria tillskott skallsamt -
räknas in i avkastningen eller ej. Vidare sparade vi frågan det ärom
möjligt lägga real beräkning iatt ett garantiregeln.moment av

överväganden21.3.2 och förslag

framgåttSom inledningen har vi anledning här diskutera dels denattav
avgränsningennärmare avkastningsbegreppet, dels utformningenav av

den s.k. garantiregeln. En närliggande fråga också bör i dettatassom upp
sammanhang de dispensregler iär dag finns i 7 § 5 femteom som mom.
och sjätte styckena SIL bör behållas eller avskaffas.

Avkastningsbegreppet

Vi har tidigare framhållit avkastningsbegreppet ochatt därmed-
fullföljdskravet i första hand bör omfatta sådana inkomster enligtsom-
vanliga skall beskattasregler grund särskildade lättnads-men som av
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intäkterliggerlinje med dettabeskattning. attIfrånundantaskanreglerna
avkastning,bör räknasi principnäringsverksamhetkvalijicerad somav

frånundantasskalli kapitel 14föreslagitsvadenligtdeeftersom som
beskattning.

förändåavsnitt l5.3.2istannade vi attstiftelsemagälldedetNår
utanförhållasskallnäringsverksamhetkvalificeradintäkterförorda att av

vitillAnledningenfullföljdsbedömningen. attochavkastningsbegreppet
forskattefrihetenföreslagnadengodtagbarordning attansåg denna var

verksamheterendastomfattarnäringsverksamhetkvalificeradestiftelsemas
överskott.inte kansiktpå väntas gesom

Enligtannorlunda.heltförutsättningarnadelföreningarnas ärFör
verksam-inkomstdelsskattefrihetenomfattarkapitel 20iförslagen av
ändamål,allmännyttigaföreningensanknytning tillnaturligharheter som
bedrivs iverksamheterinkomstförutsättningarvissaunderdels somav

tänkasvälmycketkanverksamheternaförrasyñe.finansierande Derent
de förväntasdärförjustbedrivs attoch devinstgivande gesenarevara

medgebetänkligtdetskulle attsynpunktprincipiellFrånöverskott. vara
ställa kravsamtidigt attinkomsterför sådanaskattefrihet attutan

ändamål.allmännyttigaföranvändningtillkommerverkligeninkomsterna
räknasinkomsterdessaofrånkomligtverket attfår i självaDet anses

ordning,sådanmedför straxVisserligenavkastningsbegreppet.i somen
irealtinföramöjligheterna momenttill, ettattskall återkomma att

knappastförhållande kan dockväsentligt. Dettaminskargarantiregeln
lösningenprincipiellt riktigafrån den attförsvara gör avstegatt man

fullföljdsbedömningen.vidi frågainkomsternabeakta
löpande intäkternadehandhar i första avsettVad avsagtsnu

liksom hittillssåledesbörintäkterSådanaskattebefriade rörelser. --
bör gällafullföljdsbedömningen. Detsammaavkastning vidräknas som

brukandevärdetochhyresintäkter egetavkastningenden löpande av --
inkomstbeskattning.frånundantasde fastigheter somav

handtillgångar i förstaderealisationsvinstergällerNär det -
rörelsernaskattebefriadei för de samtanvänds ellerfastigheter rea-som-

likformighetsprin-fastigheter talarskattebefriadeandrapålisationsvinster
debehandlasskall sättvinsterdessaförstarkt somcipen sammaatt

Visserligen kani avkastningen.räknas inoch såledesinkomsternalöpande
aktuelladestiftelsema,i fråga attpå antasätt nuomsomsammaman,

ochverksamhetenför den långsiktigamedelnormalttillgångarna utgör ett
kommergångermångaförsäljningvidframkommervinsterde enatt som

oberoendeheltverksamhetenskattebefriadei denreinvesteras omavatt
emellertidförhållandeinte. Detta utgörellergällerfullföljdskravet

likforinighetsprin-fråntillräckligt skäl för göraknappast avstegattett
behovförening harkan tilläggascipen. Det annanatt enavsomen

börfullföljdskravetföljerdenreinvesteringenförtidsplan än avsom
vidispensreglerför deinomtillgodosettbehovfå dettakunna somramen

till.återkommerstrax
skattebefriadeintäkterlöpandesåvälföljaktligenVår slutsats år att av

dithörandepårealisationsvinsterfastighetsinnehavochrörelser som
fullföljdsbedömningen.vidavkastningräknasskalltillgångar som
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erhållitsFrågan enskilda egendomhärefter gåvor frånhurär samt som
universella för-enligt legat ellertestamentariskt förordnande dvs.

ordnanden redogörelsen i avsnittframgåttskall redanbehandlas. Som av
föreningslagstiftning15.3.2 uttalades till årsi förarbetena 1977 att

skattefria utgiftertillskott föreningens löpandetäckaavseddaär attsom
beaktas stiñelsemas del farmvid fullföljdsbedömningen. Förbör

emellertid eftersomringabehovet beakta gåvoratt att manav m.m. var
kunna avsedda läggasutgå från dessa tillskott i flertalet fallbör år attatt
Stiftelsens i den löpandekapital således inte direkt användasochtill att

verksamheten. ibland motiverat för före-kanskeantagandeSamma är
del. föreningar årligendock inte sällanförekommerningarnas Det som

insamlar gávomedel löpande verksamheten. Medför användas i denatt
på dettatanke därmed också egendomhuvudregeln gåvor ochbör attvara

erhållits testamentariskt förordnande behandlassom som av-genom
kastning vid fullföljdsbedömningen. sannoliktföreningen kanOm göra att

testators tillskjutna beloppet skall läggas tillavsikt varit detgivarens att
kapitalet bör beloppet utanför fullföljdsbedömningen.dock få hållas

Också eller kommunallmänna bidrag från blirdet gällernär stat
bedömningen stiñelsema. före-för föreningarna för Föränen arman

del till belopp och normaltuppgår dessa bidrag betydandeningarnas utges
bestrida utgifter i den löpande verksamheten. iför Deatt argument som

förarbetena till anfördes till för beakta demårs lagstiftning stöd1977 att
fullföljdsbedömningenvid giltighet.har här fortfarande full

Även det vår bedömning de börgäller medlemsavgifternär år att
beaktas. De täcka utgifter i den löpande verk-normalt just förtas ut att
samheten och betydelse i föreningens ekonomi. detkan ha avsevärd Om

enskilt fall speciella förhållandeni skulle föreligga sådanaett att ett
beaktande finns möjligheteravgiñema framstår obilligt det att taav som

till detta vid tillämp-vid skälighetsbedömning skallhänsyn den görassom
fullföljdskravet jfr SkU 197677:45 29.ningen av s.

förslagVårt gåvor från med vissasåledes enskildaär att m.m.
undantag, allmänna bidrag från kommun medlemsavgifterochstat samt

beaktasskall vid fullföljdsbedömningen. förarbetena till årsI 1977
lagstiftning förordades detta allmännyttigaskulle ske på så densättatt att
verksamheten tillskottenansågs ha finansierats till lika andel med istor

med tillgångar 1976fråga avkastningen på föreningens prop. 13577:som
ViS1. föreslår innebär tillskotteni stället ordning räknasatten soms.

deni avkastning sig Resultatet blirfullföljdskravet riktar mot.som
enligt båda metoderna.detsamma

Garantiregeln

kapitel 10 utgick vi från viss till förändringarna i penning-hänsynI att
värdet bör kunna vid den skälighetsbedömning enligt huvudregelntas som

liggaskall till grund för stiftelse eller ideellavgörandet av om en en
harförening kvalifice-tillräckligt del sin avkastning föranvänt storen av

eller allmännyttiga ändamål.rade Vi konstaterade det kunde önsk-att vara
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också bygga in s.k.real beräkning i den garanti-värt att ett moment av
stiftelsemasregeln. del fannFör praktiska förförutsättningar realatt en

avkastningsberälcning förelåg eftersom intäktervarken löpande av
kvalificerad näringsverksamhet eller realisationsvinster fastigheter ipå
något fall skulle räknas i avkastningen.

föreningarnas delFör läget armorlunda. har föreslagitVlär attnyss
intäkterlöpande kvalificerad näringsverksamhet skallav anses som

avkastning och detsamma skall gälla realisationsvinster på fastigheteratt
används i sådan verksamhet eller i ideell verksamhet. Medrentensom

sådant avkastningsbegrepp skulle real beräkning kompliceradbliett en
fordraoch relativt omfattande regelsystem jfr den avskaffadeett numera

vinstdelningsskatten. Vi bedömningen föreningarnas behovgör att av en
real beräkningsmetod inte tillräckligt för motivera sådanär stort att en
påbyggnad flertaletFör det ideella föreningar tordesystemet. storaav
fullföljdskravet i själva verket inte något problem, eftersom deutgöra

fullföljdskravet regelmässigt förbrukar alla intäkter i verksam-oavsett
heten. mindreDet antal föreningar kapitalägande ochärsom som
verkligen skulle vidhjälpta avkastningsberäkningen hänsynatt tavara av
till inflationen bör normalt kunna få detta behov tillgodosett degenom
möjligheter huvudregeln skälighetsbedömning ändåsom om ger.

Av anförda skäl föreslår vi för föreningarnas del något realtattnu
inte läggs i garantiregeln.moment

Dispensreglerna

ideellEn förening anskaffa fastighet eller någonattsom avser en annan
anläggning för den ideella verksamheten eller genomföraattavser
omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten kan enligt
bestämmelserna i femte och sjätte styckena 7 § SIL5 få dispensav mom.
från fullföljdskravet. dispens medgessådan SkattemyndighetenEn ochav

högst femfår beskattningsår i följd. Om föreningen genomförinteavse
investeringen inom föreskriven tid eller underlåter iaktta någotatt annat

ivillkor dispensbeslutet, skall föreningen enligt iunde stycket momentet
i efterhand för de år dispensen reglerefter detaxeras avsettsom som

skulle ha gällt någon dispens inte hade lämnats.om
Enligt våra direktiv bör dispensreglema undvaras.pröva kanom
Redan vid reglemas tillkomst behovet skulle blidispensantogs att av

ganska litet eftersom fullfölj dsbedömningen inte skall för isoleratgöras ett
beskattningsår femårsperiod. uppgifter vi fåttDe frånöverutan en som
skattemyndighetema visar antagandet riktigt. i deInteatt störstavar ens
länen har haft något enstaka dispensärende år och i någraänman mer per
län har det inte förekommit något ärende alls.

Även behovet således varit ringa har det ändå förekommit antalettom
fall där lindring fullföljdskravet varit påkallad, frikyrko-närt.ex.en av en
församling planerat köpa fastighet avsedd användas kyrkaatt atten som
eller för församlingsändamål. Som berörts i det föregående kan vårtannat
förslag till avkastning räkna realisationsvinster vid vissa fastighetsför-att
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säljningar komma i viss mån Öka dispensbehovet. Några särskildaatt
tillärnpningsproblem har inte Sammantaget bedöm-rapporterats. gör
ningen det inte finns tillräckliga skäl avstå från den ventilatt att som
dispensreglema kan innebära. Vi föreslår reglerna behållsatt utan
ändring i sak.

21.4 Kravet på Verksamhetsinriktning

21.4.l Inledning

Nuvarande regler har kortfattat beskrivits i avsnitt 10.2.2. Redogörelsen
kompletteras i avsnitt 21.4.2 nedan.

Våra förslag i avsnitt kan10.3.3 sammanfattas enligt följande. För att
ideell förening skall uppnå skattefrihet fordras verksamhetenatten är

långsiktigt inriktad på främja eller flera kvalificerade ändamål.att ett
Verksamhet för främja okvaliñcerade ändamål får förekomma endastatt
i mycket begränsad omfattning: dessa ändamål får inte framstå som mer

oväsentlig bisak.än en
Ytterligare preciseringar har för stiftelsemas del gjorts i avsnitt 15.4.2.

återstårDet motsvarande preciseringar förgöra de ideellaatt före-nu
ningarna. Vi vill erinra frågan betydelsen föreningen haratt attom om av
professionella först i kapitel 22.utövare tas upp

21.4.2 Nuvarande regler

De krav i dag ställs den ideella föreningens Verksamhetsinriktningsom
kommer till uttryck i olika bestämmelser i fjärde stycket §ett 7 5par av

SIL. Enligt punkt a skall föreningen ha till huvudsakligt syftemom. att
främja allmännyttiga ändamål och detta syfte får inte begränsat tillvara
viss familjs, vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra
bestämda ekonomiska intressen. Vidare fordras enligt punkt bpersoners

föreningen i sin verksamhet uteslutande eller såatt uteslutandegott som
tillgodoser allmännyttiga ändamål.

Kravet syftet inte får begränsat till medlemmarnasatt eller andravara
bestämda ekonomiska intressen medför enligt förarbetenapersoners att
arbetsgivarföreningar, fackföreningar, branschföreningar och liknande
sammanslutningar inte kan uppnå skattefrihet. Till föreningar som av

skäl inte omfattas skattefriheten i sammanhanget ocksånämnssamma av
föreningar i första hand tillgodoser medlemmarnas samlarintressensom
SkU 197677:45 28.s.

förarbetenal uppmärksammades frågan hur skall bedöma det falletman
förening enligt sina stadgaratt skall tillhandahålla medlemmarnaen

tjänster eller till reducerade priser. Om förmånema kan utgöravaror anses
direkt led i det ideella arbetet och såledesett innebär direkt fullföljan-ett

de föreningens allmännyttiga ändamål, bör enligt propositionen denav
omständigheten stadgarna medger sådana förmåner inteatt hindra
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enligthandikappförening,exempelskattefrihet. Som nämns att somen
handikappadesinahjälpmedel tillsubventioneraskallsina stadgar

verksamhet fårdennaskattbli fri frånkunnabör ävenmedlemmar, om
till uppgiftbåtklubb haromfattning. däremot attOmbetydande enen

sinaidrottsklubb enligtbåtar ellermedlemmarnasskötselnför enavsvara
idrottsutrustning,utgifter förmedlemmarnasskall begränsastadgar synes

endastskattebehandling föreliggaförmånligareförförutsättningar om
föreningensjämfört medobetydligaframstårdetta slaguppgifter somav

också i76. Det197677:l35 sägsverksamhet prop.ideella pro-s.
aktuellatiger på dendå stadgarnafalletpraktiskadetpositionen att mer

med-faktiskt tillgodoserformi ellerföreningenpunkten annanenmen
principerefterbehandlasintressen börekonomiskalemmarnas samma

propositionenianförtsexempelanledning deMed77.a.prop. somavs.
bordeberörda falleni deskattefråganSkatteutskottetframhöll att

verksamhetens allmännasåsomflera faktorer,ledningmedbedömas av
omfattning SkUochsammansättningpersonkretsensochinriktning

28.197677:45 s.
fackföreningar ochvad i förarbetenaanledningMed sagts omsomav

RÅ 129-1986från praxissammanslutningar kanliknande nämnas not.
Praxisskattskyldigt.oinskränktLO-distrikt ansågsdär132, gerett
skattefrihetintresseorganisationerfall därockså på andra vägratsexempel

RÅintressen:ekonomiskafrämjat medlemmarnasdepå grundenden att
RÅ Villaägareför-Sverigeshyresgästförening, 83 1:631291980 Aa

RÅ Riksförbund. SomSveriges Aktiespararesbund och 1987 317not.
intressenekonomiskamedlemmarnasfrämjafall där syftetexempel på att

skattebefrielse kanhindraförtillräckligt betydande nämnasinte attansetts
RÅRÅ Pensionä-Förening och 83 1:63 IllSkattebetalarnas1:63 l83

Riksorganisation, Uppsala län.rernas
RÅrörande båtklubb börexempelpropositionensMed anledning enav

vid sidan sinbåtsällskapgälldeMåletsärskilt85 1:27 nämnas. ett avsom
tävlingsarrangemangungdomsarbete ochi formideella verksamhet av

sistnämndavarvsverksamhet.och Denomfattande s.k. hamn-bedrev en
medlemmarnasorganiseradei sällskapetbestodverksamheten, attsom

avgifterkostnaderoch bestredarbetsinsatser avgenomgemensammaegna
kostnader förminska medlemmarnassyfteolika slag, hade till uttalat att

ideellasällskapetsfannmajoritetbåtinnehav. Regeringsrättens att
samordning medlemmarnasinsatser i formverksamhet liksom dess avav

fick i sin helhetsjösättning båtarnaocharbete med uppdragning ansesav
främja sjösport ochsyftesällskapetsingå led i fullföljandet attett avsom

skattskyldigt.därför endast begränsatansåg sällskapetatt var

överväganden och förslag21.4.3

Verksamhetsinriktning vi for stiftelser-påpreciseringar kravetDe somav
frågan vilka åtgärderavsnitti gälldedel diskuterade 15.4.2 somomnas

ändamål. V1okvalificeratstiftelsen främjarskall innebära ettattanses
stiftelseuttryckligeni lagtextenförordade det skulle attatt anges en
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främjar okvaliñcerat ändamål dels den ekonomiska förmånerett utom ger
förbehållna bestämda fysiska eller medlemmarna vissärsom personer av

eller vissa släkter, dels den främjar det ekonomiskasättannatom
intresset hos inom denna krets eller tillgodoser det personligapersoner
intresset hos tillhördem kretsen. övervägandenDe låg till grundsom som
för förslagen i allt väsentligt tillämpliga också de ideella före-är
ningarna. Vi ikan därför första hand hänvisa till framställningen i avsnitt
l5.4.2.

På några punkter fordras dock särskilda överväganden beträffande de
ideella föreningarna. frågorDe specifika för föreningarnaärsom
aktualiseras förening i sin verksamhet tillgodoser det ekonomiskanär en
eller personliga intresset hos de medlemmarna.egna

Vi diskuterar först sådan verksamhet innefattar gynnandeettsom av
medlemmarnas ekonomiska lämpligtDet skilja mellanintressen. deär att
fall då ekonomiska förmåner utgår direkt från föreningen till med-
lemmarna och då föreningende fall tredje tillvaratar med-gentemot man
lemmamas intressen i olika ekonomiska frågor. förmånSom räknar
i detta sammanhang inte marknadsmässigt vederlag föreningensom ger

för prestationer någon utför för föreningens räkning eller iut som
föreningens tjänst. särskildaDe problem uppkommer vederlagetnärsom

prestationer medlemmar och andra utför i föreningensavser som
ändamålsanknutna verksamhet först vid diskussionentas upp av pro-
fessionalism i kapitel 22.

ekonomiska förmånerDe från föreningen till medlemmarna harsom
anledning uppmärksamma de enligt stadgarna eller i denäratt som
faktiska verksamheten förbehållna medlemmarna i dennaär deras
egenskap. Ekonomiska förmåner, i form subventionerade priser,t.ex. av

står för alla utnyttjar föreningens tjänsteröppna saknar särskiltsom som
intresse i det aktuella sammanhanget.nu

När konsekvenserna ideell förening ekonomiskaatt utav en ger
förmåner till sina medlemmar diskuterades i förarbetena till 1977 års
lagstiftning, gjordes skillnad mellan de fall då förmånerna innebär ett
direkt fullföljande föreningens allmännyttiga ändamål och övriga fallav
se hänvisningar i föregående avsnitt. Som exempel denna förra

fall nämndes i propositionen handikappföreningattgruppen av en
subventionerar hjälpmedel till sina handikappade medlemmar. Utmärkande
för den tydligen utgivandet stöd tillär på särskiltatt ettgruppen av en

kvalificeradsätt medlemsgrupp i exemplet handikappmedpersoner- -
i sig kan godtas allmännyttigt ändamål. Ett exempel på denettsom senare

fall enligt propositionen idrottsklubb begränsarattgruppen av var en
medlemmarnas utgifter för idrottsutrustning. För denna gäller alltsågrupp

föreningens ändamål eller den del därav uppfylleratt kravetsom
allmännytta i exemplet ändamålet främja idrott inte inbegriperatt ett- -
utgivande ekonomiska förmåner till föreningens medlemmar.av

gränsdragningEn enligt dessa principer kanske inte alltid heltär
Ändåoproblematisk. finns det enligt vår mening starka skäl försökaatt

upprätthålla skillnaden bådamellan de fall.avgrupperna
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direkt fullföljandeinnebärinteförmånerfrågadet ettNär är somom
främjandebetraktasutgivandetändamål börallmännyttigt ettsomettav

for sådanainnebärändamål.okvaliñcerat Det utrymmetattettav
tillbibehållen sinvillförening rättobetydligt förförmåner är varasomen

föreningenshelhetsbedömningskall vidfönnånemaskattefönnåner: aven
försådanMedoväsentlig bisak.framståverksamhet normensom en

RÅrättsfallet 85 1:27nämndautgången i detskullebedömningen ovan
i medlemmarnasvawsverksamhetochhamn-omfattandebåtsällskap med

oinskränktansågsföreningenblivitsannolikhet haallmedintresse att
skattskyldig.

fullföljan-direktkanförmånema däremotutgivandet ettOm ses somav
handikappföreningen,medjfr exempletallmännyttigt ändamålde ettav

Därmedväsentligt.skattefrihetmedge ärförutsättningarna förändras att
medges iförhållanden börskattefrihet under alladock inte sagt att ens
uttalande kanåtergivnaföruti Skatteutskottetsberördesdessa fall. Som

verksamhetenssåsomolika faktorer,beakta fleraanledningdet finnas att
omfattningsammansättning ochpersonkretsensinriktningallmänna samt

godta före-intemening börEnligt vår28. attSkU 197677:45 mans.
ekonomiskamedlemmarnadominerasverksamhetningens att geav

förutsättningbegränsad. Enmycketmedlemskretsenförmåner eller äratt
inte skallmedlemmarnatillförmånemaekonomiska ettför deatt ses som

formånema inteordmed andra utgörokvaliñcerat ändamål bör attvara
medlemsantaletverksamhet ochföreningensidominerande inslagetdet att

itill fåtal.begränsatinte är ett
inte tillför medlemmarnaföreningen självtill de fall därVi går över

tredjeverkarförmånerekonomiska gentemotattutan mangenom
i vissekonomiska frågor.i olika Detintressen ärmedlemmarnastillvarata

verksamhetförnuvarande reglervilketmån oklart utrymme ger ensom
leden ihur de olika 7 §beroendeblirsyfte. Resultatethar detta avsom

villkorethuvudsaklighetskravet,dvs.stycket attfjärde SIL5 mom. -
främja medlemmarnas ekonomiskatillintesyftet får begränsat attvara

skallverksamhetens innehållfaktiskaintressen på denoch kravet -
inriktningpåtagligdock klartmed varandra.kombineras Det är att en mer

tillmedförintressenekonomiskafrämja medlemmarnas rättenpå attatt
arbetsgivarföreningar,anledningförlorad. dennaskattebefrielse går Av är

skattefrihet.frånsammanslutningar uteslutnaliknandefackföreningar och
Även Villaäga-Sverigessammanslutningarsådanaverksamheten hos som

RÅRÅ Riksförbund 1987Aktiesparamasochretörbund 83 1:63 lI not.
medlemmarnaspå tillvaratainriktadalltför mycket317 har attansetts

visst,till skattefrihet. Attberättigaför kunnaekonomiska intressen ettatt
med dennaverksamhetändå finns förobetydligtinte helt utrymme

RÅ 1:63 IFörening 83Skattebetalarnassåvälframgårinriktning attav
RÅ tillhaIllRiksorganisation 83 1:63 rättPensionäremas ansettssom

skattebefrielse.
Även syftar tillnaturligtvis verksamhetböri fortsättningen attsom

principi dis-ekonomiska intressenmedlemmarnastillvarata anses
tillgodoseende sådanaterminologivår börkvalificerande. Med ett av

föreslagnaändamål. denokvaliñcerat Avbetraktasintressen ettsom
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konstruktionen kravet på Verksamhetsinriktning följer detta ändamålattav
vid helhetsbedömning inte får framstå oväsentlig bisak.änen som mer en
På grund den berörda oklarheten i gällande det svårträtt ärav nyss att
bestämt uttala sig hur vårt förslag förhåller sig till nuvarande regler.om
Vår bedömning dock förslaget kan innebärär viss skärpning,att en
åtminstone jämför med den tolkning gällande rättom man av som

RÅkommit till uttryck i de två sist nämnda rättsfallen 83 1:63 ochI III.
Vad vi här ekonomiska förmåner till föreningenssagt medlemmarom

och verksamhet för främja medlemmarnas ekonomiska intressenattannan
har endast de fall då medlemmarnaavsett fysiskaär Det ärpersoner.
emellertid vanligt inom föreningsväsendet de primära föreningarnaatt
inom visst verksamhetsområde föreningarett har fysiskasom personer-

medlemmar i sin medlemmar iär regional ellertur centralsom t.ex. en-
ideell förening inom verksamhetsområde. Det förekommer ocksåsamma

föreningar med olikaatt allmännyttiga ändamål medlemmar iär en
förening fungerar samarbetsorgan. Den överordnade föreningensom som
moderföreningen deltar i de berörda fallen inte sällan i ekonomisknu
verksamhet i syfte få överskott kan slussas vidareatt tillett som
medlemsföreningama jfr vad i avsnitt 20.3 s.k. bingolottosagtssom om
eller i opinionsbildande verksamhet i syfte på tillvarataatt derassättannat
ekonomiska intressen. En moderförenings verksamheter detta slag börav
normalt inte betraktas främjande okvaliñcerat ändamål.ett Undersom av
förutsättning övriga villkor för medge moderföreningenatt skattebefri-att
else uppfyllda ochär medlemsföreningamaatt endast begränsatär
skattskyldiga bör den verksamhet moderföreningen bedriver för attsom
främja medlemsföreningamas ekonomiska intressen inte medföra att
moderföreningen går miste skattefriheten.om

Som i början detta avsnitt finnsantytts det anledning härattav
uppmärksamma också det fallet föreningen främjar medlemmarnasatt
personliga intressen. Den går in medlem i ideell förening harsom som en
naturligtvis normalt personligt intresse föreningensett allmännyt-attav se
tiga ändamål främjat och oña också intresse själv deltaett i före-attav
ningens verksamhet, idrott eller teaterverksamhet.t.ex. förhållandetDet

föreningen på detta i sinatt verksamhet tillgodosersätt personligtett
intresse hos medlemmarna skall självfallet inte hindra skattefrihetatt
medges. Det kan emellertid förekomma förening har till syfteatt en som

främja allmännyttigt ändamålatt ocksåett har inslag i verksamheten som
syftar till tillgodose andra personliga intressenatt hos medlemmarna än
sådana har direkt samband med det allmännyttiga ändamålet. kanDetsom

tänkas förening hart.ex. allmänkulturellatt inriktning samtidigten som en
tillgodoser medlemmarnas eller vissa medlemmars samlarintresse det kan
dock då fråga intresse betraktaett närmast är ekono-vara attom som som
miskt, jfr SkU l97677:45 28 eller intresse forskning i dens. av egna

RÅsläktens historia jfr ref.1986 84. Inslag denna karaktär börav
betraktas främjande okvalificeradeett ändamål.som av

På motsvarande i fråga stiftelsersätt föreslår vi för ideellasom om
föreningar lagreglering innehåll kan sammanfattas enligt föl jande:en vars
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föreningenräknasändamålokvalificerade attfrämjandeTill gerav
ellermedlemmarföreningensförbehållnafönnånerekonomiska ärut som

viss eller vissamedlemmarnaellerfysiskabestämdaandra avpersoner
direkttill medlemmarnaförmåner utgör ettutgivandetsläkter. Om av
docksagdadetändamål, gällerallmännyttigaföreningensfullföljande av

föreningensiinslagdominerandeheltförrnånemaendast år ettom
medlemmar.fåtalendastföreningen harellerverksamhet ett

föreningenocksåändamål räknasokvaliñcerade attfrämjandeTill2. av
personligaekonomiska ellertillgodoser detipå sätt änannat avsessom

bestämda fysiskaeller andramedlemmarföreningenshosintresset
Vadsläkter.viss eller vissa sagtsmedlemmarnahoseller nuavpersoner

sambandharmedlemmarnahospersonligt intressesådantgäller inte som
allmännyttiga ändamål.föreningensfullföljandetmed av

Öppenhetskravet21.5

ordningNuvarande2l.5.1

skattebefri-villkor förgällerSlLstycketfjärdeEnligt 7 § 5 somcmom.
medintemedlem,inträdenågoninteelse föreningen vägrar omsomatt

verksamhet ellerföreningensomfattningenellerhänsyn till arten av
motiverar det.särskilda skäl Dettaorsakellerföreningens syfte annan

förmotsvarighetnaturligtvis ingenharÖppenhetskravet,krav, det s.k.
stiftelsema.

för ekono-motsvarighet i reglernaÖppenhetskravet ochförebildhar en
föreningar;ekonomiska1951:308lagen11 §miska föreningar om

ekonomiska föreningar. Kravet1987:667lagenkap. §3 1 omnumera
särskildaföreningenförloradgår utanskattebefrielseninnebär att om

kandå i vilka fall detFråganföreningen.i ärinträdeskäl någonvägrar
fri inträdesrätt. Iprincipenfrångåskälsärskildaföreligga att omanses

oförhindradbörföreningideell attuttaladespropositionen att varaen
föreningensdelarsådanatillmedlemskapetbegränsa personer som

fast sådanaVidare slogsfölja stadgarna.beredda attmålsättning och är att
musikalitethandikappförening,ifysiskt handikappinträdeskrav ett ensom

minimiåldervissomdömesgillhetallmänellermusikföreningi t.ex.en -
Öppenhetskravet börskattefrihet.bör hindraskytteförening intei en- medlemskapföruppfyllt detockså normaltpropositionen närenligt anses

ellerviss skolaeller tillhörområdeinom visstsökande bordenfordras att
utformadesådock intefårmedlemskapförföretag. Villkorenvisst vara

bli med-kanbegränsad kretsmycketpraktiken endasti personeratt aven
ellergodtyckligapåheller baserasMedlemsantagningen får intelemmar.

78.197677:135grunder prop.diskriminerande s.
kanöppenhetpåkravetdessutomframhöllspropositionenl att vara

föreningar. Somandrabestårmedlemskretsenuppfyllt även avom
lokalamedlemmarföreningar utgörsregionalaexempel nämndes avvars

medföreningarantalharsamarbetsorganisationerföreningar ettsamt som
fordrasfall börsådana attmedlemmar. Iändamålolika ideella som
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medlemspolitiken inte diskriminerandeär och medlemsföreningamaatt är
Kravet påöppna. öppenhet bör vidare ha motsvarande tillämpning i fråga

uteslutarätten medlemmar. föreningatt En bör således inteom anses som
den utesluteröppen medlemmar giltiga skäl prop. 197677:utanom 135

78.s.
RÅl rättsfallet 1989 ref. 60 ansågs den begränsning medlemskretsenav

till enbart gällde för föreningenmän Stockholmsgillet inte hasom ett
sådant naturligt samband med föreningens målsättning och verksamhet

förutsattes för skattefrihet. I fall ansågs däremotsom ett annat en
begränsning till avlagt viss och tillpersoner, män,som examen, som var
aktivt anslutna till viss näringsgren och hade intresse för föreningen,en

RÅförenlig med öppenhetskravet 1979 Aa 160.vara

överväganden2l.5.2 och förslag

Kravet på öppenhet har motiverats från skilda utgångspunkter. Det har
hävdats skyldigheten medlemmaratt ökar förutsättningarnaatt anta nya
för den ideell samverkan på demokratisktyp grund lagstiftarenav som
har velat främja skattebefrielsen. Vidare har öppenhetengenom ansetts att
och den därmed förenade möjligheten till insyn i föreningens angelägen-
heter kan ha betydelse för motverka missbrukstor föreningsformenatt av
och för underlätta kontroll föreningensatt administration ochav
verksamhet i övrigt jfr DsFi 1975:15 95-96.s.

Nuvarande öppenhetskrav har, direktnämnts, motsvarighetsom nyss en
i lagstiftningen ekonomiska föreningar. Att döma de uppgifterom av
fått från föreningar och skattemyndigheter har kravet i sin hittillsvarande
utformning inte vållat några egentliga problem vid tillämpningen. Enligt
vår uppfattning har de skäl legat bakom kravet fortfarande giltighet.som
V1 därför kravet bör föras till denatt över lagstiftningen.anser nya

För några år sedan yrkades i riksdagsmotion det skulle införasatten
möjligheter dispens från öppenhetskravetatt mot. l98889:Sk378.ge
Motionären ansåg nuvarande regler skaparatt problem för organisationer

den Lions Clubtyp Dessa organisationerav representerar. uppfatta-som
des slutna, enligt motionären borde de kunna bli skattebefriadesom men
eftersom deras stadgeenliga mål ideelltär arbete skapaatt över-genom ett
skott i syfte bidra till humanitära ochatt sociala hjälpinsatser. Motionen
avslogs med hänvisning till vårt arbete bet. l98889:SkU23 f..3 V1s.

för vår del bedömningengör undantag frånatt öppenhetskravetett
visserligen i enstaka fall kunde försvarligt behovetattvara men av
undantag ändå inte tillräckligtår för motiverastort att att systemet
belastas med ytterligare dispensregler.

Vår slutsats öppenhetskravetär bör behållasatt oförändrat.
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professionalismSärskilt22 om

Inledning22.1

vissaskattebefrielse for inkomstfrågankapitel behandlade vi20l avom
inkomstbl.a.näringsverksamhet. Vi föreslogslag egentlig att avav

allmännyttigatill föreningensnaturlig anknytningrörelse harsom
beskattning. Till sådanundantas frånändamål alltjämt skall kunna
Föreningens medlemmarintäktsgivandeverksamhet hör arrangemang som

iteaterföreställningar. vi därefteroch Närdeltar idrottstävlingart.ex.
Verksamhetsinriktningutformningen kravetkapitel diskuterade21 av

förening sina medlemmarförmånerföreslog ekonomiskavi att gersom en
okvalifrcerat ändamål. förmånfrämjande Somskall betraktas ettsom av

utbetalningar marknads-sammanhanget interäknade i det utgörsom
utför för föreningensmässigt vederlag för prestationer mottagarensom

vederlagssituation, nämligenbehandlar sådanräkning. kapiteldettal en
ersättning till deltar ibetalardet fallet föreningen utatt personer som

i idrotts- ellerändamålsanknutna verksamhet,föreningens teatereve-t.ex.
föreningen anordnar.nemang som

förhållandenNuvarande22.2

uppmärksammades förekomstenlagstiftningförarbetena till års1977l av
Departementschefen gjorde följandeprofessionalism inom idrotten.

76:uttalande prop. 197677:l35 s.

tillförmåner yrkesmässiga idrottsutövareUtgivande ekonomiskaav
Åmotiverar förmånlig skattebehandling.inte verksamhetär somen

idrottsförening skall förlorafår det uteslutetandra sidan att enanses
litetanledningen elitskikt blandsin enbart denskattefrihet att ettav

för sina insatser.får avsevärda belopp i ersättningmedlemmarna
professionellameningEnligt min bör frågan lösas på det sättet att

fotbolls-, ishockey- basketbollklubbar inteinslag i eller äventyrart.ex.
professionellaförmånligare skattebehandling så länge antaleten

aktiva förenings-obetydligt jämfört med det totala antaletutövare är
ansluta mig tillmedlemmar. Till detta vill lägga jagjag kanatt

någon tilluppfattning finnasutredningens det f.n. inte tordeatt
grundSveriges Riksidrottsförbund förening påansluten som av

tillinslaget från möjlighetenprofessionalism bör undantasav
skattebefrielse.

kommit tilldepartementschefen förordade lösningen har inteDen av
hardirekt i finns emellertid några rekvisit i lagtextenuttryck lag. Det som

syfte skallbetydelse för frågan. Redan villkoret föreningens ettatt avse
med det kravdet tillsammansallmännyttigt ändamål kan, särskilt när ses

uppfattasfaktiska verksamhet,gäller beträffande föreningens som ensom
skattebefrielse anlitamöjligheterna bibehållenbegränsning medatt pro-av

verksamheten.fessionella i den åndamålsanknutna Av särskiltutövare
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intresse dock det led i ändamålsrekvisitet föreskriver före-är attsom
ningens huvudsakliga inte fårsyfte begränsat till medlemmarnasvara
ekonomiska intressen. i anslutning till detta ledDet departe-var som
mentschefen gjorde det citerade uttalandet. Föreskriftennyss synes ge

för tillämpning i enlighet riktlinjermed de iutrymme en som angavs
uttalandet.

Efter lagstiftningens tillkomst har det professionella inslaget inom
idrottsvensk successivt ökat, både inom de individuella ochsporterna

inom lagidrottema. Enligt uppgifter från idrottsrörelsen det dockär ännu
litet elitskikt färrebara klubbarna anlitar idrottsmän100änett av som- -
helprofessionella i den meningen de får betalt för heltär ägnaatt attsom

sig sin idrott. berördade föreningarna skulle det i självaInom verket
färre idrottsmän000 får så ersättning föreningen1än stor attvara som

behöver betala socialavgifter. Smärre ersättningar i fonn arvoden,av
premier, traktamenten och kostnadserssättningar förekommer däremot
ofta.

Företeelsen med professionella inte begränsad till idrottenutövare är
förekommer också inom andra delar föreningsväsendet, blandutan t.ex.av

och andra kulturföreningar. råder dock knappast någotDet tvivelteater-
fenomenet utbrett inom idrotten.äratt mestom

Överväganden22.3 och förslag

många olika situationer förekommerl det ideell förening betalaratt uten
ersättning till medlemmarna för prestationer dessa utför i föreningenssom
verksamhet. fallEtt lön betalas till eller flera medlemmarär föratt ut en
arbete i verksamhet bedrivs i syfte finansiera föreningensatten som
ideella arbete. Enligt vårt förslag i avsnitt 20.3 kan den omständigheten

medlemmarna uppbär lön för arbete i sådan ñnansierande verksam-att en
het och således inte arbetar på ideell basis få avgörande betydelse förrent
möjligheterna undanta inkomsten från beskattning. Ett fallatt ärannat att
föreningen betalar ersättning till någon för han eller hon deltar iut att en
verksamhet har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet,som

sportklubbs idrottsliga verksamhet eller kulturföreningst.ex. teater-en en
verksamhet. dettaDet fall skall behandla.är senare som nu

ersättningarDe utgår för deltagande i den ändamålsanknutnasom
föreningsverksamheten idell verksamhet eller egentlig näringsverksamhet
kan skiftande slag och ligga mycket olika nivåer. kanDetvara av vara
fråga obetydliga belopp arvoden eller segerpremier ismärret.ex.om en-
idrottslig verksamhet utgår till vilkas deltagande isom personer-
verksamheten har karaktär fritidssysselsättningnärmast eller hobby.av
Från sådana ersättningar kan vi i detta sammanhang bortse. företeelseDen

har anledning uppmärksamma föreningen anlitar ochatt är attsom
betalar ersättning till kan betecknas professionellaut personer som som

detta begreppl ligger krav på yrkesmässighet:utövare. deltagandet iett
verksamheten skall led i deltagarens yrkesutövning. kanutgöra Detett
naturligtvis svårt exakt går mellan professionellaatt gränsenvara ange var



föreningar 211Ideella1995:63SOU

vårt behovFörbetraktade amatörer.och ärutövare attutövare somsom
definition. Somhållenallmänttillräckligt medemellertiddetär en

fårdediskussionenfortsattabetraktar vi i den utövareprofessionella som
aktuelladeltagande i densittförsörjning frånsindelväsentlig aven

verksamheten.
hävdades i för-föregående avsnittiredogörelsenframgåttSom av

ekonomiskautgivandelagstiftningårstillarbetena 1977 att ett av
motiverarverksamhetinteprofessionellatillförmåner utövare är somen

till dennaprincip anslutaVi kan iskatteförmåner.särskilda upp-oss
iföreningarför ideellaskattebefrielseBestämmelserna tarfattning. om

mellan med-ideell grundsamverkan påpå densikteförsta hand att gynna
kommitharförening.sådan Maninormaltlemmama äger rum ensom

med-stället anlitarföreningen ifallfrån dettaganska långt när personer -
ända-i denprofessionell basis deltareller andralemmar som-

verksamheten.målsanknutna
Även verksamhetsåledesutgångspunktenprincipielladen är att enom

förtjäntinteprofessionellamedverkan ärbygger på utövare avavsom
modifiera dennanågotanledningdetfinnssärskilda skattefönnåner, att

elleridrottstävlingarverksamhetståndpunkt. föreningensOm t.ex.-
professionell nivå, dettahögpå ärteaterföreställningar ligger enen-

verksamheten ochföröka intressetbidra tillomständighet kan attsom
också bl.a. kan underlättadärmedochskapa goodwill för denna som

ideellsig påmedlemmarsådanarekryteringen rentengagerarsomav
faktorordmed andrainslag kanprofessionelltbasis. Ett somvara en

tillförarbetenaaspekt berördes iverksamheten. Dennaideellastärker den
skattebefrielseansågFöreningsskatteutredningenlagstiftning.års1977 att

idrottsmän framstodprofessionellaanlitandetmedgesborde kunna när av
idrottsverksamheten prop.ideelladenfrämjajust medel för attettsom

Även effektdenna positivamening börvårenligt1976772135 43.s.
regler. Denutformningen utgörvid ett argument motvägas enav nya

professionella verksam-behandling denrestriktiv skattemässigalltför av
heten.

föreningensdelhands så denligger till sakenDet attnära att avse
innefattaskallmedverkanpå professionellverksamhet bygger ansessom

tillämpadesdettaokvalificerat ändamål.främjande Om synsättettett av
tillvårt förslagkombination medfullt emellertid iskulle detut -
förtillVerksamhetsinriktning ledapåutformning kravet utrymmetattav -

skulleprofessionella inslagetdetblev högst obetydligt:professionalism
fåverksamheter intesamladehelhetsbedömning föreningensvid aven

inteifrågasättasbisak. kanoväsentlig Detframstå än omsom mer en
återgivnaförutderestriktiv behandling. Ialltfördetta skulle innebära en

inte bordeskattefrihetendepartementschefenuttaladeförarbetena att
jämförtobetydligtprofessionellaantaletförlorad så länge utövare var

gjorde dethanföreningsmedlemmar,aktivamed det totala antalet men
riks-Sverigestilltorde finnas någonf.n. inteviktiga tillägget detatt

profes-inslagetpå grundföreningidrottsförbund ansluten avavsom
Vårskattebefrielse.tillmöjlighetenundantas frånsionalism bör

professionellt inslagvarjeinnebärordningbedömning attär att somen



2 Ideella föreningarl 2 SOU 1995:63

betraktas främjande okvalificerat ändamål skulle leda tillett ettsom av
inte obetydlig förhållandeskärpning i departementschefentill denen av

angivna följtssom tycks ha vid praktiskaden tillämpningen.normen
Enligt vår mening uppnås tillfredsställande resultat reglernaett om

utformas följandeenligt riktlinjer. Utgångspunkten bör ända-attvara en
målsanknuten verksamhet ideell verksamhet eller egentlig näringsverk-
samhet främja okvalificerat ändamål den underett utövasanses om
medverkan professionella deltagare. Vid avgörandet dennaav av om
effekt skall inträda bör emellertid det professionella inslaget ställas i
relation till samtliga de verksamheter hos föreningen har naturligsom en
anknytning till föreningens kvalificerade ändamål. Om vid sådanman en
helhetsbedömning finner de ändamålsanknutna verksamhetema, seddaatt

helhet, huvudsakligen andra professionella deltagare,utövas änsom en av
bör det professionella inslaget inte ha någon diskvalificerande effekt. En
sådan lösning innebär, armorlunda uttryckt, det professionella inslagetatt
vid helhetsbedömning kan uppgå till 15-20 verka dis-procent utan atten
kvalificerande. å sidanNär andra denna överskrids, bör de verksam-gräns
heter bygger på professionell medverkan främja okvalificeradesom anses
ändamål. Konsekvensen blir föreningen i sådant fall normaltatt ett
förlorar all till skattebefrielse. Bedömningen i vilkenrätt utsträckningav
verksamheten den eller andra kategorin deltagareutövas bör iav ena av
regel kunna grundas på antalet deltagande särskildaI fall kanpersoner.
det kanske finnas anledning också andra faktorer,att väga t.ex.
föreningens utgifter för det professionella inslaget jämförda med
utgiftema för de ändamålsanknutna verksamheterna i deras helhet. l
sammanhanget bör framhållas det kan finnas anledning beaktaatt ävenatt
sådana inte medlemmar i föreningen.utövare föreningenOmärsom
exempelvis på professionell basis anlitar formellt inteutövare ärsom
medlemmar ändå stadigvarande knutna till föreningen,är t.ex.men som

anställning hos dotterbolag, bör dessa räknas medett utövare närgenom
det professionella inslaget skall mätas.

De skisserade reglerna bör kompletteras i hänseende. kanDetettnu
inträffa förening har omfattande ideellatt verksamhet ocksåen som en
driver särskild verksamhet, inom viss idrottsgren,t.ex. ären atten som
betrakta egentlig näringsverksamhet och helt utövassom som av
professionella deltagare eller i varje fall domineras sådana deltagare.av

huvudsaklighetsbedömningDen de ändamålsanknutna verksamhetemaav
de föreslagna reglerna föreskriver skulle i sådant fall kunnasom ettnyss

leda till föreningen den professionella verksamheten behålleratt sintrots
skatteprivilegierade ställning. Detta resultat följd själva metod-är en av
valet och inte någon anledning till erinringar såvitt gäller skatte-ger
friheten för bl.a. kapitalinkomster. Om inte särskilda åtgärder vidtas
kommer emellertid skattefriheten omfatta föreningens inkomsteratt även

den professionella verksamheten, eftersom denna enligt hittillsde före-av
slagna reglerna skulle skattefri på grund sin naturliga anknytningvara av
till föreningens kvalificerade ändamål. sådantEtt resultat skattefrihet för-

renodlat professionell verksamhet kanske bedrivs i direkt konkur-en som
med verksamhet i kultur- eller nöjesbranschen framstårt.ex.rens annan -
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effekter förebyggsrisken sådanaförVi föreslårgodtagbart.inte attsom
professionelltföreskrift innebärkompletterande att ensomgenom en
sin naturligaförloratskallalltid haverksamhetdominerad anses

skall träffasdärmedändamåletallmännyttiga ochtill detanknytning av
huvudsaklighetsbedömningen. Detoberoende resultatetbeskattning avav

ocksåtill grundliggai avsnitt bör20.3verksamhetsbegrepp angettssom
kompletteringsregeln.föreslagnatillämpningen denför nuav

frågorFolkrörelseutredningens23

Inledning23. 1

1987:33-35slutbetänkande SOUföreslog i sittFolkrörelseutredningen
skatteför-samband meditillsammans översynviJu är att avenmanmer

frågor.särskildabordeföreningarideellaför trehållandena ta upp
sålundaförordadeUtredningen

inkomstskattskyldigheten föri frågabegränsningarl övervägsatt om
ekonomiskmedlem i ideell ellerrabatterarvoden eller som

för föreningenideellt arbeteföljderhåller tillförening av
verksamhetmed allmännyttigföreningarvissa ekonomiska2 att

ideella föreningargäller förreglerenligt debeskattas som
ekonomiskaovannämndaförmervärdesskattskyldigheten typ3 att av

före-gäller för ideellaredandenmedjämställsföreningar som
ningar.

förena de förändringarsvårigheternabetonadesvåra direktiv attI av
tankegångarefterlyst medfolkrörelseutredningen debeskattningen som

utredningsarbetet med skattesys-pågåendedålåg bakom det ett nyttsom
frågorna i vilkenochanalyserauppdragVi har dock fått i prövaatttem.

möjlig.utsträckning anpassning ären

Bakgrund23.2

folkrörelseutredningenfrågorna hartill ställdaBakgrunden de av
enligt följande.beskrivits

detuppleverföreningarspeciellt då ideellaFöreningar och ettsom
på arvodetSkatteninkomst tjänst.beskattasproblem arvodenatt som av
verket kanfall i självaarvodet i mångaorättvis eftersomuppfattas som

telefonsamtal,för omkostnader,ersättningbetraktas t.ex. resor,som
varjeförinte specificeravaltmedlemmarna ut-attporton m.m. som

Problemet kanschablonbelopp.meddärförgiftstillfälle och ersätts ettsom
iarbetsinsatsmedförälder deltarockså för denuppkomma enegensom

föräldraavgiften.på Enfår avräkningför detkooperativ ochbarnstuga
tjänst.intäktskattepliktigteknisktavräkningsådan är rent som av
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Beskattning har dock orättvis eftersom föräldern i de flestaansetts fall
redan lidit ekonomisk förlust avstå viss tid sin anställningattgenom av
för föreningsarbete.

Olika Skatteregler gäller för ekonomiska och ideella föreningar. En
ekonomisk förening oinskränkt skattskyldig medanär ideell föreningen
har privilegierad ställning. Om således kommun, stiftelseen mer en en
eller ideell förening driver barnomsorg verksamheten i principt.ex. ären
helt skattebefriad. föräldragruppMen önskar välja den för sådanom en en
verksamhet närliggande associationsfonnen ekonomiskmest förening- -

verksamheten i princip skattebelagd.är Ideella och ekonomiska föreningar
bedriver likartad verksamhet bör, det, likställas i skattehänseen-sägssom

de.

Överväganden23.3 och förslag

23.3.1 Skatteplikt för vissa ersättningar och rabatter

Till början bör understrykas folkrörelseutredningen lade fram sittatten
slutbetänkande innan 1990 års skattereform hade genomförts och innan

det utredningsarbete föregick reformen hade hunnitens änsom mer
inledas. En skattereformens huvudprinciper alla ekonomiskaattav var
tillskott till ersättning för arbete skallutgör beskattas. In-en person som
komstslaget tjänst har utvidgats så det omfattar anställning,att nu
uppdrag och inkomstgivande verksamhet varaktig eller tillfälligannan av
natur 31 första§ stycket KL. De relativt omfattande ändringar i
skattereformens regler genomfördes vid årsskiftet 199394 medfördesom
inte några förändringar i detta avseende.

folkrörelseutredningensl första fråga förutsätts ekonomisk förmånatt en
arvode eller rabatt förening till medlem i föreningenutsom en ger en

ersättning för arbeteutgör medlemmen utfört för föreningen. Ensom
sådan ersättning enligt det sagda skattepliktig.är Detta gäller ävennyss

det fråga ersättning förnär detär utredningen betecknat ideelltom som
arbete. Om förmånen innefattar ersättning för kostnader medlemmensom
ådragit sig han utfört arbetet, gällernär ändå ersättningen skatteplik-att är
tig, kostnaderna å andra sidan i princip avdragsgillaär låtmen attvara
avdragsrätten grund bestämmelserna i 33 § 2 inteKL alltidav mom.

effektiv. Detär grundläggande principär skattskyldig villatten en som
hävda han haft avdragsgilla kostnader måsteatt kunna styrka sina kost-
nader. Det bör tilläggas det för utbetalarenföreningenävenatt viktigtär

hålla reda ioch vilkenatt omfattning utgiven ersättningom en avser
omkostnader haft i tjänsten eller uppdraget.mottagaren Påsom en
arbetsersättning skall avdrag för preliminärskatt.göras Beträffande
skattepliktig kostnadsersättning huvudregeln sådantär avdrag skallatt

endast detgöras uppenbart ersättningenär kostnaderattom avser som
inte avdragsgilla vidär taxeringen 10 fjärde§ stycket uppbördslagen
[l953:272]. Vid arbetsgivaravgifter skall med lönuttag likställas kost-av
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preliminärskatt 2beräkningenundantas vidintenadsersättning avsom
socialavgifter.[l98l:69l]stycket lagenförstakap. 3 § om

föräldersärskilt falletdetfolkrörelseutredningen attnämner somen
reduceringfårkooperativ bamstugaarbetsinsats ideltar med enenegen

vanligaenligtrabattdennaframgåttredanföräldraavgiften. Som ärav
utredningenarbetsersättning. Detegenskapi sinskattepliktigregler avav

kompensation förfallflestarabatten i de utgörförhållandetomnämnda att
skatteplikten. Detfrånundantag ärinte någotmotiverarlönebortfallett

förersättninginkomstbeskattningenprincip vid ettgrundläggande atten
beskattas.skallskattepliktig inkomstbortfall av

folkrörelseutredningen börenligtskattereglemaändringarDe somav
arbets-skattepliktigvissainnebäraskulle mottagareattövervägas av

i tjänstenkostnadernastyrkakunnafrån kravetbefriadesersättning att
grundenskattskyldighet på denfrånbefriadesdeellereller uppdraget att

redaninkomstbortfall. Somkompensation förersättningen ettutgöratt
fråninnebäraskulleslagdettaändringar avstegvi ettattantytts avanser

Vi kaninkomstbeskattningen.vidprincipernagrundläggandenågra deav
följaktligenavstyrkerochprincipbrottskäl för sådanafinnsinte detattse

ändringarna.de ifrågasätta

föreningar medekonomiskaförInkomstskatten23.3.2
verksamhetallmännyttig

ekonomisk föreningfrånutgåttFolkrörelseutredningen har att somen
skattemässigmindreverksamhet fårallmännyttigbedriver gynnsamen

slag.verksamhetbedriverföreningideellbehandling än av sammasomen
synpunkter kan ifrågasättasskatterättsligacivilrättsliga ochFrån både om

realistisk.utgångspunktdenna är
främjatill ändamålförening haskallenligt FL attregistrerasFör att en

iekonomisk verksamhet,ekonomiska intressenmedlemmarnas genom
ellerarbetsinsatsdeltar med attvilken medlemmarna t.ex. genomegen

ideellframhållittidigaretjänster. viföreningens Sombegagna enanses
samtidigtekonomisk ochbedriva verksamhetförening inte kunna ärsom

ideellintressen. Enekonomiskafrämja medlemmarnassyftar till att
ekonomiskOregistreraddetta betraktaförening ärgör att som ensom

ideellgällerinte juridisk Omväntförening godtasoch att enperson.som
bedrivaförening kaninte ekonomiskförening däremot enenmen

ekonomiska in-inte medlemmarnasverksamhetekonomisk gynnarsom
ekonomiskerhållit registreringharförening,Omtressen. somsomen

kan dettaverksamhet,sådanvisar sig bedrivaförening, praktikeni en
enligt kap.lllikvidationsanledninguppenbara fallåtminstone i vara en

stycketförsta 4 FL.4 §
ekonomiskförening ochideellalltsåCivilrättsligt gäller att enen

syfte.iverksamhetekonomiskinte kan bedrivaförening i princip samma
ekonomiskaföreningensideelladenskillnadenväsentligaDen är att
ekonomiskamedlemmarnasfrämjabedrivas i syftefårverksamhet inte att

verksamhet skall bedrivasföreningensekonomiskamedan denintressen
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i just detta syfte. Förekomsten eller frånvaron sådant syfte har i sinettav
avgörande betydelse i skattehänseende. grunderna förtur Av reglerna om

skattebefrielse för ideella föreningar följer till skattebefrielse börrättenatt
förbehållas föreningar inte har till syfte främja medlemmarnasattsom
ekonomiska intressen.

På grund det anförda saknas det enligt vår uppfattning anledningav att
den folkrörelseutredningennärmare efterlystaöverväga formenav av

likabehandling vid inkomstbeskattningen. finnsDet grund deav
civilrättsliga reglerna grundläggande skillnad mellan den ekonomiskaen
och den ideella föreningen och denna skillnad motiverar olika skatte-
mässig behandling.

Det kan möjligen invändas alltför teoretiskt.att är Iresonemanget
praktiken förekommer det säkerligen de civilrättsliga inteatt gränserna är
lika tydliga eller inte upprätthålls lika strikt i teorin. Det kan intesom-

helt ovanligt förening, bedriver ekonomisk verksamhetattvara en som en
med visst men kanske inte så påtagligt inslagett ekonomisktav
gynnande medlemmarna, i den praktiska tillämpningen godtasav som
ideell förening. detta inträffar,När gäller emellertid enligt vår uppfattning

förutsättningarna för skattebefrielse normalt inte uppfylldaatt i dessaär
fall jfr avsnitt 21.4.3.

Det sagda kan belysas med det folkrörelseutredningensenast nämndaav
exemplet, nämligen föräldragrupp väljer föreningsforrnen föratt atten
driva kooperativ bamomsorgsverksamhet. harDet förekommiten att
föreningar med sådan verksamhet godtagits ideella föreningar och detsom
lär ha förekommit föreningenäven vid inkomsttaxeringen medgettsatt
skattebefrielse enligt 7 § 5 SIL. vår delFör skattefråganattmom. anser
bör bedömas enligt följande riktlinjer. Omsorgsverksamheten bör, denom
innefattar sådana transaktioner anställning personal och hyrasom av av
lokaler, betraktas ekonomisk verksamhet och i inkomstskatte-som en
hänseende klassificeras egentlig näringsverksamhet. Eventuelltsom
överskott verksamheten därmed skattepliktigt.är Det kan starktav
ifrågasättas verksamhet inriktad på deärom en som omsorg om egna
barnen kan uppfylla det grundläggande kravet för skattebefrielse,

Ävennämligen ändamålet skall allmännyttigt.att kravet påvara om
allmärmytta skulle uppfyllt, emellertid skattebefiielse normaltanses synes
förhindras föreningens verksamhet de deltagandeatt föräldrarnaav ger
ekonomiska fördelar, i första hand i form billigare bamtillsyn. Ettav
sådant inslag ekonomiskt gynnande föreningens medlemmarav av egna
medför enligt såväl de nuvarande de föreslagna reglernasom av oss om-
inslaget inte helt oväsentligt föreningenär inte kvalificerad föratt är-
skattebefrielse.

Vår slutsats det inte finns anledningär ytterligareatt denatt överväga
folkrörelseutredningen ifrågasätta utvidgningen till skattebe-av rättenav

frielse.
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medekonomiska föreningarförMervärdesskatten23.3.3
allmännyttig verksamhet

fråganfalleravsnittföregåendeställningstagande ivårt närmastMed om
mervärdesskattefrågankommerTill dettamervärdesskatt.från attbefrielse

sittframladefolkrörelseutredningenlägei än närär ett annatnumera
kapitel 29.nedanbetänkande se
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KatalogsubjektenV samt

kyrkostiftelser och
hushållningssällskap

Katalogsubj ekten24

Inledning24.1

skattemässigbestämmelserna i § SILde generella 7Vid sidan omav
finnsideella föreningar mfl.stiftelser,förmånsbehandling enav

långtgåendeparagraf subjektuppräkning i 4 av som ges ensammamom.
omfattarkatalogen ochUppräkningen brukar benänmasskattefrihet. en

juridiskarelativtoch heterogenstor personer.grupp av
subjekt t.ex. under-kategorieromfattar dels olikaUppräkningen av

utvecklingsfonder allmännaregionala ochakademier,stödsföreningar,
namngivna stiftelser, aktiebolag ochantalförsäkringskassor, dels ett

Tipstjänst och Svenska skeppshy-Nobelstiftelsen, ABandra subjekt t.ex.
potekskassan.

formuppräkningen i katalogen föråldraddirektiven pekas på ärI att en
uppgiftalltför detaljinriktad. angelägenEnlagstiñningsteknik ärsomav

katalogen kan förkortas.undersöka Detenligt direktivenför är att omoss
skallkatalogen på sikt kunna bort.därvidbör tassträvan attvara en

bakgrundoch derasNuvarande regler24.2

från fastigheter.beskattas endast för löpande avkastningKatalogsubjekten
skattebefrielsedockde stiftelser räknas i katalogen medgesFör som upp

beträffande verk-fråga villkorendast på vissa villkor. Det är om samma
för stiftelsersamhetsinriktning och fullföljd enligt gäller7 § 6 mom.som

i allmänhet.
olika regler.katalogen kan urskilja två DenI nämnts typer avman som

generella devissa kategorier subjekt, dvs. ipekar termerut angerena av
skattebefrielsen. andra räknarjuridiska omfattas Den upppersoner som av

skildafölj behandlas dessa tvåvissa subjekt. det andeInamngivna grupper
från varandra.

vi konstaterauppräkningen olika kategorier kanVad först beträffar av
subjekt.skilda slag Mångakatalogen i denna del omfattar mycketatt av

uppräkningskattskyldiga lång tid. denvarit inskränkt sedan Idessa harav
kategorierlagstiftning fanns degjordes i års1942 somsex avsom

undervisningsverk, vissaakademier, allmännaalltjämt förekommer:
ömsesidigavissa personalstiñelser ochstudentföreningar, sjömanshus,
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försäkringsbolag för försäkring arbetsskador. De återstående åttaav
kategorierna tillkommit företagarföreningarhar erhållersenare: som
statsbidrag, regionala utvecklingsbolag, regleringsföreningar jord-på

fiskets område,brukets försäkringskassor,allmänna arbetslös-resp.
vissahetskassor, kollektivavtalsstiftelser bolag och andra juridiskasamt

tillhar uppgift länma permitteringslöneersättning tillattpersoner som
detta kommer bestämmelsen studentföreningar utvidgats tillatt attom
omfatta också samarbetsorgan för sådana föreningar. bör tilläggasDet att
några kategorier avförts under mellantiden grund ändringar iav annan
lagstiftning pensionsstiftelsema, tidigare varit intagna isamt att som
katalogen, års skattereforrn blivit1990 har helt befriade från in-genom
komstskatt och i samband därmed har förts till 7 § 3 SIL.över mom.

det häreñer gäller de subjektenNär kannamngivna nämnas att
befriades från skattskyldighet redan år övrigtJernkontoret 1855. detI var

tid sällsynt bestämda, namngivna subjekt särbehandlades.i äldre att
Fortfarande års lagstiftning genomfördes inrymde katalogen1942när -

nanmgivnaförutom Jernkontoret endast subjekt, nämligen Skeppshy-tre-
Ävenpotekskassan, Tipstjänst och Svenska PenninglotterietAB AB.

under de decennierna iakttogsföljande restriktivitet.tre närmast stor
Nobelstiftelsen infördes visserligen bland de skattebefriade subjekten
redan år initiativ riksdagen1946 på se BevU 1946:34. motivera-Detav
des dock bl.a. med stiftelsen borde jämställas med de redan skattebe-att
friade Därefter gjordes inteakademiema. något tillägg förrän Norrlands-
fonden tillfördes katalogen år 1961 prop. 1961:151. HammarskjöldsDag
minnesfond i katalogen år prop. 1962: 147. utvidg-1962 Dessatogs
ningar skattefriheten motiverades regionalpolitiskahänsyn tillav av resp.
internationella förhållanden. sistnämnda fallende båda anfördesI
dessutom det möjligt stiftelsema uppfyllde kraven föratt attvar
skattebefrielse enligt de stiftelsergenerella reglerna för de ändåattmen
borde införas bland de uttryckligen skattebefriade subjekten för att
undanröja eventuell tveksamhet i beskattningshänseende. till årFram 1974
infördes därutöver bara något enstaka namngivet subjekt i katalogen.

utvecklingDen därefter visar helt bild. Sedan årägtsom rum en annan
har antalet1974 namngivna subjekt i katalogen ökat till Under tiden45.

efter års1990 skattereforrn har emellertid endast vid två tillfällen gjorts
tillägg till uppräkningen. StiftelsenHösten 1993 Sveriges National-togs
dag i katalogen. Regeringen underströk dock Stiftelsens karaktär av
särfall prop. l99394:5O 285. Våren sju s.k.1994 Teknik-togss.
brostiftelser främjar samverkan mellan näringsliv och högskola in isom

krets prop. 1993942234 102 f..samma s.
Med tanke katalogens heterogena sammansättning det naturligtär att

de skäl anförts för skattebefrielse varierat kraftigt från fall till fall.som
vissa fall har åberopatl regionalpolitiska skäl eller subjektet iattman

fråga haft socialt eller höggradigt allmännyttigt ändamål, i andraett annat
har gjorts hänvisning till internationella förhållanden. Det har ocksåen
förekommit subjekt har förts in i katalogen följdatt ett ettsom en av
avtal mellan och enskild organisation t.ex. AB Trav ochstaten en
Galopp. Allteftersom uppräkningen namngivna subjekt ökat i omfångav
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har det fallit sig naturligare vid införandet subjekt nöja sigatt ett nyttav
tillmed hänvisning de överväganden motiverat liknandeatten som

subjekt tidigare tagits med i katalogen.
erfaritVi har några framställningar till finansdepartementetatt om

införande subjekt i katalogen för närvarande vilar i avvaktanav nya
vårtresultatet arbete.av

överväganden och24.3 förslag

24.3.l Utgångspunkter

generella regler skattebefrielseDe behandlats i avdelningarnaom som -
omfattar endast stiftelser i stiftelselagensIV den mening ideellasamtnya

föreningar. Utanför tillämpningsområdet för de generella reglerna faller
bl.a. kyrkostiftelser, stiftelser enligt tryggandelagen och kollektiv-
avtalsstiftelser. Beträffande stiftelser gäller dessutom den viktiga
begränsningen de skattelättnader hittills föreslagit förbe-att ärsom
hållna stiftelser med vissa höggradigt kvalificerade ändamål.

bakgrundsbeskrivningen avsnitt framgårAv i 21.2 skattelättnaderatt
sedan länge subjektböra medges del ligger utanför denansetts en som
krets omfattas generella lättnadsreglema.de frånBortsett statensom av
och kommunerna vilka helt befriade från inkomstskatt harärnumeraM -
det i första hand varit subjektfråga kategorier med verksamhetom av en

olikaansluter till den fullgörs samhällsorgan.nära Det harsom avsom
också i förekommitökande omfattning skattelättnader införts föratt

subjekt, stiftelser, olika skälsärskilt förtjäntanamngivna ansettssom av
särbehandling vid inkomstbeskattningen. Vi har i det föregåendeav

framhållit mellan de bestämmelserbör skilja regleraratt man som
skatteförmånema för olika kategorier och de bestämmelser pekar utsom
individuella behandlarsubjekt. följande bestämmelsernadet il nämnda
ordning. bör påpekas diskussionenDet i detta kapitel endast deatt avser
kategorier och namngivna subjekt i finnsdag katalogen ii 7 § 4som

pensionsstiftelsernaSIL samt tidigare fanns i katalogenmom. som men
hör hemma i 7 § 3 SlL och understödstlöreningarnumera mom. som nu

regleras i paragraf 10 mom. Kyrkostiftelser och hushållnings-samma
sällskap behandlas först i kapitel.nästa

De kategorier subjekt för närvarande räknas i katalogensomav upp
bedriver verksamheter någonmed förenkling kan sägassom vara
hänförliga till någon följande fyra sektorer, socialförsäk-nämligenav
ringsområdet områdena för trygghetsanordningar arbetsmarkna-samt
den, näringspolitiskt stöd kultur- och utbildningsverksamhet. lsamt stor
utsträckning fullgör de berörda subjekten uppgifter lika kundegärnasom

Ävenha ombesörjts direkt eller kommunerna. i övrigt detstaten ärav
fråga verksamheter enligt värderingar torde uppburnagängseom som vara

betydande allmänintresse.ettav
Trots den relativt detaljerade uppräkningen varje kategori såär

generaliserad föreskrifterna tvekan uppfyller kraven på lagfonn.att utan
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detväsentligt från varandra bådeskiljer sig såkategoriernaolika närDe -
innehåll-konstruktion och verksamhetensjuridiskagäller den personens

uppräkningen allmänmedmöjligtinte tordedet ersättaattatt envara
precision.rimliga kravuppfyllerbeskrivning som

författningsteknisk lösninganvisa någondärför inteV1 kan änannan
de olika kategorieruppräkning i lagtillämpade, dvs.hittillsden avaven

Vad återstårskattelåttnadema.skall få delsubjekt prövaattsomavsom
fortfarande aktuell i alla delari daguppräkningden ärgörsär somom

våra förslag till generellautvecklingen ellerpå grundeller det avom
några kategorier frånutesluta någon ellermotiveratregler är att upp-

redovisas i avsnittöverväganden i den delenvåraräkningen. Resultatet av
det bör föreskrivasockså fråganavsnittet behandlardet24.3.2. I om

fullföljdskrav för deskattebefrielsen jfr nuvarandevillkor försärskilda
frågan vilka inkomstslagstiftelser ochkatalogsubjekt är somomsom

omfatta.befrielsen bör
olika juridiskaomfattar i dagsubjekt 45Uppräkningen namngivnaav

enhetligTeknikbrostiñelsersju s.k.däribland utgörsom enpersoner
också bl.a. någradet förekommerflesta stiftelsergrupp. allraDe är men

skilda områden och deförlagda till vittverksamheteraktiebolag. Deras är
i hög grad.skattebefrielse varierar Be-anförts till stöd förskäl som

primitiv formdirektiv katalogeni våraskrivningen avsom enav
uppräkningen narrmgivnaträffande det gällerlagstiftning särskiltär när av

katalogen på sikt skallbörsubjekt. Enligt direktiven strävan attvaraen
uppgift för har vi skallangelägenbort.kunna Som angetts atttas ossen

iV1 har uppfattat uttalandenakatalogen kan förkortas.undersöka om
undersöka vilka lagstiftnings-direktiven så vi i första hand skallatt

åtminstone tills vidare villtekniska alternativ står till buds om mansom
stiftelser m.ñ.behålla möjligheten särskilda skattelåttnader vissaatt ge

skattebefrielse. Urvaletfaller utanför de generella reglerna för avsom
beroendeförmånsbehandlade subjekt däremotsådana år ytterst av

för den tekniskavärderingar får falla utanför översynanses ramensom
anledningutföra. Vi alltså inte hahar i uppdrag attatt anser osssom

uppräkningenenskilt subjekt i dag finns med i devarjeför omprövasom
sagda hindrar intetill grund för skattebefrielsen.motiv legat Det attsom

vissa hållna kriterier kan tjäna tillvi försöker formulera allmänt som
efter diskussionledning urval. V1 återkommer till den fråganför ett en av

de författningstekniska problemen.
i frikallade från skattskyldighet har,namngivna subjekt dagDe ärsom

så skilda ändamål och verksamhetsområdenredan framgått, vitt attsom
fånga i lagregel, generelltinte möjligt demdet ärär att en som

enskilda subjekten ochmeningen inte deutformad i den denatt namnger
hindra obestämttillräckligt och preciserad församtidigt snåvär att att ett

inriktning kommer omfattas.subjekt med likartad Omantal andra att
därförskattelättnader skall behållas i fortsätt-nuvarande är ävenman

individuellt de stiftelser mil. skall fåhänvisad tillningen att ange som
fråga dock uppräkningen kanskattelåttnadema. primärdel En är omav

i nuvarande form, dvs. i lag, eller det bör anförtrosoch skebör om
eller någon förvaltningsmyndighet inom viss angivenregeringen att en
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enskilda fall från den skattskyldighetmedge undantag i som annarsram
föreligger dispens.

normgivningsmaktenRegeringsfonnens l974:152; RF reglering av
distinktion mellan generellt tillärnpbara reglerbygger på görsatt en

beslut i enskildamed terminologi, föreskrifter ochnormer eller, RF:s
kap.fall. i form lag meddelas riksdagen 1 4 § RFFöreskrifter av av

kommun ellerföreskrifter kan beslutas regeringen,medan andra enav en
föreskrifter skatt lagfonnen obliga-förvaltningsmyndighet. För rör ärsom

Behörighet besluta i enskilda fall kantorisk kap. och RF.8 5 7 §§ att
förvaltningsmyndighetema ochtilläggas regeringen, domstolarna,

forvaltningsuppgiñer får i princip intekommunerna. Rättskipnings- och
fullgöras riksdagen 11 kap. § RF.8av

skattefrihetenutfommingen de bestämmelser skall regleraFör av som
lagregel liksom andra föreskrif-för nanmgivna subjekt kravet påär att en

tillärnpbar särskilt intresse. Fråganter skall generellt omvara av
i tillinnebörden krav berördes kortfattat förarbetenadetta RF.av

riksdagenGrundlagsberedningen tycks ha utgått från skulle förbliatt
uttryckligen avsågoförhindrad använda lagfonnen för beslutettatt som

100-101.endast visst konkret fall SOU 1972:15 I 1973:90ett prop.s.
uppfattning och framhöllföredraganden avstånd från denna atttog en

frågalagregel tillämplig endast i enstakaden skulle bliäven ettomom-
föredragandensfall generellt utformad. Enligt uppfattningskulle vara-

tillämpbarhetgenerell denborde lag uppfylla kravet omen anses
visst slag ellerexempelvis situationer vissaett typeravser av av

sig till eller påhandlingssätt eller den riktar berör isättannatom en
allmänna bestämd krets personer a. 204.tenner prop. s.av

gränsdragningen mellanlitteraturen har framhållitsI vadatt är attsom
betrakta föreskrift vadgenerell och beslut iutgör ettettsomsom en

ienskilt fall vansklig och det själva verket inte alltid finnskan attvara
någon Holmberg och Grundlagamaabsolut se bl.a. Stjernquist, medgräns
tillhörande författningar, Håkan Strömberg, Nonngivnings-240-243,s.

och Eklundh,och Statsvetenskapligmakten, uppl., 34-38, Broomé2 s.
tidskrift 38. Gränsdragningsproblem redan1976, kan uppkomma närs.

handlingsdirektiv,det fråga s.k. regler eller beslutdvs.är somom
påbjuder förbjuder visst enskilda ellereller handlande frånett personers

särskiltoffentliga funktionärers sida, svårigheterna kan påtagligablimen
s.k.det gäller sådana kvaliñkationsbeslut innebärnär att t.ex. ettsom

nanmgivet subjekt, landområde tilläggs visseller bestämt objektett ett en
Ävenrättslig egenskap. sådant förefalla habeslut kanett att ettom

verkningarmycket konkret innehåll kan det ha sådana viktiga indirekta
för obestämd krets det betrakta beslutetbefogatäratt atten av personer

generell föreskrift. Strömberg framhåller bl.a. beslutettattsom en som
bestämd myndighet få generellaviss kompetens indirekt kanger en en

verkningar kompetensen utnyttjas i obestämt antal fall. Somatt ettgenom
föreskriftenexempel på generell han i kungörelsennänmeren norm

valmyndighet. sarnti-Riksskatteverket central betonar1972:707 Hanäratt
möjlighetendigt måste för beteckna beslutdet sättas gräns attatt etten

verkningar.generellt på grund dess indirekta Som påexempel ettsom av
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fall och förverkningar i obestämt antal obestämtkan habeslut ettettsom
inte betraktas generell föreskriftändå kanantal enpersoner men som

generaldirektör vidarebeslutet till sehannämner att utse en person a.a.
36-37.s.

sammanhang skallregel beslut vi i detta bedömaellerDen typ somav
förmånsbehandlasenskilt subjekt skall vidinnebär bestämtatt ett

namngivna subjekt, vilkeninkomsttaxeringen. uppräkningKatalogens av
intetillkommit efter ikraftträdande, det endatill delen RF:s ärstörre

isärbehandling. Bestämmelser sakexemplet på denna typ av som
specialförfattningarmed katalogen finns i antal äldreöverensstämmer ett

till för avgiftervid sidan generella regler avdragrättsom av som ger-
eller bidrag till vissa namngivna stiftelser innehåller föreskrifter som-

fråga delvis befrias från inkomstskatt.innebär stiftelsen i helt elleratt
exempel kan lagen 1963:173 avdrag för avgifter tillSom nämnas om

Svenska Filminstitutet, härrör visserligen från tidenstiftelsen Lagenm.m.
föremål förbestämmelsen skattebefrielse blev ändringföre RF ommen

exempel denså år 1993 SFS 1993:1552. Ett ärannatsent som
Sverigessjätte allmännabestämmelse i 2 § 8 stycket SIL som germom.

hypoteksbank till avdrag för vissa avsättningar till reservfond.rätt
Avdragsrätten för hypoteksinstitutionen infördes före tillkomstRF:s men
enligt fickändrad lydelse bestämmelsen Statensävenen numera av
Bostadsfinansieringsaktiebolag, avdragsrätt lagenSBAB 1985. l
1992:702 inkomstskatteregler med anledning vissa omstruk-om av
tureringar finansiellainom den sektorn, och särreglerasm.m. namnges

sistnämndabl.a. detta bolag. I fall har regleringen dock karaktär av
Övergångsbestämmelser.

för de berörda skattebefrielse ochGemensamt bestämmelsemanu om
avdragsrätt för namngivna subjekt med något undantag, intede, ärär att
begränsade tiden. Skattefrihetsreglema dessutom alla slagsi omfattar
inkomster bestämmelserfastighetsinkomster. Frågan hur dessautom

såvitt kunnatskall bedömas från konstitutionell synpunkt har, finna,
litteraturinte någon uppmärksamhet i förarbeten eller Holmbergägnats

och Stjerquist, katalogens bestämmelser241, nämnera.a. s. men
dem inte Enligt vår uppfattning det svårtkommenterar närmare. är att se

hur uppfylla kravetbestämmelserna skulle kunna på generell till-anses
lämpbarhet, såsom detta krav formulerats i förarbetena till förstaRF. I

handlingsdirektivhand torde bestämmelserna uppfatta tillattvara som
beskattningsmyndigheten. sådana de inriktade på behandlingenSom är av

namngivna subjekt. Varken förhållandet direktivenenstaka det att är
obegränsade i tiden eller de omfattar obestämt antal intäkteratt ett av
skilda slag medföra de betecknas generella i för-kanattsynes som
arbetenas mening. Möjligen kan bestämmelserna alternativt uppfattas som
kvalifikationsbeslut de berörda subjekten särskild ställningsom ger en
eller vid inkomsttaxeringen. heller med dettaInte synsättstatus synes

generalitetskravet Visserligen hävdaemellertid uppfyllt. kan attmanvara
indirekta för obestämd krets delägare, desti-beslutet får verkningar aven

verksamhet, detintresse subjektetseller andra harnatärer mensom av
ansåg för-skulle enligt vår mening föra alldeles för långt attom man
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på grundgenerell tillämpbarhet uppfyllt redankravarbetenas på avvar
effekter.sådana

behandlatsdenbedömning således reglerVår typär att som nuav -
subjekt intenamngivna kanuppräkningdäribland katalogens ansesav -

till Därmedi förarbetenai mening RF.generella den ärangettssom
grundlagsstridigtskulleemellertid inte vidare det attsagt attutan vara

det efterVi kan RF:ssådana beslut i form lag. konstaterameddela attav
förekommit riksdagentillfällenikraftträdande vid upprepade att genom

inkomsttaxeringen i formnamngivna subjekt förmåner vidlag gett av
avdragsrätt. själva verketnågra fall, särskild Iskattebefrielse eller, i en

fog för denutsträckning det finnsskett i sådanhar detta att att seen
i konstitutionell praxisuttryck förlagstiftningenaktuella ettettsom
kravet på generell till-i förarbetena uttaladeetablerat undantag från det

också anföras till stöd för dennasakliga skål kanlärnpbarhet. Starka
grund vissa subjekts speciella ändamål,det påpraxis. tydligtDet är att av

förhållanden i övrigt kan finnaseller unikasärpräglade verksamhet ett
kunna dem speciella förmåner vidpåtagligt intresse och behov att geav
i fråga katalogen, beslutetinkomstbeskattningen. När, om omsom

i dessutom tillämpligttiden ochförmånsbehandling inte begränsat ärär
får beslutetskilda slag, normalt hapå obestämt antal intäkterett ansesav

betydelse motiverar fattassådan principiell ekonomisk detoch attsomen
och demokratiska kontrolldirekt insyn dettariksdagen, med den somav

goda grunder hävda sådaninnebär. Enligt vår mening kan attman en
bäst med principerna bakombeslutsordning i dessa fall överensstämmer

beskattningsområdet.nonngivningsmaktenregleringRF :s av
sagda katalogens uppräkningSlutsatsen det hittills är att avav

inte uppfyller det inamngivna subjekt visserligen förarbetenRF:s
tillämpbarhet lagformen ändåformulerade kravet generellpå attmen
ofta för det skall befogat talaför ändamålet tillräckligt attanvänts attvara

tillåter detta undantag från generali-konstitutionell praxisom en som
går för möjligheterna regleratetskravet. Vår fråga gränsenär attnästa var

vilka förut-individuella skattebefrielsen lagstiftning och underden genom
eller någonsättningar det möjligt i stället regeringenuppdraär att

dispensgivning.förvaltningsmyndighet skattebefrielsemedgeatt genom
skattebefrielse fördet föregående har vi betonat denl närvaran-att som

begränsad tidenenligt i inte ide medges bestämmelsema katalogen är
förhållandetill vissa intäkter. V1 hareller bestämda hävdat dettaatt ger

användsstöd for den konstitutionella praxis tillåter lagformenattsom
inte Förutsättningarna för be-generalitetskravet uppfyllt.ärtrots att

blir skattebefrielsen begränsas till bestämddömningen annorlunda enom
år ellerperiod befrielsen endast enstakaoch än ettavser enmer om

längre sådanbestämd intäkt. beslut med det innehållet har knappastEtt en
Övergångsbe-räckvidd försvaras här bortses frånlagformen kanatt

följande kunna utgå frånstämmelser i vissa fall. V1 i det att enanser oss
individuell på det angivna kanskattebefrielse begränsad sättetärsom nu

förvaltningsbeslut sak sådanåstadkommas bara en är att engenom annan
i given dispensregel.dispens inte kan meddelas stöd lagutan av en

8 l5-0773
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det inom vilketvi avgränsningen områdeharDet sagt avnu avser
lagstiftning i oklarskattebefrielse kan komma fråga. En meragenom

alternativ beslutsform fördispensvägen stårfråga öppenär enom som
skattebefrielse iden i tiden obegränsad dag lagreglerastyp somav genom

På beskattningsområdet finns vissa dispensreglerkatalogen. som
åtminstone enligt sin lydelse för i tiden obegränsad ochutrymmeger en

i övrigt relativt långtgående särbehandling. Som exempel kanäven
tredje stycket kommissionärsföretag2 § 2 SILnämnas ärmom. som

för två eller fiera kommittentföretag och femteverksamt 2 § 3 mom.
den s.k. lex ASEA-ATOM. omständighetenstycket SIL Den att en

skattebefriaskonstitutionell praxis tillåter namngivna subjektatt genom
bakgrund inte nödvändigtvis behövalag skulle denna ettmot ses som

alternativ form för besluthinder tillgripa dipensinstitutetmot att som en
emellertidinnehåll. Enligt vår mening det önskvärtmed är attsamma

skiljelinje mellan området förlångt möjligt upprätthåller klarså enman
förvalmingsbeslut dispensgivning.lagstiñning och området för enskilda

ståndpunkteni konstitutionell praxis har intagit denEftersom att enman
skattebefrielse för namngivet subjekt kan meddelasi tiden obegränsad ett

beslut sådant innehåll hållas utanför området förlag bör med ettgenom
tilldispensgivning. principiella anfördes stöd förskälDe som nyss en

främst insyn och demokra-användning lagformen önskvärdhetenav av-
tisk också överlämna beslutkontroll medutgör ett argument mot att-
sådan räckvidd till någon riksdagen.änarman

uppfattning konstitutionellaVår i den frågan kan sammanfattas enligt
följande. månframstår i viss oklart vilken form kan ellerDet som som
bör användas för beslut innebär enskilt subjekt blir befriatett att ettsom
från skattskyldighet. Vi har dock kommit till bör skillnadgöraatt man
mellan de fall då skattebefrielsen inte skall begränsas i tiden och inte
heller till bestämd intäkt och de fall då den skall begränsas på deten

de förra fallen lagformenbör användas och i de dispens-Isättet. senare
institutet. Wd behandlingen de namngivna katalogsubjekten ärav man
med andra ord hänvisad till välja mellan två huvudaltemativ. Antingenatt
medges i tiden obegränsad skattebefrielse uppräkning i lagen genom en

slag i dag eller också överlåts i lag intagenav samma som genom en
dispensregel förvaltningsmyndighetregeringen eller någon i detatt
enskilda fallet besluta skattebefrielse för begränsad tid. Det ärom
självfallet också möjligt kombinera dessa metoder på så vissasättatt att
namngivna subjekt skattebefrias på obegränsad tid lag medangenom
skattefriheten för andra beroende dispens.görs av

båda alternativen frånDe bör naturligtvis både principiella ochprövas
praktiska synpunkter.

Dispensregler har allmänt den nackdelen de bidrar till minskasett att att
förutsebarheten i skattesystemet. Vidare innebär detta alternativ att
riksdagen frånhänder sig bestämma det slutliga urvalet derätten att av
subjekt fåskall del skatteförmånema. båda dessa skäl detAv ärsom av
angeläget i lagtexten de kriterier skall ligga till grund föratt ange som
dispensprövningen. förutsättningUnder detta med tillräckliggörsatt
precision finns det enligt vår mening inte något principiellt hinder mot
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alternativet med dispensregel. dispensinstitu-Ur praktisk synvinkel haren
fördelar. Förfarandet betydligt tidskrävandeenklare och mindreärtet

lagstiftning. Institutet dessutom möjligheterflexibelt ochärän geren mer
skattefriheten beroende individuellt villkor,avpassadegöraatt t.ex.av

inrikming.beträffande verksamhetens Eftersom skattebefrielsen i enlighet
med det föregående skall begränsas i tiden kan räkna med denattman
dispensgivande myndigheten får anledning vid regelbundet åter-att

tillfällen ställning till förnyad dispens.kommande ansökningar Ita om
prövningen sådana myndighetensamband med ansökningar kanav

kontrollera villkoren efterlevts och verksamheten i övrigt bedrivitsatt att
förutsattes dispens förstapå det gången lämnades. Vidsätt närsom

bedömningen dispensregel bör tillskapas skall också beaktas deav om en
allmärma riktlinjerna för regeringens hantering förvaltningsärenden.av

riktlinjer innebär regeringen i möjligasteDessa mån skall befrias frånatt
ärenden inte ställningstagande frånkräver regeringen politisktettsom som

1983842120, 198384:23, rskr. l98384:250.prop. KUorgan
enskildaFör det subjektet naturligtvis alternativet med i lagär en

fastställd i skattebefrielseoch tiden obegränsad föredra framföratt en
Ävenordning innebär skattebefrielsen beroende dispens.ärattsom av

från allmän synpunkt kan beträffande vissa subjektdet principiella skålav
lämpligt skattebefrielsen och fastställsäratt permanentvara mer genom

beslut direkt sagda gäller i förstariksdagen. handDet de subjektett av
verksamhet den bedrivsligger mycket någon de inäravars som av av

katalogen kategorierna eller någonuppräknade kategoriannan som
åtnjuter gällerskattebefrielse. Det också vissa stiftelser harpermanent som

höggradigt med internationellkvalificerad verksamhet anknytning ochen
bedriver förhållanden det saknasdenna under sådana anledning vidatt att
återkommande förutsättningarna förtillfällen skattebefrielse.ompröva

På grund vi för förordadet anförda har ordningstannat attav en som
innebär kvalificerade namngivnanågra särskilt subjekt tillerkännsatt en
i tiden obegränsad skattebefrielse uppräkning i lag medan deengenom
övriga subjekt i dag i katalogen blir tillhänvisade sökaattsom namnges
dispens. Kriterierna för urvalet de särskilt kvalificerade subjekten ochav
den utformningen dispensinstitutet diskuteras avsnitti 24.3.3.närmare av

24.3.2 Kategorierna

Beträffande denna del katalogen har vi i det föregåendenärmastav
avsnittet funnit den författningstekniska metoden för skattelätt-att att ge
nader till vissa subjekt alltjämt bör uppräkning i laggrupper av vara en

de olika kategorierna. återstårDet undersöka det på grundattav om av
de regler vi föreslagit för stiftelser och ideella föreningar i allmänhetsom
eller på grundav den faktiska rättsutveckligen finns skäl uteslutaatt
någon eller några kategorier från uppräkningen. Vidare har vi anledning

ställning till vilka inkomstslag omfattasskall skattebefrielsenatt ta som av
och till denna skall beroende särskilda villkor.görasom av
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följande kategorier förasbeträffar urvalet vi kanVad först attanser
akademier, studerandesammanslutningarändring:till lagöver utanen ny

försäkringskassor,kårobligatoriet, allmänna personalstif-inom forramen
vidändamålet understöd arbetslöshet,det enda lämnatelser med att

och andra juridiskasjukdom olycksfall bolageller samt personer som
pennitteringslöneersättning.till uppgift lämnauteslutande har att

de skattebefriade kategorier-ArbetsÖshelskassorna bör också ingå bland
Även förastrygghetsstiftelsema bör med dende s.k. över, menna.

enligt organisa-uttrycket stiftelser bildats avtal mellanändringen att som
iarbetsgivare och arbetstagare med det dentioner ersätts nyaav

kollektivavtalsstiftelser.stiftelselagen använda uttrycket
finns i sådanastuderandesammanslutningar katalogenDe ärsom

universitetsammanslutningar studerande vid rikets och högskolor iav
enligt gällande stadgar skyldiga med-vilka de studerande är att vara

omfattas samarbetsorgan för sådana sammanslutningarlemmar. Vidare
fullgöra upggifter enligt nämnda stadgar ankommermed ändamål att som

sammanslutningama.på
s.k. kårobligatoriet finns i förordningen 18Bestämmelser det 1983:om

för utfärdadStudentkårer, nationer och studentforeningar fakultet, medom
Även i hög-stöd bemyndigande i då gällande högskolelag. nyaav

finns förstaskolelagen 1992: 1434 sådant bemyndigande l kap. §1ett
obligatoriska studerandesammanslutningamastycket och kap. 4 §. De4

i Studentkårer, och fakultetsföreningar. Tilldag 81 27 nationer 3utgörs av
samarbetsorganen hör bl.a. Sveriges förenade studentkårer. Verksamheten

studiesoci-kan hänföras till två huvudområden, det studentfackliga och de
Till området studentbostäder,ala. det räknas verksamhet rörsenare som

-hälsovård, -idrott, samlingslokaler, och studiesocialrestauranger annan
verksamhet. bl.a. fadderverksamhet, kulturellaHär ryms evenemang,
nöjesarrangemang och tillhandahållandet bibliotek. Vi kan i övrigtav
hänvisa till den kartläggning redovisas i betänkandet SOU 1990: 105som
Studenten och tvångsanslutningen se särskilt kap. och 4.2

Uppfattningama studerandesammanslutningamas rättsliga karaktärom
skiftat. Enligt äldrehar de betrakta delsynsätt närmastett attvar som en

universitet eller högskolan och ansågs ha offentligrättslig karaktär.av en
sammanslutningama år fördes in i katalogenNär 1942 det justvar

obligatoriet och den offentligrättsliga karaktären i första handsom
åberopades skäl för begränsning skattskyldigheten SOUsom en av

och1939:47 67-68 1942: 134 59-62. Sedermera har i stället ettprop.s. s.
privaträttsligt kommit dominera; sammanslutningama uppfattassynsätt att

föreningarideella och inte del universitet högskolan.som som en av resp.
har präglatDetta den nuvarande regleringen sarnmanslut-synsätt av

ningama kårobligatorietoch SOU 49-51.1990:105 s.
Riksdagen fattade våren principbeslut kårobligatoriet1993 ett attom

skulle avskaffas fr.o.m. den juli prop. 1992932169, bet.1 1995
199293:UbUl4, förutsattesrskr. 199293:363. beslutet fortsattI en
beredning praktiska frågor aktualiserasde avvecklingen. Förav som av

tillkalladesdetta ändamål särskild utredare redovisat förslag tillen som
genomförandet avvecklingen i betänkandet Avveckling denav av
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studentkårer nationer SOU 1994:47.obligatoriska anslutningen till och
gjordes bedömningen för den övervägande delenbetänkandet bl.a.l att av

inommånga nationer faller varksamhetendagens kårer och föräven
for de allmännyttiga ideellaför reglerna för skattelättnaderramen

principbeslutåtertog dock i slutet år sittföreningarna. Riksdagen 1994av
låg avvägningavveckling kårobligatoriet. Bakom detta beslut enom av

praktiskaprincipiella skälen för avveckling och demellan de en
obligatoriet 199495:96 och bet.Fördelarna med behålla prop.att

199495:UbU5.
och -nationer skulle beskattas med tillämpning destudentkårerOm av

gäller för ideella föreningar torde majoritetgenerella regler en avsom
allmännyttiga ideella föreningar någondem bli behandlade utansom

reglerna skattebefrielseskattebelastning. allmännaväsentligt ökad De om
vissa former rörelseinnebär dockför ideella föreningar att av som

bedriva inkomstbeskattningför närvarande kansammanslutningama utan
skatt. kan också i någotfortsättningen komma träffas Dettai kan att av

till det allmänna intressetfall med hänsyneftersträvansvärt avvara
konkurrensneutralitet.

offentligrättsligaemellertid konstateras detDet kan synsättetatt
stabilitetinte fallit Behovet för dessasammanslutningama bort. av organ

kårobligatorium.också i propositionen bibehålletunderstryks Motettom
bakgrund finns inte tillräckliga skäl bort studerandesam-denna att ta

kategorier.manslutningama från uppräkningen gynnadeav
utvecklingsfondemas har nyligen överförtsregionala arbete tillDe

nybildade Riksdagen följdändringregionala utvecklingsbolag. har som en
i kategorier regionalauppräkningen gynnade de utvecklings-ersattav
fonderna utvecklingsbolag ochmed regionala dessa bolags moderbolag

finns regionaltSFS 1994:778. Med något undantag utvecklingsbolagett
i nyligen införda skattebeståmmelserna för dessavarje län. bolag börDe

alltsåkvarstå. uppräkningen bör regionaladen nämndal ävennya
utvecklingsbolag ingå.

understödsföreningarnaVad beträffar följande anteckna. lär att
samband regler infördes pensionmed sparform föratt utanom en ny
törsäkringsinslag, benämnt individuellt pensionssparande, fördes

inkomstskattelättnaderbestämmelser understödsföreningarför överom
från katalogen i till§ 4 paragraf. under-7 10 i Enmom. sammamom.
stödsforening förening drivandeaffärsmässigtär utan etten som, av
törsäkringsrörelse, meddelar arbetslöshetsför-personförsäkring änannan
säkring. Föreningarna riktar sig e.d. ochtill viss anställdaen grupp

försäkringsrörelselagenregleras inte i 1972:2621982:713 i lagenutan
understödsföreningar. propositionenI 1992932257 attom anges en

ändring bör innebär helt ellerunderstödsföreningamaövervägas attsom
delvis inordnas i försäkringsrörelselagens Frågan bereds förregelsystem.

inom regeringskansliet.närvarande
år faller understödsföreningama inte längre in detFr.o.m. 1994 under

skattemässiga begreppet livförsälcringsföretag. Understödsföreningar är
befriade från inkomstskatt för inkomst för inkomstall fastighetutom av

i livforsälcringsverksamhet.inte förvaltas understödsföreningarDesom
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hänförlig till livförsäkring skattskyl-bedriver verksamhet är ärsomsom
avkastningsskattdiga avkastningsskatt enligt 1990:661 påtill lagen om

pensionsmedel.
regleringen för understödsföre-Vi den näringsrättsligakonstaterar att

inte finns skäl iningar för närvarande och det dettaövervägs att attanser
beskattning.dessa föreningarssammanhang göra översynen av

redovisas i det följande vi de hittills inte behand-skälAv attansersom
finns inte skall föraslade kategorier i dag i katalogen Detöver.som

företagsföreningargäller allmänna undervisningsverk, sjömanshus, som
regleringsföreningar på jordbrukets och fisketserhåller statsbidrag,

ömsesidiga försäkringsbolag avsågs i lagenområden samt som om
yrkesskadeförsäkring.

Allmänt undervisningsverk

undervisningsverkInnebörden begreppet allmänt inte helt klar. Avärav
framgår dock det skall fråga institutionuttrycket att vara om en som

undervisningsverksamhet. Vidare kan utläsas verksamhetenbedriver att
skall allmän inriktning, vilket Hagstedt antagits innefattaha etten av
krav på viss öppenhet Hagstedt 248. kortfattade beskrivningDena.a. s.

undervisningsverk och andra institutioner lämnades års1936av som av
skattekommitté torde innebära ytterligare rekvisit skallatt tre vara upp-
fyllda SOU och Institutionen skall privat1939:47 49 55. statens. vara
och kommunerna skattebefriade enligt andra bestämmelser. skallDenär
kunna inordnas under begreppet anstalt i detta kan ligga kravantas ett
på någon fonn offentligrättsligt villkor iinslag, samband medt.ex.av
bidragsgivning, jfr Hagstedt 249-251. Verksamheten skalla.a. s.

bedrivas vinstsyfte. rättsfalldessutom fåtaliga äldre finns påDeutan som
området inte denna beskrivning. vår del det särskiltFörmotsäger är av
intresse allmänt undervisningsverk enligt Hagstedtsatt notera att ett
redovisning inte föreligga i något de fall där verksamhetenansetts av
bedrivits i aktiebolagsforrn. har antagit detta kan förklaras medHan att

förekomsten vinstsyñe har verksamhetenatt närett presumeratsav
bedrivits i denna form Hagstedt 251.a.a. s.

Vi kan alltså konstatera aktiebolagbara andra privata subjekt änatt
tycks ha kunna bli betraktade undervisningsverk.allmärmaansetts som

praktikenI betyder detta det i första hand stiftelser och möjligen iäratt
enstaka fall ideella föreningar kommit i fråga för skattebefrielseharsom
på denna grund.

kan iDet sammanhanget riksdagen våren beslöt två1993noteras att att
statliga högskolor skulle överföras till stiftelseform prop.större

1992931231, bet. 199293:UbU18, rskr. 1992932405. Enligt de riktlinjer
statsmakterna antagit skall för tvåoch de högskolorna bildasvar en av en
stiftelse, huvudman för skolan. stiftelseMed ägaresom resp. som ensam
inrättas dels högskolebolag i vilket den egentliga verksamheten vidett
högskolan bedrivs, fastighetsbolag förvaltningdels för högskolansett av
fastigheter.
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stiftelser i har i det föreslagitFör allmänhet föregående under-att
visning och utbildning i fortsättningen till deskall räknas ändamåläven

kvalificerar skattebefrielseför och skattebefrielsen skall kunnaattsom
omfatta inkomst kvalificerad näringsverksamhet, just undervis-bl.a.av
ningsverksamhet inte bedrivs i långsiktigt vinstsyfte. ideellaFörsom
föreningar gäller enligt vårt förslag på motsvarande undervisningsätt att
och utbildning hör till de allmännyttiga ändamålen och därmed berättigar
till skattebefrielse och skattebefrielsen omfattar inkomstatt av en
kvalificerad näringsverksamhet. Enligt vår mening saknas det anledning

vid sidan de avsedda allmänna reglerna behålla specialregelnatt av nu om
skattebefrielse för allmänna undervisningsverk. nyligen beslutadeDe
överföringarna två högskolor till stiftelseform ändrar inte dennaav
slutsats. förtjänar därvidDet den egentliga verksamhetenatt attupprepas
i dessa två högskolor skall bedrivas i bolagsfonn. Skulle det i något
undantagsfall visa sig angeläget medge skattebefrielse för stiftelseatt en
eller ideell förening inte uppfyller de allmänna kraven eller fören som en
juridisk inte stiftelse eller ideell förening bör behovetutgörperson som
kunna tillgodoses den i avsnitt föreslagna dispensregeln.nästagenom

ömanshusen

Sjömanshusen ombesörjde sjömansfönnedling registrering ochsamt
mönstring sjömän i handelsfart. Vidare bedrev de bl.a. viss under-av
stödsverksamhet till förmån for sjömännen och deras efterlevande. Med
hänvisning till arbete för statsverkets räkning motsvarade minst 75att

RÅsjömanshusens tillämpadverksamhet och till redan praxisprocent av
ref. infördes i1936 28 de års lagstiftning katalogen1942 prop.genom

1942:134 år62-63. Sedennera 1961 sjömanshusensövertogss.
allmänna förvaltningsuppgifter väsentligt dåvarandei allt Arbets-av
marknadsstyrelsen. därmed avvecklades sjömanshusenl samband som
särskilda institutioner. Sjömanshusens understödsverksamhet överfördes
vid omorganisationen till 20 särskilda stiftelser, de sjömanshusstiftel-s.k.

tillgångarDeras och förpliktelser har förtsår 1972 överserna, senare - -
till stiftelse, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Sjömanshusen bören
uppenbarligen inte föras till katalog.över en ny

gareförenF inÖreta gar

Den verksamhet bedrevs företagareföreningar erhöllsom av som
statsbidrag år 1978 de regionala utvecklingsfondema vilka iövertogs av
sin ombildats till regionala utvecklingsbolag. Företagarföreningarnatur
fick dock tills vidare stå kvar i katalogen eftersom några föreningar under

övergångstid kunde komma finnas kvar vid sidan fondernaatten av
prop. 197879:30 ll. verksamhet motiveradeDen skattebefrielsens. som
har dock helt avvecklats och föreningarna bör följaktligen avförasnumera
från katalogen.
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Regleringsföreningar

regleringsföreningar i lagen 1967:340fannsBestämmelser omom
pris-område och lagen 1974:226prisreglering på jordbrukets om

regleringsföreningar fannsområde. sjureglering på fiskets De som
detföljd avregleringen inom svenskatilljordbruksområdet har av

i likvidation den julisin verksamhet och ljordbruket upphört med trätt
fiskets områderegleringsförening funnits harenda1991. Den som

från juliområdet avvecklats denprisregleringen inom det 1grund attav
dvs. den verksamhetprisregleringsverksamhet,sinupphört med1993 som

Likvidationen1992932184 6.skattebefrielsen prop.motiverat avs.
Regleringsföre-år eller 1996.genomförts under 1995föreningen skall ha

kvarstå i katalogen.intebör såledesningarna
fisket enligt lagenmarknadsregleringeniVissa uppgifter av

förordningar den ñskeripolitiken1994: 1709 EG:s gemensammaomom
Skattefrågoma iproducentorganisation. samband medåvilar godkänd

förföremål överväganden inomnärvarandedenna reglering förår
betänkande.i dettaregeringskansliet inteoch tas upp

Ömsesidiga obligatoriskmeddelarförsäkringsbolag som
yrkesskadeförsälving

yrkesskadeförsälcring1954:243Obligatorisk försäkring enligt lagen om
Riksförsäkringsverket eller hoskunde ursprungligen ske antingen hos ett

lagändring år prop.antal ömsesidiga försäkringsbolag. Genom 1967en
denna uppgift. Enligt övergångsbestärnmel-1967:147 fråntogs bolagen

år träffa avtal med Riksförsäk-skulle de före utgången 1973avserna
försäkringsbeståndringsverket till verket föra sina ochöver ersätt-attom

yrkesskadeforsälcringen. sådanningsförpliktelser på grund Enav
början 1970-talet. angivna ömsesidigaöverföring skedde också i Deav

i katalogen.försäkringsbolagen alltså inte behållasbör

frågan vilka slag inkomsterhärefter till behandlaVi går över att somav
skattebefrielsen de uppräknade kategoriernaomfattas förskall avav

subjekt.
katalogsubjektens löpande fastighetsinkomsterSedan länge gäller äratt

skattefria.underkastade beskattning medan övriga inkomster Vi har inteär
skatteplikten tillfunnit anledning någon utvidgning andraövervägaatt av

finns tillräckligainkomster. kan däremot ifrågasättas det motivDet om
behålla för fastighetsinkomster.för skattskyldighetenatt

Ursprungligen fastighetsinkomster endast med kommunalbeskattades
tidinkomstskatt. sådan ordning naturlig under då skattesystemetEn var en

beskattningsanspråketinriktat på tillgodose det kommunalaattvar genom
fastighetsinkomsterintill oinskränkt beskattning ävennäst statenen av

kommunalaskattskyldig för vissa fastighetsinkomster. denNärvar
bortföll dockbeskattningen juridiska slopades år 1984 detav personer

katalogsubjektens fastighetsinkom-ursprungliga skälet för beskattning av
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systematiska och regeltekniska synpunkter det svårtFrån är attster. nu se
utanförnågra skäl för hålla löpande fastighetsinkomsterbärande att
fastig-området för skattebefrielse. statliga beskattning löpandeDen av

hetsinkomster år den kommunala beskattningen för i1984 ersattesom
övrigt skattegynnade katalogsubjekt torde således endast kunna motiveras

statsfmansiella och kommunerna helt befriadeskäl. Staten är numeraav
från tidigare framhållits här behandladeinkomstskatt. Som desvarar
katalogsubjekten för verksamhet ligger den bedrivsnäraen som som av
olika likabehandling fastighetsinkomstema framstårsarnhällsorgan. En av
då önskvärd. finns, med ekonomisktnaturlig och inteDet synsätt,ettsom
heller för åtskillnad mellan löpande avkastning ochnågon grund göraatt

vid försäljning.avkastning rcalisationsvinst Frånvaron avgenom
vidsystemmässiga skål för gränsdragning löpande fastighetsinkomsteren

blir särskilt tydlig. V1 föreslår denna bakgrund de katego-därför mot att
rier helt befrias från inkomstskatt.i katalogtassom upp en ny

för subjektFrågan återstår skattebefrielsen ingår i de gynnadeom som
särskildakategorierna beroende villkor. samband medskall Igöras av

kommunala beskattningen,års reformering den bl.a. innebar1984 av som
fördes till § 4katalogen från KL 7 SIL, infördesöveratt mom. en

katalogsubjektuttrycklig föreskrift stiftelser måstede äratt somom
uppfylla i beträffande Verksamhetsinriktningkrav ochstort sett samma
fullföljd för stiftelser i allmänhet. Föreskriften integäller dåsom synes
ha uppfattats vår mening det docknågon nyhet. Enligt osäkertärsom om
dessa krav enligt äldre verkligen avsedda träffa katalogsub-regler attvar
jekten. sig med denOavsett hur det förhåller saken vill vi starkt
ifrågasätta katalogsubjektenbeträffande finns någotdet egentligtom
behov upprätthålla formella verksamhets- och fullföljdskrav. Deattav
stiftelser i kravenpraktiken främst berörs trygghetsstiftelsemaårsom av
och stiftelser permitteringslöneersättningde har hand o.d.omsom

verksamhet kanBehovet aktiva insatser i deras växla starkt medav
i våra direktivkonjunkturema. kan berörs tidvis detDetta görasom --

svårt för fullföljdskravdem uppfylla bl.a. formellt anknyter tillatt ett som
den genomsnittliga utdelningen periodunder så kort fem år.en pass som
Samtidigt står det klart dessa stiftelser bedriver verksamhetsin underatt
sådana förhållanden det oberoende vilka uppställs förkravatt av som-
skattebefrielse finns tillräckliga garantier för på något längre siktdeatt-
skall fullfölja sitt allmännyttiga ändamål i utsträckning.erforderlig

Vår slutsats det sagda det inte finns anledning behållaär att attav
fullfölj ds- och verksamhetskraven för de kategorier stiftelserav som anges

Äni katalogen. mindre finns det skäl införa för övrigasådana kravatt
slag katalogsubjekt.av

Sammanfattningsvis föreslår vi de kategorier subjekt iatt av som
enlighet med det tidigare finnassagda bör kvar i katalogen helt befrias
från inkomstskatt och verksamhets- och fullföljdskraven för stiftelseratt
i denna slopas.grupp

medförFörslaget pensionsstiftelserna, redan i dag villkorslöstäratt som
undantagna från inkomstbeskattning, föraskan från SIL7 § 3över mom.
till den katalogen. systematiska skäl vi sådanAv attnya anser en
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det inte finns skäl förbör påpekasöverflyttning bör Detgöras. att samma
fondenpensionsfonden eftersomöverñyttning Allmänna utgör enav

RÅ84jfr nedan anmärkts 2:101.statlig myndighet vad omsom
kort frågan vissasammanhang finns det anledning beröradettaI att om

statliga förvaltningsmyndigheter ochegentligensubjekt i katalogen är
från katalogen. regeringsrättsav-därför rätteligen borde bort ltas ett

RÅ84 prövades frågan löntagar-från år 2:101görande 1984 om en
myndighet i tryckfrihetslagens ochfondsstyrelse skulle anses som
löntagarfondema åtnjöt betydandemening.sekretesslagens Trots att en

betraktades de statligasjälvständighet i sin beslutande verksamhet som
förvaltningsmyndigheter. har Domstolen hänförtSenare Högstaäven

pensionsfonden till i fråga skattskyldighet förAllmänna staten om
också1992:89. Avgörandena belyser det förstämpelskatt NJA att

bedömning i varje enskiltmed statlig anknytning krävsfonder 0.d. en
tillförsfall myndighetsfrågan. förhållandet ochDet att ett organav

inte tillkommit i civilrättslig ordningförvaltar statliga skattemedel och
beslut riksdag regering omständighetereller ärutan ett somgenom av

hänföras myndighetssfären. gällertalar för skall till Detsammaorganetatt
revisorer regeringen.omständigheter styrelse och Föratt utses attsom av

praktiska tillämpningenundanröja ovisshet och underlätta den av
finnas skäl i gränsfallbestämmelserna kan det dock enligt vår mening att

med i katalogens uppräkning.ta organet

243.3 De namngivna subjekten

Urvalet bör kvarstå katalogensubjekt iav som

avsnitt ordning innebärl stannade vi för föreslå24.3.1 att atten som
några subjekt kvalificeradnamngivna med särskilt verksamhet får ien
tiden obegränsad skattebefrielse uppräkning i lag dengenom nya
katalogen övriga kan uppnå skattebefrielse endast efter dispensmedan
och då på begränsad tid. V1 skall precisera vår uppfattning urvaletnu om

de subjekt skall ingå i den förstnämnda diskuterasamtav som gruppen
utfommingen dispensinstitutet.av

Till början har vi övergripandeställning till den och prin-att taen mer
cipiella frågan: vilka förutsättningarunder bör det huvud kunnaöver taget
komma i fråga medge individuell skattebefrielse för subjektatt ett som
inte uppfyller villkoren enligt de generella reglerna för allmärmyttiga
stiftelser och ideella föreningar och inte heller tillhör de kategorier som
räknas i den katalogenupp nya

självklar utgångspunkt skattebefrielse bör frågaEn komma iär att
endast den verksamhet subj ektet bedriver tillgodoser väsentligtettom som
allmänintresse. års1942 lagstiftning fonnulerades denna princip på detI

skattefriheten icke bör omfatta andra rättssubjekt sådanasättet änatt som
verka på områden, inom vilka positiva insatser från det allmärmas sida

ofrånkomliga i mån tackden de icke enskildas initiativanses vare
överflödigabeñnnas prop. 1942:134 46.s.
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i fortfarande börVi uttalandet denstortatt settanser anger ram som
inte uteslutas i undantagsfall kangälla. bör dockDet över-att ramen

skridas, i fråga verksamheter från allmän synpunkt visser-t.ex. om som
ligen ofrånkomliga ändå i hög grad angelägna. Självfalletinte är men

uttalandet intemed det citerade varje verksamhet fallerär sagt att som
premieras skatteförmåner.innanför den angivna skall med ställetlramen

begränsa antalet subjekt.bör det finnas särreglerade Försträvan att atten
hanterlig nämligen förhållandenfå ordning krävs under allaen en

frågabetydande restriktivitet i föra subjekt i katalogen.attom nya
skattebefrielseFrågan huruvida skall medges i det enskilda fallet blir

beroende värdering där inslaget allmännytta får vägasytterst motenav av
fiera andra aspekter.

vidgrundläggande aspekt lättnadsbedömningen har vi berörtEn
tidigare. gäller kravet skattebefrielsen inte får leda till snedvrid-Det att

synpunkt viktig redan från inhemskkonkurrensen. Dennaning ärav
i internationellt perspektiv.synpunkt och får betydelse Vi villän större ett

erinra artikel i Romfördraget innehåller långtgående förbud92 ettattom
statliga stödåtgärder snedvrider eller hotar snedvridamot attsom

vissakonkurrensen företag eller viss produktion.attgenom gynna
statligt stöd inbegriper skatteförmåner olika slag,Begreppet t.ex.av

skattefrihet särskiltoch avskrivningsregler. träffarFörbudetgynnsamma
inte bara stöd utgår direkt till de företagenproducerande utansom synes
omfatta också stöd förmedlas fristående institutioner och fondersom av
och länmas för stödja branschinriktad forskning elleratt t.ex. en
produktionen inom viss bransch eller region se till det sagda Kamovsen
EF-samling, 1990, 614-629.s.

aspekt individuell skattebefrielseEn undantagsåtgärdär äratt enannan
komma i fråga endast inkomstbeskattningenbör verkligen harnärsom en

ekonomisk betydelse för det enskilda subjektet. subjektetOm bedriverstor
beskattningsbartverksamhet regelmässigt inte något överskotten som ger

eller de intäkter kan komma i fråga för skattebefrielse utgörom som
endast subjektetsmindre del samlade intäkter, bör skattebefrielse ien av
regel inte Vårt intryckmedges. namngivnamånga de subjektär att av

i dag finns i katalogen fått försin skattebefrielse säkerhetsupptagnasom
skull och således det har gjorts vilkennågon egentlig analysutan av
betydelse beskattningen kan ha haft för dem.

Det bör vidare krävas det gynnade subjektet med hänsyn till sinatt
sitt syfte, och sinorganisation, verksamhet intar sådan särställning ien

jämförelse med andra subjekt med liknande ändamål eller verksamhet att
förmånligare behandling starkt önskvärd från allmän synpunkt.ären

berördaDe aspekterna bör enligt vår mening beaktas i vilkenoavsettnu
form eller för vilken tid skattebefrielse medges. återstår ställ-Det att ta
ning till vilka omständigheter bör bestämmande för valet mellansom vara
skattebefrielse lag dispensgivning.och iNär slutet avsnittgenom av
24.3.l diskuterade den frågan fann vi flera skäl, inte minst praktiska,att
kunde anföras till stöd för dispensaltemativet det ändå beträffandeattmen
vissa principiellasubjekt, skäl kunde lämpligt låta skattebe-attav vara
frielsen och beslutas direkt riksdagen. dåSompermanentmervara av
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kunnalagstiftning börskattebefrielseviantyddes genomatt enanser
fall.fråga i tvåkomma i grupper av

ligger mycketverksamhetomfattar vissa subjektDen varsgruppenena
befriade från skatt.kategorierbedrivsden är permanentnära somavsom

sjuIdörsäøingsfondensig Allmännaskulle i och fördenTill gruppen
socialav-lagen 1981:691har enligt 4 kap. §räknas. Fonden 1kunna om

finansieringenunderskott vidochuppgift regleragifter till över-att av
försäkringskassoma skallsjukförsäkringen de allmännaden allmänna

docki katalogen. Fonden kanstå kvarförslag i avsnitt 24.3.2enligt vårt
Ävenskattesubjekt. bortsettsjälvständigtknappast utgöra ettanses

den reellt torde haeftersomhärifrån avföras från katalogen,bör den sett
avsättningar gjorts tillingabudgetåret 198283 haravvecklats. Efter

överföra fondens be-regeringenbeslötfonden. december 1990I att
bil. 63.till prop. l99091:100 7hållning statsbudgeten s.

skatte-desubjekt ligger mycketTill den nära permanentgrupp av som
stiftelseSvenska kyrkansvi kunna räknabefriade kategorierna anser oss

eller stödjaändamål bedrivaverksamhet, har tillrikskyrkligför attsom
finansierasverksamhetochkyrkans rikskyrkliga verksamhetSvenska vars

198586: 169. Svenskaseallmänna medel, kollekter och gåvormed prop.
enligt bestämmelsenskattebefriade iförsamlingar redan heltkyrkans är

och andra menigheter.skattefrihet för kommuner§ 3 SIL7 mom. om
ombudsmötet, styrelsen och vissaStiftelsens representantskapetärorgan

ledamötervaldanämnder. Ombudsmötet består de ärsom avav personer
sammansättning Svenska kyrkanskyrkomötet. Styrelsen har somsamma

sammanträdenförutsatt ombudsmötetscentralstyrelse. Det ägerär att rum
några tiotal miljonerStiftelsekapitalet uppgår tillunder kyrkomötet.

verksamhetsåret till 120kostnader uppgick 1992Intäkterkronor. caresp.
mkr.

nyinförda Stiftelsenhänför i katalogenTill denävensamma grupp
beslutStiftelsen i katalogenSveriges Nationaldag. togs genom avupp

bet. 199394:SkU15riksdagen 199394:50 285,i december 1993 prop. s.
syfte främja respekten ochoch 16, 1993:1544. Stiftelsen har tillSFS att

ordförande i stiftelsenintresset för flaggan. Riksdagens talmansvenska är
regeringensför stiftelsen.och landets landshövdingar huvudmän lär

stiftelseändamåleti betonadesförslag in stiftelsen katalogen attatt ta
central nationell angelägenhet.utgör en

hänföras några stiftelserTill kan ocksåden angivna utgörsomgruppen
näringspolitiska instrument för staten.

inskränkt skattskyldighet för sjuRiksdagen nyligen fattat besluthar om
universitet högskola,stiftelser för mellan näringsliv ochsamverkan resp.

bet.de s.k. Zêknikbrostiftelserna 1993942234 102prop. s.
Enligt förslag i propositionen199394:SkU25, 1994:778.SFS om

bemyndigat regeringenforskning för och framsteg har riksdagenkunskap
näringsliv och universitetinrätta stiftelser för samverkan mellanatt resp.

avsnitt bet. 199293:NU30, rskr.högskola prop. 199293:170 12,
också tillföra stiñelsemaRegeringen bemyndigades199293:399. att ett

i form noterade aktierhögst miljard kronorsammanlagt kapital avom en
vid försäljningarlikvida fåreller medel statenägerstaten som avsom



237Katalogsubjeldenl995:63SOU m.m.

Skattefri-regeringen.styrelser förordnasStiftelsemasstatliga företag. av
näringspolitiskaaktuella stiñelsemademotiveras med är statensheten att

elleruniversitetochnäringslivsamverkan mellanfrämjaför attorgan
högskola.

kategori i ochTeknikbrostiftelsema utgörVi kan konstatera att somen
skattegynnadeövrigaplacering blandnaturligkanför sig ges en

Lagstiftareninledning.i katalogenshögskoleanknytningmedkategorier
Teknikbrostiftelsemainnebärteknisk lösning tasdock valthar attsomen

beaktandekatalogen. Medinamngivna subjektende attbland av
skäldet finnsskattefrågan,itagit ställningnyligenriksdagen attanser

subjekttill denTeknikbrostiftelsemahänföra även varsatt grupp
Viskattebefriade kategorierna.ligger deverksamhet nära permanent

bibehålls.skattelättnademaföreslår således att
Industrifondenutvecklingsarbeteför industrielltandenStiftelsen F som

verksamhetnyföretagarfonden harochtill Industri-nyligen bytt ennamn
ochutvecklingsbolagenregionalai de utgörbedrivsliknande den nyasom

beslöt hösten 1992Riksdagenförnäringspolitiskt staten.ett enomorgan
rskr.l99293:NU19,199293282, bet.verksamheten prop.omläggning av

fått två olikaverksamheteninnebärRiksdagsbeslutet199293:l45. att
utvecklingfinansiering för stödjahuvudinriktningar. Den är att av nyaena

hanteringenandramarknadssatsningar. Denprodukter och är ett systemav
etableringnyföretagarlån förstatsmakterna medbeslutat av nyaav

Även skall insatserna ilångivningenvid sidansmåföretag. storav
årFonden inrättadeseller företag.nystartadeutsträckning riktas till unga

mottagit Småföretagsfondensbeslut haenligtoch har, efter1979 att
kring mdkr.kapitaltillgångar, 2,5ett

näringsli-uppgift främjahar tillstiftelseNorrlandsfonden attär somen
lämnas lån o.d.Stödnordligaste länen.utveckling i de fyravets genom

iockså engageradFondenmedelstora företag.små ochtill främst är
verksamhetsområde. Fonden,fondensinomforskning och utredningar som

frånuppbyggd först vinstmedelmedmkr,kapital 300har ärett om ca
medelstilldelning direkt statsbudgeten.och därefter överLKAB genom

bedriver medFondenmedelstillskott skett.år har ingaSedan 1985 ennya
verksamhet.utvecklingsbolagen snarlikregionalade

vissaomfattari lagsubjekt börandraDen namngesgruppen som
medverksamhethöggradigt kvalificeradstiftelser har interna-ensom

förhållanden detsådanabedriver denna underanknytning ochtionell att
förutsätt-tillfällenanledning vid återkommandesaknas omprövaatt

första handräknar iskattebefrielse. Till dennaningarna för grupp
skattskyldig medredan år 1946 gjordes begränsatNobelstiftelsen, som

tillbetydelse ochinternationellahänvisning till bl.a. Stiftelsens att
akademiemaskattebefriade BevUmed redanstiftelsen borde likställas de

huvud-Hammarskjölds Minnesfond,hör vidarel946:34. Hit Dag vars
och kulturelltpolitiskt, ekonomisktändamål främja socialt,sakliga är att

ansvarskrävandeutbildning förutvecklingsländerframåtskridande i genom
tillerkändesstiftelsen år 1962i länder.medborgare dessa Närposter av

framhöllsinternationella karaktär. Detskattebefrielse hänvisades till dess
världsomfattande in-erhållasskullemedel till verksamhetenatt genom en
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samling och stiftelsens domiciliering Sverige i vissi mån fickatt ses som
hedersbevisning för vårt land prop. 1962: 16. Merparten Stiftelsensen av

utgifter fem miljoner kronor seminarier och publikationer.om ca avser
Verksamheten bekostas i utsträckning med allmänna medel.stor

Vi Olof Palmes minnesfond för internationell förståelseävenattanser
och säkerhet prop. l98687:152 och TCO:s internationellagemensam
stipendiefond till Olof Palmes prop. 198687: 52 harstatsminister lminne

sådan internationell anknytning och ställning i övrigt de böratt tasen
i katalog.en ny

Verksamheten i Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse
och säkerhet huvudsakligen inriktad stipendier syftarärgemensam som

främjatill ungdomars möjligheter till internationellt utbyte, studieratt
kring fred och nedrustning arbete främlingsfientlighet.samt mot
Stiftelsekapitalet uppgick år till1992 mkr.40ca

TCO:s internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne
har till ändamål främja studier utomlands i fråga det fackligaatt om
arbetets förbetydelse fred, frihet demokrati. Stiftelseförmögenhetenoch
uppgår till två miljoner kronor. Under delade1992 stiftelsen utca
stipendier sammanlagt uppgick till kr.143 000som

Svenska Penninglotteriet Aktiebolag, Aktiebolaget lipstjänst och
Aktiebolaget och Galopp betalarTrav för närvarande lotteriskatt med
35 omsättningen efter för vinsteravdrag enligt vinstplan. Avprocent av
detta skäl har bolagen tagits i katalogen. Lotteriskatten motiverarupp en
fortsatt befrielse från inkomstskatt. såledesBolagen bör kvarstå i
katalogen.

Vår uppfattning det inte finns anledning till katalog föraär att att en ny
några andra namngivna subjekt de hittills nämnda. Viöver än är

medvetna de urvalsgrunder har tillämpat restriktiva ochatt är attom
det självfallet kan finnas för andra avvägningar och värderingar:utrymme

subjektEtt bör utgå Alva och Gunnar Myrdals stiftelse.är Dennasom
in i katalogen på förslag i 198283:166. Efter hatogs uppvisatattprop.

negativt kapital tilldelades stiftelsen budgetåret 199293ett eget ett
avvecklingsbidrag via statsbudgeten. Stiftelsen bedriver inte längre någon
egentlig verksamhet och bör inte ingå i katalogen. Detsamma gäller
Svenska UNICEF-kommittén har bedrivit relativt omfattandesom en
försäljnings- och insamlingsverksamhet for stödja UNlCEF:sattm.m.
intemationellahjälpverksamhet prop. 979 80:32.1 Kommitténs kapitalbe-
hållning uppgick år 1993 till fem miljoner kronor. Bidragen tillca
UNICEF motsvarade fyra miljoner kronor. statliga bidragenDe tillca
verksamheten uppgick for budgetåret till199394 2,3 mkr. Kommittén är
dock under avveckling.numera

Övriga subjekt inte längre bör räknas i katalogen huvud-ärsom upp
sakligen stiftelserolika verksamhet inriktad på stöd till små ochärvars
medelstora företag inom viss region eller stöd till företag i vissen en
bransch. Stödet i form information, rådgivning eller finansiering.ges av
Några stiftelser inriktade forskning och produktutveckling. vissaär I
fall har verksamheten upphört i dessa katalogsubjekt. Följande börorgan
således bort från uppräkningen.tas
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stiftelse för främjande utvecklingpotekarsocietetens farmacinsA m.m.av
utvecklingbefordra farmaciens apotekväsendetshar till ändamål ochatt

främja farmaceutisk yrkesstandard. stadgarnahög ärsamt att en
Stiftelseförmögenheten till mkr.regeringen. uppgår 50fastställda caav

tillförs verksamhetensEnligt överenskommelse år 1985 med statenen
rationell läkemedelsan-Apoteksbolagets nämnd föri sin helhetöverskott

överföra tilldessa medel skall nämndenHälftenvändning ANNA. av
för sådanför täcka societetens nettokostnaderApotekarsocieteten att

främjandenämndens ändamålsammanfaller medverksamhet avsom
läkemedelsområdet. Under 1992 uppgickinformation och statistik

Nuvarande beslutApotekarsocieteten till mkr.bidraget till 2,6 om
skattefrihet efter förslag i 1974:94.togs prop.

i sin helhetBokbranschens AktiebolagFinansieringsinstitut ägs av
bokhandelbokförläggareföreningen. Bolaget stöder svenskSvenska genom

ñnansieringsverksamhet. skattefrihet lämnades iFörslag om prop.
197879:30.

enligtBryggeristiftelsen nedlagd statsmaktemas beslut prop.är numera
rskr.avsnitt bet. 198889:NU27, 198889:262.1988892125

med u-länder harför industriellt samarbete SWEDF UNDFonden
organisation förombildats till aktiebolag enligt riksdagens beslut om ny

inom näringslivsområdet prop.det svenska utvecklingssamarbetet
1990912242.bil. bet. rskr. Bolaget med1990912100 19909l:UU15,

firman i sin helhetSwedfund International DessAB ägs staten.av
riskkapitalsatsningar i företag u-länderverksamhet inriktad på iär samt

Östeuropa.Central- och
industriellt samarbete inrättades i börjanFonden för svenskt-norskt av

Fonden stöder1980-talet svenska norska samarbete mellanoch staten.av
hjälpfinansiell och rådgivning.svensk och norsk industri Detgenom egna

kr. avtalet mellankapitalet uppgår till 000 l länderna300 omca
skattefrihet med undantaginrättandet stiftelsen stipuleras för intäkterav

den 25fondens tillgångar protokoll daterat 1981, artikel Vl.marsav
inom dispensprövning i skattefrå-Avtalet bör kunna beaktas förramen en

jfr vad nedan i detta kapitel dispensprövningen.sägsgan som om
filandelsprocedurrådet inrättades avtal mellanS WEPRO 1975 genom

och Sveriges industriförbund. Rådets fastställdastadgar ärstaten av
regeringen. innebärRådet för utarbetande lösningarär organ somav
förenkling handelsprocedurer, förknippade meddvs. åtgärder in-av
samling, presentation, överföring och behandling information iav
nationell för sådanaoch internationell handel. Rådet skall verka att
lösningar kommer till användning inom offentliga förvaltningen ochden
inom näringslivet. Rådet främjar bl.a. kommunikation i handelnökaden
via datamedium. Efter ombildning år rådet följande1990 haren
huvudmän: Utrikesdepartementet lndustriförbundet,
Kommerskollegium, Sveriges Speditörförbund, Televerket, Grossistför-
bundet Svensk Handel, Exportrådet, Postverket, FörsäkringsbranschensSJ,
service och Finans. skattefrihetAB, Generaltullstyrelsen SWEDIFACT
föreslogs i hänvisning till verksamheten inte198384:161 med attprop.
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höggradigtprivat verksamhet och allmärmyt-med någonkonkurrerade var
tig.

stålindustrins branschorganisationsvenska ochJernkontoret den ärär
skattskyldig. förutominskränktsedan mycket lång tid Kontoret år,

administratörbranschintressena, verksamtbevakningen som avav
lämnar också relativtnordisk stålforskning. Kontoret storagemensam

nettobehållning uppgick vidbidrag till stålforskning. Jemkontorets
utgången år till 100 mkr.1992 caav

centralorgan för standardiseringsverk-Standardiseringskommissionen är
Kommissionen sammanslutning intressentersamheten i Sverige. är en av

landsting och näringsliv vilka har antagitsinom kommun,stat, som
med allmännamedlemmar. Verksamhetens kostnader täcks medel.

projekt i proportion till vad intressentema lämnarAnslaget fördelas på i
standardiseringsorganen statsliggaren XIIN 199394.direkta bidrag till

regeringen.Stadgar beslutas av
år kompletterandeStiftelsen Industricentra bildades 1973 som en

regionalpolitisk stödform för det inre stödområdet Qørop. 1973:50.
fastighetsanläggningar och stiftelsenStiftelsens har sålts underär

avveckling.
Övreindustriellt utvecklingscentrumStiftelsen Norrland, IUCi

inrättades dåvarande institut för företagsutveckling,år 1971 Statensav
provningsanstalt, dåvarande STU, NorrlandsfondenStatens NUTEK

landstingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.samt
Stiftelsen verkar för öka den befintliga mindre och medelstoraatt

tillhandahållaindustrins utvecklingspotential teknisk ochattgenom
kapacitet kan stimulera och underlätta företagenspersonell som pro-

duktutvecklingsförmåga. IUC-stiftelsen till skillnad från Norrlands-är
fonden mfl. inriktat på insatser i fråga arbetsmarknadsutbildning ochom

inte i mån fonden för stödåtgärder.är ett statenssamma som organ
Verksamheten visstäcks till del statliga driftbidrag mkrca 4,5 attav
jämföra intäkter mkr från Stiftelsensmed 35 rörelse.om

Stiftelsen för F öretagsutveckling, SIF upplöst denInstitutet U 31är per
december efter det riksdagen bemyndigat1993 regeringen avvecklaatt att
stiftelsen och överföra tillgångarna till bolag för privatiseringett avsett
prop. 199293:82, bet. 199293:NUl9, rskr. l99293:145.

Stiftelsen Landstingens fond för teknikupphandling och produktutveck-
ling bildades år Landstingsförbundet1982 och NUTEK,statenav
dåvarande Stiftelsen till ändamålSTU. har stödja landstingskommu-att

vid anskaffning produkter eller inte finnssystemnema av som
marknaden eller behöver vidareutvecklas. Stödet skall projektsom avse

har landsting.allmän betydelse och berör flera Stödet lånmas isom en
form förstudier eller finansiering. år tillsköt stiftama,Fram 1991t.o.m.av
i lika omfattning, till stiñelsen. Stiftelsenmedel har med verkan från år

beslutat inte begära ytterligare tillskott. Skattebefrielsen1992 att
behandlades i 1982831166.prop.

Verksamheten i Stiftelsen för produktutvecklingscentrum Göteborgi
avvecklades vid utgången år stiñelseförmögenheten1989 attav genom

Chalmersöverfördes till tekniska högskola
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tekoindustrin-PRO-Borås förproduktionstekniskt iStiftelsen centrum
Stiftelsen har198889:34.relativt prop.in i katalogenfördesTEKO sent

utrustningochmed kompetensteknisktuppgift drivatill centrumettatt
erbjudertekoindustrin. PROTEKOinområdgivningochutbildningför

Utvecklings-utbildningsmöjligheter.utbildningsställenochskoloräven
Älvsborgs för verksam-huvudmänBoråsoch kommunläni ärfonden

uppdragsintäkter.intäkterStiftelsensdelenheten. utgörsStörre avav
Östergötland iavveckladesProduktutvecklingscentrum iStiftelsen

år 1986.början av
år efter detavvecklas under 1994SmåföretagsfondenStiftelsen att

nyföretagarfonden prop.Industri- ochtillförtstillgångarna över
1992932145.rskr.199293:NUl9,bet.l99293z82,

näringslivet-Soch UNLundssamverkan mellan universitetStiftelsen för
stiftelseför-och överlätverksamhetsin ekonomiskaavvecklade år 1992

län.Malmöhuslänsstyrelsen itillmögenheten
bildades årattachéverksamhetteknisk-vetenskapligaStiftelsen Sveriges

lngenjörsvetenskapsakademien.ochmellanavtal1981 statengenom
överföringochinsamling, analystill ändamålStiftelsen har att avgenom

utlandetinformation frånteknisk-politisknaturvetenskaplig ochteknisk,
bedrivs bl.a.Verksamhetentekniska utveckling.Sverigestillbidra genom

anslags-Verksamhetenvid ambassader.personaloch ärattachéer annan
styrelseregeringen ocksåStadgar har beslutatsfinansierad. utsersomav

självfinans-stiftelsen dockbudgetåret 199394 skallUnderoch revisorer.
199293: bil. anslag100 13verksamheten prop.iera minst 30 procent av
Skattebefrielse beslutadesrskr. 199293284.199293:NU25,bet.F

1982832166.iefter förslag prop.
ideell verksamhet blandtill ändamålharV-husetStiftelsen U utövaatt

i Uddevallaom-och arbetslösaUddevallavarvetanställda vid ABtidigare
i sambandStiftelsen bildades 1985socialkurativa insatser.rådet genom

ÖV-efter modell stiftelsenUddevallavarvetnedläggningenmed avav
allaktivitetshus för demdriverStiftelsenhuset i Landskrona. ett som

fackföreningar utgjordearbetslösa. Lokalaoch andrafrånfriställts varvet
nuvarandeStiftelsekapitalet tillfördes från Svenska ABVarvstiftare.

fram iskattefrihet ladesAB. FörslagetIndustrierCelsius prop.om
198889234.

ÖV-huset den svårai 1980-talet underbildades börjanStiftelsen av
Öresunds-efterLandskronatrakten uppkomarbetsmarknadssituation i som

Stiftelsen UV-husetförebildStiftelsen utgjorde förnedläggning.varvets
förslagefterSkattefrihet infördeskaraktär.i huvudsakoch är sammaav

i 1986872152.prop.
avtal mellanår efterbibelfond bildades 1978bibelsällskapetsSvenska

BokförläggarföreningenSvenskabibelsällskapet ochbl.a. Svenskastaten,
bibelsäll-till Svenskainnebar bl.a.197879:21. Avtaletprop. att staten

bibelöversättning.bibelkommissionenssin tillöverlät upphovsrättskapet
betalar ersättning förbibelnnyöversättningenförlagDe ut avsom ger

Ersättningen förvaltastill bibelsällskapet.utnyttjandet upphovsrättenav
år tillutgången 1992vidFondtörmögenheten uppgicki fonden. av ca

mkr.7,5
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Svenska Skeppshypotekskassan tillkom år för1929 underlättaatt
rederiemas möjligheter få långsiktiga krediter. Staten tillsköt därvidatt

grundkapital. Riksdagen beslutade år 1980 kassanett skulle slåsatt
med snarlik kassa prop. l98081:58, NU l9808l:21,samman en annan

rskr. 1980812110. Skeppshypotekskassan regleras i lagen 1980:1097
Svenska skeppshypotekskassan. I proposition och riksdagsbe-om samma

slut föreslogs och beslutades kassan skulle inskränkt skattskyldig.att vara
Skälen för skattefriheten redovisades inte närmare.
Sveriges exportråd bildades år 1972 och näringslivet företrättstatenav

Sveriges Allmänna Exportförening. Rådets huvudsakliga uppgift ärav att
det centrala serviceorganet inom exportfrämjandet. Exportrådet harvara

i lag beslutanderätt för handelssekreterare och vissgetts direktivrätt för
den exportfrämjande verksamheten inom utrikesrepresentationen. Rådets
omslutning uppgick verksamhetsåret 199091 till 440 mkrca varav
260 mkr tillskjutits statsanslag. Regeringen och Exportföreningensom
tillsätter hälften styrelseledarnötema.var av

Riksdagen beslöt år 1992 inriktning exportrådets verksam-om en ny av
het prop. l99l92zl08, bet. 199192:NU23, rskr. 199192:227. Det
statliga anslaget halverades och den statligt finansierade verksamheten
koncentrerades. Näringslivet skall alltjämt finansiera del verksam-en av
heten abonnemang och ersättning för uppdrag. intimtEttgenom
samarbete mellan rådet och utrikesförvaltningen bibehålls. Verksamheten
skall i princip inte överskott gå jämntett utan ut.ge

Sveriges turistråd avvecklat i enlighet medär beslut riksdagensom
fattade under våren år 1992 prop. 1991922100 bil. 13 34-36, bet.s.
199192:KrU16, rskr. 1991922196. Beslutet innebar förändringar av
såväl inriktningen insatser för turismen formerna förstatensav som av

inom turistsektom.statens engagemang
Därmed avslutas genomgången de namngivna subjekten i katalogen.av

Det bör tilläggas vi inte tagit ställning till vilket eller vilkaatt dessaav
subjekt bör kvalificerade för dispens i fråga beskattningen.som vara om

detta1 sammanhang vill vi vissa närliggande skattebefrielserta upp som
regleras i särförfattningar vid sidan SIL.av

Svenska Filminstitutets skattemässiga behandling regleras i lagen
1963:173 avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet,om

prop. 1963:101, BevU 1963:35. Filminstitutets skattemässigam.m.
ställning har utformats efter förebild de begränsat skattskyldiga subjektav

finns intagna i katalogen i 7 § 4 InstitutetSIL. bildades årsom mom.
1963 avtal mellan och organisationer inomett filmbran-statengenom
schen. Verksamheten syftar till främja värdefull svensk filmproduktionatt
och bevarandet filmer och material film- och kulturhistorisktav av
intresse verka för internationellt samarbete isamt att dessa frågor. Sedan
den januaril 1993 gäller 1992 års film- och videoavtal. Avtalet har
föranlett vissa ändringar i de särskilda skattebestämmelsema för Filminsti-

mñ. Filminstitutet har docktutet behållit sin skattegynnade ställning
prop. 199394:50, bet. 199394:SkUl5, SFS 1993:1552. W finner inte
skäl föreslå någon ändring i skattskyldighetenatt för Filminstitutet vars
beskattningsförhållanden nyligen varit föremål för riksdagens bedömning.
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medriksdagsbeslutinfördes ett systemeñerkrigsårenUnder genom
1948:497,1947:339,SFSträvaruprodukterprisutjänmingsavgiñer

syftade till1959:28. Systemet attoch1951:1491951:148,1950:25,
skogsindu-medavtalträffadeprishöjning. Stateninhemskmotverka en

försäljnings-delvissinnebarbranschorganisationer attstrins avensom
Stiñelsema,stiftelsensärskildatillfördesbranschproduktemapriset

sociala,främjaskulleexisterar,fortfarandeutsträckningvissisom
skattebe-medgavsStiftelsemaändamål.vetenskapligaskogsvårdande och

antaliSkatteregleringen finnsförmögenhet. ettochinkomstfrielse för
sigstiñelsemaNågraförordningar. ägnarupphävdainte nuännu av

skogsindustrinanställdaisemesterhemsverksamhet förochrehabiliterings-
Socialaoch SCASociala fondAB:sCentralfonden, KorsnäsStiftelsen

forskningstöd tillinriktade påövrigtistiñelsemaaktuella ärfonden. De
område.skogsindustrinsutbildning inomoch

Fråganstiftelser bör slopas.skogsindustrinssärregler föräldreDessa om
allmännaenligt debedömasställetibörskattskyldighetstiñelsemas

upphävandelagar.tillförslagingaV1 lämnar dockreglerna.

dispensreglernaUtformningen av

intejuridiskaför vissaståDispensmöjligheten bör öppen personer som
reglergenerellaenligt deskattebefrielsevillkoren föruppfyller som

vi tidigare berörtföreningar. Somideella ärstiftelser ochföreslagits för
dispensprövningenvidtillämpasskallde kriterierangelägetdet att som

dispensframgå lagtextendetbörSåledesuttryckligen i lagen. attavanges
tillgodoserverksamhetenförutsättning ettmedges endast underfâr att

förhar betydelseskattebefrielsenväsentligt allmänintresse storattsamt
konkurrenssnedvridning.tilllederoch intesubjektet i fråga

subjektetdet gynnadekrävasvidaretidigarebör, attDet angetts,som
intarsin verksamhetochsitt syfte,organisation,till sinmed hänsyn en

liknande ändamålsubjekt medmed andrajämförelsesådan särställning i
frånönskvärdstarktbehandlingförmånligareverksamhet äreller att en

följdförpliktelser tillbeaktasbör bl.a.dennasynpunkt.allmän Inom ram
land.åtagandenSveriges gentemot annatav

bör kunnadispensredovisat tidigareocksåviskäl attAv ansersom
såledesskattebefrielse börbeslutbegränsad tid.för Ettmedges endast om

i beslutet.särskilttaxeringareller devid dengälla endast angessom
talar förönskemålet räckviddbegränsadskall hadispensbeslutenatt en

längstafem årV1 förordari lagen.maximitid bör somatt angesen
dispenstid.

ocksåbördetintäkteromfatta alla slagskunnaSkattebefrielsen bör men
tillellervisst intäktsslagden tillmöjligt begränsa t.o.m.ett enattvara

med villkor,förenaskunnavidareDispensen bör t.ex.bestämd intäkt.
beträffandeinnehåll ellerochinriktningavseende verksamhetens

kunnabörvillkorenEfterlevnadenredovisning.rapportering och av
deklarations-medsambandSkattemyndigheten ikontrolleras inte bara av
dispensmyn-ocksåkapitel 30 närvidaregranskningen se utan t.ex.
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digheten ställning till ansökan förnyad dispens.tar Om det underen om
löpande dispensperiod framkommer villkoren åsidosätts i någotatt
väsentligt hänseende bör dispensen kunna återkallas.

Även kriterierna för dispensgivningen i enlighet med vårt förslagom
preciseras i lagen kommer frågan huruvida skattebefrielse i det enskilda
fallet skall medges eller bli beroende avvägningar ochytterst att av
värderingar politisk karaktär. Vi förordar därför dispensgivningenattav
läggs hos regeringen. börDet dock möjligt för regeringen attvara
delegera uppgiften till någon förvaltningsmyndighet.

Sammantaget kan det reglerna bör så utformadesägas varjeatt attvara
utsträckning skattefriheten måste mycket innanövervägas dennoggrantav

väljs. ligger iDet sakensvägen avvikelser från sådan starktnatur att en
restriktiv linje vid dispensprövningen i förlängningen kan skapa storen
och mycket svårhanterad ärendegmpp.

Slutligen vill åter understryka inte har det vår uppgiftatt sett som
för varje nanmgivet subjekt i dag finnsatt i katalogenupptagetsom

grunderna för skattebefrielse. sådantompröva Ett ställningstagande från
vår sida skulle för övrigt olämpligt föregripa den dispenspröv-ett sätt
ning våra förslag förutsätter.som

25 Kyrkostiftelser och hushållningssällskap

25.1 Inledning

Enligt 7 § 6 SIL kyrkostiñelser kyrkor enligt lagtextenär ochmom.
hushållningssällskap med stadgar fastställda regeringen ellerav av
myndighet regeringen bestämmer befriade från skattskyldighet isom

omfattning stiftelser i allmänhet. Av skäl framgår detsamma som som av
följande bör de inte omfattas de generella reglerna skattebefrielseav om
för stiftelser regleras särskilt.utan

25.2 Kyrkostiftelser

25.2.1 Nuvarande regler och deras bakgrund

Enligt 7 § 3 SIL bl.a. landstingskommuner, kommunerär staten,mom.
och andra menigheter helt befriade från inkomstskatt. Bestämmelsen
omfattar såväl svenska kyrkans centrala församlingarna, deorgan som
kyrkliga samfällighetema och stiftssamfållighetema. Samtliga avseddanu
kyrkliga alltså helt befriade från inkomstskatt.ärorgan

Som framgått inledningen kyrkor begränsat skattskyldiga.ärav
Skattebefrielsen omfattar kapitalinkomster inte fastighets- ochmen
rörelseinkomster med vissa undantag det gäller inkomst fastighet.när av
Med kyrka enligt 7 § 6 andra stycket SIL till Svenskaavses mom. en
kyrkan hörande lokalkyrka, domkyrka e.d. i dess egenskap tillägareav
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definitionegendom. DennaavseddverksamhetSvenska kyrkansviss för
för-kallas1992:300 enkyrkolageni kap. 2 §41detomfattar som

andraEnligt 4 §stiñelsekaraktär.domkyrkaellersamlingskyrka av
till-intestiftelselagenibestämmelsernaflestadeinförandelagenstycket är
harbetänkandetilöpandedenrättsbildningar. För textenpå dessaämpliga

kyrkostiñelser.beteckningenvi valt
tidföljande. äldreIsammanfattas enligtkanbakgrundenhistoriskaDen

ellerinnehakunderättssubjektförsamlingeninteansågs ett eget somsom
under dennaegendomKyrkobyggnader ochegendom.förvärva somannan

bildadärförunderhåll hardesskyrkan för etttill ansettstid hade donerats
domkyrkomakyrkorna ochäldrerättssubjekt. Destiñelseliknandeeget

sidande vidvanligtocksåfastigheter.antal Det attärinnehar avett stort
erhållitskapitaltillgångar,harfastigheteroch andrakyrkobyggnad som

finneregendomsinnehavetfastighet. Detförsäljning störstavidt.ex. av en
Blekinge,landskapendanskatidigarei dekyrkostiñelsemahosman

reduktiondenberördesintedärSkåne, eftersomHalland och avavman
efterlandetdelari övrigaskeddetillkyrkoegendom staten avsom

och 130-138.122-1261992:9SOU1500-taletreformationen på s.
Lundsegendomsinnehavetdet ärharkyrkostiñelse störstaDen som

stifielsebildningenexisterandeäldstaden ännudomkyrka, sagts varasom
sammanlagtfastigheter mednärvarandeförinnehar etti landet. Den

på mkr.kapitaltillgångar 30 Dessaochmkr.påtaxeringsvärde 75 caca
Avkastningenmkr.bruttoavkastning på 10årligtillgångar cager en

underhåll täckerdomkyrkobyggnadens ochuteslutande tillanvänds
domkyrkan,från SOUinhämtade ävenuppgiñemaför dettakostnaden se

175-177.1992:9 s.
tidskattskyldiga långsedaninskränktvaritharKyrkostiftelsema

skattskyldiga till kommunaldelagstiftningårstillbaka. Enligt 1942 var
in-rörelse till statligochfastighet samtför inkomstinkomstskatt av

gälldebestämmelserenligtrörelseinkomstkomstskatt för samma somav
skattskyldighetmedordningennuvarandeför stiftelser i allmänhet. Den

infördes årrörelseinkomsterochfastighets-förtill statlig inkomstskatt
juridiskabeskattningenkommunaladensamband medi1985 att av

avskaffades.personer

överväganden25.2.2

denhöruppmärksammaskallenligt direktivenviTill de förhållanden som
iinstitutionerkyrkligaför vissainträffakundeskatteskärpning som

juridiskataxeringenkommunalamed densamband personeratt av
institutionerf..och 194 De151-152198485:70slopades jfr s.prop.

kyrkostiñelsema. Förejustförsta handdirektiven iiåsyftas ärsom
endastfastighetsinkomsterkyrkostiftelsemasbeskattadesomläggningen

efteroch30genomsnittlig skattesatsefter procentkommunalt aven
emel-skärpning harDennastatligt efter 40omläggningen endast procent.

skattereformårs1990elimineratsväsentligtlertid i allt somgenom
28numerabestämdes till 30statliga skattesatsen procentdeninnebar att
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procent. i direktivenDen berörda frågan har därmed förlorat sin
aktualitet.

När det gäller den principiellt viktigare frågan omfattningenom av
kyrkostiftelsemas skattebefrielse och villkoren för denna kompliceras läget

den övergripande fråganatt Svenska kyrkans framtida ställningav iom
Förhållande till föremål förär överväganden istaten ordning. Vidannan

eventuellt framtida skiljandeett kyrkan från måstestatenav taman
ställning till antal frågor den kyrkligaett egendomen,rör bland demsom
frågan hur de kyrkliga och kyrkostiftelsema skall beskattas.om organen
Den s.k. BRK-utredningen har i sitt slutbetänkande SOU 1992:9
Ekonomi och i kyrkan bl.a.rätt gjort olika beräkningar skattekon-av
sekvenserna för Svenska kyrkan vid förändrade relationer med staten
skattekonsekvensema för olika associationsforrner, betänkandettre se s.
443-463. Frågan förvaltningen den kyrkliga egendomen harom av senare
behandlats Kyrkoberedningen, förslag i sina båda betänkan-avgettav som
den SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor och SOU 1994:42 Staten och
trossamfunden. Utredningarnas förslag föremål för fortsattaär över-
väganden i Civildepartementet.

Den pågående kommeröversynen således, den resulterar i attom
Svenska kyrkan skall skiljas från anledning istaten, att grundenattge

de kyrkliga institutionemasompröva däribland kanske också kyrkostif--
telsemas skatterättsliga ställning. Vi har naturligtvis inte möjlighet att-
vid utformningen våra förslag hänsyn till eventuella förändringarta iav
relationen mellan kyrkan och Vi har därför intestaten. valannat än att
basera våra förslag dagens förhållanden.

Kyrkostiftelsema skall använda avkastningen på sina tillgångar för
underhåll kyrkobyggnadema, ofta byggnader kulturhistorisktav stortav
värde. Det uppenbartär de i denna verksamhetatt tillgodoser ett
allmänintresse. Avkastningen kan härröra från såväl fastigheter andrasom
tillgångar. vissa fallI det gäller bl.a. Lunds domkyrka avkastningenär- -tillräcklig for täcka utgifterna föratt byggnadsunderhållet, i andra fall
behövs tillskott från församlingen eller bådaI fallen kanstaten. den
nuvarande partiella skattebefrielsen ha betydelse för den enskilda
stiftelsens möjligheter fullfölja ändamålet.att

Vi har denna bakgrund inte funnitmot det motiverat någonövervägaatt
inskränkning i kyrkostiftelsemas nuvarande skattefrihet. Frågan är snarare

skattebefrielsen, i dag omfattar endast löpandeom kapitalavkastningsom
och realisationsvinster, bör utvidgas till omfatta också övrigaatt
inkomster. intresseAv i första hand kyrkostiftelsemasär fastighetsinkom-
ster.

Som framgått redogörelsen för gällande Svenska kyrkansrättav är
olika såväl de centrala församlingarorgan mfl. enligtorganen som- -7 § 3 SIL befriade från skatt på alla inkomster.mom. Inkomster som
härrör från de fastigheter de kyrkligaägs behandlassom av organen
således förmånligt de inkomsterän härrör från kyrkostiftelsemasmer som
fastigheter. Denna skillnad knappast sakligtär motiverad. Att egendom

fram till 1800-talets första hälft tillfördes församlingarnasom behandlas
självägande förmögenhetsbildningar stiñelsekaraktärsom medanav
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förmögenhetförsamlingensingå itillförtsegendom senare ansessom
förrelevanssaknafårförhållandenhistoriskapåberor ansessom

kyrkostiftel-tillhänsynoch medbakgrunddennabeskattningsfrågan. Mot
kyrkostiftelsemaviändamålkyrkligatill attbundenhet rent ansersemas

för allaskattskyldighetfrånbefriasbörförsamlingarnabl.a.likhet medi
bli myckettordeåtgärdsådangrundpåSkattebortfalletinkomster. enav

undersubjektenkyrkligadebetaladeERK-utredningenEnligtbegränsat.
helanästanfastighetsinkomsterpåmkr i skattsammanlagt 1,3år 1990 ca
453-1992:9vidare SOUdomkyrka;Lundshärrörde frånbeloppet s.se

454
kyrkostiftel-förskattefrihetenföreslår visagdamed detenlighet attl

någonfinns inteinkomster. Detslagsomfatta allatillutvidgas attsema
Verksamhetsinriktningbeträffandevillkorsärskildauppställaanledning att

föreliggafårvillkorsådanaeftersom detoch fullföljd, även utan anses
utsträckningerforderligikyrkostiftelsemaförgarantiertillräckliga att

ändamål.fullföljer sitt

Hushållningssällskap25.3

bakgrundoch derasreglerNuvarande25.3.1

varje län.princip iii landet,hushållningssällskap ettfinns 25Det
dåvarandeellerregeringenfastställdastadgarharsällskapSamtliga avav

fastställaregeringenbemyndigandehade attLantbruksstyrelsen, avsom
stadgar.

helt klart. Deintehushållningssällskapen har ärrättslig ställningVilken
föreningarideellahellerknappaststiftelser ochinteär somatt somanse

hushållningssällska-de olikaBakomdem ganskakan ståde nära.även om
Hushållningssällskapenenskilda.flestaintressenter, deflertalstår ettpen

kommunaltochVar ärmedlemmar.000har i dag 94 somenca
där handet läninom ärbli medlem i sällskapetkanröstberättigad

kyrkobokförd.
offentligrättslighushållningssällskapenUrsprungligen hade närmast en
upplysning tillrådgivning ochverksamheten, främstställning och

anslag. Närstatligamedhuvudsakligenfinansieradeslantbrukare,
1967:74bl.a.år seorganiserades 1967 toglantbruksnänmdema prop.om

rådgivningsverksamheten.finansieradestatliga medelmeddende över
omorganisationen rättfick i samband med attHushållningssällskapen

Lantbruksstyrelsenställning medoffentligrättsligabehålla sin statenav
organisa-väljaockså möjlighethadesällskapenstadgarfastställda attmen

dockföredrogSamtligafristående fråntionsformer staten.var mersom
sigfick sökaorganisationsfonnen. Deoffentligrättsligabeskrivnaden nya

lantbruksnärnndemamellankontaktorganfungerauppgifter, bl.a. att som
delendrogsomorganisationenmed störresambandoch näringsutövama. I

statsunderstöd in.hushållningssällskapensav
varjeperiod dåföljdeomorganisationen 1967beskrivnaEfter den en

denefterverksamhetenhushållningssällskap försökteenskilt nyaanpassa
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situationen med reducerat statligt stöd. Efterhand har verksamheten
stabiliserats och till behoven i de enskilda länen och tillgängligaanpassats
ekonomiska resurser.

De 25 hushållningssällskapen har i dag l 200 anställda och bedriverca
omfattande verksamhet. Deras viktigaste arbetsuppgifter f.n. fältför-ären

söksverksamhet, utvecklingsprojekt, rådgivning i bl.a. trädgårds- och
jordbruksfrågor, konsumentinfonnation, utgivande tidskrifter samtav egna
kurser, studieresor och lokala utställningar drivande försöksgårdarsamt av
och kursgårdar. Några hushållningssällskap driver inrättningar djur-somi
sjukhus, frökontrollanstalter och fiskodlingsanstalter. inneharDe fastig-
heter bedriver också näringsverksamhet i formsamt rörelse. De harav
också betydande kapital placerat i aktier och andra kapitaltillgångar.ett
Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, avkastning fråntaxor,
fonder, projektanslag från bl.a. kommuner begränsatsamt ett stats-
understöd. En del verksamheten, den enskilda rådgivningen,t.ex.av som
har kommersiell inriktning och finansieras i sin helhet arvoden tasav som

beställaren. Andra delar verksamhetenut ideell karaktär.ärav av av mer
Det gäller den s.k. allmänna rådgivningen därt.ex. enskilda jord-senare
brukare, egnahemsägare och andra kan få allmänna råd odling ochom
trädgårdsskötsel. gällerDet också för de försöksodlingar och försöks-
gårdar hushållningssällskapen bedriver. delarDessa verksamhetensom av
finansieras med avkastningen fonder, medlemsavgifter och överskottav
från övrig verksamhet. skatteförmånerDe hushållningssällskapen har i
gällande torde ha haft betydelse på deträtt den skattefria avkast-sättet att
ningen från fonderna har finansierat de ideella delarna verksamheten,av
dvs. de delar inte varit direkt avgiftsñnansierade.som

Hushållningssällskapens organisation har ökat i omfattning under senare
är. Efterhand insatser lantbruksnänmdema harstatens minskatsom genom
har det från medlemmar och allmänhet ställts ökade krav på sällskapen.
Detta gäller särskilt för den allmänna rådgivningen, inte kansom
finansieras taxor.genom

Hushållningssällskapen i gällande befriade frånär skattskyldigheträtt
enligt 7 § 6 SIL i omfattning kyrkostiftelser ochmom. samma som
stiftelser i allmänhet, dvs. för inkomster inte hänför sig till innehavsom

fastighet eller rörelse. villkorEtt har ställts för skattebefrielsen,av upp
nämligen hushållningssällskapet skall haatt stadgar har fastställtssom av
regeringen eller myndighet regeringen bestämmer. Som framgåttav som

uppfyller samtliga sällskap detta krav. Hushållningssällskapen harovan
varit inskränkt skattskyldiga sedan lång tid tillbaka. Tidigare redan före-
1942 års lagstiftning de skattskyldiga endast till kommunal inkomst-var-
skatt för inkomst fastighet och rörelse enligt bestämmelseav samma som
gällde för bl.a. kommuner. Villkoret för skattebefrielse de skulle haatt-

regeringen eller myndighet fastställda stadgar infördes i sambandav av -
med den beskrivna omorganisationen år Någon1967. ändring iannan
skattereglema gjordes inte då. Den nuvarande omfattningen skattebefri-av
elsen fick hushållningssällskapen år 1985 den kommunalanär beskatt-
ningen juridiska avskaffades.av personer
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överväganden25.3.2

hushållningssällskapenskompletterarredogörelsenframgåttSom ovanav
verksamhetochrådgivnings-delar deni vissaverksamheter somannan

Säll-länsstyrelserna.vidlantbmksenhetemabl.a.bedrivs staten genomav
för vissalandstingochkommunerstöd frånocksåerhållerskapen staten,

stödetsammanlagdauppgick detår 1991Underverksamheten.delar av
mkr.till 33,7 Motfrån det allmännahushållningssällskapsamtligatill ca

hushållningssällskapenlåtaalltjämtskälfinnasbakgrund kan detdenna att
sinbör dock iverksamhetenkommersiellaskattelätmader. Denvissafå
tillföreslårViområdet.skattefria rättenutanför det atthelhet hållas

realisationsvinsteravkastning ochlöpandetillskattebefrielse begränsas
förhållande tillnäringsverksamhet. Iegentligtillinte hörtillgångar som

pårealisationsvinsterändringendeninnebär detta attgällande rätt
skall be-fastigheterfrämstnäringsverksamheti egentligtillgångar --

villkorsärskildaställaerforderligtinteskattas. Det att uppsynes
stadgarnaVerksamhetsinriktning. påKravenfullföljd och attbeträffande

regeringenmyndighetellerregeringenfastställasskall somavav
kvarstå.bestämmer bör





2511995:63SOU

Övriga frågormateriellaVI

fastigheterBeskattning26 av

Inledning26. 1

skattskyldiga stiftelser-de begränsati daghuvudregel gällerSom ävenatt
katalogsubjekten och kyrkostiftelsemaföreningarnaoch ideella samtna

fastigheten detfastighetsinkomster. Omsinaskattskyldiga för ärär av
i huvudsak småhus och hyreshusenligtskattepliktig LSFslag den äratt -

fastighetsskatt.skyldig betalaocksåär ägaren att-
regler innebäremellertidSIL och LSF finnsI attett system somav

katalogsubjekt och kyrkostiftelser underbl.a. stiftelser, ideella föreningar,
fastighetsinkomster och frånfrån skattvissa förutsättningar befrias

undantag nedan angåendemed visstfastighetsskatt. reglerDessa tar se-
utgångspunkt i de bestämmelser i kap.3de ideella föreningarna sin-

skattepliktfastigheter från vid fastighet-vissa2-4 undantarFTL som
tillfastigheterna hör följande kategori-staxeringen. i undantagnaDe FTL

er:
FTL,kap. §a specialbyggnader 3 2

fastighetanläggningar på används for vissb byggnader, mark och som
kap. FTL,vård, 3 3 §omsorgsverksamhet m.m.

skattskyldiga stiftelserc och ideellafastigheter begränsatägssom av
föreningar institutioner och används i derasdessavissa andrasamt av

3 kap.verksamhet såsom sådana § FTL.4
i första handbefrielse från inkomstskatt återfinnsBestämmelserna om

reglerasförsta och andra styckenai § 7 SIL. I7 momentetmom. av
under a och b.skattebefrielsen för sådana fastigheterägare av som avses

stiftelser,förgenerella gäller således såvälbestämmelser ochDessa är
ideella föreningar m.fl. för andra kategorier Iägare. momentetssom av

for fastighetertredje finns föreskrifter skattebefrielsestycke ägare avom
Föreskrifterna omfattar alla de i kap. 4 §under c. 3 FTLsom avses

institutionerna ideella föreningarna.uppräknade deutom
föreningarna finns befrielse från skattde ideella särskilda reglerFör om

på i innehåller motsvarighetfastighetsinkomster §7 5 SIL. De enmom.
till tredje stycket omfattande till§ SIL med7 7 rättmom. men en mer-
skattefrihet föreskrifter medger skattefrihetdessutom närsamt som-
fastighetsinkomsten till huvudsaklig del härrör från verksamhet harsom

kvalificerade ändamål ellernaturlig anknytning till föreningens utgör en
hävdvunnen ñnansieringskälla.
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fastighetsskattFrån statlig enligt förstaundantas § stycket allal LSF
inte fastighetstaxeringen.fastigheter skattepliktiga vid betyderDetärsom

omfattarbefrielsen alla de kategorier fastigheter underatt angettsav som
a c ovan.-

Redan det sagda torde framgå relativt kompliceratäratt systemetav
och inte enhetligt. komplexitetdessutom Intrycket och bristandeav
enhetlighet förstärks på hur villkoren för skattebefri-när närmareman ser
else utformade och hur det skattefria området för olikaär avgränsats
ägarkategorier.

avsnitt har vi tagit ställning till vissa huvudprinciper förl 9.3.2 den
framtida behandlingen stiñelsemas och de ideella föreningarnas fastig-av
hetsinnehav. Vår uppgift precisera villkoren för skattebefrielsenär attnu

för denna. Vi får tillfälle samtidigtoch gränserna omprövaattange
konstruktion och den författningstekniska regleringen. Somsystemets en

våra fortsatta förstbakgrund till överväganden lämnar utförligen mer
innehålletredogörelse för i regler. kommer framgånuvarande Som att av

det följande har användningen fastighet ofta avgörande betydelseav en en
för hur den skall behandlas såväl vid fastighetstaxeringen och därmed vid

fastighetsskatt vid inkomstbeskattningen. användningDenuttaget av som
verksamheteller kan medföra fastighet undantas frånattsom en

fastighetstaxeringenskatteplikt vid och från inkomstbeskattning kallar
i fortsättningen kvalificerad. Det undantagslöst frågaär nästan om
verksamhet främjar just sådana ändamål hittills i betänkandetsom som
kallat kvalificerade forskning, utbildning för stiftelsemas ochm.m.
allmännyttig verksamhet i allmänhet för föreningarnas del.

skattebefrielse26.2 Gällande regler för vissaom
fastighetsinkomster

Specialbyggnader och fastigheter används för vårdsom m.m.

Byggnader skall indelas i byggnadstyper vid fastighetstaxeringen 2 kap.
FTL. byggnad kan indelasl § En småhus, hyreshus, ekonomibygg-som

nad, industribyggnad, specialbyggnad eller övrig byggnad. special-Med
byggnad byggnad används sådant densättett attavses en som
klassificeras vårdbyggnad, bad-, och idrottsanläggning,t.ex. sport-som
skolbyggnad, kulturbyggnad och ecklesiastikbyggnad kap.2 2 § FTL.
Byggnadstypen skall bestämmas med hänsyn bl.a. till det den tillsätt
övervägande del används på kap.2 3 § FTL. innebärDet att om en
byggnad används till både vanlig uthyrning och undervisning skallt.ex.
den indelas specialbyggnad den till övervägande del nonnaltsom om mer

halva byggnadsytan används för undervisning.än
En specialbyggnad, färdigställd eller under uppförande, tomtmarksamt

och övrig mark hör till byggnaden enligt kap.3 2 § FTL undan-ärsom
från skatteplikt vid fastighetstaxeringen.tagna
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enligtspecialbyggnad tillhörande § 7med mark 7En ärägare av en
för inkomstbefriad från skattskyldighetförsta stycket SIL avmom.

sådan användninginkomst härrör frånden månfastigheten i ägarens en
indelas special-kap. skallbyggnaden enligt 2 2 § FTLgör att somsom

distributionsbyggnad ellerkommunikationsbyggnad,intebyggnad dock
special-förekommer detreningsanläggning. berörtsSom att enovan

används kvalificeradför det ändamål denbyggnad både gör somsom
ändamål. Begränsningen i den månför någotspecialbyggnad och annat

fall blir skattskyldig för inkomsti sådantmedför fastighetsägaren ettatt
användning inte kvalificerad.från denhärrör ärsomsom

från skattspecialbyggnad skall befriasFör ägarenatt av en
medförmåste han själv bedriva den verksamhetinkomsten denna somav

RÅ ref. hadefastigheten specialbyggnad. 1991 36indelas I ägarenatt som
själv bedrivit verksamhetentill specialbyggnad skolbyggnad inte utanen

skola. blevfastigheten till för användas Hanhyrt kommunen attut som
beskattad för hyresinkomsten.

ekonomibyggnad,i vissa fall åkermark,Enligt kap. undantas3 3 § FTL
skogsimpediment övrig mark markan-skogsmark, ochbetesmark, samt

vid fastighetstaxeringen.fastighet från skattepliktläggning hör tillsom en
för sådantill övervägande del användsförutsättning fastighetenEn är att

vårdbyggnad eller förvård omsorgsverksamhet bedrivs ieller som
Ägarenvid skola. tillundervisning forskning bedrivseller en ensom

andra stycket på motsvarandesådan fastighet enligt SIL7 § 7är mom.
befriad från skattskyldighet förgäller för specialbyggnadersätt som

inkomstinkomst fastigheten den mån härrör från sådani ägarensav
användning i 3 kap. 3 § FTL.egendom och avsessom

verksamhetenFastighet den ideellaanvänd i

Enligt tomtmark ochbyggnad övrig markkap. 4 §3 FTL är samt somen
byggnaden markanläggning till fastigheten undan-till hörhör samt som

fastigheten taxerings-från skatteplikt, utgör typtagna avom en annan
institutionerlantbruksenhet och den följandenågonenhet än ägsom av av

sådanatill övervägande del används i derasoch verksamhet som

ideella föreningarkyrkor, barmhärtighetsinrättningar, stiftelser1 och
i § och 67 5 SlL,som avses mom.

akademier, Nobelstiñelsen, Stiftelsen Hammarskjölds Minnes-2 Dag
farmacinsfond, Apotekarsocietetens stiftelse främjandeför av

stiftelsenutveckling Sveriges sjömanshus,m.m.,
samarbetsorgan försådana studerandesammanslutningar och3

SIL,studerandesammanslutningar i §7 4nämns mom.som
beskickningar.främmande makts4

i kap. enligt §sådan fastighet 4 § FTL 7En 3 ärägare en som avsesav
inkomsttredje befriad från skattskyldighet förstycket SIL7 avmom.
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fastigheten den mån den används för ändamåli i kap.3 4 §som avses
FTL. ideella föreningarFör gäller dock särskilda regler se nedan.

Som exempel på tillämpningen kap.3 4 § FTL och 7 § 7av mom.
tredje stycket kanSIL fastighet, stiftelsenämnas att ägsen som av en
med syfte hjälpverksamhet bland behövandeutöva och tillatt över-
vägande del används till upplåta billiga bostäder till behövande, kanatt
bli undantagen från skatteplikt enligt kap.3 4 § FTL. Stiftelsen blir
därmed enligt 7 § 7 tredje stycket SIL befriad från skattskyldighetmom.

inkomstför fastigheten till den del inkomsten härrör från nämnda slagsav
upplåtelsen däremot fastighetenOm till övervägande del mer hälftenän
används på hyrs marknadsmässiga villkorsätt blirannat t.ex. ut- -
fastigheten skattepliktig enligt stiftelsenFTL och skattskyldig för hela
fastighetsinkomsten.

börDet framhållas de olika bestämmelserna i kap.3 FTLatt om
undantag från skatteplikt i viss mån överlappande. Som exempel kanär

det fallet skattebefriadnämnas stiftelse fastighet i vilkenatt ägeren en
den bedriver utbildningsverksamhet. Fastigheten i fråga torde kunna bli
undantagen från skatteplikt såväl enligt 3 kap. 2 § FTL såsom varande
skolbyggnad specialbyggnad enligt kap.3 4 § F såsomTL varandesom

fastighet använd i den kvalificerade verksamheten. stiftelserFör haren
detta dock i gällande liten praktisk betydelse eftersomrätt omfattningen

befrielsen från inkomst- och fastighetsskatt densamma vilkenärav oavsett
bestämmelserna tillämpas. heller förInte de ideella föreningarnaav som

uppkommer någon reell konflikt, eftersom specialreglema i §7 5 mom.
fårSIL ha företräde framför reglerna specialbyggnader i 7 § 7anses om

SIL.mom.

Särskilt ideella föreningars fastigheterom

ideellEn förening befriad från skattskyldighetär enligt 7 § första5 mom.
stycket för inkomstSIL hänför sig till innehav fastighetsom av en som
tillhör föreningen och har i kapanvänts 3sätt 4 §som som anges

dvs.FTL, till övervägande del har i verksamhetanväntssom som
föreningen bedriver sådan.som det falletI omfattar skattebefrielsen, till
skillnad vad gäller för bl.a. stiftelser i motsvarande fall,mot helasom
inkomsten fastigheten.av

ideellEn förenings fastighetsinkomst kan dessutom bli befriad från skatt
enligt de generella reglerna i 7 § 5 första stycket SIL skatte-mom. om
befrielse för ideella föreningars inkomster egentlig näringsverksamhet,av
nämligen fastighetsinkomsten till huvudsaklig del härrör frånom
verksamhet har naturlig anknytning till föreningens allmännyttigasom
ändamål eller hävd utnyttjats ñnansieringskälla för ideellt arbete.av som
Det sagda gäller således fastigheten det slagoavsett ärom av som avses

Äveni 3 kap. 2-4 FTL eller i avsedda fall omfattar skattebefri-nu
elsen hela fastighetsinkomsten.

ideellaDe föreningarnas skattskyldighet för inkomst hänför sig tillsom
innehav fastighet bedöms i första hand enligt de angivna bestäm-av nu
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intefastighetsinkomstförsta stycket SIL.melsema i § En7 5 sommom.
emellertidbeskattning enligt bestämmelserna kanfrån deundantagenär

föreningenfastighetsägare kan nämligenskattefri. andraändå Somvara
förstaåberopa i §för skattebefrielse bestämmelserna 7 7till stöd mom.

fastigheterspecialbyggnaderstyckenaoch andra SIL resp. somom
jfr 198081:61 29.för vårdanvänds prop. s.m.m.

fastighetsskattGällande regler26.3 om

till vissaskattFastighetsskatten ägarnaär tas utseparat som aven
fastställs skattemyndig-för fastighetsskattenfastigheter. Underlaget av

fristående frånskatten heltheten vid den årliga taxeringen ärmen
inkomstbeskattningen.

enligt defastighetsskatt skattepliktiga fastigheter 1 § LSFTill är
fastighetstaxeringen betecknas småhusenhet,fastigheter vid somsom

lantbruksenheten finns vadeller lantbruksenhet om dethyreshusenhet
eller tomtmark förfastighetstaxeringen betecknas småhusvid somsom

småhus.
fastigheterde året föreskatteplikt undantas enligt § LSFFrån 1 som

Skattepliktenvarit skattepliktiga enligt FTL. tilltaxeringsåret inte
skatteplikt vid fastighetstaxe-fastighetsskatt således reglernastyrs omav

föreningsägdaringen. sådana stiftelse- och fastig-betyder bl.a.Det att
Stiftelsens eller föreningensheter, till övervägande del ianväntssom

därför undantagnakvalificerade allmännyttiga verksamhet och ärresp.
från skattepliktiga till fastig-skatteplikt enligt kap FTL, inte3 4 § är
hetsskatt. Specialbyggnader sådana Rörvård använda fastigheteroch m.m.

vid fastighetstaxeringen enligt kap.från skatteplikt 3undantagnaärsom
skattepliktiga till fastighetsskatt.§ inte heller2 FTL3 § ärresp.

skatte-enligt LSF till denskattskyldig till fastighetsskatt 2 § ägarenär
pliktiga enligt kap. FTL skallfastigheten 5 §eller den 1 anses somsom

skattskyldigarättighetshavare. därmedvissa särskilt angivnaägare är
desamtliga kategorier skattepliktiga fastigheter ärägare oavsett omav av

inkomstskatte-skattskyldiga ellertill inkomstskatt inte. innebärDet att
förfastighetsskattbefriade stiftelser och ideella föreningar betalahar att

enligt skattepliktiga fastigheter.sina LSF
taxeringsvärde åretUnderlag för fastighetsskatten i regel fastighetensär

dock i principtaxeringsåret. det gäller hyreshusenheter räknasföre När
och mark förtaxeringsvärdet bostäderendast den del avserav som
enligt huvud-in i underlaget. Fastighetsskattenbostäder utgör numera

underlaget.i för varje beskattningsårregeln 3 § LSF 1,7 % av
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överväganden och förslag26.4

26.4.1 Inledning

avsnitt föreslagitsideella föreningar har i 9.3.2stiftelser ochFör att
intäkter egentligi likhet med andrafastighetsintäkterlöpande av-

skall beskattas. astighetsintäk-enligt huvudregeln Fnäringsverksamhet -
undantas från beskattning, nämligendock i vissa fall kunnaskall närtema
näringsverksamhet. sådant fallkvalificerad Ettanvändningen ärutgör att

villkor själva upplåtelsen kvalificeradupplåts på sådanafastigheten äratt
bostäder behövande.uthyrning till nedsatt hyra Ettt.ex. annatav
antingen i rörelsefastigheten användsexempel utgörär att en som

eller ideell verksamhet främjarnäringsverksamhet ikvalificerad somen
viktiga frågor återstår lösa beträffandeändamål. Någrakvalificerat attett

ställning till vad skall gällaVidare har viinkomstskatten. att ta som
materiella reglerna inkomst-fastighetsskatten och hur debeträffande om

isamordnas med reglerna FTL.och fastighetsskatt skall
katalogsubjekten har vi i kapitel 24 föreslagit deBeträffande att

namngivna subjektjuridiska och de enligtkategorier personer somav
befriade från skattskyldigheti katalogen skall förförslaget står kvar vara

fastighetsinkomst. totala skattefrihetall inkomst, således Sammaäven
kyrkostiftelsema,för medan det förslag iföreslås i kapitel 25 samma

hushållningssällskapen i stället innebär dessa sällskapkapitel rör attsom
skattskyldiga för alla inkomster egentlig näringsverksamhet.alltjämt är av

fall då skattebefrielse medges dispensVad slutligen beträffar de genom
dispensgivande myndigheten i sitt beslut kaninnebär vårt förslag denatt

fastighetsinkomster,visst inkomstslag, just skallbestämma ett t.ex.om
omfattas skattebefrielsen eller sagda betyder någraDet attav

beträffande inkomstbeskattningenytterligare överväganden inte behövs
kyrkostiftelsema, hushållningssällskapensåvitt katalogsubjekten,avser

eller dispenssubjekten. samtliga återstår dock ställning till frågorFör taatt
fastighetsskatten och samordningen med FTL.rörsom

den diskussionendet gäller dispositionen följande fastighets-När av om
följande framhållas. de olika kategorierbeskattningen bör Av av

fastigheter beskrivits i avsnitt intar specialbyggnader enligt26.2 3som
och de ekonomibyggnader i kap.kap. 2 FTL 3 3 §§ m.m. som avses

därför bestämmelserna dem -liksom desärställning, bl.a.FTL att omen
ianknytande skattefrihetsreglema första och andra styckena7 § 7 mom.

inte begränsade till någon viss ägarkategori. förenkla denSIL Förär att-
följandefortsatta framställningen har vi valt i de avsnittennärmastatt tre

fastighetsskatt och teknisk samordninginkomstskatt 26.4.2, 26.4.3om
från de fastigheter i kap. och26.4.4 bortse 3 2 3 FTL.som avses

i avsnittetberörs i stället kortfattat det avslutande 26.4.5.Dessa
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föreningarideellaför ochInkomstskattebefrielse stiftelser26.42

stiftelser och ideellaföregående bådeenligt detHuvudregeln är att
finnsfastighetsinkomster. Detskattskyldiga för sinaföreningar är

innebära.skattskyldighet kan Envad dennaerinraanledning häratt om
definitio-juridisk dödsbo enligtutomfastighet tillhör ärpersonensom

näringsfastighet. hyra ochalltid Uppburenstycketi första KL5 § ennen
intäkter närings-alltså beskattasskallsådana intäkterandra som av

ellersin fastighet heltanvänderjuridiskaverksamhet. denOm personen
skall någotskattepliktig,rörelseverksamhetdelvis i ärsomannanen
Fastighetenintäkt.intebrukandetdetförmånsvärde tas somuppegnaav

då iingår nämligenanvänds idenverksamhetoch den sammasom
i princip frambrukandet kommerdetoch värdetförvärvskälla egnaav

fastigheten däremotförvärvskällan. Användsöverskottetdel aven avsom
beskattade områdetutanför det enfallerändamålförägaren ett somav

skattebefri-på grundverksamhetideell verksamhet eller ärannansomen
till beskattningbrukandet normaltad, skall detvärdet tas somegnaav

kunna ske med stödbeskattning börsådanintäkt fastigheten en avav
anvisningarna till 22 §stycket KLfemtebestämmelsen i punkt l omav

jfr handledning för beskatt-RSV:stjänst;uttagsbeskattning vid uttag av
vid års taxering, del1995ning inkomst förmögenhetoch m.m.av

519.s.
stiftelsersåledes och ideellainnebärskattskyldighetHuvudregeln attom
vissahyresintälcter o.d. och i fall för värdetföreningar förskall beskattas

föreslagit fastighetsintäkter-föregåendeVi har i detbrukande. attegetav
sammanfattningen i avsnitt 26.4.1,framgåri omfattningden avna, som

konsekvensbeskattning. denna skatte-Enskall undantas frånkunna av
o.d. ellerhyresintäkter värdetvarkenbefrielse blir följaktligen egetatt av

brukande till beskattning.skall tas
skattebefrielse avsåg de fall där helaVåra förslag i avsnitt 9.3.2 om

till skattebefrielse. Vi för-fastigheten detanvänds rättsätt som ger
fall fastighetenbehandla de där endast tillbigick frågan hur skallman

kvalificerade förutsätt-verksamheten. Näranvänds för dendelviss
tvådetfall medge skattebefrielseför i dessa övervägs ärningarna att

måste ställning till:huvudfrågor tasom man

kvalificerad verksam-fastigheten skall användas fördelHur stor av-
medges, dvs.överhuvudtaget skall kunnaskattebefrielsehet för att

användningsgrad bör krävasvilken
hela inkomstenskall dåanvändningsgrad uppfyllt,påOm kravet är-
den kvalificera-frånendast den del härrörfastigheten eller somav

vilken omfattningdvs.från beskattning,de verksamheten undantas
skattebefrielsen habör

fastighet,i dagföreningar gällerstiftelser och ideellabådeFör att en
såsom sådanaverksamhetanvänds i derasövervägande deltillsom

undantagenverksamhet,ideelluteslutandehärmed torde ärnästan avses
kap. § FTL. Dettafastighetstaxeringen enligt 3 4från skatteplikt vid

9 l5ø0773
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innebär med andra ord det vid fastighetstaxeringen fordrasatt en an-
vändningsgrad 50 det gällerNär skattebefrielsensän procent.mer
omfattning i fall,avsedda skiljer sig reglerna för stiftelser och ideellanu
föreningar åt. Föreningarna befrias från inkomstskatt på hela inkomsten

fastigheten 7 § första5 stycket SIL medan skattebefrielsen förav mom.
stiñelsema omfattar bara den del inkomsten härrör från denav som
kvalificerade användningen 7 § 7 tredje stycket SIL. Antagmom.
exempelvis fastighet till 60 används på detatt procent sätten som avses
i 3 kap. 4 § FTL medan resterande 40 hyrs på vanligt Omprocent ut sätt.

Ägsfastigheten stiftelse, får denna betala skatt på hyresintäkten.ägs av en
den förening, blir hela fastighetsinkomsten skattefri.av en

ideella föreningarFör gäller dessutom de kan bli befriade frånatt
skattskyldighet för fastighetsinkomst på den grunden inkomsten härröratt
från användning i verksamhet har naturlig anknytning tillen som
föreningens allmännyttiga ändamål eller hävdvunnen finansie-utgör en
ringskälla. Skattefriheten omfattar också i sådana fall hela fastighetsin-
komsten kravet på användningsgrad högre: det fordrasär attmen
inkomsten till huvudsaklig del 80-85 härrörprocent från verksamhet

har naturlig anknytning till föreningens allmärmyttiga ändamål ellersom
hävdvunnen finansieringskälla.utgör en

dagensI regelsystem kan vi således urskilja olika kombinationertre av
krav på användningsgrad och omfattning skattebefrielse:av

krav på övervägande användning och skattefrihet för del av-
inkomsten gäller genomgående för stiftelsema,
krav på övervägande användning och skattefrihet för hela in--
komsten föreningsfastigheter omfattas kap.3 4 § FTL,som av
krav på huvudsaklig användning och skattefrihet för hela inkomsten-
föreningsfastigheter vilkas skattebefrielse grundas på att an-
vändningen har naturlig anknytning eller hävdvunnen finan-utgör
sieringskälla.

Det kan intresse hur dessa skillnader vuxit fram. Enligtattvara av se
äldre regler gjordes uppdelning de aktuella fastigheterna både viden av
fastighetstaxeringen och vid inkomsttaxeringen. delDen fastighetav en

användes på kvalificerat undantogs från skatteplikt vid fastig-sättettsom
hetstaxeringen och inkomst från den fastighetsdelen beskattadesägarens

Återståendeinte. del fastigheten blev däremot föremål för fastig-av
hetstaxering inkomstbeskattningoch i vanlig ordning. När FTL infördes
skedde övergång till nuvarande övervägandeprincip: fastigheten en
undantas från skatteplikt vid fastighetstaxeringen endast den tillom
övervägande del används för kvalificerad verksamhet. Vid inkomstbe-
skattningen behölls huvudregel den ordningen skattebefrielsenattsom
omfattade endast inkomst härrör från kvalificerad användning.som en
Genom den kort före infördaFTL lagstiftningen skattebefrielse förom
ideella föreningar hade emellertid praktiska skäl införts ordningav en

syftade till föreningarnas fastighetsinkomster skulle behandlas påattsom
enhetligt hela inkomsten fastighet skulleett sätt: antingenav en vara
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beskattning eller helt skattefri 197677 :135 85-86prop.underkastad s.
fastighetsinkom-skattebefrielse, således omfattade helaoch 92. För som

huvudsakligen, dvs. tilltill början fastigheten 80-85fordrades attsten, en
Risken för de reglernapå kvalificeratanvändes sätt. attettprocent, nya

fall vissaskatteskärpningar i delskulle medföra samtsammantaget en
medförde emellertid redan år 1980ordningenoklarheter i den att mannya

användningskravet för fas-övervägandeprincipen såvitt gälleråtergick till
Principenkap. se SkU 19798051.tigheter omfattas 3 4 § FTLavsom

användningskravet uppfylltskattebefrielsetotal övergavsärnärom
inte.emellertid

omfattningenanvändningskravet ochutfommingenden framtidaNär av
bör naturligtvis både de materiella ochskallskattebefrielsen övervägas,av

praktiska beaktas.de aspekterna
föranvändningen fastighetdetUtgångspunkten är är ettatt av en

frånmotiverar fastighetsinkomsten undantaskvalificerat ändamål attsom
användninghärrör frångäller inkomstbeskattning. Omvänt att som annan

beskattning. Med utgångspunkter bordedessai princip bör träffas av
särskilt del fastighet behand-så varje användutformas attsystemet av en

beskattning.från eller underkastadeslades för sig och antingen undantogs
synpunkt det därför motiverat ha lågt kravFrån materiell är att ettrent

kombination med endast partiell skattebefrielse.användningsgrad i en
emellertid i riktning. relativtpraktiska synpunktema pekar EttDe motsatt

i kombination med skattefrihet förhögt beträffande användningenkrav
hela inkomsten enklast tillämpa.är att

lösning beroendeframgår valet hurAv det sagda är vägeratt avav man
praktiska. Vidde materiella synpunktema de avvägningen kan detmot

finnas rådande förhållanden. ytterligare aspektskäl också beakta Enatt nu
intresset för stiftelser och ideellaenhetliga regler föreningar;haär attav

vi denna intehar föregående funnit aspekt bör tillmätasdock i det att
någon avsnitt 7.3.1.avgörande betydelse jfr

fastigheter gällerVad i dag, redanförst beträffar stiftelsernas som
framhållits, förinkomstskattebefrielse kan medges fastigheteratt som
omfattas detta ligger fastigheterna tillkap. 4 § FTL. I krav på3 attettav

del skall användas i kvalificerad verksamhet främst ellerövervägande en
kanske ideell verksamhet. förutsättning medgesuteslutande Under denna
skattebefrielse för del inkomsten värdetden kanske främst egetav av
brukande hänför Enligt vårsig till den kvalificerade användningen.som
mening kombination och partielldenna övervägandekravrepresenterar av

avvägning de praktiskaskattebefrielse rimlig mellan materiella ochdeen
anledningsynpunktema. Från materiell finns inte ställasynpunkt det att

användning praktiska skälenkrav på drygt 50 Destörre än procent.en
sidan så lågtalar å andra för inte tröskeln lägre. Vidsättaatt en pass

användningsgrad full skattebefrielse risk för50 medförprocentsom
materiellt otillfredsställande effekter. bli vanligaResultatet kan att
hyresintäkter träffasoch andra intäkter principiellt bör skattsom av
kommer inte omfattning. Vadundgå beskattning i obetydligatt en nu

gäller inte fastigheter i nuvarande 3 kap. § FTLbara de 4sagts som avses
före-ytterligare fastigheter enligt våra förslag i detdeutan även som
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gående kan omfattas skattebefrielse därför användningen skallattav
betraktas kvalificerad näringsverksamhet. Vi förordar kombinatio-attsom

övervägandekrav och partiell skattebefrielse tillämpas genomgåen-nen av
förde stiftelsemas del.

det härefter gäller de ideellaNär föreningarnas fastighetsinnehav är
förhållandena komplicerade och ställningstagandet svårare.mer

Vad först beträffar de föreningsfastigheter påanvänds det sättsom som
i kap. främst eller ideell3 4 § FTL uteslutande i verksamhet,avses

innebär nuvarande regler, redan krav på övervägandenämnts, att ettsom
användning för den kvalificerade verksamheten har kombinerats fullmed
skattefrihet användningskravet uppfyllt. torde i och förDet signär är
knappast särskilt vanligt föreningarna i någon betydandeattvara om-
fattning använder de avsedda fastigheterna för kommersiell uthyrningnu
eller liknande ändamål. Uppgifter fått från föreningarna visar docksom

finns föreningardet med betydande fastighetsinnehav och medatt stora
inkomster från uthyrning eller användning inte kvalificerad.ärannan som
Från materiell synpunkt intedet motiverat undanta dessa inkomsterär att
från beskattning. själva verketI sådan skattebefrielse klartutgör etten
brott de principer i övrigt ligger till förgrund avgränsningenmot som av
det skattefria området för stiftelser föreningar.och ideella lagstiftarenNär
år 1977 praktiska skäl ändå valde befria föreningarnas helaattav
fastighetsinkomst från skatt, utgångspunkten skattefrihet skulleattvar
inträda först fastigheten till huvudsaklig del, dvs. till 80-85när procent,
användes för kvalificerad verksamhet. Genom riksdagens beslut år 1980

påsänka kravet användningsgrad till drygt 50 övervägan-att procent
deprincipen, principbrottetblev markant. Enligt vår mening deharmera
praktiska och andra skäl ligger bakom nuvarande ordning intesom en
sådan tyngd de det försvarligt från beskattninggör undanta deatt att
inkomster -ibland kanske betydande inkomster härrör från rentsom en-
kommersiell fastighetsanvändning. Eftersom övervägandeprincipen i övri
tillämpas genomgående vid fastighetsbeskattningen, föreslårnästan att
kravet på övervägande användning för kvalificerat ändamål behålls för de

aktuella fastigheterna och detta krav kombineras med regelattnu en som
begränsar skattefriheten till den del fastighetsinkomsten härrörav som
från kvalificerad användning.

Återstår så de föreningsfastigheter används i kvalificeradsom annan
verksamhet, i första hand sådan egentlig näringsverksamhet harsom
naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller finan-utgör
sieringskälla visst slag dvs. sådan verksamhet vi medav som en gemen-

beteckning kallar kvalificerad näringsverksamhet. Som i detnämntssam
föregående behandlingen dessa fastigheter i dag mindreär förmånligav

behandlingen de fastigheter omfattas kap.än 3 4 § FTL. Förav som av
skattebefrielse fordras nämligen fastigheten till huvudsaklig del, dvs.att
till 80-85 används i den kvalificerade verksamheten. svårtDetprocent, är

det finns tillräckliga skäl i de aktuellaatt att hänseendenaattse nu
tillämpa olika regler för de fastigheter omfattas 3 kap. 4 § FTLsom av
och de fastigheter föranvänds i eller verksamhet med naturligsom en an-
knytning till det allmärmyttiga ändamålet. Till detta kommer idetatt
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gäller idrottsföreningamas fastigheter tordemånga fall detnärt.ex. --
omöjligt i den praktiska tillämpningen upprätthållai det närmaste attvara

användningsområdena. Med hänsyn till vårtklar mellan de olikagränsen
ställningstagande beträffande de fastigheter omfattas kap.3 4 §avsom

beträffande fastigheternavi därför de behandladeförordarFTL även nu
skattebefrielse medges redan fastigheten till övervägande delnäratt

sidankvalificerade verksamheten å andra skattefri-används i den attmen
frånendast den del inkomsten härrör dennaheten omfattar av som

användning.
följande.i avsnitt kan sammanfattas enligt FörVåra förslag detta att en

skall befrias från skattskyldighetstiftelse eller ideell förening kunnaen
fastigheten till övervägande delför fastighetsinkomst fordras atten

i första används i elleranvänds på kvalificerat, dvs. handsätt ärett som
för kvalificerad näringsverksamhet eller i ideell verksamheten som

förfrämjar kvalificerade ändamål. detta villkor väl uppfyllt gällerNär är
både ideella föreningarna skattebefrielse medges förstiftelsema och de att

frånden bara för den del inkomsten härrör dendel men av som--
användningen.kvalificerade

26.4.3 Fastighetsskatt

Objekt fastighetsskatten sådana fastigheter skattepliktiga vidför är ärsom
fastighetstaxeringen och såvitt i första hand intresse, vidärsom, nu av
denna småhusenheter eller hyreshusenheter. beskattnings-betecknas Isom

taxeringsvärdetunderlaget inräknas i princip den del av som avser
bostäder till fastighetstaxeringenoch mark för bostäder. Kopplingen
innebär genomgående tillämpas: fastighetövervägandekravatt ett en
undantas från fastighetsskatt endast under förutsättningskatteplikt till att
den till i kvalificerad verksamhet.övervägande del används en

Som tidigare iframgått också nuvarande regler SlL befrielse frånär om
inkomstskatt för fastighetsinkomster till del till regler.knutna FTL:sstor

kopplingen till fastighetstaxeringen medför det i dagDen attgemensamma
inkomstbeskattningföreligger ganska överensstämmelse mellanstoren

fastighetsskatt på det undantagen frånfastighetoch sättet att ären som
Någonden formen skatt också från andra.undantagen denärena av

skattskyldighetfullständig överensstämmelse det dock inte frågaär om.
frihet från kan föreliggatill inkomstskatt i förening med fastighetsskatt

Ävenspecialbyggnader avsnitt 26.4.5.beträffande de berörs im.m. som
möjlig-gäller fastigheter omfattas kap. kandet 3 4 § FTLnär som av

möjligheterna tillheterna till undantag från fastighetsskatt större änvara
befrielse inkomstskatt förhållandetfrån jfr nedan avsnitt angående26.4.4
mellan kap. och skattefrihetsreglema i ytterligare3 4 § FTL SlL. Ett

deexempel på bristande överensstämmelse erbjuder de fastigheter som
ideella föreningarna kvalificerad sådananvänder i verksamhet änen annan

i kap. beträffande dessa fastigheter kan skattefrihe-3 4 § FTL;som avses
friheten från fastighetsskatt.vid inkomstbeskattningen gå längre änten

dentilläggas såvitt fastighetsskatt inte tillämparDet bör att avserman
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skattebefrielse förekomma inkomstbeskatt-form partiell kan vidav som
förningen. fastighet uppfyller kraven förrnånsbehandling,Om välen

undantas den i sin helhet från fastighetsskatt.
vid utformningenFrågan det finns anledning reglerär attom av nya

bådaeftersträva ökad grad anpassning mellan de Om detsystemen.aven
beträffande viss fastighet småhusenhet eller hyreshusenhet med bostä-en

motiverader föreligger sådana omständigheter fastighetenansetts attsom
undantas från den formen beskattning, kunde det tyckas naturligtena av

omständigheter medföra fastighetenutgå från böratt attatt samma
undantas också från den andra formen skatt. själva verketI ärav

inteemellertid sådan slutsats alltid befogad. Fastighetsskatten har ien
huvudsak karaktären objektskatt, medan skyldigheten in-betalaattav
komstskatt i högre grad bestäms med hänsyn till olika förhållanden som

anknytning till det enskilda skattesubjektets situation. skillnadhar Denna
verka i olika riktningar. kan befogat i vissa situationerkan Det attvara

efterbestämma skyldigheten betala fastighetsskatt schablonmässigaatt
vidgrunder för skattebefrielse inkomstbe-änstörre utrymmesom ger

skattningen. kan å andra sidan i vissa fall så subjektivaDet attvara
förhållanden, motivera fastighetsägare befrias frånatt ensom anses
inkomstskatt, inte det de bör påverka skyldighetenslag betalaär att attav
fastighetsskatt.

denna bakgrund övergår vi till frågan hurMot de olika här aktuella
ågarkategoriemas fastigheter i fortsättningen bör behandlas såvitt avser
fastighetsskatt.

Vad ideella föreningarnasgäller stiftelsernas och de fastighetsinnehav
har vi beträffande inkomstskatten förordat viss utvidgning deten av
skattefria området samtidigt föreslagit kravetoch för skattebefrielseatt
genomgående skall fastigheten till delövervägande används iattvara
kvalificerad verksamhet. V1 kan inte det i fråga fastighetsskattenattse om

från skattfinns anledning bestämma det undantagna området påatt annat
vid inkomstbeskattningen eller frångå det redan i dag tillämpa-sätt än att

de övervägandekravet. Vår slutsats beträffande stiñelsemas före-och
ningarnas fastigheterfastigheter således de sådanär äratt typsom av en

de kan för fastighetsskattobjekt småhusenheter eller hyres-utgöraatt
husenheter med bostäder kvalificerade för inkomstskat-ärmen som
tebefrielse också från fastighetsskatt.undantas detta tekniskt skallHur rent
åstadkommas diskuteras i avsnitt 26.4.4.

Vad härefter beträffar katalogsubjektens och kyrkostiftelsernas
fastigheter gäller i dag uppräkningen ägarkategorier i 3 kap. 4 §att av

omfattarFTL fåtal katalogsubjekt och dessutom kyrkostiftelsema. Deett
uppräknade fastigheter de uppfyller övervägandekravet,ägarnas är, om
undantagna från fastighetsskatt och åtminstone partiellt befriade från
inkomstskatt. flertaldet katalogsubjekten inte finns med iFör av som
uppräkningen i kap. § gäller däremot inga särskilda3 4 FTL undantag
från inkomst- eller fastighetsskatt vi bortser tillsvidare från de special-
byggnader berörs i avsnitt 26.4.5.somm.m.

Våra förslag i kapitel kyrkostiftelsema24 och innebär och de25 att
subjekt står kvar i katalogen skall helt befrias från inkomstskatt. Motsom
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frågabakgrund har vi till vad bör idenna ställning gällataatt omsom
subjekt.fastighetsskatt för de fastigheter dessa kategorierägs av avsom

itill början konstatera det knappast finns anledningVi kan attatten
fortsättningen skillnad olika kvarstående katalogsubjekten.mellan degöra
Beträffande kyrkostiñelsema och samtliga kvarstående katalogsubjekt är
huvudfrågan därför den totala befrielsen från inkomstskatt skall haom en

beträffande fastighetsskatten.motsvarighet berörts det inteSom ärnyss
fullständig mellan skatteforrnemagivet överensstämmelse de bådaatt en

vi befrielseeftersträvas. skål motivera total frånbör De ansettsom en
för medge undantaginkomstskatt kan visserligen attargumentses som

skattefonnemas skilda karaktär kan ändåfrån fastighetsskatten,också men
bådaanledning behandla fastigheter olika i de Isätt systemen.attge

vi det finns skäl för sådana skillnader i behand-själva verket attanser
Vi inledningsvis framhållit undantag från fastighetsskattenlingen. har att

under förutsättning fastighetenhittills har medgetts endast tillatt
i kvalificeradövervägande del har verksamhet. Med hänsyn tillanvänts en

objektskatt och intressetfastighetsskattens karaktär ha enhetligaattav av
skatt bör övervägandekravetprinciper för sådan upprätthållasuttaget av

ägarkategoriemas fastigheter.det gäller de berörda Vi föreslårnäräven nu
de kvarstående katalogsubjektensalltså kyrkostiftelsemas och fastig-att

heter skall, sådant slag de överhuvudtagetde kannär är att utgöraav
objekt småhusenheter hyreshusenheterför fastighetsskatt och med
bostäder, endast under förutsättningundantas från denna skatt de tillatt

ideella ellerövervägande del används i allmännyttigaägarens armars
verksamhet.

Härefter skall behandla fastigheteråterstår frågan hur de vilkasman
skattskyldighet till inkomstskattdispens befriats från för be-ägare genom

gränsad tid. i det enskilda fallet komma omfattasådan dispens kanEn att
Ävendet fastighetsinkomster.skattebefriade subjektets så falletnär är

finns det enligt inte tillräckliga skäl särbehandlavår mening fastig-att
heten förslag alltsåvid fastighetsskatt. Vårt dispens-äruttaget att ettav

få någon verkan beträffandebeslut inte skall fastighetsskatten.

Den tekniska samordningen26.4.4

vill till början erinra dagens för inkomstskattebefriel-Vi att systemen om
undantag från skatteplikt vid fastighetstaxering och fastighetsskattochse

uppbyggt enligt följande principer vi fortfarande från debortserär
specialbyggnader berörs i avsnitt:nästam.m. som

den centrala bestämmelsen i kap. föreskrivs fastig-I 3 4 § FTL att-
heter av lantbruksenheter, vilka bl.a.än ägstypannan av
stiftelser och ideella föreningar ochi § 5 6 mom.7som avses

kyrkostiftelser och vissa katalogsubjekt vilka tillSIL, och över-
vägande del används i verksamhet såsom sådana, skallägarnas

skatteplikt vid fastighetstaxeringen.undantagna frånvara
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Skattepliktsreglema i enligt direktFTL § LSF avgörande för1är
skatteplikten till fastighetsskatt. betyder bl.a. fastighetDet att en

frånundantagen skatteplikt enligt kap. inte3 4 § FTL hellerärsom
träffas fastighetsskatt. bör anmärkas det avgörande enligtHär attav

fastighetpraxis hur rätteligen skall behandlas enligt ochFTLär en
RÅinte hur den faktiskt har behandlats ref.1993 36.rent

Föreningsfastigheter, inkomstskattefria på den grundenär attsom
de används i verksamhet naturlig anknytninghar eller utgören som
hävdvunnen ñnansieringskälla, inte undantagna från skattepliktär
enligt och kan därmed i förekommande fall träffasFTL av
fastighetsskatt. Katalogsubj ektens och kyrkostiftelsemas fastigheter
omfattas enligt tredje stycket7 § 7 SIL partiell in-mom. av
komstskattebefrielse fastigheten undantagen från skattepliktärom
enligt kap. andra fastigheter tillhör3 4 § FTL. För stiftelsersom
eller ideella föreningar förhållandet mellan ochSIL:s FTL:sär
regler komplicerat. iBestämmelserna första7 § 5mer mom.
stycket skattefrihetoch tredje stycket SIL för vissa7 mom. om
fastighetsinkomster hänvisar till 3 kap. 4 § FTL. När det i sist-
nämnda fastigheter stiftelserparagraf talas ochägsom som av
ideella föreningar i § och SIL, tordesom avses 7 5 6 detmom.

frågaunderförstått det skall stiftelse ellerattvara vara om en en
förening allmänna villkorenuppfyller de för befrielse frånsom
inkomstskatt. i hänvisar på dettaReglerna FTL tillbaka tillsätt
SIL:s regler skattebefrielse och undantaget från skattepliktgörom
vid fastighetstaxeringen beroende de allmänna villkoren forattav
befrielse från inkomstskatt uppfyllda. Vid fastighetstaxeringenär
kan det dock i knappast bli frågapraktiken änannatom en mer
översiktlig bedömning stiftelsen eller föreningen i kortareettav om
perspektiv kan komma uppfylla villkorSIL:s för skatte-attantas
befrielse.

dennaAv beskrivning framgåtorde det finns behov förenklingaratt av
och förtydliganden, särskilt det gäller sambandet mellan ochSIL:snär

bestämmelser.FTL:s Enligt vår uppfattning bör följande riktlinjer följas
vid utformningen ett nytt system:av

Tyngdpunkten bör läggas de bestämmelserna inkomst-nya om
skattefrihet för stiftelsers, ideella föreningars, katalogsubjekts och
kyrkostiftelsers fastighetsinkomster. bestämmelserDessa bör in-
nehålla självständig reglering till befrielse frånrättenen av
inkomstskatt. enlighetI med våra förslag i det föregående bör
således i inkomstskatteförfattningama bl.a. stiftelsemasattanges
och de ideella föreningarnas fastighetsinkomster kan undantas från
beskattning fastigheten till övervägande del användsom av
stiftelsen eller föreningen på sådant användningensättett utgöratt
kvalificerad näringsverksamhet katalogsubjekten ochattsamt
kyrkostiftelsema helt befriade från inkomstskatt.är
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skatteplikt vidundantag frånBestämmelserna i 3 kap. 4 § FTL om--
ideellastiftelsemas och desåvitt gällerfastighetstaxeringen bör

tillhänvisningalltjämt bygga påfastigheterföreningarnas en
Hänvisningen börbefrielse från inkomstskatt.bestämmelserna om

fastighetframgå klartförtydligas. bördock Det ägsatt som aven
skattepliktförening undantas fråneller ideellstiftelse omenen -

delvis undantavillkoren för helt ellerendast attommen -
innebär detta vissbeskattning uppfyllda. sakfrån Iinkomsten är en

eftersomskattepliktiga fastigheter,kretsen inteutvidgning avav
i eller förövervägande del användsfastigheter tillalla som

i Frågankomma ingå kretsen.kvalificerad verksamhet kan att om
villkoren för skattebe-inkomstskattebestärnmelserna uppställdaide

hittills grundasliksomfrielse uppfyllda tordeär en mer
Vad beträffar de fastigheterförhandsbedömning.översiktlig som

subjektkatalogen kvarvarandekatalogsubjekten samtliga iägs av
alltjämt uppställas kraveti kap. § FTLoch kyrkostiftelsema bör 3 4

till övervägandefrån skatteplikt,fastighet, för undantasattatt en
subjektbedrivs dessai verksamhetdel skall användas avsom

verksamheten.i densådana, dvs. användssåsom ägaren egnaav
direkt tillliksom hittills anknyta FTL. EnFastighetsskatten bör-

objekt för fastig-fastighet, kanförutsättning för att som varaen
således denfrån sådan skatt börhetsskatt, skall undantas ärattvara

vid fastighetstaxeringen. På grundfrån skattepliktundantagen av
uppnås beträffandekap. §det föreslagna innehållet i 3 4 FTL

principiella överensstämmelsedenstiftelser och ideella föreningar
förordadesfastighetsskatt i föregåendemellan inkomst- och som

katalogsubjektens och kyrkostiftelsemasavsnitt. Beträffande
tillfastigheter hänvisningen 3 kap. 4 § FTL fastigheteninnebär att

undantas fastighetsskatt endast övervägandekravetfrån ärom
gällauppfyllt. hittills bör det avgörande hurLiksom äratt en

vidbehandlats fastighetstaxeringen ochfastighet rätteligen skulle ha
inte hur den faktiskt har behandlats.

26.45 specialbyggnaderSärskilt om m.m.

bl.a. sjukvård,specialbyggnader räknas byggnader används förSom som
o.d. bad-,nykterhetsvård vårdbyggnad, bad, idrott sport-sport,m.m
vid vissa skoloridrottsanläggning, undervisning eller forskningoch
religiös verksam-skolbyggnad, kulturella ändamål kulturbyggnad och

het ecklesiastikbyggnad. Klassificeringen specialbyggnad ärsom
undantagbyggnaden till övervägande del Medberoende hur används.av

främst för allmänna byggnader saknar det betydelses.k. ärvem som
skall bedrivafinns inte heller något krav på självDet ägarenägare. att

kvalificerad specialbyggnad.den verksamhet byggnadengör somsom
verksamheterspecialbyggnader vi här lämnat berörDe exempel på som

föreningar.i hög ha för stiftelser och ideellagrad kan aktualitetsom
bestämmel-i kap. och de anknytandeBestämmelserna 3 2 och 3 FTL
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har emellertidandra styckena SILförsta ochi och 7 § 7FTL mom.serna
för alla kategoriermeningen de gällerikaraktär dengenerell att aven

anledning och har väl hellernågonvår del inteVi har för settägare. -
bestämmelserna.avseddadei saki uppdragknappast omprövaatt nu-

och debestämmelsernaråder mellankonkurrensformellaDen som
m.ñ. vi föreslagitföreningarideellaför stiftelser,skattefrihetsregler som

Vi föreslår detta åstad-emellertid upphävas.föregående böri det att
företrädesistnämnda harklargör deföreskrifterkommes attsomgenom

i första hand.alltid skall tillämpassåledesoch deatt

Grundavdrag27

Bakgrund27. 1

endast defysiskadet förutomnuvarande reglerEnligt år personer --
till grundavdragharideella föreningarnaskattskyldiga rättbegränsat som

således inte tillharinkomsttaxeringen. Stiftelserstatliga rättvid den
till kr.uppgår avdraget 15 000föreningarnagrundavdrag. För

årsinfördes 1977ideella föreningarförGrundavdraget genom
uppgickföreningar. Avdragetskattebefrielse för sådanalagstiftning om

till nuvarande 000 kr.höjdes år 1984 15till krursprungligen 2 000 men
önskemålet minska risken föri första handmotiveradesAvdraget attav

rörelseinkomster ibeskattningen fastighets- ochomläggningenatt avav
träffades högre skatttill föreningskulle ledanågot enstaka fall att en av

Samtidigt framhöllsenligt de gamla.enligt de reglerna attän mannya
fastighets- eller rörel-fördelen ideella föreningarsockså den attvann

inte föranleda någon skattedebite-begränsad storlek skulleseinkomster av
instämde i syftet medSkatteutskottet1976771135 86.ring prop. s.

197677:45 31.förslaget SkU s.
departementschefen enligt följandemotiveradesHöjningen år 1984 av

198485:8prop. 6.s.

sådan åtgärd skulleHöjningen motiverad flera skäl. Genomär enav
verksamhet enbart bedrivsmånga fall, där frågande är somomav

befrias från be-insatser, ungdomar, kunnamed ideella bl.a. av
taxeringsarbetet eftersomunderlättar det praktiskaskattning. Detta

verksamheter be-beträffandeinte behöver inledasutredningar av
inte denSamtidigt får dock beloppetomfattning.gränsad vara av

eller konkurren-illoj förfarandenstorleksordningen ala uppmuntrasatt
Enligt min mening innebärprivata näringsidkare snedvrids.medsen

lämplig avvägning.grundavdrag på 000 kr15ett en

anförda 5-6.instämde i de skälen SkU 198485:7Skatteutskottet s.
höjning grundav-därefter väckts flera motionerriksdagen harI om av
000 kr visstideella föreningarna, till kr, 40 ellerdraget för de 30 000 ett

basbelopp. Motionerna har iellerbasbelopp 1,5 3-4antal mestsom
motiveringenavslagits, gång grundavdragetfall någon medsamtliga att

illojala förfaranden ellersåinte bör attstort uppmuntrasattvara
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näringsidkarekonkurrensen med privata snedvrids och vid andra tillfällen
pågående arbetemed hänvisning till inom vår kommitté.

överväganden och förslag27.2

fråganTill början inställer sig det finns anledning införaatt etten om
grundavdrag också för stiftelsema. den lämnade redogörelsenAv nyss
framgår huvudmotivet för de ideella föreningarna grundav-att ettatt ge

förhindra års lagstiftning,drag önskade 1977 allmäntatt attvar man som
beskattningen föreningarna, fallsyftade till lindra i enstakasett att av

skulle åsyftades främst det för-leda till skärpning. Vaden som var
hållandet införandet skattefrihet för verksamhet visst slagatt av en av
kunde leda till förening förlorade tidigare utnyttjad kvittarättatt atten en
underskott sådan verksamhet överskott beskattad verk-motav av en
samhet. Teoretiskt föregående föreslagna skattebefri-skulle den i detsett
elsen för stiñelsemas kvalificerade näringsverksamhet kunna få samma
effekter. Risken för detta dock så påtaglig i sig kanknappast denär att
motivera ytterligare utvidgning skattefrihetenden grundavdragettav som
skulle innebära. de skäl anfördes till stöd för höjningAv 1984 årssom av
föreningarnas grundavdrag det bara önskemålet detunderlättaär att
praktiska taxeringsarbetet kan ha relevans för stiftelsemas del.som
Varken detta eller de skärpningar stiftelsebeskattningenargument av som
den aktuella lagstiftningen kan medföra, på behand-grundt.ex.nu av
lingen enligt vårrealisationsvinster, dock uppfattning tillräckligautgörav
skäl för grundavdrag. Vistiftelsema till avstyrker därför frånatt rättge

sådan åtgärd.en
Vad härefter beträffar ideella föreningarna detde svårt deär att attse

lagstiftaren åberopade för införa ochskälen sedermera höjaattav
grundavdraget har försvagats. uppskrivning med hänsyn till penning-En
värdeförsämringen motiverad.efter år förefaller För eliminera1984 att
behovet återkommande det lämpligtjusteringar kan samtidigtattav vara

till basbeloppet.anknyta avdraget På grund de i års lagstiftnings-1984av
ärende påtalade riskerna för illojala konkurrenspåverkanförfaranden och
bör avstå fråndäremot någon reell ökningbetydandeman mer av
avdragsbeloppet förhållandei till års nivå. uppräkning med1984 En
hänsyn enbart till penningvärdeförsämringen skulle leda till avdrag påett
drygt vilket26 000 kr, basbelopp för år0,75 basbeloppet 1995motsvarar

kr. praktiska35 700 Av skål föreslår avdraget avrundasdockär att
uppåt och bestäms till basbelopp.ett
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Förrnögenhetsskatt28

Bakgrund28. l

fönnögenhets-ingår det i vårt uppdragEnligt direktiven ävenöveratt se
ideella föreningar.beskattningen stiftelser ochav

förlängti december SFS 1994: 1897 giltig-Riksdagen har 1994
tidigare upphävda lagen 1947:577 statlig förmögen-hetstiden den omav

år i på samladmed ytterligare avvaktanhetsskatt SFL översynett en av
förrnögenhetsbeskattning 199495:25reglerna prop. 55-56. Dettas.om

tillämpas års taxering.innebär lagen 1996att t.o.m.
föreningar enligt SFL i principStiftelser och ideella 6 § lär mom

vid beskattningsåretsskattskyldiga för all den förmögenhet de ägersom
skattskyldigheten undantagfamiljestiñelser gäller 6 §utgång. För utan

första stycket SFL.1 mom. a
ideella föreningars befrielse från förmögen-Reglerna stiftelsers ochom

svåröverskådliga och inte längre fullt konsekvent utförda.hetsskatt Iär
femte skattskyldiga istycket SFL 7 § 3-66 § l sägs att som avsesmom.

frikallade från skattskyldighet för förmögenhet.SIL Förärmom.
näringsverksamhet hänförlig till rörelse föreliggerförmögenhet nedlagd i

enligt lagrummet skattefrihet endast det berörda subjektetdock ärom
från skattskyldighet för inkomst rörelse.frikallat av

katalogsubjekt befriadeTill följd dessa bestämmelser samtliga heltärav
förmögenhetsskatt. taxering övriga inkomst-från 1991 årsT.0.m var

skattebefriade skattskyldi för rörelseförrnögenhetstiftelser endast medanga
föreningar skattskyldigainkomstskattebefriade ideella endast förvar

förmögenhet hänförlig till rörelse sådan hade naturligänannan som
anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller utgjorde
hävdvunnen ñnansieringskälla. års taxeringFr.0.m. 1992 gäller enligt
punkt lagen 1991: 1850 upphävande lagen l 947:577 statligl om av om
förmögenhetsskatt för alla skattskyldiga tillgångar inte skattepliktigaäratt
vid fönnögenhetstaxeringen och skulder inte avdragsgilla, i måndenåratt

hänförligade till verksamhet omfattas de särskilda reducerings-är som av
reglerna i punkt femte stycket anvisningarna till2 3 och 4 SFL.av

reduceringsregler gäller i fråga förmögenhet i förvärvskällaDessa om
förvärvskällaeller del i inkomstslaget näringsverksamhet hänförlig tillav

jordbruksfastighet eller rörelse. innebär inskränkt skattskyldigaDetta att
stiftelser och ideella föreningar själva verket helt befriadei ärnumera
från förmögenhetsskatt.

de stiftelser och ideella föreningar fortfarande skattskyldigaFör ärsom
förmögenhet,för dvs. de vid inkomstbeskattningen oinskränkt skattskyldi-
stiftelsema ideella föreningarna,och skatten enligt 11 § 2utgörga mom.

promille den del beskattningsbara förmögenhetenSFL 1,5 denav av som
överstiger kr. familj utgår förmögenhetsskatten25 000 För dock
med belopp för fysiska dvs. med 1,5 denprocentsamma som personer, av
del den beskattningsbara fönnögenheten överstiger kr800 000av som
punkt lagen upphävande3 SFL.om av
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överväganden och förslag28.2

inskränktföregående framgått dei avsnitt harredogörelsenAv att
befriadeoch ideella föreningarna heltstiñelsemaskattskyldiga ärnumera

förmögenhetsskatt.från
giltig-låg till grund för åtgärden förlänga199495:25,1 attsomprop.
intagittaxering, har regeringen1996 årsår t.0.m.SFLheten ettav

bestämmelser-bör behållasförmögenhetsskattenståndpunkten attatt men
rättvisare. Vidare harbli enklare ochskallför reglernabör över attsesna

förmögenhetsbeskattning börbl.a. följande.propositionen uttalats Eni ny
inkomstskattere-för årsgällde 1990principerutformas efter somsamma

Kapital i företag börbeskattning.likformiglåg ochmed skattesatsform
Regeringenfrån förmögenhetsskatt.befriasutsträckningdock i stor avser

förrnögenhetsbeskattning.tillmed förslagåråterkomma nästa ettatt ny
kvarstågällande regler 55-reglering börpåavvaktan1 a. prop. s.en ny

56.
den aviseraderesultatetföregripanaturligtvis inte översynen.Vi bör av

befrielsegällande ordningen -totalf.n.dendock konstaterasDet kan att
inkomstskattebefriade stiñelsema ochför defrån förmögenhetsskatt

överenstämmelse med de riktlinjerföreningarna står väl i angettssom-
författningsförslag har valt utgå fråni propositionen. våraI attatt

skattebefrielse behålls.fullnuvarande ordning dvs. --

Mervärdesskatt29

29.1 Inledning

inte reglerna förundersöka mervärdesskattEnligt direktiven bör vi närom
redan för ideelladet på det gällergäller stiftelser bör utformas sätt som

tilltill mervärdesskatt knytsföreningar, skattskyldighetendvs. att
skattskyldigheten för inkomst.

gällt för dehittillsundantag från mervärdesskattgenerellaDet som
enligtbörinkomstskattebefriade verksamheterideella föreningarnas ett

och EG SOUutredningsforslag, Mervärdesskattenåret framlagtförra
uppgiftvårbegränsas. detta lägekraftigt 11994:88, attser som

också stiftelser-ändå omfattaundantag kvarstår bördetöverväga somom
näringsverksamheter.kvalificeradenas

Förslaget i 1994:88SOU29.2

mervärdesskatte-till enligt bestämmelser iMervärdesskatt betalas staten
den inomskattskyldig enligt lagen bl.a.ML.lagen l994:200; är som
omsättningskattepliktigyrkesmässig verksamhetlandet i gör avenen

kap.ML. Enligt 3 1 § MLeller tjänst kap. och 2 §§1 l är envara
iskattepliktig intetjänsteromsättning och annat angesomav varor
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kapitlet. 3 kap. 2-30 föreskrivs olikaI ML undantag från skatte-e
plikten.

Ideella föreningar f.n. utsträckningi betydande undantagna frånär
mervärdesskatt föreskrift i kap. ML. Enligt4 8 § denna skallgenom en

yrkesmäsig verksamhet inte räknas verksamhet bedrivssom en som av
ideell förening, inkomsten verksamheten sådan inkomstnär utgören av

frikalladnäringsverksamhet för vilken föreningen från skattskyldig-ärav
het enligt Med anledning7 § S SIL. Sveriges anslutning till EGmom. av
bör föreskriften enligt upphävasnämnda utredningsförslag och ersättas av
dels generell regel undantag från skatteplikt för mindre omfattandeen om
verksamhet, dels några frånpreciserade undantag skatteplikten.mer

den föreslagna generellaDet regeln intresse iär dettaär störstsom av
Regeln,sammanhang. enligt förslaget intagen i kap.1 2 § innebärML,a

verksamhet bedrivs ideell förening inte medför skattskyl-att som av en
inkomsten inkomstdighet verksamheten sådan närings-utgörom av av

verksamhet för vilken föreningen frikallad från skattskyldighet enligtär
§ och beskattningsunderlagen för7 5 SIL beskattningsåret beräknasmom.

sammanlagt understiga 90 000 kr. undantagen frånDen skattskyl-ärsom
dighet enligt den angivna bestämmelsen har dock enligt förslaget
möjlighet frivilligttill inträde i mervärdesskattesystemet efter ansökan hos
skattemyndigheten.

föreslåsSom några speciella undantagockså från skattepliktnämnts mer
berör ideella föreningar. förslagetundantag, enligtEtt intaget i kap.3som
§ omsättning tjänster varigenom någonML, bereds tillträdea avser av

till idrottsligt tillfälle idrottsligeller verksamhetutövaatt samtevenemang
tjänster har omedelbart samband utövandetmed den idrottsligasom av
verksamheten. undantag, föreslåsEtt intaget i 3 kap. ll b § 2annat som
ML, gäller omsättning sker till föreningens medlemmar motsom
stadgeenlig eller motsvarande bestämd medlemsavgift.sätt

överväganden29.3 och förslag

Gällande regler skattskyldighet till mervärdesskatt innebär attom en
stiftelse skattskyldig den i yrkesmässig verksamhetär görom en en
skattepliktig omsättning eller tjänst. Tillgängliga uppgifterav en vara
tyder på endast mindre antal stiftelser bedriver verksamhetatt ett som
medför sådan skattskyldighet. Sålunda endast stiftelser700var ca
mervärdesskatieregistrerade under år 1989. Beskattningsområdet har
visserligen utvidgats års skatterefoml1990 del degenom men en av

undantagenkvarvarande från betydelseskatteplikt torde ha för det relativt
ringa antal stiftelser bedriver verksamhet i regi, undanta-t.ex.som egen

för sjukvåd, social och utbildning 3 kap. 4-8 §§ ML.gen omsorg
Våra förslag i det föregående innebär ideellade föreningarnaatt

kommer befriade intäkterfrån statlig inkomstskatt egentligatt vara av
näringsverksamhet i ungefär utsträckning hittills. Befrielsensamma som
omfattas verksamhetersåledes anknytninghar naturlig till före-som
ningens allmännyttiga verksamheterändamål vissa bedrivs isamt som
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inkomstskattebefriadesådanaharsyfte. Hittills gälltñnansierande attrent
mervärdesskatt.från Somgenerellt undantagnavaritverksamheter

anslutningenavsnitt emellertidföregående harredogörelsen iframgått av
förutomundantagsregel skalldennaförslaget ersättas,föranletttill EG att

till sinkap. ocksåiverksamhetsinriktade undantag 3 ML,vissa av enav
iundantagsregel kap. 2 §restriktiv lbetydligtgenerell anatur mermen

imöjliggjord bestämmelseML. Den genom enansessenare, som
verksamheter medförmedger undantaganslutningsfördraget ensom

skall föreningarnasinnebäraunderstigande 000 ECU,10årsomsättning att
frånfortsättningen undantasverksamheter iinkomstskattebefriade mervär-
värdetbeskattningsunderlagenförutsättningunderdesskatt att av

kr.understiger 90 000sammanlagtbeskattningsåretunderomsättningen
egentliginkomstergällt allahittillsstiftelsema harfråga attl avom

varitfastighetsinkomstervissaförmed undantagnäringsverksamhet
emellertid föreslagit stiftelser-Vl harinkomstbeskattning.underkastade att

förutsättningar skallsärskildaundernäringsverksamhetegentliganas
endast s.k. kvalificeradomfattarinkomstskatt. Förslagetbefrias frånkunna

främjar kvalificeradeuteslutandeverksamhetnäringsverksamhet, dvs. som
sjukvård och bedrivsutbildning, m.m.forskning,ändamålallmännyttiga
inte framstår kommer-villkorvinstsyfte och pålångsiktigtutan som som

föreslagnadet i SOU 1994:88aktualiserar frågansiella. Förslaget om
utvidgas till omfatta dennabörundantaget i kap. 2 § ML1 atta

stiñelseverksamhet.inkomstskattebefriade
i praktiken får mycketutvidgningförutses sådanDet kan att enen

generellagrund de berördabetydelse, inte minst påbegränsad av nyss
omsättning inomskatteplikt för tjänsteri kap. frånundantagen 3 ML av

kvalificerade verksamheterDesjukvård, social utbildning m.m.omsorg,
sällan ha årsomsättningtordeinte får dessa undantagnytta en somsom av

ligger föreslagna frigränsen.under den kap.i 2 § ML1 a
Även tillsistnämnda bestämmelse stiftelser såledesutvidgningom en av

knappast betydelse talar ändå likformighetsskälfår någon praktiskstörre
sagda framgårför skattebortfalletden genomförs. det redanAv attatt

obetydligt.bli myckettorde
införda i kap.undantagsbestämmelser föreslås 3särskildaDe som

tjänster inomavseende omsättningb § MLoch§ ava -
ringahaomsättning till föreningsmedlemmaridrottsområdet och synes-

anledningdärförstiftelsemas del. finnsintresse för Det knappast göraatt
verksamheter.tillämpliga på stiñelsemasdessa regler
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kontrollochUppgiftslämnandeVII

Utgångspunkter30

utredningsuppdragetdet i göra översyndirektiv ingårvåra attEnligt en
ideellastiftelser ochförkontrollförfarandetochdeklarations-av

föreningar.
tagitdirektivenhar enligtnuvarande reglerriktatskritikDen motsom

detalltframförkontrollmöjlighetema, närbristandedesikte bl.a.
detintressei allmännasdet ligger detframhålls attstiftelser.gäller Det att

skattebefrielseåtnjuterorganisationerkontrollkan ske att somaven
sig dettaocksåverkligenallmännyttigt ägnarändamåletgrund ärattav
skattereg-Vidareintressen.ovidkommande sägs atttillgodoseroch inte

för uppnåanvändascivilrättsliga reglernadesidan attvidlema kan av --
erfordrasutreda detdirektivenenligtdärförVi börkontrolleffekter. om

ideella föreningarellerstiftelserförbeskattningsreglemainågra ändringar
i kontrollsystemet.effektivitetenför ökaatt

konkretise-i direktivenharstiftelserbeträffandeKontrollsvårighetema
följande 3.enligtytterligarerats

få kännedom allasvårigheterTaxeringsmyndighetema har att om
någon obligatoriskfinnsdet inteföljdtillstiftelser bl.a. attav

visserligen skyldigastiftelserSamtligaregistreringsskyldighet. är att
isjälvdeklaration enligt bestämmelserna 22 §allmänantingenavge

särskild uppgift enligt 33 §1956:623 ellertaxeringslagenl mom.
kontrollaktionerregionalt företagna ärErfarenheternalag. avsamma

utsträckning åsidosätts.betydandeuppgiftsskyldighet idennadock att
skattemyndig-förokändasåledes heltkanstiftelserMånga antas vara

resurskrävande.mycketkontroll därmedmeningsfull blirheterna. En
upptäcktkontrollaktionersärskildamyndigheternafalll de genom

ändamål harallmännyttigamed kvalificeratstiftelserokändatidigare
denmedel idelatofta inte harstiftelsemasigvisat utdet att

skattskyldigheten.begränsadedenkrävs föromfattning som

harSedan dessunder år 1988.avsåg förhållandenabeskrivningDenna
1990:324,taxeringslagentvå lagar,taxeringslagårs1956 ersatts av nya

kontrolluppgifter, LSK.ochsjälvdeklaration1990:325och lagenTL, om
lagstiftning haranslutning till dennagenomförts iändringar i sakDe som

för skatte-förutsättningarnapåtagligt förbättrathänseendeni några
i första hand påVi tänkerföreningar.ideellastiftelser ochkontrollen av

kreditgivare lämnaoch andrabankerskyldigheten för attutvidgadeden
dessutomstiñelseområdet tillkommerPåpå attkontrolluppgiñer ränta.
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stiftelselagen kan förväntas leda till underlaget för taxering och kon-att
troll de stiftelsema förbättras väsentligt.störreav

W skall återkomma till betydelsen dessa regeländringar.strax av
Dessförinnan bör dock klargöras vilka syften uppgiftslämnandet och
kontrollen har i sammanhang det aktuella och vilka allmännaett som nu
krav uppgiftslärnnandet kan härledas detta jfr till det följandesom av
RSV:s 1983:1, SOU 1983:76 och 199091:5 74-85.rapport prop. s.

grundläggandeEn förutsättning för stiftelser och ideella föreningaratt
skall kunna på riktigt naturligtvis de kända förtaxeras sätt ärett äratt
skattemyndigheten. berörtsSom i det citerade avsnittet våranyss av
direktiv har det förekommit problem i det hänseendet. Citatet avsåg
stiftelser liknande iakttagelser torde kunna beträffande före-görasmen
ningama. fårDet uppgift för skattekontrollen bidra tillatt attses som en
skattemyndighetema får den kännedom stiftelsemas och föreningarnasom
existens behövs för inkomsttaxeringen.som

det gällerNär taxeringen stiftelser och ideella föreningar detärav
tillämpningen de särskilda reglerna skattebefrielse i förstaav om som
hand intresse förär Det övergripande målet naturligtvisär attav oss.
reglerna skall tillämpas korrekt och likforrnigt, vilket i detta fall innebär

skattebefrielse skall medges endast villkorenatt för be-när närmen- -
frielse verkligen uppfyllda. Kontrollen har här liksomär vid be--
skattningen i övrigt den dubbla uppgiften följa hur regelsystemetatt upp-
fungerar och ingripanden och korrigeringar avskräcka frånatt genom
regelbrott och stärka lojaliteten mot systemet.

stiftelseFör eller ideell förening skall ha till skattebefrielseatt rätten
fordras enligt de regler föreslagit särskilda villkor beträffandeattsom
syfte, Verksamhetsinriktning och inkomstanvändning uppfyllda. Iär
många fall bör ganska enkelt kunna konstatera dessa villkor ärman om
uppfyllda. I andra fall kan bedömningen bli komplicerad. princip fordrasI

bedömer den inriktning verksamhetenatt haft under längreman som en
period och därvid bl.a. urskiljer och ställning till betydelsentar av
eventuellt förekommande okvaliñcerade ändamål. Vidare måste avgöras
hur avkastningen under femårsperiod skall beräknas och i vilkenen
omfattning den för främja kvalificerade ändamål.använts Bedömningaratt

detta slag kan fordra omfattande underlag i form specificeradeettav av
uppgifter Stiftelsens eller föreningens inkomstförhållanden, bidrags-om
givning Det knappast tänkbart Skattemyndighetenär i varjeattm.m.
enskilt fall skall fullständig prövning alla dessa led.göra En sådanen av
inriktning granskningen skulle säkerligen alltför ita storaav resurser
anspråk. Den skulle dessutom föra med sig mycket omfattande kravatt
behövde ställas på uppgiftslämnandet.

självaI verket gäller säkerligen på detta liksom på andra skatteområden
fungerar bara det flertaletatt systemet skattskyldiga ställer sigstoraom

lojala till det. Vid beskattningen stiftelser ideellaoch föreningar tordeav
Skattemyndigheten i praktiken bli hänvisad till i utsträckning litaatt stor
på den bedömning omständigheterna stiftelsen föreningenellerav som
gjort och den redovisar exempelvis eller nejattsom genom svara
allmänt formulerade frågor verksamhetsinriktningen och inkomstan-om
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sådanledningmedfå inriktas påarbetettordeNormaltvändningen. att av
inkomstförhållandenuppgiftergrundläggandevissainformation och om

förförutsättningarnabedömningöversiktliggöra av omenm.m.
Samtidigt detuppfyllda eller är naturkanskattebefrielse antas vara

tillräckligikorrigeraringriper ochskattemyndighetenviktigtligtvis att
fungeratill ärtilltroskapa den sättomfattning för attsystemets somatt

kunnaskalllojalitetenallmännadenförutsättning för systemetmotatten
kunnaunderlag förtillräckligtmåste haMyndigheten attupprätthållas. ett

motiverad.utredninggranskning och ärfall därurskilja de närmareen
ideellastiftelser ochsåutformasböruppgiftslämnandetför attReglerna
förbehövsuppgifterde attlämnablir skyldigaföreningar att som

antyddadebedrivas enligtskall kunnakontrollengranskningen och nu
inteinriktning tordedennaharuppgiftsskyldighetriktlinjerna En som

hållaböruppgiftslämnarna. Manförbelastningmedföra någon alltför stor
skattskyldighetfrån denundantagskattebefrielseni minnet utgör ettatt

villavkräva denrimligtskattesubjekt. Detandraåvilar är att somsom
uppgifterbeskattningen devidförmånersärskildai åtnjutandekomma av

dettillämpasskall kurmaförrnånsreglema sättförbehövs somattsom
uppgiftsläm-Å reglerna förviktigtocksådetandra sidan attäravsetts.

förhållandenuppgifterkräverinteutformas sånandet att somomman
tilluppgifter inte kommerellerSkattemyndighetenkända förredan är som

kontrollen.ellergranskningenanvändning vid
och föreningarnasstiftelsemas egethittills sagda harDet avsett

skattemyndighetema kännedomtillförsäkraföruppgiftslänmande. Både att
komplette-för fåexistens ochföreningarnasstiftelsemas och ettattom
också vissainönskvärtdetkontrollen kanunderlag för attrande tavara

naturligt-verksamhet gällerBeträffande dennauppgifter från tredje man.
uppgifter.inhämta onödigaundvikabörvis lika gradi hög attatt man

vilken betydelsetill fråganåtergår viMed dessa utgångspunkter om
uppgiñslämnande kontroll.ochförkan hatids regeländringarsenare

andra institut bedriverochbankerbl.a.Enligt kap.3 22 § LSK är som
skyldigamarknaden lämnalåninlåningsverksamhet emitterareller att

skyldighetdennafrånVissa undantagpå utgivenkontrolluppgiñer ränta.
fall då borgenärenbl.a. deUndantagsregeln omfattar23i kap.3görs

Rän-organisationsnummer.tilldelatsförening harellerstiftelseär somen
organi-saknaroch föreningarstiftelser ideellatillteutbetalningar som

Beträffande dennainte undantagna.däremotsationsnummer är grupp -
citeradei detbehandladesokända stiftelserbl.a. deomfattar somsom

kontrolluppgiñer habör de reglernavåra direktivavsnittet omnyaav -
uppburitsubjekt harsådantförändring.väsentlig Om t.ex.medfört etten
kontrollupp-skattemyndighetenfårminst kr,på 100bankränta genomen

kännedomdärmedochränteutbetalningeninformationgiften omom
skyldighet lämnasammanhanget börexistens. attI nämnas attmottagarens

utdelning påutbetalningvidföreligger också bl.a.kontrolluppgift av
vårdepappersfonderiandelar näravstämningsbolag,iaktier m.m.

förutdelningenlyftaberättigadtill någonutbetalningen sker är attsom
utdelning på andrauppbärdenLSK ochkap. §del 3 27 att somegen

skall lämnaförlagsbevis o.d.obligationer,vissaelleraktier ränta en
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särskild uppgift till utbetalaren för vidarebefordran till Skattemyndigheten
kap.3 och28 30 §§ LSK.

Med hänsyn till innehållet i dessa regler till erfarenheternaoch från den
praktiska tillämpningen bör kunna utgå från flertalet stiftelser ochattman
ideella föreningar, åtminstone de någon betydenhet,är ärsom av numera
kända för skattemyndighetema. Beträffande stiftelser tillkommer
dessutom, vi tidigare Ävenframhållit, de civilrättsliga reglerna.som nya

registreringsskyldigheten enligt stiftelselagen normalt inte kommerom att
omfatta de mindre stiftelsema gäller dock alla stiftelser i principatt ställs
under tillsyn och blir antingen bokföringsskyldiga eller skyldiga föraatt
räkenskaper i förenklad form och varje stiftelse skall ha revisor.att en

Sammantaget vi bedömningen det i direktivengör behandladeatt
problemet med okända stiftelser till del har förlorat sin aktualitet.stor
Detsamma gäller i allt väsentligt också beträffande de ideella före-
ningarna. Enligt vår mening det i varje fall inte sannoliktär kravatt nya

registrering,på kontrolluppgifter skulle några ytterligare vinsterm.m. ge
någon betydelse.av

Vad återstår diskutera huvudfrågan, nämligenär deattsom om
uppgifter från kända stiftelser föreningaroch inhämtas enligtsom nuva-
rande regler tillräckligt underlag för taxering och kontroll.ett börHärger
skiljas mellan det uppgiftslämnandet och uppgifter från tredjeegna man.
Även dessa former uppgiftslärnnande delvis komplement tillutgörom av
varandra och slutligt bör bedömas i sammanhang har vi funnit detett
lämpligt i de följande avsnitten diskutera dem föratt sig.var

31 Det uppgiftslämnandetegna

31.1 Nuvarande ordning

3l.1.1 Självdeklaration

Regler deklarationsskyldighet förjuridiska finns i 2 kap. 8 §om personer
LSK. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, ömsesidiga
skadeförsäkringsföretag och värdepappersfonder familjestiftelsersamt är
alltid skyldiga självdeklaration punkt i förstalatt stycketavge av
paragrafen. Med familjestiftelse här stiftelse har till huvud-avses en som
sakligt ändamål tillgodose familjeändamål.att ett

För övriga bl.a. de begränsat skattskyldiga subjektpersoner -
behandlas i betänkandet inträder deklarationsskyldighetsom om-

bruttointäktema av eller flera förvärvskällor andra juridiskaen personer
dödsbon har bara förvärvskällaän under beskattningsåret harnumera en

uppgått till sammanlagt minst 100 kr punkt 3 eller det fråganär är om
begränsat skattskyldiga ideella föreningar bruttointäktema överstigit-
grundavdraget 000 kr15 punkt Vidare2. inträder deklarationsskyl-
dighet förrnögenheten vid beskattningsårets utgång överstiger vissaom
belopp punkt skäl framgår kapitel kan vi28 i fortsättningenav som av
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för bl.a.underlagfastställasdet skallellerpunktdennafrånbortse om
punkt 5. Enpensionsmedelavkastningsskatt påfastighetsskatt eller

paragrafen.stycket iandraföljer dockregleri dessabegränsningviktig av
juridiskbedömningenvidnämligenföreskrivsDär att enomavman

förinkomst,sådantillhänsyninte skalldeklarationsskyldig taärperson
betydereller SIL. Dettaenligtföreligger KLinteskattskyldighetvilken

skatt-omfattasbruttointäktersådanaendast0rdandramed avatt som
bedömningen.beaktas vidskallför förvärvarenskyldighet

Deklarationsskyldighetenskallfullgörasgenomsärskildsjälvdeklaration.
taxeringsåret.underden 31lämnasskallDenna senast mars

uppgiftSärskild31.l.2

i kap. 26 §deklarationsskyldighet finns det 2reglernaVid sidan omav
ideellastiftelser ochuppgiftsskyldighet försärskildreglerLSK om
Enligtfrån skattskyldighet.frikalladedelvisellerheltföreningar ärsom
främjamed syfteskattskyldiga stiftelser attregler skall begränsatdessa

ideella föreningarochSILi § 6ändamål 7 upp-sommom.som anges
särskildlämnaSILi § 5skattebefrielse 7fyller villkoren för mom. en

tillinteförmögenhet skallochuppgift rörande inkomst tas uppsom
och kollek-vissa personal-haruppgiftsskyldighetbeskattning. Sådan även

tivavtalsstiñelser.
Övriga bl.a. flertalet katalog-såledessubjekt,skattskyldigabegränsat

uppgift.särskildlämnasubjekt, inte skyldigaär att
den under31lämnasskalluppgiftensärskilda senastDen mars

stiftelsenviss tid medgedock förkanSkattemyndighetentaxeringsåret.
uppgift 2lämna särskildskyldighetenfråneller föreningen befrielse att

LSK.kap. fjärde stycket26 §

innehållsärskilda uppgiftensden3l.1.3 ochSjälvdeklarationens

LSK. Den2 §2 kap.på heder ochsjälvdeklaration samveteEn avges
intäkter ochdeuppgifterinnehållakap. § LSK10skall enligt 2 om
avdragallmännatill varje inkomstslag, samthänföraavdrag är att omsom

skall denVidareskulder.tillgångar ochförutsättningarvissaunder om
fastighetsskattberäkning bl.a.behövs föruppgifterinnehålla de avsom

lämnasuppgifterskallpensionsmedel.avkastningsskatt på Därutöveroch
beskattningsåretundergäller denBl.a.hänseenden.särskildai att som

beräknaföruppgifter behövsdetillgångar skall lämna attavyttrat som
hardenochLSKrealisationsvinst 2 kap. 17 §skattepliktig att som

uppgifterspecificeradeantalskall lämnanäringsverksamhetinkomst ettav
kap. 19 § LSK.denna 2om

stycket LSKtredjekap. 26 §uppgift skall enligt 2 tassärskildl uppen
beskattningsåretunderoch utgifterföreningens inkomsterellerStiftelsens

ellerStiftelsenslut.början ochåretsskulder vidtillgångar ochsamt
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föreningen skall vidare i den särskilda uppgiften lämna upplysning deom
omständigheter motivera frikallelse från skattskyldighet.som anses

Både självdeklarationen och den särskilda uppgiften skall lämnas på
blankett enligt fastställt formulär. kan särskiltDet noteras att man numera
använder blankett blankett 3 där innefattar1 denen gemensam s.
särskilda självdeklarationen och 2 den särskilda uppgiften.s.

3l.l.4 Förelägganden och sanktionsavgifter

innehållerLSK antal bestämmelser Skattemyndighetenett som ger
möjligheter förelägga enskilda in uppgifter.att att ge

En övergripande bestämmelse finns i kap.2 9 § LSK. föreskrivsDär
den inte deklarationsskyldig enligt andra regler iatt är bl.a.LSK 2som

kap. 8 § ändå skyldig efter föreläggandeär Skattemyndighetenatt av
lämna självdeklaration. Enligt 2 kap. första34 § stycket får den intesom
har fullgjort sin deklarationsskyldighet i tid föreläggas länmarätt att
deklaration. Om avgiven deklaration bristfällig, kan skattemyndig-ären
heten enligt andra stycket i paragrafen förelägga den deklarationsskyldige

komplettera deklarationen eller in tredjeatt I stycket föreskrivsge en ny.
sådant föreläggande får också de övrigaatt ett uppgifteravse som anges

i kap.2 LSK och lärrmas till ledning för taxering.
Beträffande de begränsat skattskyldiga stiftelser och föreningar som

lämnar särskild uppgift föreskrivs i 2 kap. sjätte26 § stycket LSK stif-att
telsen eller föreningen efter föreläggande Skattemyndigheten skallav
meddela de ytterligare upplysningar kan behövas för bedöma stif-attsom
telsens eller föreningens skattskyldighet.

Alla de avsedda föreläggandena kan enligt 4 kap. 5 § LSK förenasnu
med vite.

Om deklarationsskyldig inte har kommit med deklaration i tiden rätt
eller har lämnat mycket bristfällig deklaration skall förseningsav-en- -

giñ påföras honom 5 kap. 5 § TL. Sådan avgift påförs aktiebolag med
kr ochl 000 andra skattskyldiga med 500 kr. Numera gäller också att en

stiftelse eller ideell förening inte länmar särskild uppgift i tidrätten som
också kan bli påförd förseningsavgiñ 5 kap. 5 § femte stycket TL.

överväganden31.2 och förslag

Som framgått redogörelsen i det föregående avsnittet kannärmastav
läget, det gäller stiftelsemasnär och de ideella föreningarnas uppgiftsskyl-
dighet, sammanfattas enligt följande. Samtliga stiftelser vi bortser tills
vidare från dem finns i katalogen eller motsvarande specialförfatt-som
ningar och samtliga ideella föreningar i princip det finnsär en
dispensmöjlighet skyldiga lämna någon uppgift sina ekonomiskaatt om
förhållanden till skattemyndighetema. kanDet fråga själv-vara om en
deklaration, särskild uppgift eller formernabåda uppgiftslämnande.en av
Självdeklaration skall lämnas de bruttointäkter för vilkanär förvärvaren
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skatt-fråga begränsateller, itill minst krskattskyldig uppgått 100är om
fall,vissa andrai000 krföreningar, Överstigit 15ideellaskyldiga samt

Särskild uppgift skallskall fastställas.fastighetsskattunderlag forbl.a. när
begränsat skatt-stiftelseroch deföreningarde ideella ärlämnas somav

det endastkatalogsubjektenAv6 SlL. ärskyldiga enligt 7 § 5 mom.resp.
nämligen deSkattemyndigheten,tilluppgifterbehöver lämnafåtalett som

kollektivavtalsstiftelserpersonal- ochdeklarationsskyldiga desamtärsom
särskild uppgift.skall lämnasom

intäkter föruppgifter dei första handsjälvdeklaration lämnasl omen
förutgifternaskattskyldig ochföreningenstiftelsen eller attvilka är om

ochtillgångari vissa fall dessutomintäkterförvärva dessa samt om
skattskyldiga stif-begränsatuppgiften skall densärskildadenskulder. I

dvs.och utgifter,redovisa sina inkomsterföreningenellertelsen
vanliga reglerskattepliktiga enligtintäkterfrämst deinkomstsidan ärsom

frånskall undantasförmänsreglemasärskildagrund depå avsommen
innehålla upplysningaruppgiftenskall den särskildaVidarebeskattning.

motiveraföreningenellerstiftelsenomständigheterde ansessom avom
skattebefrielse.

självdeklarationen inte denskillnadenföreligger denFormellt att men
praktiken tordeoch lpå hederuppgiften skallsärskilda samvete.avges

leder till skatteun-uppgifterOriktigamindre roll.dock detta spela som
ioch skattetilläggeftertaxeringmedföradandragande torde kunna samt

uppgifternaoberoendeenligt skattebrottslagenfall påföljder av omgrava
uppgift.särskildlämnats i självdeklaration eller i

olika frågorbehandlaföljande vi anledningI det har rörtreatt som
fråganuppgiftslämnande. Den förstastiftelsemas och föreningarnas eget

själva ordningeninnehåll. andrauppgiftemasgäller på Denkraven avser
dispensregel.tredje behovetoch denför uppgiftslänmandet av en

allmännyttiga stiftelser ochendast detillsvidareFramställningen avser
skattebefrielse.reglerna Förstföreningar omfattas de allmänna omavsom

mfl.hur katalogsubjekteni fråganslutet viavsnittdetta tar omuppav
bör behandlas.

innehållUppgifternas

i denskall lämnasi dagden informationhuvudfrågaEn är somom
tillämpa reglernaförbehövsuppgiften det underlagsärskilda attger som

skisserades i kap. 30.de riktlinjerskattebefrielse i enlighet med somom
frågan.denborde kunnasjälva lagtextenpå.Ser svaramanman

uppgiftensärskildaidenskall, redankap. 26 LSKEnligt 2 § nämnts,som
skulderochoch utgifter, tillgångarupplysningar inkomsterintas om

skattskyl-frikallelse frånmotiveraomständigheterdesamt som anses
intäktsredovisningkrävaförlydelsedighet. Denna attutrymme enger

tillräckligsjälvdeklarationenspeciñkationsgrad i samtsomsammaav
fråganrelevanta föromständigheterinformation de övriga är omsomom

skattebefrielse.
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möjligheterDessa har dock knappast utnyttjats i praktiken. Som
blanketten f.n. års taxering1995 utformad ställs följande frågorär s.2

blankett 3:av

verksamhetenHar under beskattningsåret uteslutande eller så gott
uteslutande med stadgarnaöverensstämtsom
minstHar 80 % nettoavkastningen för utgifter i denanväntsav

ideella verksamheten
föreningenstiftelsenHar skattefria fastighetsinkomster
föreningenstiftelsenHar skattefria rörelseinkomster
föreningen tillämpatHar medlemsantagning under be-öppenen

skattningsåret
Står stiftelsen under tillsyn enligt lagen tillsyn stiftelseröverom

förutsätts stiftelsenDet eller föreningen markerar med kryss denatt om
eller nej frågorna. detl fallet någon frågorna eller2attsvarar av

besvaras med nej eller någon5 frågorna eller3 4 med endastav men-
i det fallet krävs särskild motivering lämnas. Vidare räken-att attanges-
skapsutdrag för året innehållande tillgångar och skulder vid årets början
och slut inkomster och utgiñer under året skall lämnas intesamt om
redovisning blankett Nl, N2 ellergörs N3.

dettaAv framgår de centrala frågorna Verksamhetsinriktning ochatt om
fullföljd frågorna och 2 i första hand1 kommer stiftelsenavgörasatt av
eller föreningen själv något underlag behöver lämnas i fallutan att annat

uppgiftslämnarenän bedömningnär i princip innebärgör atten som
villkoren för skattebefrielse uppfyllda. Vad vi harinte i kap.är 30sagt
innebär visserligen bör bygga uppgiftslämnande och kontroll påatt man
förutsättningen det flertalet stiftelser ideellaoch föreningaratt ställerstora
sig lojala till och i praktiken hänvisad till isystemet äratt att storman
utsträckning lita den bedömning omständigheterna uppgiftsläm-av som

själv kanDet dock ifrågasättasgör. inte den avvägningnaren om som
ligger bakom utformningen 2 blankett har medfört3 alltförattav s. av en

del den grundläggande bedömningen lagtsstor uppgifts-överav
lämnama och skattemyndigheten inte får den informationatt skullesom
kunna incitament till granskning tveksamma fall.närmare V1 harge en av
inte gjort någon systematisk undersökning hur uppgiftslämnandetav
fungerat de underhandsrapporter vi fått från olika skatte-men som
myndigheter tyder dock på skattebefrielse grund brister iatt av
uppgiftslänmandet har kommit medges i inte helt obetydligatt en
omfattning. Redan den bakgrunden finns det visst fog förmot en
skärpning reglerna uppgiftslämnandet. Till detta kommer deav attom nya
materiella regler skattebefrielse vi har föreslagit i det föregåendeom som
ytterligare ökar kraven på intäktsredovisningen såvitt realisations-avser
vinster. V1 återkommer till detta.strax

detNär gäller stiftelsema finns det anledning i första handatt ta vara
på de möjligheter stiñelselagen Bestämmelserna i lagens kap.3som ger.
innebär stiftelse bedriver egentlig näringsverksamhet,att ären som
moderstiftelse eller har bildats eller tillsammans med ellerstatenav en
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dessutom i regelstiftelsebokföringsskyldig. En äralltidkommun är
överstiger tiovärdehardess tillgångarbokföringsskyldig ett somom
medockså undantagbokföringsskyldigaStiftelserbasbelopp. ärärsom -

årsredovisning. Dennaskyldigafamiljestiftelserför upprättaendast att-
förvaltningsberättelsebalansräkningresultaträkning,beståskall samt enav

främjats underändamål harstiftelsensuppgift hurinnehåller omsom
Årsredovisningen innehålla uppgiftersåledeskommerräkenskapsåret. att

bedömningen.skattemässigaför denintressebetydandeärsom av
föra räkenskaperbokföringsskyldiga skall ändåinteStiftelser är somsom

Även sådanräkenskapsår.varjesammanställning förmedavslutas enen
granskning.vid skattemyndighetensintressesammanställning bör vara av

revisor ochminststiftelse skall havarjeframhållas attbörVidare att en
Revisornräkenskapsår.för varjerevisionsberättelse ärskallhan avge en
granskninghan vid sinanmärka bl.a.revisionsberättelsenskyldig iatt om
ändamål.strid StiftelsensitillgångarStiftelsensfunnit använts motatt

berörda hand-fördel deskulle detvår bedömningEnligt om nuvara en
bokföringsskyldigförårsbokslutetårsredovisningenlingarna en-

räkenskapemasammanställningeneller över samtfamiljestiftelse
skattemyndigheten. Vi förordartillinårligenrevisionsberättelsen gavs-

iföreskrift detta in LSK.att tasen om
detideella föreningarna ochdeinte alls ärföreskrift berörEn sådan

tillräcklig åtgärd. Dagensdelstittelsernastveksamt den för är enom
enligt sin lydelselagtextenuppfattas såsituation torde kunna att enger

in erfor-skall kunna krävaskattemyndighetematillräckligt vid för attram
restriktivkommit få alltförpraktiken harderliga uppgifter i att enmen

ilinje med vad har2.tillämpning i blankett 3 Iåterspeglad sagts.
uppgiftslämnandet så skattemyndig-utvidgaskap. förordar vi30 attatt

översiktlig bedömningåtminstonemöjlighetheten får göraatt egen aven
myndig-uppfyllda eller och såför skattebefrielsevillkoren attärom

underlag för kunnakonkrettillräckligtheten i övrigt får att sortera utett
motiverad. önskvärtDetde granskningfall där är är attnärmareen

i vilka hänseenden ellerändringar markerai lagtexten nya mergenom
uttryckligenbörEnligt vår uppfattninguppgifter behövs.specificerade

upplysningar sittföreningeneller skall lämnastiftelsenföreskrivas att om
ändamålet harstiftelseförordnande stadgar, hurenligtändamål resp. om

andelutgivna bidrag m.m. och hurstorlekenfullföljts stor avomav
föregåendebeskattningsåret de fyraunder ochnettoavkastningen närmast

ändamål.kvalificeradeanspråktagits i förbeskattningsåren harsom
bildartillsammansintäkterpotentiellt skattefriabör deDessutom som

realisations-särskiltspecificeras. börnettoavkastningen Det noteras att
beaktas vidbehövtgällande regler inte harenligt hittillsvinsterna, som

skall beskattasi föregåendevåra förslag detdsbedömningen, enligtfullfölj
i övriga fall. börnettoavkastningen Detin ivissa fall och skall räknasi

ideella föreningarstiftelser ochsamtligafortsättningen krävasdärför i av
reglerna i SIL.beräknade enligtrealisationsvinster,redovisar sinadeatt
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uppgiftslämnandetförOrdningen

uppgifterna lämnas kan bidraDet angeläget i former tillär att attsom
inskärpa vikten korrekt uppgiftslänmande. dag gäller, tidigareIettav som
berörts, den särskilda uppgiften till skillnad självdeklarationen inteatt mot

på heder innebär uppgifternaoch Detta konkret påsamvete. attavges s.
blankett heder och denl 3 av deklaration-ärsamveteav avges som

skyldig medan uppgiñema på 2 blankett lämnas någonutanavs. samma
sådan försäkran. Vi inte något bärandekan skäl för denna olikhet ochse
föreslår därför båda formerna uppgifter i fortsättningen skall lämnasatt av
under försäkran på heder och samvete.samma

aktualiserar frågasagda övergripandeDet lagteknisknärmasten mer av
Ärkaraktär. det verkligen motiverat upprätthålla dagens ordningatt som

innebär särskilda uppgiñema behandlasde fristående frånatt som
deklarationen till hands liggande alternativEtt skullenära göraattvara

allmännyttigade stiftelsema och föreningarna generellt deklarationsskyl-
diga, vilket förutsätter uppgifterna skattefria intäkter, inkomstan-att om
vändning i fortsättningen lämnas på deklarationsbilaga.m.m. en

lagtekniska uppbyggnaden dagensDen kompletterat enligtsystemav
ovan och deklarationsskyldighetmed generell kan beskrivasett system
enligt följande.

Särskild uppgift dagens system

kap.I 2 föreskrivs bedömningen deklarationsskyl-8 § LSK att av-
digheten skall hänsyn till de intäkter för vilka skattskyl-göras utan
dighet inte föreligger.

kap.l 2 de allmännyttiga26 § LSK stiñelsema och före-attanges-
ningarna skall lämna särskild uppgift utbyggd enligten ovan
angivna principer intäkter, inkomstanvåndningom m.m.

kap. föreskrivs intel 2 2 § LSK bara självdeklarationenatt utan-
uppgiftenden särskilda skall lämnas på heder ochäven samvete.

Deklaration nytt system

kap.I 2 8 § LSK föreskrivs visserligen huvudregel bedöm-attsom-
ningen deklarationsskyldigheten skall hänsyn till degöras utanav
intäkter för vilka skattskyldighet inte föreligger, det tilläggs attmen
hänsyn dock skall till intäkter undantagna från skatt påärtas som
grund de särskilda reglerna befrielse från skattskyldighet förav om
stiftelser och ideella föreningar.

kap. föreskrivsl 2 26 § den stiftelse eller förening yrkaratt som-
skattefrihet för sina intäkter enligt de särskilda befrielsereglema i
sin självdeklaration i praktiken kanske deklarationsbilaga skallen
lämna uppgifter intäkter, inkomstanvändning sammaom m.m.
utvidgade uppgifter i det andra systemet.som
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heder ochi kap. försäkranBestämmelserna 2 2 § LSK omw
förelägganden deklareraoch i kap.2 34 §även attsamvete om

omfattaändring nämnda uppgifter.kommer attutan

principendeklarationsreglema hittills byggt påVi kan konstatera attatt
intäkter for vilka skattskyldighetsjälvdeklarationen skall omfatta endast

bedömtskonsekvens har deklarationsskyldighetenföreligger. Som utanen
inte i frågatill skattebefriade intäkter. har gällt barahänsyn Detta om

från skattepliktgenerellt undantagnaintäkter även närär utansom
subjektivasärskild begränsning den skatt-skattefriheten berott på aven

skisserat kan denna bakgrundskyldigheten. Det system motnya som
hittills tillämpade systematiken. bördeninnebära brott Detsägas ett mot

finns viktigt undantag, nämligenframhållas det redan i dagdock ettatt
delvis undantagna från beskattninginkomster helt ellerbeträffande ärsom

Sådana inkomster skall beaktasdubbelbeskattningsavtal.grund närav
deklarationsskyldigheten bedöms och inkomsterna skall, trots att

redovisas i deklarationenför dem inte föreligger, normaltskattskyldighet
motiverat bl.a. deinom linjen. Undantaget torde ävenattvara av

beaktas vid skatteberäkningenskattebefriade inkomsterna ofta skall t.ex.
skäletprogressionsförbehåll. föreligger inte ipå grund s.k. Detettav

skattebefriade intäkter,fråga stiftelsemas föreningarnas detoch menom
skäl talar forkan hävdas andra och lika starka motsvarandegöraatt ettatt

Skattebefrielsen forundantag beträffande stiftelserdessa intäkter. och
villkorideella föreningar särskilda för sin till-beroendeär av som

intäkternaslämpning fordrar bl.a. storlek och användninginformation om
för olika inriktning på längre siktändamål, verksamhetens Reglernam.m.

skattebefrielse sådan karaktär särbehandling ihar därmed attom enen
deklarationshänseende intäkternaskattebefriade intede framstårav som
särskilt anmärkningsvärd.

Från det därför knappastsystematiska synpunkter finns något erinraatt
Författningsteknisktskisseradedet framstår detta imot systemet.nya

och enhetligt.verket något enklaresjälva som mer
invändning möjligen utvidgningkanEn göras är att avsom en

deklarationsskyldigheten till omfatta skattskyldigade begränsatatt
effekteroch ideella föreningarna skulle kunna negativa påstiftelserna

detta framhållas deklarationsskyldig-psykologiska planet. bördet Mot att
inte uppgiftsläm-heten enligt det blir betungande försystemetnya mer

det bygger på dagens ordning; uppgifterän system som sammanama
förutsätts bli lämnade enligt de båda alternativen. Eventuella missupp-

innebördenfattningar det kunna undanröjasbörsystemetom av nya
information. Som vi det har det från psykologis-systemetgenom ser nya

vissaka synpunkter fördelar framför detsnarast ett system som nuvaran-
uppgifternade. från stiftelserna ideella föreningarna drasAtt och de

deklarationsskyldighetenunder bör kunna bidra till inskärpa viktenatt av
korrekt uppgiftslämnande.ett

Sammanfattningsvis finner vi skälen för båda alternati-och deatt emot
ganska jämnt det dock finns viss övervikt för deväger attven men en
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för Vi förordar därför dettatalar det och harskäl systemet.nyasom
författningsförslag på det.byggt våra

naturligtvis viktigt det hos stiñelsema och föreningarna finnsDet är att
underlag i fonn räkenskaper e.d. kan behövas för uppgiftsläm-det av som

kontroll. stiftelsemas kommer stiftelselagennande och För del den attnya
antingen bokföringsskyldighet eller i varje fall skyldighetmedföra föraatt

Någon civilrättslig reglering finnsräkenskaper. motsvarande inte för de
innehållerideella föreningarna. kap. § LSK allmänDäremot 4 l be-en

föreskriverstämmelse, den skyldig lämna själv-äratt attsom som
deklaration, kontrolluppgiñ eller andra uppgifter till ledning för taxering
också skyldig i skälig omfattning räkenskaper, anteckningarär att genom

lämpligt finnseller på sörja för underlag för fullgörasättannat att att
uppgiftsskyldighetendeklarations- eller och för kontroll den. Be-av

stämmelsen kanske redan i dag tillämplig på det uppgiftslämnandeär är
åligger begränsatde skattskyldiga stiñelsema och föreningarnasom men

med vårt förslag deklarationsskyldighet framgårgenerell dettaom
tydligare lagtexten.av

Behovet dispensnegelav en

Frågan finnsdet behov dispensregel skattemyndig-är om av en som ger
möjlighet medge befrielseheten från uppgiftsskyldigheten enligt vårtatt

skyldighetenförslag självdeklaration. dag gäller enligtl 2 kap.att avge
myndigheten kan befria26 § LSK stiftelse eller ideell förening frånatt en

skyldigheten lämna den särskilda uppgiften. sådan dispensEn skallatt
bestämd tid, dvs. eller flera i beslutet angivna taxeringsår. Be-ettenavse

ñckstämmelsema i sak sitt nuvarande innehåll i samband med att
reglerna begränsad skattskyldighet för ideella föreningar infördes. lom

l97677:l35 anförde departementschefen uppgiftsskyldighetenattprop.
i fallantal framstod onödig. syftadeHan föreningarett stort t.ex.som

på grund verksamhetens och medlemsskap i riksorganisa-artsom av en
tion kundemed säkerhet uppfylla kraven för skattefrihet. Hansantas

dispensslutsats borde kunna medges förhållandevis föratt generöstvar
ideellade föreningarna. Beträffande stiftelsema, enligt dittillssom

gällande regler hade kunnat få dispens tidsbegränsning, framhöll hanutan
de inte hade någon medlemskrets hade insyn i den ekonomiskaatt som

förvaltningen och dispensprövningen för deras del borde restriktivatt vara
a. 94-95.prop. s.

Vad först beträffar de ideella föreningarna har vi från olika skattemyn-
digheter fått besked pekar på ireglerna har fungerat väl.att stort settsom

fyllthar påtagligtDe praktiskt behov, vilket visat sig iett att ett stort
antal föreningar har fått dispens, ofta för fem år och ibland för längre tid.

nackdel har varitEn det i några fall föreningen har byttatt när t.ex.-
styrelse och adress under dispenstiden har visat sig svårt efter dis-att-
penstidens utgång på få kontakt med föreningen.nytt

i föregåendeVr har det understrukit vikten inte kräva in onödigaattav
uppgifter. linje med detta liggerI det önskvärt kunna dispensäratt att ge
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från uppgiftsskyldigheten för föreningar intäkterhar begränsade ochsom
bedriver verksamhet kan komma klart uppfyllaheltantas atten som

skattebefrielse.villkoren för skäl föranleddeDe nuvarande reglerattsom
infördes har fortfarande bärkraft och från den praktiska till-rapporterna
lämpningen inte anledning dispenssystemet. Vi förordarövergeatt attger
detta behålls för de ideella föreningarna.system

härefter beträffar stiftelsemaVad har dessa sedan länge omfattats av en
särskild dispensregel. anfördes iSom l97677:135 finns det förprop.
stiftelsemas del inte någon motsvarighet till medlemskontrollen hos
föreningarna, vilket har kunnat för restriktivett argumentses som en
inställning. Stiñelselagen medför emellertid inte oväsentlig förändring.en
Visserligen kommer det flertalet avkastningsstiftelser och det tordestora -

förstai hand den kommer i fråga för dispens inte attvara gruppen som -
bli underkastade någon kontinuerlig tillsyn varje stiftelse blir dockmen
skyldig föra räkenskaper och ha revisor. Vidare motiverar praktiskaatt en
skäl det finns dispensmöjlighet för mindre stipendiestiñelseratt t.ex.en

har anknuten och betryggande förvaltning och varje år delar sinutsom en
avkastning till väl definierad destinatärskrets. Vl vill dennamoten
bakgrund inte föreslå dispensmöjligheten avskaffas för stiñelsemaatt men
kan ansluta till uppfattningen restriktivitet bör iakttas vidattoss
dispensprövningen.

Vår slutsats alltså befrielsemöjligheten få från uppgiftsskyl-är att att
dighet deklarationsskyldighet enligt vårt förslag i framtiden bör ståäven

för både stiftelser och ideella föreningar. Vl har inteöppen behovsett av
i något sakligt hänseende ändra nuvarandeatt dispensregel.annat

Befrielse bör alltjämt endast för bestämd tid och det bör liksomges
hittills frittlämnas för Skattemyndigheten i det enskilda falletatt avgöra
vilken tid lämplig.ärsom

Särskilt katalogsubjekten mf.om

kategorier juridiska detDe och fåtal namngivna subjektav personer som
vårt förslag i kapitelenligt skall24 i förutsättskatalog blitas en ny

befriade från skatt på alla inkomster. Detsamma gäller kyrkostiñelsema
principkapitel 25. börI de då också befriade från deklarationsskyl-vara

Ävendighet. detta bör huvudregeln finns dockdet enligt vårom vara
mening skäl undantag. Vi kollektivavtalsstif-göra syftar på deatt ett par

och personalstiftelsertelser enligt vårt får ståförslag kvar isom
demkatalogen. För gäller skattefriheten endast förutsättningunder att

deras ändamål har i lagen särskilt angiven inriktning. Skattemyndig-en
heten måste ha möjlighet kontrollera det föreskrivna ändamålet ochatt att

den faktiska verksamheten uppfyller villkorenäven för skattefrihet. V1
föreslår därför dessa stiftelser underkastas deklarationsskyldighet,att
varvid förutsättsdock Skattemyndigheten i många de berörda fallenatt av

dispens reducerar uppgiftsskyldigheten till minimum.ettgenom
V1 ihar kapitel föreslagit24 flertalet de namngivna stiftelseratt av

m.ñ. i dag finns i katalogen i fortsättningen skall kunna uppnåsom
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regel. bör finnasskattebefrielse bara efter dispens enligt Deten ny
verksamhetenSkattemyndigheten följa och bl.a.möjligheter för attatt

för dispensende villkor kan ha ställts blirkontrollera uppsomom
deklarationsskyldiga.avsedda subjekten därföråtföljda. börDe varanu

beskattningsreglemavi i kapitel behandlat förSlutligen har 25
Vårt Förslag i del skattebefriel-hushållningssällskapen. innebär denna att

kapitalintäkter vissa realisationsvinster inteomfattar löpande och mensen
Skattebefrielsen beroende några särskilda vill-övriga intäkter. inteär av

bör inte behöva i deklaratio-kor. skattefria intäkterna därförDe tas upp
deklarationsskyldig-inte heller påverka bedömningenoch bör då avnen

inte undantagna frånsubjektet i fråga har intäkterheten. Om ärsom
vanligbeskattning naturligtvis dessa intäkter deklareras i ordning.skall

frånUppgifter tredje32 man

ordningNuvarande32.1

skyldigheten kontrolluppgifterkap. regleras i form lämnaI 3 LSK att av
ledning för taxeringen uppgiftslämnaren själv.uppgifter till andra änav
utbetalningar åtminstone i teorinMånga de omfattas kan haav som en

stiftelse ideell förening utdelningeller ränta,mottagare, t.ex.som
aktier och andra värdepapper, näringsbidrag vederlag förroyalty, samt
vissa produkter, skogseffekter o.d. praktiken det naturligtvisI är räntorna
och aktieutdelningama intresse. regleras i 22Räntornaär störstsom av
och 23 och aktieutdelningama i och W har i kapitel§§ 27 28 §§. 30

innehålletlämnat redogörelse för i dessa bestämmelser. Sammanfatt-en
ningsvis gäller följande. kontrolluppgifterBanker m.fl. skall lämna
ränteutbetalningar till de stiftelser ideella föreningar saknaroch som
organisationsnummer. Skyldighet kontrolluppgift harlämna också denatt

betalar utdelning aktier i avstämningsbolag eller andelar iut ettsom
värdepappersfond till utdelningsberättigad stiftelse eller ideell före-en en

ning. aktieutdelning på obligationerDen eller räntatar emotsom annan
e.d. skall lämna uppgift vidarebefordran tillsjälv särskild för skatte-en
myndigheten.

överväganden32.2 förslagoch

kapitel framhölls de kontrolluppgifter lämnas beträffandeI 30 att som
stiftelsemas och de ideella föreningarnas inkomster kan fylla två olika
funktioner. viktig uppgift Skattemyndigheten kännedomEn är att ge om
stiftelsens föreningenseller existens. kompletteraEn är attannan
underlaget för granskning, taxering och kontroll. Vi redan deantog att
kontrolluppgifter i då främstlämnas dag och uppgifter desom om-

till stiftelser ideella föreningarbetalas och organi-räntor ut utansom
sationsnummer informationden behövs i det förstnänmdager som-
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Vadhänseendet. återstår diskutera ytterligarefråganatt ärsom om
kontrolluppgifter kan i arbetetbehövas ochmed granska kontrolleraatt

ochstiftelsemas de ideella föreningarnas sjålvdeklarationer.
förslag i kapitelVåra 31 innebär de stiftelser och ideella föreningaratt

hävdar de har till skattebefrielse i sin självdeklaration skallrättattsom
bl.a. de uppgifter sina inkomsterlämna förbehövs skatte-attom som

myndigheten skall kunna bedöma fullföljdsrekvisitet och övrigaom
Ävenvillkor för skattebefrielse uppfyllda. i enlighet medär systemet,om

vi i det föregående, börvad bygga på förutsättningen detsagt att stora
flertalet berörda ställer sig lojala måste ändå räkna med inte allaattman
kommer korrekt fullgöra sina åligganden. Hittillsvarande erfarenheteratt
talar iför det första hand de mindre och medelstora stiftelsema ochäratt
föreningarna kan komma brista i sitt uppgiftslämnande. Hosattsom
denna torde bankräntoma det helt dominerande inkomstslaget.grupp vara

denna bakgrundMot bedömer vi det skulle värde för kontrol-att vara av
len utvidgade skyldigheten för banker mfl. lämna kontroll-attom man
uppgifter på till omfatta utbetalningar också till stiftelserderäntor ochatt
föreningar har organisationsnummer. Det totala antalet stiftelserettsom
och ideella föreningar inte den extrabelastning utvidg-är större än att som
ningen skulle medföra för den enskilda uppgiftslämnaren framstår som

försumbar och i varje intenärmast försvarligt medstörre än ärsom
hänsyn till ändamålet.

Vi förordar alltså skyldigheten lämna kontrolluppgifter utvidgasatt att
i enlighet med det sagda. övrigt vi inte något behovl ändra deattser av
regler uppgiftslänmandet från tredjestyrsom man.
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ÖvrigtVIII

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande33

Inledning3 3.1

endastbetänkandet innebär till delariläggs framförslagDe stora ensom
kodifieringlagstiftning och principernuvarandeprecisering en av somav

okompliceradeförslagen dock inte heltLagteknisktpraxis.utvecklats i är
inte oväsentliga ändringar i sak, bådeantalinnehåller dessutomoch de ett

Med tanke på den tid kan kommariktning.lindrande skärpandei och som
lagstift-och beredningremissförfarandefor delsbehövasatt annan av

ändring rutiner hos myndigheterinformation ochningsärendet, dels av
räkna med de reglernarealistisktoch knappastenskilda det att attär nya
januariden 1997.skall träda i kraft tidigare lkunna än

övergångsbestämmelsema bör utformas, utgår vidiskuterar hurNär vi
tidpunkt för ikraftträdandet. Medjanuaridärför från den 19971 som

i princip kunna tillämpas förstareglernadenna utgångspunkt bör de nya
finns dock anledninggången vid års taxering.1998 Det övervägaatt

huvudregel. frågabehovet från denna En förstaundantag ärgöraattav
i tidigare.träder kraft måstestiftelselagen Vidaredet har betydelse attom

förbehövs undvika lindraundantagsregler ellersärskilda attavgöras om
övergången tilleffekter regler.retroaktiva liknandeoch av nya

ikraftträdandeStiftelselagens33.2

kraft januari år före detträder i den 1 1996, dvs.Stiftelselagen antagnaett
skattereglema. Frågan det finns behovikraftträdandet de är om avav nya

hittillsför för det mellanliggande årettillfälliga åtgärder att anpassa
civilrättsliga lagstiftningen.Skatteregler till dengällande nya

Ändringama avsnitt Vistiftelsebegreppet har berörts i 13.3.självaav
hittillsvarande ochnågot detdet begreppetnoterade änär snävareatt nya

emellertidreversstiftelser. innebärrenodlade Införandelagenutesluter bl.a.
godtogsrättsbildningar detta slag enligt äldrede rättatt somsomav

kandenna bakgrundstiftelser alltjämt skall godtas sådana. Motsom
särskildanödvändiggör någrainte ändringen stiftelsebegreppetattse av

träda i kraft.på de skattereglema skallåtgärder i avvaktan att nya
konstateraockså i olika sammanhang kunnatdet föregående harI att

revision, registreringbokföring, årsredovisning,stiftelselagens regler om
beskattningsreglemaför tillämpningenoch tillsyn kan få betydelsestor av
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avsnitt angående fåmansföretags-för stiftelser bl.a. 17.3 behovetse av
avsnitt gäller bl.a. för taxeringregler och 30.2 underlaget och kon-som
heller avsedda reglerna emellertid anledningtroll. deInte attnu ger

införa särskilda övergångsregler.
Vår skilda tidpunktema stiftelselagens och deslutsats de förär att nya

beskattningsreglemas ikraftträdande inte nödvändigt vidtadetgör att
några åtgärder.särskilda

Retroaktiva effekter33.3 m.m.

reglerna skattebefrielse för stiftelser, ideella föreningarföreslagnaDe om
innefattar vissa skärpande både det gäller skatte-m.fl. närmoment,

frihetens omfattning och villkoren för skattebefrielse. måste för-Det
skärpningama får effekter strider retroaktivitets-hindras motatt som

förbudet andra stycket otillåten retroaktivitet. Vidarei kap. 10 § RF2
skärpningama tillbakaverkandebör undersökas kan effekter ellerom

tillåtnaandra visserligen ändå olika skäl börkonsekvenser ärsom men av
börjanundvikas. Till bör dock erinras vilka skärpande detmomenten om

frågaär om.

Skärpande moment

föreslagna intäkterDen kan komma fråga föravgränsningen iav som
skattebefrielse innefattar stiftelser ideellaför och föreningar främst den
ändringen realisationsvinster fastigheter och vissa andra tillgångaratt

hör till egentlig näringsverksamhet normalt skall beskattas ävensom om
villkoren skattebefrielse uppfyllda.för föreningar föreslåsFör ocksåär
den ändringen fastighetsinkomster kan undantas från beskattning endastatt
till den del inkomsten härrör från kvalificerad användning fastigheten.av

det gäller kretsen kvalificerade ändamålNär märkaär att attav
ändamålen stärka rikets försvar och främja nordiskt samarbete inteatt att

medföralängre skall till skattebefrielse. sammanhanget börl vidarerätt
barmhärtighetsinrättningar och sjukvårdsinrättningar inämnas att

fortsättningen inte skall räknas till de skatteprivilegierade subjekten och
kategorierantal och namngivna subjekt föreslås bli uteslutnaatt ett stort

från den katalogen.s.k.
beträffar villkorVad för skattebefrielse bör skärpandeövriga som

särskilt realisationsvinster på värdepapper och andranämnasmoment att
tillgångar inte tillhör egentlig näringsverksamhet skall beaktas vidsom
fullföljdsbedömningen vilket stiñelsemasdock för del i väsentlig
utsträckning möjlighetenkompenseras till real beräkninggenom av av-
kastningen. Till skärpningama hör vidare kravet den faktiskaatt
verksamheten för kvalificera för skattebefrielse skall ligga inomatt ramen
för stiftelseförordnandets eller föreskrifterstadgarnas hänsynsta-samt
gandet till livräntor enligt testarnentariskt förordnande utgår tillsom
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verkarspärregelnmissbruk riktade natur-Denbestämda motpersoner.
skärpande.ocksåligtvis

i detskärpande inslagende klartsagda harhittillsDet avsett nya
gäller detföreslagna reglernadefråga fiera ärattregelsystemet. I avom

Reglernagällandesig tillde förhållerhur rätt.bestämtsvårt att ange
i andra falli lindrande ochfall verkai vissa kanändringarinnefattar som

detaljutfommingen kravenbl.a.torde gällariktning.skärpande Dettai av
del,föreningarnasförVerksamhetsinriktningfullföljd ochpå samt, av-

behandlingennäringsverksamhet ochkvalificeradgränsningen avav
skattebefrielsenregleringenföreslagnaverksamhet. Denprofessionell av

riktningama.verka i bådaocksådonationsfonder kanför

retroaktivitetOtillåten

måni vidarefår skatt intestycketandra RF änEnligt kap. 10 §2 tas ut
inträffadeomständighetdenföreskrift gälldeföljer när somsomavsom
förbudets till-betydelse föravgörandeskattskyldigheten.utlöste Av

skall utlösaomständighetvilkensåledeslämplighet är ansessom
åtminstone i första handinkomstskatt åsyftasfrågaskattskyldighet. I om

skattskyldighet eller avdragsrått inträdermedföromständighetden attsom
RÅ Bexhed,ref. ochbeskattningsår ifr 1989 116enligt reglerna rättom

hänvisningar.ff. medSkattenytt 1993 153s.
så fallet 1998beskattningsår. När kommerNormalt kalenderåret ärär

enligt reglernaintäkterendast sådanaårs taxering omfatta rättatt som om
till efter ikraft-kalenderåret dvs. tid1997,beskattningsår hänförliga tillär
skattebefrielse förreglernaden januari 1997. Deträdandet l omnya

därför i det avsedda falletkanstiftelser, föreningar m.ñ.ideella nu
tillämpningenrisk förtillämpas taxeringredan vid års1998 attutan av

konflikt retroaktivitetsförbudeti medskall kommaskärpande reglernya
i 2 kap. 10 RF.§

eller något subjekt berörsOm föreningstiftelse, ideell annat somenen
1998 årsi stället brutet räkenskapsår, kommerreglerna harde nyaav

januariräkenskapsår före den ldet gårtaxering närmastutatt somavse
Taxeringen kommerräkenskapsåret 17 1996 306 1997.t.ex.1998 -

iikraftträdandetomfatta bl.a. infaller förefall tidalltså i detta att som
reglernaintäkt enligttiden 17 3112 1996. Omexemplet rättomen-

enligtikraftträdandet ochbeskattningsår hänförlig till tid föreär nuvar-
den på grundskattefri, hindrar retroaktivitetsförbudetande regler är att av

i åtminstonebetydelsetill beskattning. kan fåreglerna Dettade tasnya
förening,fall. fallet stiftelse ellerDettvå är atttyper somenena enav

skattskyl-begränsadäldre de villkoren föruppfyller såväl de som nya
realisationsvinstskattefrienligt hittillsvarande reglerdighet, har somen

reglema främstenligt deslag den skall beskattasdetär att nyaav
stiftelsen ellerfastigheter. andra falletrealisationsvinster på Det är att

förvillkorenäldre däremot inte deföreningen uppfyller de men nya
realisationsvinsten förra falletskattskyldighet. i detbegränsad Om resp.

i detkapitalavkastning och realisationsvinstersubjektetsberördadet
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fallet hänför sig till den delsenare det brutna räkenskapsåretav som
ligger före den januaril 1997, hindrar således retroaktivitetsförbudet att
dessa intäkter beskattas enligt de reglerna vid 1998 års taxering.nya

Ett undantag måste alltså för degöras fall då det berörda subjektet har
brutet räkenskapsår. Eftersom det knappast möjligtär tillämpa olikaatt
regelsystem för olika delar och beskattningsår,ett föreslårav samma

generell regel innebörden äldre bestämmelserattav alltjämt skall
tillämpas vid 1998 års taxering denna taxering beskattningsårom ettavser

till någon del infaller före ikraftträdandet.som

Andra retroaktiva effekter m.m.

Det naturligtvisär inte ovanligt civilrättsligtatt bindandeett avtal, som
har ingåtts vid viss tidpunkt, upphov tillen intäkter enligtger som
reglerna beskattningsårrätt hänförligaom är till tidpunkt.en senare
Retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket hindrarRF i sådantett
fall inte intäkterna behandlasatt enligt skärpande regler harnya som
hunnit träda i kraft under mellantiden. Med de realisationsvinstregler som
gällde före års1990 skatterefonn kunde detta förhållande få effekter som
inte sällan motiverade särskilda Övergångsbestämmelser. Numera gäller
emellertid enligt huvudregeln i 24 § 4 första stycket SIL skatt-mom. att
skyldighet för realisationsvinst inträder redan det år då avyttring sker, dvs.

bindandenär avtal ingås, köpeskillingenäven i sin helhetom betalas ett
år. För de undantagsfall dåsenare skattskyldighet enligt andra stycket av

inträdermomentsamma årett avyttringsåretän harsenare uttryckligen
föreskrivits de beskattningsregleratt gällde vid taxeringen försom avytt-
ringsåret skall tillämpas. På grund dessa regler det inteär nödvändigtav

med anledningatt de reglerna skattskyldighetav förnya realisations-om
vinster någotgöra särskilt undantag från förslaget de reglernaatt skallnya
tillämpas första gången vid 1998 eller vid brutet räkenskapsår 1999- -års taxering. I sammanhanget bör tilläggas det här avsedda förhållandetatt

skattskyldighet inträderatt vid avtalstillfälletän alltjämtsenare kan före-
ligga vid bl.a. de options-, tennins- och blankningsaffärer behandlassom
i 24 § 4 tredje-femte styckena SIL.mom. V1 har emellertid inte detansett
nödvändigt föreslå någraatt särskilda Övergångsbestämmelser för dessa
fall.

De föreslagna reglerna skattebefrielse för stiftelserom och ideella
föreningar innebär liksom nuvarande regler bedömningenatt- av om-till skattebefrielserätt föreligger inte skall grundas enbart på förhållande-

under det aktuella beskattningsåret.na Vid tillämpningen bl.a. full-av
följdskravet och kravet på Verksamhetsinriktning det nödvändigtär att ta
hänsyn också till hur verksamheten har bedrivits under tidigare beskatt-
ningsår. Retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket RF siktetar
endast på den omständighet utlöser skattskyldighet och hindrarsom därför
inte förhållandenatt slag hänförav avsett sig tillnu tid före ikraft-som
trådandet beaktas vid tillämpningen regler och tillmätsav dennya
betydelse följer dessa regler.som När detav gäller vidatt 1998 års
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beskattningsåret 1997tillhänförligaintäkter ärtaxering avgöra somom
hinderformelltnågotsåledes inte mot attdetfinnsellerbeskattasskall

tiden föreunderförhållandenbeaktareglernadetillämpningenvid nyaav
före-reglernadedetjanuari 1997 sättdenikraftträdandet l nyasom

från sådanavståanledningnågonhellerinte attdetfinns ensakskriver. l
taxeringårsvid 1998bl.a.betydertillämpning. Det attomedelbar man

ellerstiftelsenhurgarantiregelns.k.dentillämpningengrundaskall av
1993-1997perioden attunder samtinkomstersinaharföreningen använt

verksam-långsiktigaföreningensellerStiftelsensbedömningenviddet av
tidunderförhållandenbeaktaaktuelltblikanlikaledes atthetsinriktning

sådanakan momenthänseendenabåda somikraftträdandet. I nyaföre
förskriftemaochverksamhetfaktiskmellanöverensstämmelsepåkravet

vissabehandlingenskärptadenochstiftelseförordnandetstadgama avi
tillämpasÄven bör kunnaspärregelndenbetydelse.livräntefall nya

efterinträderskattskyldighetvilkaförintäkterbeträffandefullt ut
framhar lettförfarandedetomständighetenikraftträdandet. Den att som

ikraft-föreigångsattsharintäktsförvärvföreningensellerstiftelsenstill
regeln tillämpas.hindrasåledes inteträdandet bör att

detfrånundantaganledningdock görafinns detpunkt att som nuPå en
ikraftträdandet. Somföreförhållandentillhänsynstagandesagts om

realisationsvinstervissareglernaföreslagnaenligt de attgällernämnts nya
i denskall räknaso.d.värdepapperförsäljningvidvinsterfrämst av -- falletinteEftersom detta ärfullföljdskravet.träffasavkastning avsom

kunnathittillsföreningarideellaochstiftelserregler, harenligt nuvarande
skattebefriel-tillriskera rättenrealisationsvinstema attreinvestera attutan

ocksåfaktisktomplaceringarsådanasannoliktförlorad. Detgår är attse
s.k.tillämpningen denvidmånga fall. Omi nyahar avägt numanrum

realisationsvinstermotsvarandebeloppkrävaskullegaruntiregeln ävenatt
ändamål,kvalificeradeförskall haikraftträdandet använtsföreuppkomna

framståfall kundevissaieffektertillbakaverkandefåskulle regeln som
i detrealisationsvinsteräldredärförföreslårViobilliga. att nu50m

innebärundantagsregel,särbehandlashänseendetaktuella somengenom
något falliinteikraftträdandetavyttringar förevidvinster uppkomnaatt

enligtfullföljdsbedömning görsdenavkastning vidskall räknas somsom
reglerna.de nya

reglernadetillämpningensagda harhittills avsett nyaDet av
frågaikraftträdandet. Enföretill tidenhänför sigförhållanden annansom
varithittills harsubjekttill debörhänsynsärskild tas somär om

förreglernadegrundpåskattskyldiga nyabegränsat avsommen
kanställning. Detskatteprivilegieradesinhelt förlorar varakommande år

kvalificeraderäknaslängreinteändamålmedsubjektfråga somsomom
frågadennaprincip börkatalogen. lfrånförs bortsubjektoch som

direktfårskatteprivilegierFörlustennekande. ensombesvaras sesav
då knappastfinnsoch detprincipielltändrat synsättkonsekvens ettav

lagstiftningen.denunderkvarlevaprivilegiemalåtaanledning nyaatt
undantagsärskildabehovfinnasskulleundantagsfalldet i något avOm

tillgodoseskunnabehovdettabörövergången,självaunderlättaför att
dispensregeln.föreslagnakapiteli 24denförinom ramen
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Även det gäller den behandladenär frågan kan docksenast särskiltett
undantag motiverat. Den avgränsningen kvalificerade stif-vara nya av
telseändamål innebär, redan framhållits, ändamålen stärkaattsom att
rikets försvar och främja nordiskt samarbete faller bort.att Dessa förslag
har egentligen inte grundats på någon ändrad på ändamålen i frågasyn

det ringa intressenärmast frånutan stiftarhåll visats för dessasom
ändamål. den bakgrundenMot framstår det skäligt låta deattsom
befintliga försvars- och samarbetsstiftelser i dag har tillrättsom
skattebefrielse få behålla denna rätt.

l övrigt vi inte något behov undantag från den föreslagnaser av
huvudregeln de reglerna skattebefrielseatt skall tillämpas förstanya om
gången vid års1998 taxering.

Förslagens34 statsñnansiella effekter m.m.

34.1 statsfinansiellaDe effekterna

Förslagen i betänkandet innebär reglerna skattebefrielseatt förom
stiftelser, ideella föreningar m.ñ. på några punkter ändras i lindrande
riktning. iHär kan första hand förslagen skattebefrielsenämnas förom
stiñelsemas kvalificerade näringsverksamhet, höjningen de ideellaav
föreningarnas grundavdrag och skattefriheten för kyrkostiñelsemas och de
kvarstående Åkatalogsubjektens fastighetsinkomster. andra sidan
innehåller förslagen också antal skärpande i denett delenmoment;
hänvisas till sammanfattningen i avsnitt Tillgängligt33.3. material ger
inte underlag för beräkna den statsfinansiella effektenatt varje enskiltav

V1 dock med ganskamoment. säkerhet kunna uttalastoranser oss att
förslagens effekt i varje fall inte blirsammantagna minskning skat-en av
teintäktema.

betänkandet föreslåsI också viss utvidgning stiftelsemas och deen av
ideella föreningarnas uppgiftsskyldighet. Ett syfte med detta förslag har
varit skapa möjligheter till förstärkningatt kontrollen. Sannolikten av
kommer detta i inledningsskede medföraett visst merarbete.att ett Den
utvidgade kontrollen berör dock bara ganska begränsat antal skattskyl-ett
diga. Till kommerdetta det regelsystemet, åtminstoneatt på någotnya
längre sikt, bör kunna bidra till reducera de gränsdragningsproblematt
och andra tillämpningssvårigheter nuvarande regler har upphovgettsom
till. V1 bedömningen förslagengör kan genomföras medatt oförändrade
resurser.

34.2 EG-aspekter

Inom EG pågår arbete med harmonisering bl.a. företagsbeskatt-en av
ningen. Varken de hittills direktiven eller de direktivförslagantagna som
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beskattnings-defördirekt betydelsenågonhar dockberedningunderär
betänkande.i dettabehandlasfrågor som

nationali-mellanskiljerskattebestämmelserinnebärreglerEG: att soms
d ioch 73Romfördragetitillåtna jfr 52 art.princip intei art.ärteter

reglernabetänkande förslagnavårtiunionsfördraget. Deenligtlydelse
intemfl. anknyterföreningarideellastiftelser,förskattebefrielseom

vidarenationalitet seenskilda subjektetstill detpunktnågonpåheller
före-i denkap. 1 §och 2till kap. l §lavsnitt 35.1ikommentarerna

lagen.slagna nya
detvilket slagstöd årföreskrivs änRomfördragetartikel i att92I av-

snedvridasnedvrider eller hotaroch attmedlemsstat somensom ges av- produktion,eller vissföretag ärvissakonkurrensen att gynnagenom
detutsträckningi denmarknadenmed denoförenligt somgemensamma

också någraartikelnImedlemsstaterna.mellanhandelnpåverkar anges
förenligt med deneller kanstödsituationer där är gemensammaett vara

eller bevarafrämja kulturstöd förkanSålunda attmarknaden. t.ex.
konkurren-handelsvillkoren ochpåverkarintedetgodtas,kulturarvet om

detstrideromfattningi motgemenskapeninom gemensammasomensen
intresset.

skatteför-statligt stödbegreppetomfattaravsnitt 24.3.3ivi berörtSom
avdrags-särskiltellerskattefrihetolika slag,måner t.ex. gynnsammaav

bestämmelser innebärinnehåller attbetänkandetregler. Förslagen i som
näringsverksam-kvalificeradestiñelsemasförmedgesskattebefrielse kan

föreningarnaideelladenäringsverksamhetegentligförhet och som
utformningenVidverksamhet.ideellasinfinansierabedriver i syfte avatt

dispens-föreslagnaavsnitt 24.3.3idenliksombestämmelserdessa av-
villkorsärskildabl.a.beaktats,konkurrensaspektenharregeln genom-

inte lederskattefrihetenberoendeskattebefrielsetill attgör rätten avsom
konflikt medrisken förDärmed tordekonkurrensen.till snedvridning av

för-övrigt svårt hurföreliminerad. Det ärprincip atti92an. sevara
eller någothänseendetberörda sätti annatslagen betänkandet deti nu

sammanhangetmedlemsstaterna. lmellanhandelnskulle påverkakunna
Danmark, harTyskland ochmedlemsstater, bl.a.vissakan nämnas att

för-minst likasubjektallmännyttigaskattebefrielse för ärregler somom
vidaresebestämmelsernabetänkandet föreslagnaidemånliga som

4.bilaga
leder tillintevåra förslagvi bedömningenSammanfattningsvis gör att

regler.konflikt med EG:s
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35 Specialmotivering

Förslagen i detta betänkande innebär nuvarande för skattelätt-att system
nader för stiftelser och ideella föreningar baserat på skattefrihets--
metoden i princip behålls reglerna kompletteras ochatt preciserasmen-

fierapå punkter. Bestämmelserna befrielse från skattskyldighet harom
samlats i särskild lag lagen befrielse från skattskyldighet fören om-
stiftelser och ideella föreningar I SIL har nuvarande bestämmelser i 7 §
4-6 hänvisning till den lagen.ersattsmom. av en nya

skattelagskommitténInom Fi 1991:03 pågår arbete med teknisken
inkomstskattelagstiftningen. Kommitténöversyn beräknas avsluta sittav

arbete under år V11996. utgår från det finns möjligheter inordnaatt att
föreslagnade reglerna i de kommittén utarbetade lagförslagen.av oss av

35.1 Lagen befrielse från skattskydlighet för stiftelserom
och ideella föreningar

har delats i femLagen kapitel. förstaDet innehåller bl.a. några grund-
läggande definitioner. de följandeI kapitlen finns bestämmelsertre om
skattebefrielse för stiftelser, ideella föreningar och vissa andra subjekt,

sådanafrämst för närvarande intagna i den s.k. katalogenär i 7 § 4som
SIL. det femteI och sista kapitlet finns dels allmän dispensregel,mom. en

dels bestämmelse riktad missbrukär skatteñ-iheten.moten som av

kap. Inledande1 bestämmelser

1§

bestämmelsernaAv i bl.a. 1 § 3 och 6 § 1 SIL framgårmom. attmom.
det förutom fysiska endast juridiskaärpersoner årpersoner som
skattesubjekt jfr avsnitt 13.3 angående stiftelsebegreppet.

likhetI med nuvarande bestämmelser i 7 § 4-6 SIL be-ärmom.
stämmelserna i den lagen inte formellt begränsade till svenskanya
juridiska En utländsk juridisk enligt reglerna iärpersoner. 6 § 1person

första stycket och d SIL endast begränsat skattskyldig. Skattskyl-mom. c
digheten omfattar bl.a. inkomst näringsverksamhet hänför sig tillav som
fastighet eller fast driftställe i Sverige. Om det skulle inträffa att en
utländsk juridisk enligt svenska regler betraktaärperson, som att som en
stiftelse eller ideell förening, bedriver egentlig näringsverksamheten i
Sverige, kan den bli befriad från skattskyldighet för inkomst verksam-av

enligtheten regler gäller för svenska stiftelser och föreningar.samma som
Liksom för svenska subjekt krävs samtliga villkor för skattebefrielseatt

uppfyllda, dvs. kraven beträffandeär ändamål, Verksamhetsinriktning och
inkomstanvåndning.
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2§

ochimotsvarighet KLsaknartvå begreppdefinierasparagrafdenna soml
SlL.

näringsverk-egentligbegreppetdefinierasstyckeförstaparagrafensI
innebäri § KL21 attverksamhettillBegränsningensamhet. avsessom

fastighetsinnehavellerrörelsei formnäringsverksamhetendast av
deninteomfattasverksamhet ävenAnnani begreppet. ominnefattas

näringsverksamhettillhänförastycket SIL ärsjätte attlenligt 2 § mom.
Definitionenutdelningar.ochexempelvis räntorfrågaisubjektetför

omfattarintenäringsverksamhetegentligbegreppetocksåinnebär att
realisationsvinster.

andraparagrafensiverksamhetsbegreppetbestämningenBeträffande av
betydelsefårBestämmelsenoch 20.3.avsnitten 14.2tillhänvisasstycke

näringsverksam-egentligadeninomenheteravgränsningenvidfrämst av
verksamhetideellskiljagällerdettillämpligockså attnär enheten ärmen

verksamhet.ideellfrån annanen

Stiftelser2 kap.

tillämp-kapitletsföljande. §I lenligtdisponeratsharKapitlet anges
förfrågaikommakaninkomstslagdeoch i 2 §ningsområde som

preciserarbestämmelserdei 3-10följerDärefterskattebefrielse. som
ställsvilka kravslutligen§skattebefrielse. I llvillkoren for somanges

skall kunnanäringsverksamhetegentligastiftelsesfrånför inkomstatt en
befrias skatt.från

1§

endasttillämpasi kapitletbestämmelsernaframgårparagrafenAv att
sestiftelselagenstiftelsebegrepppåbyggerLagenstiftelser. somsamma

någrainteinnehållerstiftelselageni kap.Bestämmelserna l13.3.avsnitt
andra be-nationalitet. Avstiftelsesgällerdetbegränsningar när en

intelagenframgåindirektdockhar attstiftelselagenistämmelser ansetts
104, 110199394:9svenska stiftelser prop.påtillämplig än s.annatblir

uppfyller derättsbildningutländskintehindrar306. Det att somoch en
under begreppethänförsstiftelselageni kap.stiftelserekvisiten lallmänna

till kap. §.1 ljfr kommentarenstiftelse ovan
Personalstiftel-bestämmelser.från kapitletsundantagpunkter görsI tre

enligt 4 kap.skattskyldighetbefrias frånkollektivavtalsstiftelserochser
syften.bestämdavissaharförutsättning deunderoch 8 att§ 73

kollektivavtalsstif-ochpersonalstiftelserklargörpunkti 1Undantaget att
frånbefriaskaninte§i kap. 3bestämmelserna 4utanförfallertelser som

avsnitt 13.3.jfri kap.bestämmelserna 2enligtskattskyldighet
underfallerstiftelserövrigapunkt uteslutsi 2undantagetGenom som

reglerasstiftelserför sådanaSkattebefrielsenkap.i 2reglernakap. från4
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i kap.exklusivt 4 Undantaget omfattar bl.a. församlingskyrkorsåledes och
stiftelsekaraktär.domkyrkor av

undantas stiftelser vilkaspunkt 3 tillgångar endast får användas tillI
för bestämda fysiskaförmån Uttrycket bestämda fysiskapersoner.

innebördhar i kap.l § stiñelselagen;7 vidaresamma sompersoner se
till denna paragraf ikommentaren 199394:9 112prop. s.

2§

paragrafen regleras skattefrihetens omfattning. Samtidigt klargörsI deatt
efterföljande 3-10 §§ de allmänna villkor skall uppfylldaanger som vara

till skattebefrielse överhuvud skallför föreligga.rätt Föratt taget
för intäktSkattebefrielse egentlig näringsverksamhet fordras därutöverav

i uppfyllda.§ Fråganvillkoren vilka intäkterär böratt om som
skattebefrielsen har behandlatsomfattas i avsnitt 9.3.av

paragrafen skattefrihetens omfattning fyra olikai punkter.I Avanges
det endast punkterna l och behöver kommenterasdessa 2är närmare.som

punkt skattefriheten1 omfattar löpande avkastning ochI attanges
tillgångarrealisationsvinster inte hänförliga till egentligärsom

näringsverksamhet. Skattefriheten enligt denna punkt omfattar i princip
hänförs till inkomstde intäkter kapital för fysisksom av en person.

tillgångarna inte skall hänförliga till egentligKravet näringsverk-att vara
bl.a. realisationsvinstersamhet innebär på fastigheter alltidatt ärsom-

för stiftelsernäringsfastigheter inte faller under punkt-
reglerar skattefrihetenPunkt 2 för stiftelsers fastighetsintäkter jfr

avsnitt 9.3.2, 14.2 26.4. Innehavet och användningen fastighetsamt av en
sig alltid egentlig näringsverksamhet.i Skattebefrielse för löpandeutgör

förutsätterfastighetsintäkter fastigheten till övervägande del användsatt
själv på sådantstiftelsen användningen kvalificerad enligtett sätt ärattav

Beträffande den innebörden detta hänvisas till kommen-närmare av
till sistnämnda paragraf. Om denna förutsättning uppfylld kantaren är

skattefrihet inträda då endast för de intäkter härrör från denmen som
användningen,föreskrivna vilket framgår paragrafens andra stycke.av

omfattarSkattefriheten både eventuella hyresintäkter fastigheten ochav
utnyttjandevärdet för inte inkomstgivande ideellt ändamål.eget ettav

övervägandebedömningen har det naturligtvisFör betydelse vilket
fastighetsbegrepp används. avsaknadI definition bör be-som av en

syfta på taxeringsenhetenstämmelsen enligt dvs. denFTL, enhetanses av
flera registerfastigheter ellereller delar sådana fastigheter viden av som

fastighetstaxeringen för sig. Därmed uppnås överensstämmelsetaxeras
de enheter kan kommamed bl.a. undantas från skatteplikt enligtattsom

2-4 §§ PTL.3 kap.
gäller punkterna 3 ochdet hänvisas tillNär 4 avsnitten och9.3 14.2.

tredje stycket framgår stiftelseAv uppfyller kraven föratt en som
från inkomstskatt ocksåbefrielse befriad från skattskyldighet förär

avsnittförmögenhet se 28.2.
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3§

förstiftelseförordnandetparagraf vad krävsförvarande attI avanges som
detavsnitt 10.3.4. Huvudkravetmedges jfrskattebefrielse skall är att av

kvalificeradefieraskall främja ellerframgår stiftelsenförordnandet ettatt
inte innehållergenomgående förordnandetkrävsändamål. Därutöver att

beträffandeföljer 6-10 §§de kravstriderföreskrifter mot avsomsom
förordnandetinkomstanvändning. OmVerksamhetsinriktning och

skattefrihetkravinte förenliga med dessaföreskrifterinnehåller ärärsom
uppfyller kraven.faktiska verksamhetenstiftelsen i denutesluten även om

förmed andra 0rdförordnandet skallFöreskrifterna i utrymme attge
följermed de krav 6-10 §§.verksamhet i enlighetbedriva som av

i sakstiñelseförordnande lagrummetuttrycketMed samma somavses
förordnandetursprungligaförsta hand detstiftelselagen.i I menavses

stiñelsela-enligt kap.också föreskrifter ändrats 6omfattarbegreppet som
gäller enligt1972:205. Vidarepermutationslagenmed stödeller avgen

ikraftträdandeföre den lagensföreskrifter,införandelagen§11 att som
Kammarkollegiet ellerstiftelse regeringen,förhar fastställts enen av

före-stiñelselagen skalltillämpningenlänsstyrelse, vid somansesav
skrifter stiñelseförordnande.i ett

4§

tvåskattefrihet slag.ändamål medföra Ikvalificerade kanDe är avsom
oberoendekvalificeradedenna paragraf regleras de ändamål är avsom

följande paragrafen deStiftelsens denförvaltningsform och i närmast
ändamål juridisk förvaltarskattebefriadstöd person, somsom avser en
stiftelsen den.eller har kontroll överannan

hänvisas i handförevarande paragraf förstaNär det gäller innehållet i
innebärtill nuvarande § 6 SILavsnitt 15.2.3. förhållande till 7I mom.

följande ändringar:paragrafen främst

nordisktsyfte stärka främjastiftelser med rikets försvar elleratt att-
tilluppnå skattebefrielse dock förslagetsamarbete kan inte jfr

Övergångsbestämmelser,
regleraskyrkostiftelser hushållningssällskapskattefriheten för och-

i kap. ochsärskilt 4 1 2 §§,
lagstiftningen.barmhärtighetsinrättningarbegreppet utmönstras ur-

paragrafen.i Dekvalificerade ändamålen framgår punkterna 1-5De av
imotsvarighetändamål i punkterna 1-4 har direkt nuva-anges ensom

forskning,avgränsning begreppen vetenskapligrande regler. Den av
utbildning och hjälp-bam, undervisning ellervård och uppfostran av

hittillsvarande praxis kanbehövande gjorts iverksamhet bland som
vägledande.fortfarandedärför anses

Även imotsvarigheti punkt sjukvård harbestämmelsen 5 enom
Bestämmel-skattefriheten regleras docknuvarande regler. sätt.annat
verksamhetsjukvårdsinrättningar vilkasomfattari SIL7 § 6 mom.sen
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förevarandei vinstsyñe. Enligt punkt sjukvårdinte bedrivs 5 deär ett av
kvalificerade ändamål kan medföra skattebefrielse oberoendesom av
förvaltningsfonnen. Om stiftelsen bedriver verksamhet, sjukhem,t.ex.

förhållanden denna egentligsådana näringsverk-under äratt att anse som
blir intäkterna den verksamheten skattefria endast under desamhet, av

iförutsättningar 11 § bl.a. fordras verksamheten bedrivsattsom anges
långsiktigt vinstsyfte. sådana fall såledesI ansluter regleringenutan

till den gäller idag.ganska nära som
regleringen skattefrihet för sjukvård medför åtminstoneDen avnya
viss inskränkning, eftersomformellt den begränsad till stiftelser ochären

behandlade ideella föreningarnade och således intei kap. medger3
skattebefrielse för sjukvårdsinrättningar till bedrivs iäventyrssom annan
associationsform.

nyhet i förhållande till gällande det övergripandeEn rått är attannan
frågadet skall allmännyttigt ändamålkravet uttryckligenettatt vara om

paragrafeni se avsnitthar 15.2.3.angetts

5§

paragraf regleras de ändamåldenna stöd skattebefriadI som avser en
verksamhet, dvs.juridisk ändamål kan främjas kommuna-persons som av

donationsfonder m.fi. hänvisas iHär första hand till övervägandena i
16.3.avsnitt

förparagrafen krävs skattefrihetEnligt det stiñelseförordnandetatt av
stiftelsen stödjaskall verksamhetframgår bedrivs kommunatt som av en

i lagrummet angivet subjekt. Vidareeller något krävs beträffandeannat
förvaltningsfonn antingen det frågaStiftelsens anknuten för-att är om en

med det angivna subjektetvaltning förvaltare eller subjektet iattsom
tillsättafråga styrelsemajoriteten.har framgårrätt Av 6 §att detatt

ställs delvis långtgåendedessutom krav beträffande den understödda verk-
faktiska inriktning.samhetens

i 5 § de fall därRegleringen stöd åt skattebefriad förvaltaresav en
motsvarande verksamhet kaneller medföra till skattefrihet avseddrätt är

uttömmande. Stiftelser i andra fall inriktade på stödjaatt är attsomvara
skattebefriat subjekts verksamhet har inte redan den grunden tillett rätt

Exempelvis kanskattefrihet. stiftelse lämnar understöd tillen som en
förening uppnå skattebefrielseideell endast stiftelsens ändamålegetom

enligtkvalificerat 4är

6§

stycketförsta de tvåI grundläggande kraven beträffandeettanges av
Verksamhetsinriktning,Stiftelsens nämligen det eller kvalificeradedeatt

i stiñelseförordnandetändamål också faktiskt skall främjasrentangessom
i verksamhet.Stiftelsens Som utvecklas i avsnitt 15.42 kannärmare ett

främjas bådeändamål bidragsgivning och stiftelsen iattgenom genom
bedriver ideellregi verksamhet eller egentlig näringsverksamhet.egen
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stöddvs.i 5ändamålfrämjandegällerdetNär angessomav
understöddafordras denmfl.,kommunerbedrivs attverksamhet avsom
stycket. Be-andraispecifika kravdeuppfyllerverksamheten som anges

framhållasböravsnitt 16.3. Det atthänvisas tillkravträffande dessa
bidragsgivning.ändamålet barafrämjafall kani dessastiftelsen genom

denbedriversjälvnämligenförutsättsstycket att mottagarenförsta§5I
stödetverksamhet avser.som

7§

verksam-beträffandegällergrundläggande kravandradetHär somanges
för elleraktivtverkarstiftelsenräcker inte ettinriktning. Det atthetens

till denverksamheten,ocksåfordrasändamål. Detkvalificerade attflera
ändamåländamål, domineras ärurskiljbarafrämjardendel somav

vidändamål fårokvaliñceradeändamålAndrakvalificerat. en--
framståinteverksamhet änStiftelsenshelhetsbedömning ensom merav

10.3.3.avsnittvidareoväsentlig bisak se
inriktningallmännadennaocksåframgårparagrafen att avAv

Bedömningenstadigvarande.skallverksamhetStiftelsens avvara
sikt, dvs.längre överskallVerksamhetsinriktning settgörasStiftelsens

ienstaka årstiftelsentillräckligtinte ettattbeskattningsår. Detflera är
ändamålkvalificeradefrämjarverksamhetsigtillräcklig grad ägnar som

föreskrivnadenstadigvarande harverksamhetenfordrasdet attutan
ändamålfått sittnybildad eller harstiftelseninriktningen. Särskilt ärnär

detEndastnödvändigtdet bli göraändrat kan att omprognos.en
finnsövriga omständigheterinnehåll ochstiftelseförordnandetsgrund av

denkommer haverksamhetStiftelsens attgarantier förtillräckliga att
frånmedges redanskattebefrielse kunnabörerforderliga inriktningen,

kunnaskattebefrielse ofta intetordegarantier saknasbörjan. sådanaNär
verksamhetsin faktiskaantalunderstiftelsenmedges förrän ett genom

detvissa fall tordeverksamhetskravet. luppfyllerdokumenterat denatt
den femårigaför ompröv-inomåtminstonedock möjligt ramenvara -

faktisktvadtilleftersyn hänsynningsperioden ta somatt engenom-
beskattningsårets utgång.aktuelladetefterinträffat

8§

sådanadär förhållandenasituationer attmånga ärtänkaskan enDet
paragrafenändamål.okvalificerat Ifrämjaskallstiftelse ett angesanses

föreligga. Seskallfrämjande alltidsådantfall därspeciellatvå ett anses
avsnitt l5.4.2.vidare

handförstaidvs.ekonomiska förmåner,utgivandetomfattarPunkt 1 av
särskilt berörBestämmelsen,o.d.understödstipendier,bidrag, som

förmåner,ekonomiskautgivandeinnebäravkastningsstiftelsema, att ett av
med-ellerbestämda fysiskafleraellerförbehållna personerär ensom

innebäraalltid skallsläkter, att ettvissaviss ellerlemmama ansesav
främjas.ändamålokvalificerat
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ledet i bestämmelsen ekonomiska förmåner för-förstaDet ärsom-
bestämda fysiska motsvarighet ihar kap.behållna 1 7 §personer en-

det flertalet bestämmelser i lagen inte gällerdärstiftelselagen, attanges
stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet fåri fråga om

tillendast förmån för bestämda fysiska Beträffandeanvändas personer.
begreppet bestämda fysiska hänvisas tillpersonerinnebörden av

till kap. förevarande2 § lag.lkommentaren
enligttillämpning punkt fordras inte förmånema föreskriftlFör attav

förbehållnastiftelseförordnandet bestämda Punkteni är ärpersoner.
också stiftelsen faktiskt har begränsattillämpasavsedd när rentatt

till bestämdamottagarkretsen personer.
innebär den bestämmelsen ändring i förhållandeavseendel ett nya en
nämligen i fråga livräntor utgår på grundgällandetill rätt, om som av

stiftelseförordnandet jfr avsnitt Gällandeföreskrifter i 15.4.2. be-
innebär skall bortse från dessa livräntorstämmelser näratt man man
stiftelsen uppfyller de krav gäller beträffande verksam-bedömer somom

inkomstanvändning.och föreskriften i punkt fårhetsinriktning Den lnya
livräntebetalningar i fortsättningen skall främjaföljd dessatill att anses

ändamål. Betydelsen detta blir beroende hurokvalificerat stortett av av
förhåller tilloch hur det sig Stiftelsens övrigalivräntebeloppet är

Framstår livräntan oväsentlig bisak behöververksamhet. densom en
stiftelsen uppnår skattefrihet. fall medförinte hindra l denannatatt att

skall uppfylla verksamhetskravet istiftelsen inte 7anses
omfattar bestämda kretsPunkt punkt2 Densamma av personer som

där stiftelsen enligtfall på punkt främjarreglerar de lsätt änannat
ekonomiska intressen och dessutom de fall där den främjar deraskretsens

intressen. främjande de ekonomiska intressenapersonliga Ett kanrent av
PR-verksamhet eller reklam tillske förtänkas ärt.ex. nyttagenom som

några de berörda eller aktieinnehavnågon eller ettav personerna genom
dem fortsatt indirekttillförsäkrar inflytande i f.d. familje-ett ettsom

exempel personliga intressen kan intressetföretag. Som nämnas att
sammanhållningen inom stiftarens familj eller forskningfrämja i den egna

historia.släktens
anmärkas utgivande marknadsmässig lön ellerbörDet att ett av annan

marknadsmässig ersättning för utförda prestationer normalt inte faller
punktsig eller punkt gränsfall dockunder 1 Ett stiftarenär attvare

någon anhörig till denne i stiftelsenssjälv eller anställd verksam-nära är
fall torde intesådant det sällan finnas fog för uppfattahet. för-I ett att

så den anställde det klarlagt lönen intehållandet även när äratt att är-
marknadsmässig anställningen igynnad ekonomisktärgenommer en -

hänseende.
bådaBeträffande den behandlade punkterna gäller de ärattnu

inte endast stiftelsentillämpliga själv de utbetalningar ellernär gör
verksamhet innefattarbedriver den främjande de berördaettsom av

ekonomiska eller personliga intressen också närutanpersonemas
bedrivsverksamheten dotterbolag jfr kap. stiftelselagenl §5ettgenom

företag betrakta dotterföretag till stiftelse.när ärett att somsom anger en

i
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9§

fullföljdskravet.inkomstanvändningkravetreglerasparagrafdennal
stycketfemte6§7gällandei rätt mom.avBestämmelserna motsvaras

ochl0.3.2avsnittengjorts sedockharändringarbetydandeGanskaSIL.
l5.3.2.

inkomsterdevissariktar sig sominkomstanvändning mot avpåKravet
inkomsterVilkabeskattning.frånundantaskanbestämmelserenligt lagens

kommentarenvidarese§framgår 10avkastningräknasskall avsomsom
paragrafen.till den

skäligskall haStiftelsen använthuvudregeln. enfinnsstycketförstal
dettaändamål. Ikvalificeradefieraellerförinkomster ettsinadel av

inñationen.beaktaförvisst attfinnsdet utrymmeettbl.a.ligger att
börfalletenskildadetianvändningskäligvad ärFrågan somom

skälighets-vidstycket,andraigarantiregelniinnehållet menpåverkas av
inkomst-gradlägregodtamöjlighetdet avattfinnsbedömningen en
detta.förtalarskälsärskildastycket,andra närenligtanvändning än

10.3.2. Denavsnittsegarantiregelns.k.denfinnsstycketandraI
stiftelsenuppfylltalltidinkomstanvändning ompå anseskravetinnebär att

beskattningsårenföregåendefyradeoch närmastbeskattningsåretunder
80minstexisterat använtstiftelsenvilkenundertidkortareeller den

kvalificeradetillavkastningenrealaellernominelladenprocent av
ändamål.

intedennaframgår utrymmegarantiregeln att gerformuleringenAv av
utgång.beskattningsåretsaktuelladetefterinträffatvadbeaktaatt som

avvikelsedenVidhuvudregeln. smärremedsigdetförhållerAnnorlunda
enligttillåtenmotiverad ochibland kanfrån varasomnormerna

ikommakunnabegränsad eftersynundantagsfallihuvudregeln bör en
avkastningsstiftelse,undantagsfall kan somattfråga. sådant envaraEtt

omständig-särskildagrundavkastning,sinheladelaårligen skall avut
verksamhetsåren intede förstaunderhinderadministrativaheter t.ex.
beskattningsåretaktuelladetunder mengenomföra dettahar lyckats

deunderfullföljdskravetuppfylltha välsigvisareftersynviddäremot en
åren.följande

l0§

avkastning. IrealochnominellbegreppendefinierasparagrafdennaI
och10.3.2avsnittenanförts iharvadtillhärhänvisashandförsta som

l5.3.2.
intäkterdestycketförstaenligtavkastningen utgörsnominella avDen
löpandedvs.skattebefrielse,förfrågaikommakan§ 1enligt 2som

förvaltnings-föravdragefterrealisationsvinster,ochkapitalavkastning
förvärvande. Däremotintäktemasförkostnaderandraochkostnader

reglernagenerelladegrundpåredanintäktersådanainteomfattas avsom
dragningvidvinsterskatteplikt,frånundantagna t.ex.KLi 19 § är
belopptill detRealisationsvinster sompremieobligationer. tas uppsvenska

inteskattebefrielse årförvillkorenbeskattningförföremålbliskall om
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innebäruppfyllda. bl.a.Det eventuella schablonavdrag o.d.att ärsom
tillåtna enligt bestämmelserna i SIL får vid vinstberäkningen.göras

tillkommentaren kap. förevarandeI 2 8 § lag har berörts det fallet att
stiftelsen eller flera livräntor till stiftelseförordnandeti bestämdaut enger

framhölls innebär ändringenDet 8 § den i förhållande tillattpersoner.
vidgällande bedömningen verksamhetsinriktningen interätt att man av

längre skall bortse från dessa livräntor. Motsvarande gäller vid till-
fullföljdskravet.lämpningen Avkastningen skall således inte reducerasav

med livräntebeloppet och utbetalningen livräntan skall betraktasav som
främjande okvaliñcerat ändamål.ett ettav

stycket hurI andra stiftelses reala avkastning skall beräknasanges en
utgångspunktmed i den nominella avkastningen jfr avsnitt l5.3.2. Den

nominella avkastningen korrigeras således med hänsyn till Stiftelsens
monetära och skulder vid beskattningsårets utgång och med

Stiftelsensbeaktande realisationsvinster under året. Bestämmelserna iav
ochpunkterna 2 korrigering1 för innehav tillgångar ochmonetäraom av

skulder utformatshar med den upphävda lagen vinstdelnings-6 §nu om
skatt Regeln i punkt korrigeringmönster. 3 realisationsvinstersom om av

schabloniserad.starkt Vid kortare innehav två årär medräknas helaän
realisationsvinsten och vid längre tids innehav halva vinsten.

tredje stycketAv framgår vid den reala korrigeringenatt man av
tillgångar och skulder skall bortse från tillgångarmonetära och skulder

hänförliga till stiftelsens egentliga näringsverksamhet.är Vidaresom
skallvad räknas tillgångar definieras detmonetära samtanges som som

inflationstal i andra stycket och Inñationstaletl det talärsom avses
denuttrycker allmänna prisutvecklingen under beskattningsåret. Detsom

i konsumentprisindexförändringen konsumentprisindexär Harsom avses.
ökat med fyra under beskattningsåret inflationstalet 0,04.procent Detär
får inñationstaletförutsättas årligen fastställsatt verkställighets-genom
föreskrifter.

11§

I paragrafen förutsättningarna för stiftelses egentligaattanges en
näringsverksamhet skall kvalificerad och därmed skattebefriad. Häranses
hänvisas första handi till kapitel 14.

skattebefrielseFör krävs enligt punkt verksamhetenI uteslutandeatt
främjar kvalificerade ändamål och enligt punkt bl.a.2 verksamhetenatt
bedrivs långsiktigt vinstsyfte. Av punkt följer2utan paragrafenatt
omfattar situationer där det uttunnade krav på vinstsyfte kan utläsassom

21 § KL uppfyllt jfr avsnitt 8.3 där verksamhetenär bedrivsur men
syfte den på längre sikt skall något överskott.utan att ge

Skattebefrielse enligt paragrafen kan inte barauppnås beträffande
egentlig näringsverksamhet i form Enligtrörelse. 21 § KL gäller attav
varje användninginnehav och fastigheterstiñelses utgörav en egna
egentlig näringsverksamhet. Användningen fastighet kan i fleraenav
olika tänkas uppfyllasituationer de ställskrav i paragrafen. Ettsom

stiftelsensådant fall hyresfritt hyratill lågär att eller upplåter bostäder
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det fallet det själva upplåtelsen kanbehövande. l är utgörasom
fall stiftelsen användernäringsverksamhet. Ettkvalificerad ärannat att

ideell verksamhet främjar kvalificeratifastigheten ettsomen egen
kvalificerad enligt paragrafen.i rörelse Somändamål eller är ettsomen

stiftelsen i denexempel kan använderytterligare nämnas att utrymmen
vid administration och förvaltningfastigheten kontor av egnasomegna

för kvalificerade ändamål ivilkas avkastning användsvärdepapper o.d. en
uppfyllt. samtliga fall kanfullföljdskravetsådan utsträckning Iåratt

fastigheten betraktaanvändning densåledes Stiftelsens attav egna vara
näringsverksamhet.kvalificeradsom

3 kap. Ideella föreningar

disponerats på stiftelsekapitlet.Kapitlet har Förstsättsamma som anges
tillämpningsområde och i de inkomstslag kani kapitlets 2 §1 § som

för skattebefrielse. Därefter följer i de be-komma i fråga 3-ll
preciserar villkoren för skattebefrielse. vilkastämmelser I 12 § angessom

för inkomst från ideell förenings egentligakrav gäller att ensom
näringsverksamhet skall befrias från slutligen regleras fall dåskatt. 13 §I

förening kan få dispens från fullföljdskravet.ideellen

1§

Lagen på civilrättsliga föreningsbegreppet kapitelbygger det se 19. I
första kapitletsstycket dock undantag från bestämmelsergörs ett om
skattebefrielse såvitt föreningar faller under kap. Sådana4avser som
föreningars till skattebefrielse regleras således exklusivt i sistnämndarätt
kapitel.

Bestämmelsen äldre ekonomiska föreningari andra stycket om
nuvarande åttonde stycket SIL.7 § 5motsvarar mom.

2§

skattefrihetens harBestämmelsen omfattning för ideella föreningarom
uppbyggnad imotsvarande bestämmelse för stiftelser 2 kap.samma som

Beträffande fastighetsbegreppet och innehållet i punkterna l-42
hänvisas därför till kommentaren till kap.2 2

Punkt lotterivinster saknar motsvarighet5 för stiftelser.om

3§

Beträffande föreningens stadgar gäller på i frågasätt somsamma om-
skall framgåstiñelseförordnande det föreningen har till syfteatt attett -

främja kvalificerade stadgarna skalleller ñera ändamål ochett attatt ge
verksamhet uppfyller för skattebefrielse jfrför kravenutrymme en som

kommentaren till kap. 3 §.2
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4§

ändamål förkvalificeradevad räknasParagrafen, som somangersom
ibestämmelse 7 § 5i sak nuvarandeheltideella föreningar, motsvarar

se avsnitt 21.2.fjärde stycket SILamom.

§§och 65

förenings verksam-kraven ideellparagraferRegleringen i dessa enav
första§stiftelser i 2 kap. 6regleringen förhetsinriktning motsvarar

förskall faktiskt verkaföreningen alltidinnebärstycket och 7 Den att
vid helhetsbe-dessaändamål ochkvalificeradeeller flera attett en

dominerande.skalldömning vara

7§

alltid skallfallkap. 8 DenBestämmelsen 2 tremotsvarar anger som
ändamål.okvalificerade Härfrämjarföreningeninnebära attanses

avsnitt 21.4.3.hand tillhänvisas i första
och innebördenipunkt Ibestämda personeruttrycketBeträffande av

tillhänvisas till kommentarenförbehållits sådanaförmåneratt personer
kap.2 8

direktafönnåner. Sådana kanekonomiskabehandlarPunkt l ges som
försäljningsubventionerade priser vidockså i formbidrag t.ex.avmen

förmåner direktsådana skerutgivandetmedlemmarna.till När ettsomav
ändamål gäller enligt tredje stycketkvalificeratfullföljandetled i ettav

okvaliñcerat ändamål, såvidafrämjandeskalldet inte ettatt avsomanses
utgivandetmedlemmar eller defåtalföreningen bara harinte ett av

verksamheten. Undantaget omfattar bl.a.domineraraktuella förrnånema
lagstiftning nämnda exempletårsdet i förarbetena till 1977 att en

till sina medlemmar till reduceradehjälpmedelhandikappförening säljer
priser 76.prop. 1976771135 s.

hänvisasparagrafendet gäller det i verksamhetsbegreppetNär använda
till kap. andratill kommentaren l 2 § stycket.

får betydelse för bl.a. fackföreningar.Punkt 2
tillBeträffande punkt hänvisas3 avsnitt 21.4.

föreningenstycket utgivandeUndantaget i andra då dende fallavser
regionalorganisation föreningar, uppfyllerriks- eller ideellaförär somen

bidragutbetalningför skattebefrielse. centralorganisationskraven En av
främjandesåledestill medlemsföreningama kommer inte att avanses som

okvaliñcerat ändamål.
skall verksarnhetsbedömningenEnligt fjärde stycket ävenavse

skalli dotterföretag. vilka företagverksamheten fallI ett anses som
1980:1103dotterföretag till ideell förening framgår lagen1 § omen av

företag.årsredovisning i vissam.m.
till kap.På i fråga stiftelser kommentaren 2sesätt omsamma som

marknadsmässigmarknadsmässig eller8 § gäller lönatt annanen
förmån.ersättning för utförda prestationer normalt inte räknas som
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8§

professionel-medbedriver verksamhetföreningKonsekvenserna att enav
första handitill vilketavsnitt 22.3,iutförligtdiskuteratsharutövare

hänvisas.
verksamhet ellerideellverksamheterdeomfattarstycketFörsta -

tillanknytningnaturlig ettharnäringsverksamhetegentlig som-
huvudregeln iformellaDenstadgarna.iändamålkvalificerat angessom

skallanknytningdennaverksamhetinnebär trotsmeningenförsta att en
hjälpmeddenändamål utövasokvaliñceratfrämja av enett omanses

dock inteinträdereffektdeltagare. Dennaprofessionella om enfleraeller
föreningensresultattillmeningen attandraenligthelhetsbedömning ger

huvudsakligenhelhet,seddaanknytning,dennamedverksamheter som en
sakprofessionella. Enintedeltagare ärhjälp annanmed somutövas av

verk-särskildmedförakanstycketandra atti 12 §bestämmelsen enär att
kommerdeltagare oavsettprofessionella attdominerassamhet av -som

skattebefriadeutanför detfallahelhetsbedömningenresultatet av -
området.

9§

fjärde stycketnuvarande § 57medheltParagrafen mom.överensstämmer
avsnitt 21.5.seSILc

10§

förinkomstanvändningskravetbestämmelserinnehållerParagrafen om
be-föreslagnaför stiftelsemadeföreningar. Denideella motsvarar

handförstaliknande luppbyggd sätt.ochi kap. 9 §stämmelserna 2 är
21.3.2.avsnitttillhänvisas

skälighetsbedömning sehuwdregelninnehållerstycketFörsta om
stycket.första§kap. 9till 2kommentarenvidare

i kap.regel 2motsvarandefrånsigskiljerstycketandraGarantiregeln i
realtill någonmöjlighetintedenpå detstycketandra sättet att9 § ger

inombeaktas barakaninñationseffekterinnebär ramenberäkning. Det att
stycket.förstaenligtskälighetsbedömningför en

11§

grundligga tillskallavkastningsbegreppdetdefinierasparagrafenI som
avsnitt 21.3.2.ibehandlatsharFråganfullföljdsbedömningen.för

stycket.förstakap. 10 §helt 2stycketandraochPunkt I motsvarar
beträffandedel;stiñelsemasförmotsvarighetersaknarPunkterna 2-4

avsnitt 21.3.2.tillhänvisasdessa punkter
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12 §

Paragrafen vad kvalificeradär näringsverksamhet for ideellanger som en
förening. Frågan har diskuterats utförligt i avsnitt 20.3. detNär gäller det
verksamhetsbegrepp används i bestämmelsen hänvisas till kommenta-som

till kap.l 2 § andra stycket.ren
Näringsverksamhet kvalificeradär enligt första stycket punktsom I

beskrivs i gällande regler verksamhet har naturlig anknytningsom som
till föreningens allmännyttiga ändamål 7 § 5 forsta och andramom.
styckena SIL. Punkten omfatta fall de nuvarandeavses samma som
bestämmelsema. iRegeln andra stycket medför sådan verksamhet inteatt
blir skattefri den domineras professionella deltagare jfr kommen-om av

till 8 § och avsnitt 22.3.taren
Bestämmelserna i första stycket punkt 2 tredje och fjärde styckenasamt

i princip dagens reglermotsvarar skattefrihet for verksamhet avom som
hävd utnyttjats fmansieringskälla för ideellt arbete 7 § 5som mom.
första och tredje styckena SIL. Här hänvisas i första hand till avsnitt
20.3. Den regleringen innebär begreppet hävd i fortsättningenattnya
får betydelse för frågan skattefrihet bara för de fall då föreningenom

andraanvänt oavlönade föreningsmedlemmarän för bedrivandet av
verksamheten.

l3§

Bestämmelsen dispensreglernuvarande imotsvarar 7 § 5 femtemom. -sjunde styckena SIL jfr avsnitt 21.3.2.

4 kap. Vissa andra juridiska personer

Kapitlet innehåller bestämmelser skattebefrielse for några särskildaom
kategorier juridiska vissaoch namngivna subjekt,av vilkaspersoner
skattefrihet i dag regleras i 7 § 4 och SIL,6 nämligen försam-mom.
lingskyrkor och domkyrkor stiftelsekaraktär kyrkostiftelser, hus-av
hållningssällskap och antal s.k. katalogsubjekt.ett

1§

Bestämmelsen nuvarandemotsvarar regler skattefrihet for kyrkostif-om
telser i 7 § 6 första och andra styckena SIL. Till skillnadmom. mot
nuvarande regler omfattar skattebefrielsen all inkomst se vidare avsnitt
25.2.2

2 §

Paragrafen, innehåller regler skattebefrielse forsom hushållnings-om
sällskap, regelmotsvarar med sakliga innehåll ien 7 § 6samma mom.
första stycket SIL se avsnitt 25.3.2.
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3§

i § 4nuvarande katalogen 7i denmotsvarighetharBestämmelsen en
omfattar allskattefrihetenändringarnamed dedock attSIL,mom.

avsnitt 24.3.sereduceratssubjektochkategorierantaletochinkomst att
med i dentagitsharintesubjekt katalogennuvarandedeni nyaDe som

frågadetskattebefrielse ärfortsattfåkanbestämmelsen enomom
i 2kravende allmännauppfyllerföreningideellastiftelse eller resp.som

enligt kap. ldispens 5sökatillhänvisadeoch attkap.3 är annars

bestämmelserGemensamma5 kap.

generell karaktär.bestämmelsertvåinnehållerKapitlet av

1 §

avsnitti 24.3.3.utförligtdiskuteratsdispensregel harDenna
inte påsåledesföljd ochtaxeringsår ifemför högstfårDispens ges

möjlighetendockfinnslöpttiden attdettid. Efterobestämd ut enatt ge
dispens.ny

2§

spärregelnbehandladekapiteli ll motdeninnehåller närmareParagrafen
skattefrihet.bestämmelserlagensmissbruk omav

Ikraftträdandebestämmelser

till kapitel 33.hänvisasBeträffande dessa

1928:370Kommunalskattelagen35.2

tillanvisningarnapunkt 222 § ochanvisningarna tillPunkt 9 avav
31 §

anledningmedföljdändringarhar gjorts attanvisningspunktemaI av
katalog-föreningar ochideellaför stiftelser,skattebefrielsereglerna om

skattskyldig-befrielse frånlagenfrån till densubjekt ñyttas SIL omnya
het.
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Punkt 15 anvisningarna till 32 §av

Genom ändringen utvidgas bestämmelsen s.k. förbjudna lån tillom att
omfatta också lån har lämnats i strid kap.2 6 § stiftelselagenmot sesom
vidare avsnitt 17.3.

35.3 Lagen 1947:576 statlig inkomstskattom

7 § 3 mom.

Pensionsstiñelsema har systematiska skäl förts till kap.4över 3 § iav
den lagen.nya

7 §4 mom.

dettaI hänvisas beträffande stiftelser, ideellamoment föreningar m.ñ. till
den lagen befrielse från skattskyldighet. Nuvarande bestämmelsernya om
i 4-6 upphävs har till del motsvarigheter i denmom. stor lagen.men nya

7 § 7 mom.

För stiftelser och andra subjekt omfattas den lagen kommersom av nya
skattskyldigheten för inkomst sådana fastigheter i tredjeav som avses
stycket i fortsättningen regleras i den lagenatt se 2 kap. 2 3 kap. 2
4 kap. 1 och 3 §§ kap5 l § lagen befrielsesamt från skattskyldighetom
för stiftelser ideellaoch föreningar. Momentet kommer därefter att
omfatta endast sådana fastigheter främmandeägs makts be-som av
skickning se nuvarande kap3 4 § första stycket 4 FTL.

8§

bestämmelsensl andra stycke liksom ideell förening,attanges nu en som
uppfyller kraven för befrielse från skattskyldighet till statlig inkomstskatt,
har grundavdragrätt frångöraatt taxerad inkomst. Den ändringen görs
dock grundavdraget knyts tillatt det basbelopp gäller för beskatt-som
ningsâret se avsnitt 27.2.

3 5.4 F astighetstaxeringslagen 1979:1152

3 kap. 2 och 3 §§

Med ändringarna undanröjs den formella konkurrens idag rådersom
mellan bestämmelserna i dessa paragrafer och de skattefrihetsregler för
fastigheter ägda stiftelser, ideella föreningar m.fl. subjekt finns iav som
3 kap. 4 § se avsnitt 26.4.5.
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4§3 kap.

gällandedenliksomföreskriverbestämmelsen nuföreslagnaDen
ideellastiftelser,fastigheter ägsskatteplikt förfrån avundantag som
avsnitttillhandi förstahänvisaskatalogsubjekt. Härochföreningar

denbestämmelseninnebär dengällandetillförhållande rätt nyal26.4.4.
i densubjekt nämnssamtligaägda nyafastigheter somändringen att av
stiftelserförskattskyldighetfrånbefrielselagen§3i kap.4katalogen om

skatteplikt.frånundantaskommakan attföreningarideellaoch

ochsjälvdeklaration1990:325Lagen35.5 om
kontrolluppgifter

8 §2 kap.

lämnaskyldiga attjuridiska ärfalli vilkaParagrafen personeranger
innebärstyckenaandraÄndringama ochi första ensjälvdeklaration.

ellerheltsubjektde ärdelfördeklarationsskyldighet somutvidgad aven
i lagenbestämmelsernaenligtskattskyldighet omfrånbefriadedelvis

seföreningarideellaochstiftelserförskattskyldighetfrånbefrielse
kollektiv-deföreningar,ideellaochstiftelserSkattebefriade31.2.avsnitt

iståskall kvarförslagenenligtpersonalstiftelserochavtalsstiftelser som
subjektdehushållningssällskap samtnämnda lag,3 §i kap.4katalogen

idispensbestärrunelsen 5stödmedskattskyldighetfrånbefriats avsom
förutsattsjälvdeklaration, attlämnaskyldigablirlag att§kap. l samma

kr.till minst 100uppgåttbeskattningsåretunderintäkterhaftde som
intäkternaskattefriapotentielltdeskallintäkter ävendessaBland

medräknas.
deklara-befrielse frånstyckettredjeibestämmelsen omDen nya
gällandeiföreningarideellaoch motsvarasstiftelserförtionsskyldigheten

frånbefrielsestycket LSKfjärde§i kap. 262bestämmelsen omrätt av
avsnitt 31.2.uppgift sesärskildlämnaskyldigheten att

§262 kap.

skalldeklarationenvaddetaljibestämmelsenföreslagnaDen anger
deklarationsskyl-blirföreningarideellaochstiftelserför deinnehålla som

avsnittseLSK§kap. 82utformningendenföljdtilldiga avnyaav
31.2.

§3 23kap.

och fordraninkomsträntakontrolluppgiftinnebärFörändringen att om
stiftelseborgenären ärskall lämnasalltidLSK en22 §kap.enligt 3 om

avsnitt 32.2.seföreningideelleller en
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.Kommittédirektiv
@@

fil

Dir. 1988:6

Översyn stiftelser ochförbeskattningsreglernaav
ideella föreningar

Dir. 1988:6

1988-02-25regeringssammantrâidevidBeslut

statsrådet Feldt. anför.finansdepartementet.förChefen

förslagMitt

förmögen-inkomst- ochreglernatillkallas för överEn kommitté att omse
under-Kommittén börföreningar.ideellaochstiftelserhetsbeskattning av

skattebestämmelsernabehövas förkanändringarsöka vilka att anpassasom
justitiedeparte-på grundvalberedsstiftelselagstiftningtill den avsomnya

åstad-och för i övrigtl987:l4 StiftelserJupromemoria Ds attmentets
och ideellastiftelserbeskattningändamålsenligochmodernkomma aven

mervärdeskattereglernaingåockså prövaböruppdragetföreningar. l att om
bör kom-föreningar. Slutligenideellaochför stiftelserlikformigaskall göras

skattskyldiga subjekt i 7 §inskränktkatalogenden s.k. övermittén överse
SlL.inkomstskatt.statlig1947:5764 lagen ommom.

beskattningsreglerNuvarande

förslopadesjuridiskakommunala beskattningenSedan den personerav
inkomstskatt. Detill statligskattskyldiga endaststiftelserår sedan ärett par
proportionell ochSkatteninkomst. ärskattskyldiga för all slagsprincipiär

familjestiftelser ärFörinkomsten.beskattningsbaradenuppgår 40 %till av
emellertidharlandetstiftelserna idel%. En52dockskattesatsen stor av

enligtskattskyldighetändamål derasallmännyttigasådana kvalificerat att
inkomstfastighet ochbegränsad till inkomstSlL§ 6reglerna i 7 är avmom.

den hakategori skalltill dennahänförasstiftelse skallrörelse. För att enav
uppfost-vård ochfrämjaförsvar.riketsändamål stärkatill huvudsakligt att

hjälpverksamhetutbildning,eller utövaundervisningstödjabarn,ran av
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bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. Den begränsade
skattskyldigheten förutsätter också stiftelsen inte haratt till ändamal att

viss familj eller familjervissa eller bestämda familjestiftel-gynna personer
ser. Ytterligare förutsättning är stiftelsen löpandeatt använder 70en 80ca

avkastningen för det allmännyttiga ändamålet.av
Vissa stiftelser har gynnadän ställning. Dessa finns med i den s.k.en mer

katalogen i 7 § 4 SlL och beskattas bara för fastighetsinktwntster. Tillmom.
denna kategori hör bl.a. flertal näringslivsinriktade stiftelserett med i manga
fall halvofficiell ställning. Dessutom hör till denna pensionsstiftelsergrupp

i lagen 1967153 l tryggamle pensionsutfâistelse vissasom avses om av m.m..
personalstiftelser enligt lag vissa avtalsreglerztde trygghetsstift-samtsamma
elser. katalogen finns ocksåI några aktiebolag och olika föreningar.typer av

Enligt 6§ l sista stycket lagen l947:577 statlig förmögenhets-mom. om
skatt stiftelser omfattasär bestämmelserna i 7 § SlL4 och 6som av mom.
befriade från skattskyldighet för förmögenhet. Om förmögenheten ned-är
lagd i föreligger skattefrihetrörelse endast den befriadskattskyldige ärom
från skattskyldighet för inkomst rörelsen. De §stiftelser i 7 4av angessom

SlL betalar således ingen förmögenhetsskatt alls medan demom. om-som
fattas § träffas7 6 SlL skatt förmögenhet inedlagts rö-av mom. av som
relse. Förmögenhetsskatten utgår med pål.l5 den förmögenhet som
överstiger 25 000 kronor. För familjestiftelser förmögenhetsskatttas ut en-
ligt regler gäller för fysiskasamma som personer.

De ideella föreningarna fr.0.m. 1979 årsär taxering utsträckning be-i stor
friade från inkomstskatt prop. 197677: 135. 323. SFSSkU 45. rskr.
1977:572. En ideell förening skattebefriadär för all inkomst in-änannan
komst fastighet eller rörelse enligt §57 fjärde medstycket jämförtav mom.
första stycket SlL den har till huvudsakligt syfte begränsningaratt utanom -
till vissa bestämda ekonomiska intressen främja sådana allmän-personers -
nyttiga ändamål enligt §7 6 leder till skattebefrielse stiftelseförsom mom.
eller andra allmännyttiga ändamål. såsom religiösa, välgörande. sociala. po-
litiska, konstnärliga, idrottsliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.

Enligt 7 § 5 första stycket SlL gäller vidare ideell förening ocksåattmom.
frikallad frånär skattskyldighet för inkomst fastighet tillhör fören-av som

ingen och till övervägande del har föreningensianvänts verksamhetsom
enligt 3 kap. § fastighetstaxeringslagen.4 1979: sådan1152. fastighetär
också sådanskattefri för inkomst rörelse till huvudsaklig delsamt av som
härrör från verksamhet har naturlig anknytning till föreningens allmän-som
nyttiga ändamål eller hävd utnyttjats finansieringskälla för ide-som av som
ellt arbete. Från allmännyttig ideell förenings skattepliktiga inkomsteren
medges grundavdrag 15 000 kronor. På den beskattningsbara inkoms-ett om

statlig inkomstskatt med fråga40%. l förmögenhetsskattten tas gällerut om
för stiftelserregler inte familjestiftelser.ärsamma som som
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l928:37l.31 § kommunalskattelagenanvisningarna tillpunkt 2Av av
frånstiftelse befriad skatt-KL. framgår vad uppbär från ärnågonatt somen

periodiskt understöd. Det-SlL inte räknasskyldighet enligt §7 6 sommom.
uppgiftideell förening har tillnågon uppbär frängäller vad somensamma

uppfyllerangivna ändamäl ochförsta stycketfrämja i 7 § 6att sommom.
Skattefri-angivna villkor för skattebefrielse.lagövriga i 7 § 5 sammamom.

allmän-utbetalningen sker till främjande detheten endastgäller dock avom
dockfran familjestiftelse betraktasutbetalningnyttiga ändamålet. Varje en

understöd.periodisktsom
1968:430 gäller fr.o.m. den lmervärdeskattelagenGenom iändringen

befriad frän mervärdeskatt ijuli 1987 föreningideell är ut-att sammaen
fran inkomstskatt enligt SlLbefriad prop.sträckning den ärsom

motsvarande regel finns1986:1382. NågonSFS198687244. SkU rskr. 41.
inte för stiftelser.

Tillämpningen och reformkraven

kvalificerat allmännyttiga .stiftelser ibeskattningReglerna är stortavom
framrikhaltig praxis vuxit undersedan 1942. Trotsoförändrade är attsett en

åren fortfarande tillämpningen reglerna inte sällan problem.föranleder av
förhållandevissig lämnarbestämmelserna iDetta beror delvis stortettatt

också avsaknaden grundläggandetolkningarför olika pautrymme men av en
civilrättslig reglering.

kan uppkomma kännetecknas be-de tolkningsproblemVid sidan somav
upprätthålla rimlig kontroll be-svårigheternaskattningsområdet att en avav

fåefterlevnad.Taxeringsmyndigheterna har svårigheterstämmelsernas att
finns någon obliga-följd det intekännedom stiftelser bl.a. tillalla attavom

skyldigastiftelser visserligenregistreringsskyldighet. Samtligatorisk är att
i 22 §bestämmelserna 1självdeklaration enligtantingen allmän mom.avge

Erfa-uppgift enligt 33 § lag.särskildtaxeringslagen 1956:623 eller samma
dock dennakontrollaktionerrenheterna regionalt företagna är att upp-av

så-Många stiftelser kanutsträckning âsidosätts.giftsskyldighet i betydande
skattemyndigheterna. En meningsfull kon-helt okända förledes antas vara

de fall myndigheternaresurskrävande. l sär-troll blir därmed mycket genom
stiftelser med kvalificerattidigare okändaupptäcktskilda kontrollaktioner

ofta inte har delatändamål sig stiftelsernahar det visatallmännyttiga utatt
begränsade skattskyldigheten.för denomfattning krävsmedel i den som

tidproblemen har det sedan långde antyddabakgrund bl.a.Mot nuav
skattelagstiftningen.på förändringar ikravtillbaka i olika sammanhang rests

debattenanslutning till den allmännaDessa många fall förts fram ihar i om
stiftelserna i syfte bl.a.civilrättslig regleringbehovet övergripande avav en

tillfredsställande offentlig tillsyn.åstadkommaatt en
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till företagsskzitteberedningenDet ingick i direktiven Fi 1970:77 att
frågorvissa rörande beskattningen stiftelser.pröva När beredningen läm-av

nade sitt slutbetänkande SOU 1977:86 Beskattning företag förklarandeav
beredningen 148 frågans. stiftelsernas skatterättsliga regleringatt om
borde anstå dess resultatettill stiftelseutredningens Ju l975zlll arbeteav
förelåg. motiveringMed avstod regeringen frän lägga fram förslagattsamma
till för stiftelsernaändrade Skatteregler i samband med den förändring av

ideella föreningarbeskattningen beslutades år I977. detl lagstift-av som
ningsärendet hävdade flera remissinstanser ordning med skilda be-att en

för olikaskattningsregler slag allmännyttiga organisationer inte moti-av var
verad och den skulle föra med sig problem vid den praktiska tillämpning-att
en.

ideellade föreningarnaNär det gäller har reformkraven inte varit lika
ändringframträdande. beskattningsreglernaDen för ideella föreningarav

årsinfördes fr.o.m. 1979 taxering innebar dessa gynnadfickattsom en mer
ställning stiftelserna.skatterättslig Tidigareän hade förhållandet varit det

det frågaomvända. Trots förhållandevis lagstiftningär har detatt om en ny
från hållflera krävts ytterligare skatteförmäner för idella föreningar och att

förbeskattningsreglerna dem skall samtidigt stiftelsebeskatt-överses som
ningen.

Riksdagens ställningstaganden

Riksdagen under år medhar följd behandlat motioner krav pä för-en av
ändring beskattningsreglerna beträffande stiftelser och ideella föreningar.av
Det har i vissa motioner hävdats beskattning stiftelserreglerna för äratt av
otidsenliga. de innehåller orättvisor och de medför maktkon-att stora att
centration medan det i andra motioner krävts skattelindringar förstörre
stiftelser.

Skatteutskottet återkommandehar och i sitt betänkande SkUsenast
198687:39 såuttalat sig regeringen möjligt skallväntaratt att snartman som
inleda beskattningsreglerna på detta omrâde. Justitiedeparte-översynen av

har, alltsedan stiftelseutredningen avvecklades är 1983, arbetat medmentet
beträffandecivilrättslig reglering stiftelserna. Skatteutskottet har förut-en

skattefrågornautredningen skall inledas sä justitiedeparte-satt att snartom
klar.äröversynmentets

Justitiedepartementets promemoria

I oktober 1987 presenterades den inom justitiedepartementet utarbetade
promemorian Stiftelser, Förslag till lag stiftelser. Förslaget innehållerom en
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effektiviserastärka ochsikteregleringcivilrättsligomfattande atttar pasom
stiftelserallaBl.a. föreslasstiftelseviisendct.kontroll attsamhällets över

Sädanztstiftelsertillsyn.under dessochlänsstyrelsenhosskall registreras sta
skall enligtfysiskabestämdaändamalendahar till att personergynnasom

tilliinipningsomrade.lagensundantagnzi franförslaget vara
kunnastiftelse skallstâillning till fraganpromemorian inte ut-l tas om en

detkrävs fördock vilka reglerredovisasDärnaringsverksamhet.öva som
niiringsverksztmhet.skall tillatzisfall stiftelser utövaatt

förbud familjestiftelsereventuelltvidare fragan motDet sägs ettatt om
efter-stiftelselzigstiftningenförbehandlas inom översyneninte bör avramen

skärpningöverväganden bl.a.aktualiserarförbudsådant en avomettsom
fideikommissförbudet.det s.k.

föreslas denremissbehzintllzis.närvarandeför attpromemorian.l nyasom
kraft januari l99ll.träda i den lskalllagen

Utredningsuppdraget

ideella fören-stiftelser ochbeskattningendags överDet är att avsenu
Översynen parlamentariskt inslag.medkommittéböringar. göras enav

bildinventering i syftemedinledasUtredningsuppdraget bör att engeen
bidrag tillderasfinns. hurmånga stiftelser statenshur stortnumerasomav

med hänsyn tillförändraskommaintäkter kandessaoch hurfinanser attär
delar vadbör i tillämpligainventering görasMotsvarandestiftelselag.en ny

betydande utsträck-torde ilnventeringztrnziföreningarna.de ideellagäller
material.befintligtning byggakunna

.ktlll.kgl&#39;ltllgllt&#39;larga;iisarimzørsAllmännyrtigri

1987:07 reforme-utredningen Fitilldirektivenframhåillit ijagSåsom om
huvudinvâindningarna1987:29inkomstbcskattning dir. är motrad aven

krängligt. Närsvaröverskâitlligt ochdet ärnuvarande skattesystemetdet att
betydligt lägreutformades skatteuttaget ängrunddragen i skattesystemet var

blivit allt svårarehöjts harskattesatserna attmed systemetI ochi dag. att
luckor utnyttjastillallt viktigareblivit täppaDet haradministrerar att som

nödvändigt införavarithar detSamtidigtsyfte.skatteundandragande atti
lett tillhöga skattesatsernaområden där despecialregler påochundantag

konsekvenser.orimliga
skattesys-uppgifter lagts päväxande antalvidareårens lopp harUnder ett

fördelningspo-ochinkomsterkommuneroch ettutöver att stat varatemet ge
skattesys-framhallit värtsammanhangandrahar iJag attlitiskt instrument.

grunder kanPa godaSverbelastat.blikommitharhärigenom att mantem
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också ifrågasätta syftena med de olika ättgärdernzi alla gånger harom upp-
nåtts. En de uppgifter skattesystemet tillagts skattelind-är attsomav genom

eljestring stödja verksamhet det allmänna i mänviss skulle hasom svarat
förmånligaför. De beskattningsregler gäller för stiftelser och ideellasom

föreningar form statlig subventionering den allmännyttigautgör en av av
dessaverksamhet bedriver. Det dock inte självklart verksamhetenär attsom

skall stödjas inskränkningar i skattskyldigheten. Redan dennärgenom nu-
stiftelsebeskattningenvarande i huvudsak sin form papekade departe-tog

mentschefen generell skattelindring inte utgjorde det rationellaatt mesten
stödja allmännyttig verksamhet. En de nackdelar nämndessättet att av som

understödets storlek och fördelning faller utanför det allmännas be-är att
och kontroll 1942:134. 46.stämmanderätt prop. s.

till skattereglerl propositionen med förslag l977 beträffande ideellaars
uttalades liknande synpunkterföreningar det föredragande statsrådetav

1976771135 70.prop. s.

för oinskränkt skattskyldighet ända-Ett ofta åberopat det ärärargument att mer
önskvärd verksamhet lättnader imålsenligt stödja meddirekta bidrag änatt en genom

Generella skattelättnader i jämförelse med bidragsgivningmindrebeskattningen. ger
stödet verksamhetsformcrmöjligheter kontrollera verkligen när just deattatt som

synpunkt angeläget Skatteförmänen har vidaredet från det allmännas stödja.är att
från skattskyldi-bidraget det allmänna högre denden konsekvensen blir störreatt

förmögenhet En ideell skattskyldig sak-och förening ellerinkomst är. somannanges
Detförmögenhet har däremot någon skattefrihet.inkomst och inte ärnytta avnar

föreningar detgivet det med inkomster förtjäntainte är störstaäratt stora avsom
från sida.stödet det allmännas

Det skulle onekligen innebära viss förenkling avlastning självaochen av
slzattelindringenregelsystemet för de ideella bort.organiszitionernzi togsom

medför begränsningEn beskattning fullföljai möjligheterna än-attsom en
framstådamålet kan dock inkonsekvent opraktisk.eller i fall sär-vartsom

organisation samtidigtskilt uppbär bidrag.statliga eller kommunalaom en
Vidare kan förekomsten inkomst- och förmögenhetsskatt negativhaav en

på enskildes villighetinverkan den ideella insatser eller påatt annatgenom
till allmännyttig verksamhet.bidrasätt

Frågan allmännyttig verksamhet skall skattelindring el-om gynnas genom
ler direkta bidrag hänger också med den breddning skattebasensamman av

målen för den reformerade inkomstbeskattningen dvs.är ett attsom av -
förvidga det totala underlaget skatteuttaget. dels vidgning be-genom en av

skattningsunderlaget för de subjekt redan föremåtl för beskattning.ärsom
dels subjektöka antalet blirföremáil för beskattning. Strävanattgenom som

sådan breddning talar nämligen i och för sig för subjektantaletmot atten
inskränkt skattskyldiga bör minimeras och bidragssystemär i stäl-att ettsom

let införs för de organisationer behöver stöd. Ett sådant försystemsom
emellertid med sig krav på administration byggs för delaatt att uten upp
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administrerakostnaderna förbidragen. tillkommerDessutom att tax-staten
Redan dessa ekono-subjekten.de allmännyttigaering uppbörd föroch av

renodlattillberedd förordadärför intejag övergångmiska skäl ettär att en
bidragssystem.

skall motverkasbreddning skattebasensträvandenainteFör motatt aven
grunderna för skattebefrielse inödvändigtdet dockgradi hög äralltför att

gäller i dag.restriktivt vadmindreutformas änfall intevart som
kvarstår den bristandemed skattebefrielsebehållerOm systemetman
till utredningendirektivennämndajag. i de tidigareneutralitet om re-som

nuvarande skat-svaghet i detpatalatinkomstbeskattning.formerad ensom
utnyttjas åtskilliga skatt-kanbristande neutralitetenDentesystemet. av

sin totala skatt på övrigasänkaolika transaktionerskyldiga för att genom
emellertid denna olägenhetbekostnad. Jag förutsätterskattebetalares att

medelanvändas i stiftelse ochså medel skallintekan överbryggas att ensom
ideellaellereller intressent blandasdonatortillhör attsammanannansom

verksamhet drivs i enskilt vinstintresse.användas förföreningar kan ettsom
detta.tillåterkommerJag senare

denuvarande har bl.a. tagit sikte påriktats reglerharkritikDen motsom
hål-framför allt det gäller stiftelser. Jagkontrollmöjligheterna närbristande

det kan kontrollintresse skei det allmännasdet liggerler med attatt enom
ändamåletskattebefrielse på grundåtnjuterorganisationer attatt avsomav

sig detta och inte tillgodoser ovid-ocksåverkligenallmännyttigt ägnarär at
promemoriajustitiedepzirtementets föreslagnaDen ikommande intressen.

tillgodose detta kontrollbehov iden införs.stiftelselagen skulle. stor ut-om
civilrättsliga reglerna kan emellertid också .skat-Vid sidan desträckning. av

Kommittén därföruppnå kontrolleffekter. höranvändas förtereglerna att
beskattningsreglerna föri stiftelserändringarerfordras någradetutreda om

i kontrollsystemet.effektivitetenökaförideella föreningareller att
befintligadetalltså inriktasbör översynUtredningen systemetaven

allmännyttigafrämjarorganisationerskatteförmåner för ideellamed som
därvid efterochteknisk strävaändamål. Kommittén bör översyngöra atten

förenklat regelsystem.åstadkomma ett

Färmånsbeharzdlade subjekt

bör kunnajuridiskapå frågan vilkagår inJag typer personer somavnu
det finns skälförmånlig skattemässig behandling ochföremål för omenvara

behålla skattesub-olikabehandlingenskillnader iinföra eller typeratt avav
jekt.

för stiftelserskattereglernariksdagenfrånkraven bl.a. översynl om en av
kunnadet värdedet framhällitsföreningar har äroch ideella taattatt uppav
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beskattningsfrâgornai för de olika ideella organisationerna till he-gemensam
dömning.

Det har påtalats det kan uppkomma svarigheter ochavgöraatt näratt om
stiftelse har uppkommit Ds Juse 1987: l-J 59. Det galler närt.ex.en s. en

har skänkt till ideell förening med föreskrift de skallattperson pengar en om
användas på visst l vissa fallsätt. uppkommer harigenom stiftelse och deten

svartkan avkastningen kapitaletavgöra skall beskattasatt hosvara om av
stiftelsen eller hos föreningen vilket avgörandekan för inkomstens skat-vara
tefrihet. Ett område där gränsdragningsproblem kan uppkommaannat iir

välgörenhetsföreningar.s.k.
hållerJag med det främmande olikakan sig beskattningsreg-att te attom

ler gäller för de medel den ideella föreningen förvaltar för stiftelsenssom
räkning och för den ideella föreningens medel. Dessa problemegna upp-
kommer dock endast i mycket speciella situationer. Det bör beaktas detatt

frågakan vitt skilda verksamhet kan bedrivas inom detypervara om av som
juridiska formerna stiftelse ideell förening. Det finns någraknappastresp.
skäl i sig för liten idrottsförening skall omfattas skatteregleratt en sammaav

kapitalförvaltande stiftelse med forskningsiindamáil. Kom-stor t.exsom en
dockmittén bör och i vilkenöverväga man det för verksamhet verk-om som

likartad finnsligen anledning ha regler leder tillär skattemäs-att som samma
siga resultat vilken dessa två former valts. Dessa bägge for-oavsett av som

juridiska har tradition för zillmâinnyttig verksam-använtsmer av personer av
het. Kommittén bör vid sin ha utgangspurtkt detöversyn i fort-ävenattsom
sättningen stiftelser och ideella föreningar deär former i vilka deniirsom

förmånsbehandladeskattemässigt verksamheten bedrivas.skall
låterDenna inriktning sig emellertid inte genomföras fullt svårig-ut utan

heter. Genom det innehåll för närvarande §har 7 4 SlL.gettssom mom.
den s.k. katalogen. har dessutom rad andra juridiskatyperen av personer

åtnjutakommit skattebefrielse. förekommer vissaHär fören-att typer av
ideellaingar inte föreningarär i vanlig hemåirkelse. understödsföre-som

ningar, akademier. vissa studentföreningar. sjömanshus. allmänna försäk-
ringskassor, vissa försäkringsbolag. bolag juridiskeller enligt lagenperson
1984:1009 beslutanderätt för bolag eller juridisk medom annan person
uppgift lämna permitteringslöneersiittning fyra aktiebolag.att samt

Denna katalog bl.a. den primitiva formär, lagstiftningsteknikgenom av
den på, exempel vara skattereglerutgör lappverk,utgörett att ettprov

alltför komplicerat och detaljinriktat.är En angelägen uppgift blir attsom
undersöka katalogen kan förkortas. En bör katalogen påsträvan attom vara
sikt skall kunna bort.tas

Jag vill i detta sammanhang peka pa tva särskilda fragor bör inga isom
utredningsuppdraget. Den första de gråinsdragningsproblem inteavser som
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fra-andradonationsfoittler. Denkommunalamed s.k.förknippadesällan är
da de.lagkyrkliga institutioner.vissaförskattskyldighetengäller avsergan

slopad kommu-lagstiftningensamband medberördes iförhallzindeii omsom
och f..l98485:7ll l5l-l52 194juridiska prop.nal taxering personer s.av

särskilda regleruppmärksamhet fraganocksabör ägnaKommittén at om
myndighetsuppgifter.stiftelser zinförtrottsgällerdetpäkallzide närär som

betänkanden SOUhar i sinaFolkrörelseutredningen C l986:ll
sambandi medföreslagittillsammans1987233-35 Ju är att man enmer

utreda föl-föreningar ocksa börideellaskatteförhállandena föröversyn av
frågor.jande tre

inkomstskattskyldighcten föri fragabegränsningar övervags arvo-omatt-
erhåtllerföreningekonomiskideell ellermedlem irabatterden eller som

för föreningenarbeteideelltföljdtill av
verksamhet beskattasmed allmáinnyttigföreningarekonomiskavissaatt-

ideella föreningarförgallerreglerenligt de som
ekonomiska fören-för ovannäntnçlaimervärdeskattskyldigheten typ avatt-

föreningar.redan gäller för ideelladenmedjämställsingar som

beskatt-de förändringarsvarigheter förenadelför attJag kan avseegen
med de tankegangzirefterlystharfolkrörelseutredningeitningen somsom

börKommitténskattesystem.medutredningsarbetet nyttettligger bakom
anpassningutsträckning sadanvilkeniochfrågorna prövadock analysera en

möjlig.är

Berörda .skatter

be-anknytning till fraganmedmotionerbehandlatharriksdagenNär om
olika skatter ochharföreningarideellaochstiftelser typerskattningen avav

förmögenhets-ochinkomst-sig främsthartal. Det rörtvarit päavgifter om
och gävo-arbetsgivaravgifter.mervärdeskzttt.ocksaskatten zirvs-ommen

främstpunktskatter. .lag översynenfleramedspelskatt attskatt ansersamt
förmögenhetsbeskattningen.ochinkomst-inriktas pabör

1987:62SOUslutbetänkandesittgftvoskattekommittén har iochArvs
fränbefrielsebestämmelsernaföreslagitgåvoskattelztg.ochNy att omarvs

likaoch iskatteslagenbeträffande bada storgällaskallgåvoskattocharvs-
föreningar.ideellaochstiftelserutsträckning för

efterharkommittén. JagbehandlasintebehöverArbetsgivaravgifterna av
finns skälintefunnit detsocialdepartementet attchefen församråd med att

aktuellai deninga översynen.arbetsgivaravgifternalåta
be-rimligtÄven inteutanför. Det kan attbör lämnaspunktskatterna vara

konsumtionviss närhänför sig tillfrån skattersubjektenskilda manfria som

ll l5-0773
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eftersträvar beskattning efter enkla huvudregler och meden undantagtasa
möjligt.som

Däremot bör undersökas inte reglerna för mervärdesktttt detom när gäl-
ler stiftelser lvör utformas det sätt redan gäller för ideella föreningar.pa som
dvs. skattskyldigheteit för mervärdeskattatt knyts till skattskyldighetettsa
för inkomst.

Övriga frågor

Jag övergar till detaljerad avgränsning kommitténsnu uppdragen mera av
detnär gäller de materiella reglerna.

En fråiga betydelseär vid utfonnniitgen regelsystemetsom av ochärav om
i vilken utsträckning stiftelser oeh ideella föreningar skall bedriva näring
med bibellillllltldc förmanligztsin skatteråittsligzi stâillning. l justitiedepar-av

stifteIsepromemorizttementets inte ställning till fragantar stiftelserman om
skall fä bedriva nâiringsverksanihet direkt i regi eller verksamhetenegen om
i princip endast skall fa bedrivas Llotterbolag. l promemorian sägsgenom att
de erfarenheter hittills finns inte direkta belägg för ntöjlig-som ger nagra att
heten bedriva sädan verksamhet skulleatt ha upphov tillgett patagligztnagra
problem. kanDetta bero pil stiftelserna inte iatt större utsträckningnagon
har bedrivit näringsverksamhet. Det framhalls dock ocksa det inte kanatt
uteslutas inslaget sadan verksamhet ökaratt det för stiftelsefor-ävenav om

kommer erbjudas komplett regelsystematt denmen ett föreslagnagenom
stiftelselagen.

Som jag tidigare förekommer det stiftelserantytt i praktiken kontroll-som
eller fatal fysiska vilka kanett tilleras stiftelsensav en medelpersoner attse

används för främja andra intressen dematt följerän stiftelsens all-som av
männyttiga ändamäl. Det sadana förhallandettär aktualiserar frägztnsom

det för stiftelsernas del finns behov regler det slagom för närva-av av .som
rande gäller för s.k. fâimansföretag aktiebolag. ekonomiska föreningar och
handelsbolag med begränsad ägarkrets. Kommittén bör deten pröva ärom
möjligt och lämpligt införa regler liknandeatt slag för i första hand stiftel-av

Fåmansföretztgsreglernzt för närvarandeser. över l980 företags-ses arsav
skattekommitte B l979zl3. Kommittén bör därför del de bedöm-ta av
ningar sambandgörs med den översynen. Det kan tilläggassom riskenatt
för missbruk stiftelsefortnen torde stiftelsernastörst tilläts drivaav vara om
näringsverksamhet i regi det iäven andra fall kan finnasatt riskegen men en
för stiftelseformen användsatt sadant donatorssättett personligaatt Lex.pa
ekonomiska intressen tillgodoses.

Översynen bör det gällernär stiftelser omfatta utvärdering ända-en av
målsenligheten hos de krav ställs pa dessa för de skall betraktassom att som
inskränkt skattskyldiga. Det alltsa fragaär kraven kvalificerat syfte.om pa
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bl.a. försigvisatProblem harmottagarkretsen.ochfullföljandet syftetav
pakravenuppfyllapermitteringslöneersättningar attstiftelser förvaltarsom

period.vissunderutdelninggenomsnittligviss lägstaen
skatt-iinskränkningenförenkling systemetinnebäraskulleDet omaven

tidsinmotivDefastighet.inkomstomfattade som paävenskyldigheten av
aktuali-iförloratdessutomharordningennuvarandedenförzmförziskunde

juridiskabeskattningenkommunalaslopadedenföljdtill avfrämsttet. av
fastighetinkomsttillställning ävendärförbörKommittén avta ompersoner.

befrielsen.omfattaskan av
problemuppkommerstiftelserföreningarideellasåvälBeträffande som

och skat-skattebefrizulmellanutgifterochinkomsterfördelningenmed av
mellanskerkvittningförhindrasbl.a.mastedet attverksamhettepliktig -

verksamhet.skattepliktigioch inkomsterverksamhetskattebefriaidiutgifter
problem.Översynen dessaomfatta ävenbör

inriktas pa utvär-börföreningarna översynenideellade engallerdetNär
skattskyldighetbegränsaderhallaföruppställs attde kravdering somav
verksamheten.syftet.gällerDetlagstiftning.1977 arstillkomvilka genom

fragaEnföreningen.hosmedelsanvändningen somannanochöppenheten
bedrivaskall tillatasföreningideellutsträckningvilkeniutredasbör är en

skatteprivilegier.sinaförloranäringsverksamhet attutan
be-utformningenoförhindrad omprövaockså avattbörKommittén vara

kvalifi-medorganisationerfranbidragförskattningsreglerna mottagare av
ändamål.allmännyttigacerat

ideellafördispensSlLstycketfemte§ 5i 7reglerna omVidare bör mom.
anskaffa bl.a.omfattning. förverksamhetens attpâfrån kravetföreningar

undvaras.kanreglernabör övervägasDetfastighet över. omses
ochdeklarations-bör översynförfarandereglerna avgällerdetNär en
denbetydelsevilkenanalyserassärskiltbörHärkontrollförfarandet göras.
kanreglervilkafa ochkan kommastiftelselagen somnämnda atttidigare
Vi-denna.kompletteraförtaxeringslagstiftningenoch atti skatte-behövas

efterfungerathartaxeringsförfarandethurutvärdering görasdare bör aven
föreningar.ideellalagstiftningårs1977 om

1985:06Fiutredningenmedsamrada omarbetesittbör iKommittén
inkomstbe-reformeradutredningenochföretagsbeskattningreformerad om

1987:07.Fiskattning
kom-samtligatill1984:5dir.direktivregeringensgällerkommitténFör

inriktning.utredningsförslagensangaendeutredaresärskildaochmittéer
säutredningsarbetet attbedrivabörkommitténför attriktmärkeEtt vara

möjligtanslutningii kraft näraträdakanbeskattningsreglerna sa somde nya
inteuppdragetOmstiftelselagstiftningen.civilrättsligziplaneradetill den nya

skatteomrâdet kanpareformtidi sådanslutredovisas attkunnaskulle en
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i kraftsiittzis samtidigt stiftelselag. hör det zinkomntzi kommit-som en ny pa
vid behovtén lämna Llelförslag tillatt sadanzi ;inpassiiiitgztr skattereglernziav

eivilråittslig reglering kräver. Utredningsarbetet hör docksom en ny vara av-
slutat vid halvarsskiftet I99tl.senast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har :infört hemställer jag regeringen he-nu att
myndigzit förchefen finansdepairteirterttet

tillkalla kommitté omfattadatt kommitteförorditingeiten av-
l976: l l9 med högst ledamöter med uppdragtre beskattnings-överatt se-

förreglerna stiftelser och ideella föreningar.
ledamöterna ordförande.att utse atten av vara

besluta sakkunniga.att sekreterare och biträdeom experter. annat at
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt
sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig föredragandensövervägandentill och bifaller
hans hemstáillan.

Finansdepartementet
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Taxering stiftelserav

Från inhämtatsharRSV uppgifter taxeringom av
stiftelser. årsUppgifterna 1989 inkomster,avser

årsdvs. 1990 taxering. inkomstuppgifternaAv kan
utläsas följande.

årsVid 1990 taxering fanns i skatteregistret
uppgifter 16 169 stiftelser, 742 familje-om varav
stiftelser och 15 427 övriga stiftelser. famil-Av
jestiftelserna lämnade alla självdeklara-utom en
tion. övriga stiftelserAv lämnade 6 140 särskild

dåuppgift enligt gällande bestämmelser i 33 §
taxeringslagen 1956:623, medan 9 278 lämnade
självdeklaration.1

påfördesAntalet stiftelser skatt och hurscmi
påfördesbelopp framgårstora tvåföljandesom av

tabeller.

påförtsAntal stiftelser skattsom

såuagt fui lje- övriga
stiftelser stiftel-

ser

Antal betalar skatt 5 387 556 4 831som

stiftelservarav som
betalar

inkomstskatt 4 327 516 3 811-

förmögenhetsskatt 3 596 283 3 313-

H fastighetsskatt 3961 96 1 300-

1 Motsvarande uppgifter finns tillgängliga även
årsför 1987 inkomster, årsdvs. 1988 taxering.

skatteförvaltningen dåhade uppgifter 14 827om
stiftelser, 740 familjestiftelser och 14 087varav
övriga.stiftelser. Samliga familjestiftelser lämnade
deklaration. övrigaAv stiftelser lämnade 6625
särskild uppgift medan 8 453 lämnade självdeklara-
tion.
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påförd istiftelser; mkrförskatt allasammanlagd

övrigalje-sananlagt fui
stiftel-stiftelser
ser

717,846,7764,5skattTotal

varav

418,7448,8 30,2inkomstskatt-

18,731,9 13,3förmögenhetsskatt-

280,5283,7 3,2fastighetsskatt-

ärövriga stiftelserär uppgifternaDet avsomom
statliga in-kommittén.störst förintresse Den

skat-för största delenkomstskatten den avsvarar
övriga stiftelser.för58teuttaget procent

för liten delFörmögenhetsskatten mycketensvarar
påförda övriga stiftel-förden skatten 2,6 procent

påförtsstiftelserUppgiften antaletser. somom
mångauppfattning hurfastighetsskatt omenger

skattepliktiga fastigheter.innehaftstiftelser som
stiftelserdeföljande tabellerna hardeI som

påförts eller inkomst-fördelats efter det deskatt
slag skatten avser.som

påförts stiftelserantal medskatt;Stiftelser som
från angivna inkomstslaginkomst

lje-fui övrigasjnlagtlnkcnstslag
stiftelser stiftelser

153157 4rörelse

77jordbruksfastighet 85 8

149169 20fastighetannan

3 1723 593 421kapital

1719rörelsekapital 2

3rörelsekapi tal 4 1
fastighet
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frånInkomstskatt påförtsde stiftelser skatt,som
fråniskatt mkr angivna iukonstslag

lrkongtslag fuisådant lje- övriga
stiftelser stiftelser

rörelse 12,4 0,3 12,1

jordbruksfastighet 4,3 0,2 4,1

fastighet 18,6 0,3 18,3annan

kapital 358,1 25,7 332,4

rörelsekapital 10,6 0,15 4,105

rörelselkapitall 1,8 0,3 1,5
fastighet

Här kan det störrenoteras att delen de stif-av
påförtstelser skatt, har haft enbart inkomstsom av

kapital 83,2 övrigaprocent stiftelserav som
betalar skatt. största delenDen inkomstskattenav

också frånkommer kapitalinkomst 79,4 procent av
fråninkomstskatten övriga stiftelser. innebärDet

även störreatt delen inkomstskatten frånkommerav
stiftelser inte är begränsat skattskyldigasom
enligt gällande regler.

mindre påförtsBara ett stiftelserantal har skatt
för endast inkomst rörelse eller fastighetav
sammanlagt övriga379 stiftelser eller 9,9 procent

sådanatotala antalet stiftelser. rörav Det sig
troligen stiftelser frånär påbefriade skattom som
inkomst kapital. påförtsstiftelserDessa harav
skatt med sammanlagt 34,5 mkr 8,2 procent totalaav

fråninkomstskatten övriga stiftelser.
Från inkomsttaxeringsuppgifterna kan dras vissa

slutsatser stiftelsernas innehav fastigheter.om av
Stiftelserna ägde 1989 sammanlagt 17 453 fastigheter
taxeringsenheter. Familjestiftelserna ägde 260
fastigheter övrigaoch stiftelser 17 193 fastig-
heter. Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde
uppgick till 36 påmdkr, 0,4 föllmdkr famil-varav
jestiftelserna påoch 35,6 mdkr övriga stiftelser.

frånUppgifterna omfattar ävenRSV mervärdesskatt
och arbetsgivare. Antalet stiftelser registrerade
till mervärdesskatt antydan antaletger en om
stiftelser driver näringsverksamhet.som

Vid undersökningstillfället i 1989 714mars var
stiftelser mervärdesskatteregistrerade, 13varav
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stiftelser. Deövriga701ochfamiljestiftelser
famil-mervärdesskatt,påfördes imkr115,7senare

åruppgifternamkr avser0,2endastjestifterna
1987.

och 117stiftelserövriga2 8711989I varmars
arbetsgivare. Deregistreradefamiljestiftelser som

139 596år sammanlagt1987hadestiftelsernaövriga
578hadeendastfamiljestifterna an-medananställda

kanstiftelserövrigaföranställdaAntaletställda.
ihåg detfår attförvånande kommaförefalla manmen

är kommu-definns bl.a.stiftelser sombland dessa
bostadsstiftelsernakommunaladeföretag, t.ex.nala

många anställda.harsom

föreningarideellaTaxering av

taxeringockså uppgifterinhämtatsFrån omharRSV
års1989Uppgifternaföreningar. avserideellaav

uppgifternaårs taxering. Av1990dvs.inkomster,
följande.utläsakan man

års taxering1990vidhadeSkatteförvaltningen
dessaföreningar. Avideella03560uppgifter om

då gällandeenligtuppgiftsärskild16 095lämnade
medan1956:623,taxeringslagenibestämmelser

uppgifternaEnligtsjälvdeklaration.lämnade18 981
från lämnadispens attföreningarideella3009hade

mångaSå ideella15 607uppgiften.särskilda somden
attnolltaxerade utanmaskinelltblevföreningar

deklara-uppgift ellersärskildsiglämnatha vare
sådanfrån lämnafått attdispens upp-hation eller

gift.
påfördes ochskattföreningarideellaAntalet som

framgår följandepåfördesskatt avmyckethur som
tabell.

påförts ochskattföreningarideellaAntal som
påförd skatt

PåfördföreningarAntalskattTyp av
iskattpåförts skattson

:kr

064,6108413Samtliga skatter

924,190910inkomstskattStatlig

42,47 052förmögenhetsskattStatlig

98,1589ZfastighetsskattStatlig
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såledesärDet den statliga inkomstskatten som
för den största fråndelen skatteuttagetsvarar av

de ideella föreningarna 87 Förmögen-ca procent.
hetsskatten för liten del 4ca procentsvarar en

ävenoch den statliga fastighetsskattens ärandel
ringa 9ca Uppgiftenprocent. antalet ideellaom
föreningar betalar fastighetsskatt ävensom ger en

mångauppfattning hur ideella föreningarom som
innehaft skattepliktiga fastigheter.

den följandeI tabellen har inkomstskatten för de
sonxpåförtsideella föreningar skatt fördelats efter

det eller inkomstslagde skattensom avser.

påförtsIdeella föreningar skatt. Antal före-som
påförtsningar skatt för angivna inkonstslag ochson

påförd skatt

lrümtslag PåfördAntal före- skatt
ningar i :kr

endast rörelse 380 13,6

endast fastighet 306 15,3

nendast rörelse och fastighet 6 0,6

endast kapital 9 376 115,7
H

endast kapital och rörelse 172 35,4

endast kapital och fastighet 333 132,5

endast kapital, rörelse och fas- 11 27,8
tighet

tillfällig förvärvsverksamhet 325 583,4
föreningaravser även kan hasom

inkomst från inkomstslagannat

Här kan noteras den helt övervägandeatt delen av
de ideella påförtsföreningar liksomskatt densom

påförtsskatt hänför sig till föreningarsom som
varit skattskyldige för inkomst kapital ochav
tillfällig förvärvsverksamhet. ärDet med andra ord
fråga ideella föreningar inte är skatte-om som
befriade enligt gällande regler bl.a. fackföre-
ningar och branschföreningar. Hela 96,8 procent av
den fråntotala inkomstskatten de ideella före-

från sådananingarna kommer oinskränkt skattskyldiga
föreningar.

Endast mindreett antal ideella föreningar har
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ellerrörelsepåförts för endast inkomstskatt av
ellerföreningarideella692sammanlagtfastighet

påförtsföreningarantaldet6,3 procent somav
fallflertaletitroligenrör siginkomstskatt. Det
frånbefriadesådana ärföreningarideella somom

före-på ideellakapital.inkomst Dessaskatt av
ipåförts mkr29,4endastsammanlagtningar har

fråninkomstskattentotaladen3,2skatt procent av
i landet.föreningarnade ideella
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Inledning1

Undersökningen stårstiftelseravser undersom
tillsyn enligt lagen 1929:116 tillsyn överom
stiftelser och tvåhar genomförts i fåFörsteg. att

totalbild antalet stiftelseren under tillsynav
tillfrågades samtliga länsstyrelser i landet.
Därefter gjordes i ett andra steg kompletterandeen
undersökning allmännyttiga stiftelser hos till-av
synsenheterna vid fyra länsstyrelser.

Undersökning2 samtligahos
länsstyrelser

förstaDen delen undersökningen pågenomfördesav
det sättet samligaatt länsstyrelser i oktober 1988
tillskrevs påoch ombads frågor:följandesvara

många1 Hur stiftelser stod länsstyrelsensunder
tillsyn den 30 september 1988

många2 stiftelserHur har anmälts till länsstyrel-
under tiden 1982-1988sen

många3 Hur dessa nyanmälda stiftelser hadeav
tillgångar på än 300 000 krmer

Beloppet på300 000 kr valdes grund detattav var
den gräns i Justitiedepartementetssom promemoria

förslagmed till lag stiftelser DsJu 1987:14om
föreslagitsförbokföringsskyldighet,årsredovisning
och kontinuerlig tillsyn.

Enkäten följande resultat när det gällergav
antalet stiftelser frågaunder tillsyn 1.

stiftelser under tillsyn den 30 september 1988,
samtliga län
samtliga allmännyttiga ggnsions- och
stiftelser stiftelser ggrsonalstiftelser
10 362 7 216 3 146

Flest stiftelser under tillsyn hade inte oväntat
länsstyrelserna i de tre storstadslänen, Stockholms
län A-län i det följande, Göteborgs och Bohus län
O-län och Malmöhus län M-län. minstaDet antalet
stiftelser under tillsyn hade länsstyrelsen i
Gotlands län I-län. dessaI fyra län visade under-
sökningen följande antal stiftelser under tillsyn.
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i1988september30dentillsynunderStiftelser
länutvaldafyra

ochpensions-allmännyttigasamtligalág
ggrsonalstiftelserstiftelserstiftelser

00316066091A
5626791 241O
4649724361M

41418I

anmäldesstiftelserantaletgäller somdetNär
tillsynunderställdesochlänsstyrelsernatill

fråga följandeenkäten21982-1988tiden gavunder
resultat.

1982-tillsynunderställdaochanmäldaStiftelser
länsamtliga1988,

ochpensions-allmännyttigasamtliga
pgrsonalstiftelserstiftelserstiftelser

137159812 735

länenutvaldai fyradeoch
ochpensions-13aal lmännyttl iQ samt ga

Erscnalstiftelserstiftelserstiftelser
434153587A
2721273990
150266416M

145I

stiftelser-nyanmäldafrågan gällde detredjeDen
undersök-län visadesamligatillgångar. Förnas

följande.ningen

1982-1988,anmältsTillgångarna stiftelserhos som
stiftelserantalvärde ochlän,samtliga

ochpensions;allmännyttigatillgångar
Qggsgpalstiftelserstiftelser

rmrän
495433000 kr300

6421651300 000 kr
eller mindre

nyanmäldade27 procenthadei procentUttryckt av
procent44och knapptstiftelserna avallmännyttiga

påxnertillgångarpersonalstiftelsernapensions- och
000 kr.än 300

stiftelsetillgångarnapåvärdetgällerdetNär
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förelåg betydande skillnader tvåmellan länen. länI
Kronobergs och Hallands hade omkring hälften- av-

de nyanmälda stiftelserna tillgångar på änmer
300 000 kr medan i andra län, Skaraborgst.ex. och
Värmlands, åttondeendast de stiftelsernavar av nya

så tillgångar.hade stora Gotlands länI hade ingen
de nyanmälda tillgångarstiftelserna påav änmer

300 000 kr.

3 Fortsatt undersökning i fyra län

3.1 Metod

Den beskrivna enkätundersökningenovan hos samtliga
län följdes genomgångmed de nyanmäldaupp en av
allmännyttiga stiftelserna i fyra län. vid länssty-
relserna i stockholms, Kristianstads L-län,
Malmöhus och Göteborgs och Bohus län undersöktes
sålunda registerbladen och akterna för de allmännyt-
tiga stiftelser hade anmälts och ställtssom under
tillsyn under tiden 1982-1988. Undersökningen genom-
fördes under tiden januari-mars 1989. komDen att
omfatta handlingarna för 669 allmännyttiga stiftel-

och därmed 42 procentser antalet nyanmäldaav
sådana stiftelser i hela landet. genomgångenVid
noterades bl.a. ändamål,stiftelsernas stiftare,

tillgångarstyrelse, vid anmälningstillfället och
årsredovisningenligt senaste samt uppgifter om

stiftelsens verksamhet.

3 .2 Resultat med kommentarer

genomgångenVid kunde konstateras inteatt alla de
under perioden nyanmälda stiftelserna nybildade.var

deAv undersökta 669 stiftelserna 101 samfonder,var
bildats under periodensom permutation ochgenom

sammanslagning äldre stiftelser. Vidareav hade 154
stiftelser bildats donation fullföljtsgenom som
före periodens början anmälts till länsstyrelsenmen
och ställts under tillsyn efter denna tidpunkt.

Uppgifter samfonder och äldre stiftelserom har
uteslutits i de följande tabellerna när inte annat

Tabellerna endastanges. de 414 stiftelseravser som
nybildats och anmälts till tillsynsmyndigheten under
tiden 1982-1988.

Beträffande dessa visar den första tabellen vilket
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stiftel-antaletMärk attändamål haft.stiftelserna
haft ettNågra harstiftelseradderas.kaninteser

några vinstan-ändamål. harVidareoidentifiezbart
uteslutits.delsstiftelser

Ändamål; stiftelserantal

0- 51h-ll-L-A-lluvudsakligt
lagtlånlånlänlänântuñl

154416uppfostranvård och av
barn

451118214ellerundervisning ut-
bildning

6913311015blandhjälpverksanhet
behövande

1071645442forskningvetenskaplig

17242ändamål 9kulturellt

3961986kyrkligt eller annat
ändamålreligiöst

114223idrott

321näringsliv --

642ändamålkomnunalt --
211bostadsföretag --

32511115allmännyttigtannat
ändamål

531019420mdálflera

vann
204718barnvård uppf. avo.-
40814117utb.undervisn. 0.-
3168413beh.bl.hjälpverksh.-
3771317forskningvet.sk. --

22kulturellt ----
S122relig.kyrkligt -a.0.-
11-kmmumh ---
312 -annat --



Bilaga 3 338 1995:63SOU

Med kulturellt ändamål här bl.a. stödavses av
teater- och musikverksamhet. Ett vanligt kyrkligt
ändamål enligt undersökningen t.ex. vissvar en

underhållkyrkas eller försköning. Bland stiftelser
sådant ändamålmed bådefanns de hade tillsom

ändamål att understödja verksamhet hos den svenska
kyrkan och de stöd tillsom religiösgav annan
verksamhet, t.ex. Islamicsom Center i Malmö och
verksamheten vid den judiska församlingen i stock-
holm. Till stiftelser med allmänyttigtannat
ändamål har räknats sådanabl.a. varit inriktadesom
på djurskydd, fritid och rekreation stiftelsersamt

understött u-landsverksamhet,som inte denna harom
kunnat betecknas hjälpverksamhet blandsom be-
hövande eller annat ändamål.specificeratmer

ändamåletDet vanligaste bland de undersökta
stiftelserna om till antalet stiftelserman ser

främjaatt vetenskapligvar forskning. Därnäst kom
hjälpverksamhet bland behövande, främjande under-av
visning och utbildning ändamål.kyrkligtsamt Det
bör observeras att rangordningen ivar en annan
Kristianstads län. Där det ändamåletvanligastevar

bedrivaatt hjälpverksamhet bland behövande följt av
ändamål.kyrkliga

Bland de stiftelser enligt förordnandet haftsom
ändamålflera fanns handfull räknadeen som upp

ändamålsamtliga de medför skattebefrielsesom
enligt 7 6S SIL. flestaDe hademom. dock endast
två ändamåleller tre tillgodose.att hade iDessa
regel ett naturligt samband. Vanliga kombinationer

forskning och vårdundervisningvar barnresp. av
och hjälpverksamhet bland behövande jfr i detta
sammanhang utformningen 3 i lagens [1941:416]av om

gåvoskatt.arvsskatt och
Nästa tabell visar hur förmögenhetstor som

donerats för tillgodoseatt ändamålende olika med
förmögenhet här nettoförmögenhet,avses dvs. värdet

tillgångarallaav reducerat med skulder i den
senaste vid undersökningstillfället tillgängliga
årsredovisningen eller i de handlingar hadesom
fogats till anmälan till länsstyrelsen.
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ändamålpå förolikaförmögenhetFördelning av
000-tali 1beloppavrundadestiftelser;nybildade

kr.

O-lilI-lâiÅtal L-lilA-lån

4401Z 050150vård 1002av
barn

4002478022 1550utbild- 2
ning

7 200060111 55075013hjälp-
verk-
samhet

678 33040049665041130150140forsk-
ning

09010430440120-9 100kultur

470213 30013 1503 2008201kyrk-
ligt
o.d.

190Z510602701350idrott

3030nä- ---
rings-
liv

1301160970konmu- --
nalt

645750 95006952 300annat
allm.
nytt .

103 600103 600fack- -- -
ligt

450166600692 000100 4549 750flera
ändamål

hänförforskningtilldoneratssammanlagdabeloppdetAnmärkning: Av som
under fleratvå beloppstiftelser. det angettstill Avsig 470 mkr som

två stiftelser.ändamål 95 mkr tillhänför sig

således doneratsharförmögenheternastörstaDe
donationerföljtforskning,understödjaför att av

någraändamålförmån s.k. trygg-fackligaförtill
hetsfonderutanförSAFsavtalsområde,hjälpverksam-

utbildning.undervisning ochbehövande ochblandhet
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Även när det gäller fördelning påförmögenheternaav
ändamålolika avviker resultatet i Kristianstads

län. det länetI har de största förmögenheterna
donerats för ändamål.tillgodoseatt kyrkliga

nästaI tabell har de nybildade stiftelserna
fördelats påefter storleken sina förmögenheter. Det
finns uppgifter för 390 stiftelser.

nybildadeDe stiftelsernas förmögenheter fördelade
efter storleken, stiftelserantal

påStorleken förnögen- A- L- II- 0- S21-
heten [in lån [im [in lagt

mindre än 50 000 kr 41 10 33 15 99

50 000 300 000 kr 31 16 85 22 154-

300 000 1 mkr 24 6 21 12 63-

1 mkr 10 mkr 28 3 16 11 58-

10än mkr 9 3 4 16mer -

under periodenDe nybildade och under tillsyn
ställda allmännyttiga stiftelserna i dessa länfyra

tillgångarhade påuppskattningsvis sammanlagt ca
1,1 mdkr. största16De stiftelserna nedan, dese

tillgångar,övermed i10 mkr för 822svarar ensamma
mkr detta.av
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förmögenhetimkrän 10nedstiftelserNybildade mer

M-län
mkr10,6stiftelseTesdorpfsCarl
mkr12,2SL-stiftelsen
mkr30,0stiftelseGorthonsochStig Ragna

O-län
LundbergsochIngabritt Arne

mkr326,9forskningsstiftelse
mkr144,9minneMalmstensRichard C
mkr65,0stiftelseElof Hanssons
mkr10,0fondJohanssonsLennart

A-län
mkr31,1fackligfondenStiftelsen Gemensamma
mkr33,5fackligKFO-LO-fonden

förbunds trygg-KFO-Handelsanställdas
och lager-butiksbiträdenförhetsfond

mkr46,2fackligarbetare
EinarochRagnhildStiftelsen

mkr15,7minneLundströms
ResearchcooperativeJapanese-Swedish

mkr12,1Foundation
Ångpanneföreningens förstiftelse

mkr10,2utvecklingochforskning
forskningförFondApoteksbolagets

hälsoekonomi ochistudieroch
mkr50,0socialfarmaci
mkr14,1Stiftelsen Futura
mkr10,0MiljöstiftelseOK:s
mkr822,5Sammanlagt

under-deomfattningvilkenivisartabellNästa
över-iellerbidraglämnatharstiftelsernasökta

ändamåletfullföljtharförordnandetenstämmelsexned
påhäravkastning sammapå Medsätt. avsesannat

kapitalavkastning.endast6 SILi 7 Ssätt mom.som

på antalfördelningverksamhet,Stiftelsernas
stiftelser

avkastningeniBidrag procent av

Ammverk-nerän511-8010-501ingenverk-
saüetGDsamet

57219504471
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Uppgift verksamheten har förnoterats 441om stif-
telser. Uppgifterna omfattar i detta fall även äldre
nyanmälda stiftelser och del samfonderna.en Manav
får ihågkomma att det vid undersökningstillfället
inte funnits uppgift verksamheten för de flestaom

de stiftelser, bildats årav under desom senaste
undersökningen stiftelsersom De haravser. som

ändamåletfullföljt bedrivaatt verksam-genom annan
het har gjort det t.ex. drivaatt forskning,genom
skola, idrottsanläggning eller liknande.

nästa framgårtabellAv vilka stiftaresom var av
de under perioden nybildade stiftelserna. Vissa
stiftelser hade flera stiftare, t.ex. kommun ochen

eller flera föreningar. Fören del stiftelseren
saknas uppgift stiftare. Talen kan därförom inte
adderas.

stiftare till de nybildade stiftelserna; antal

stiftare A- L- II- 0- sin-
lân lån lån lån lagt

eller flera fy- 75 30 133en 56 294
siska personer

ideell förening el- 37 4 20 8 69
ler ideellannan
organisation

näringslivsförening 3 1 1 4 9
eller likn. organi-
sation

bolag 19 3 4 26-

staten 3 1 4- -
kommun 2 4 2 6-

flestaDe de undersökta stiftelsernaav har
sålunda påtillkommit initiativ eller fleraav en
fysiska Med ideellpersoner. organisationannan

bl.a. stiftelse.avses Med näringslivsföreningannan
bl.a. olika branschföreningaravses inom näringsli-

vet.
sistaDen tabellen hur styrelserna. i deanger

nybildade stiftelserna skall inrättats enligt för-
ordnandet. frånomfattarDen uppgifter 408 stiftel-
ser.
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stiftel-antalstiftelserna;nybildadei deStyrelse
ser

51h-0-I-L-styrelse A-Typ av
lagtlänlänlänlän

244545311126styrelseegen
16425106249förvalt-anknuten

ning

undersöktadevanligast attsåledes varitharDet
dockskalldennafått styrelsestiftelserna egenen

subjekt, t.ex.något enannatfall utsesdeli aven
deattkan noterasDetbolag.eller ettförening
ärstyrelseföreskrifternai omvariationernalokala

donationermindreävenStockholmipåtagliga. Medan
Skånelänenidetharstyrelse,fåttofta egenen

förvaltasbelopp aväven storavanligare attvarit
kyrkorådet för-ieller ennämnderkommunalat.ex.

samling.
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Inledning1

Redogörelsen för utländsk rätt har begränsats till
de nordiska länderna och Tyskland. Bland de nordiska
länderna har särskilt Danmark uppmärksammats på
grund den där tillämpadeav s.k. avdragsmetoden jfr
betänkandet Ävenavsnitt 7.2. förhållandena i
Tyskland har bedömts särskilt intressevara av
eftersom det tyska stiftelsebegreppet nära överens-
stämmer med det svenska och den tyska lagstiftningen
innehåller relativt detaljerade regler för beskatt-

bådening stiftelser och ideellaav föreningar.
Vid utarbetandet denna bilaga harav beaktats

lagändringar i respektive land t.o.m. första halv-
året 1992. Tiden har inte medgett att vid-senare
tagna lagändringar följts upp.

2 Danmark

Beskattning2.1 stiftelser enligtav
fondsbeskatningsloven

2.1.1 Bakgrunden till fondsbeskatningsloven

långvarigtEfter ett lagstiftningsarbete årinfördes
1984 civilrättslig lagstiftningny stiftelser iom
Danmark. sedan dess gäller för stiftelser dels lov

fonde visse foreningerom og fondsloven, och dels
lov erhvervsdrivendeom fonde erhvervsfondslo-
ven. En sammanfattning innehållet i dessaav lagar
har gjorts i justitiedepartementets promemoria Ds

1987:14Ju stiftelser 76-81.s.
anslutningI till den civilrättsliga lagstift-nya

ningen och ledett i den danskasom skattereformen
år 1985 infördes beskattningsregler förnya stiftel-

lov beskatningser genom af fonde, visseom fore-
ningerog institutter1n.v. fondsbeskatningsloven.
Ett huvudsyftenaav jämställaatt stiftelsernavar
skattemässigt med aktiebolagen. Syftet kunde dock
inte genomföras helt. påfick områdenMan delen
införa särskilda regler för stiftelserna för att ta
hänsyn till deras annorlunda uppbyggnad och sätt att
verka.

De ocksåreglerna gäller förnya vissa föreningar,
nämligen för fackföreningar, arbetsgivarföreningar
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realkreditinsti-Även vissabranschföreningar.och
hypoteks-svenskmotsvarandeungefärtutter en

fondsbeskatningsloven.enligtbeskattaskassa
i denändringarår flerabeslutades1991Under

närdetframför alltstiftelselagstiftningen,danska
föranledderegistrering. Detreglernagällde om

skattereglerna.iockså följdändringarvissa

stiftelserÄldre beskattningförregler2.1.2 sv

enligtDanmarkistiftelsernabeskattadesTidigare
stiftelsepåminde svenska.de En varregler omsom

erhvervsmassigför inkomstskattskyldigbara av
våra inkomst-tidigaremotsvaradeDetvirksomhet.

yrkesmässigjordbruksfastighet samtochrörelseslag
ochuthyrningfastighet annaninkomst annanav

såledesstiftelsefastighetsförvaltning. En var
på t.ex.från inkomster,andraskattbefriad som

realisationsvinster.ochkapitalinkomster
allmännyttigtfrämja ettskullestiftelseEn som

särskilt beslutändamål ettdessutomkunde avgenom
från skattskyl-befriadbliAmtskatteinspektoratet

kundenäringsverksamhet. Detför inkomstdighet av
närings-inkomstenomfattningi denochske avom

ända-allmännyttigatill detanvändesverksamhet
också medgessådan kundeskattebefrielsemålet. En

säkraför attmedelavsatt senarestiftelser, ensom
ändamål. ivillkorallmännyttigt Ettföranvändning

definitivtbeloppetattfallet vardet varsenare
avsättningenfrån näringsverksamheten. Omavskilt

ända-allmännyttigatill detanvändesintesedan
medefterbeskattas ettmålet, beloppetskulle

kundereglerpå Enligt dessa25 procent.tillägg -
uteslutandesina stadgarenligtstiftelse, somen

ändamål, bliallmännyttigttillgodose etthade att
från stiftelser,deEndastskatt.befriad somhelt

själv-lämnaskyldiga attnäringsinkomst,hade var
deklaration.

alltjämtärochreglerenligt äldreStiftelser var
från förmögenhetsskatt.befriade
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2.1.3 Beskattning stiftelser enligtav
fondsbeskatningsloven

Skattskyldigheten

Skattskyldiga enligt fondsbeskatningsloven är
stiftelser allmännyttiga och andra omfattassom- -

fondsloven eller erhvervsfondsloven. skattskyl-av
således pådigheten innehålletberor i civil-den

rättsliga lagstiftningen. stiftelse ärOm undan-en
fråntagen fondsloven och erhvervsfondsloven, t.ex.

på grund den föratt har litet kapital underav
250 000 danska kronor, beskattas den inte enligt
fondsbeskatningsloven. dåbeskattas i ställetDen
normalt enligt särskilda regler i lov indkomst-om
beskatning af aktieselskaber selskabsskatte-m.v.
loven, nedan under avsnitt 2.2.se

civilrättsligaDe lagarna omfattar stiftelser
deras benämning.oavsett stiftelsebegreppet har inte

definierats framgåri lagtexten. förarbetenaAv dock
stiftelsebegreppetatt har i huvudsak innebördsamma
i Sverige.som

finns stiftelser frånDet är undantagnasom
fondsloven och erhvervsfondsloven tilloch följd

fråndärav även skattskyldigheten enligt fondsbe-
skatningsloven. pågällerDet bl.a. stiftelser, som
grund offentlig myndighetatt har medverkat vidav

på stårderas bildande, sättannat under offentlig
tillsyn och ekonomisk kontroll myndighet ellerav en

lagstiftninggenom annan .
stiftelseEn driver näringsverksamhet ärsom

frånundantagen fondsloven den omfattas imen
stället sådanerhvervsfondsloven. stiftelseEnav
skall registreras i aktiebolagsregistret. Som
näringsdrivande inte bara stiftelseranses som
själva driver näring även stiftelserutan som genom
innehav aktier har bestämmande inflytandeettav
över näringsdrivandeett bolag. näringsdriftenOm
bara omfattar obetydlig del stiftelsensen av
samlade förmögenhet, dock inte stiftelsenanses som
näringsdrivande.

skattepliktiga inkomster

Utgångspunkten för fondsbeskatningsloven är deatt
stiftelser omfattas lagen skall underkastassom av

beskattning aktiebolagen. Skattesatsensamma ärsom
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utgångspunktennämndaför 50dessa procent. Densom
principintäkter isamtligastiftelsesmedför att en

kapitalin-ochnäringsinkomstAllskattepliktiga.är
skallrealisationsvinster tasallakomst uppsamt

omfattasstiftelsebeskattning hostill avsomen
fondsbeskatningsloven.

frånnågra generelladennaundantagfinnsDet
från ibolag,utdelningärskatteplikt. attEtt

aktie-äger minst 25 procentstiftelsenvilket av
skattepliktig inkomst.räknasintekapitalet, som

motsvarighetsinholdingregel, hars.k.Denna som
tillharselskabsskatteloven,iför aktiebolagen

aktieut-dubbelbeskattningmotverkasyfte att av
andelmindreägerstiftelsedelning. Om avenen

ställetidendotterbolag kanaktiekapitalet i ett
få den mottag-25skattegodtgørelse med procent av

utgör formSkattegodtgørelsenutdelningen. avenna
skattereduktion.

stif-Även gåvor förinkomstskattepliktigär en
frånundantasfallvissaikan docktelse. De

allmännyttigaflestadispens.beskattning Degenom
brukarfamiljestiftelser,intestiftelser, dock

få dispens.regelmässigt

för omkostnaderAvdrag m.m.

beräknasskallskattepliktiga inkomststiftelsesEn
för aktiebolag.gäller Detreglerenligt somsamma

får ochför omkostnadergöra avdraginnebär att man
gällande regler-för bolagenenligt deavskrivningar

omkostnaderskilja mellanprincip skallI manna.
förgör attstiftelsenutbetalningaroch de som

ändamål. detdockmedför attfullfölja sitt Systemet
någon beskattningenförinte betydelsenormalt har

omkostnadutbetalningar klassasstiftelses somom en
ändamålet. förarbetenaEnligtutdelning föreller

frångå denundantagsvisäninteskall annatman
utdelningochfördelning mellan kostnader som

gjort.självstiftelsen
uppkommerför omkostnadernadet efter avdragOm

får underskottetinkomstberäkningenvidunderskott
framåt avräknasförföras attallmänna reglerenligt

inkomstårensföljande femflera deellermot ett av
följd detilluppkommerinkomst. Underskott avsom

fårnedanutdelningförsärskilda avdragen sem.m.
årsfrån inkomster.följandeavräknasdäremot inte

Från kannettoinkomsternaframräknadede en
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fåstiftelse grundavdrag 25 000med danska kronor.
Från näringsinkomst någotintemedges dock grundav-
drag. För stiftelse delat bidragut kanen som
grundavdraget påkomma bli betydelseatt utan grund

den prioriteringsregelns.k. nedan.av se

Särskilda avdrag för utdelning m.m.

Beskattningen allmännyttiga stiftelser avvikerav
från påbolagsbeskattningen sättetdet stiftel-att

förutom rätten till avdrag för omkostnader,serna,
fåhar rätt rad olikaatt särskildas.k. avdrag.en

stiftelse har förEn det första rätt till avdrag
från all sin inkomst för utdelning till allmännyt-

ändamål.tigt Med utdelning disposi-avser man en
tion, vilken stiftelsen uppfyller sitt ända-genom
mål. kanDet berörts i del fallsom nyss en vara
svårt frånskilja utdelningatt omkostnad. En
forskningsstiftelse kan ha utgifter med anledning av
den forskningen och stiftelse har tillegna en som
ändamål förvaltaatt fastighet har utgifter fören
fastigheten. Utgifter detta slag kan attav vara

ocksåbetrakta utdelning kan ha karaktärensom men
omkostnader. intekanDet entydigt sägas vilketav

val är bästadet för påstiftelsen. berorsom Det
förhållanden.den enskilda stiftelsens Det val en

stiftelse träffat för viss utgift blir docken
bindande för den tills såledesvidare. ärDet inte
möjligt för årstiftelse att ett klassa utgiften en

utdelning och ett annat omkostnad.som som
Investeringar och omplaceringar, inte ändrarsom

stiftelsens ekonomiska status tillbyggnadt.ex.- av
fastighet låneller utgivande ett inteen av anses-

utdelning.som
allmännyttigtBegreppet ändamålalmenvelgørende

har ungefär innebörd allmännyttighetsbe-samma som
för ideellagreppet föreningar i 7 s 5 SIL.mom.

Ändamålet skall tillgodose större obestämd krets.en
påTypiska sådanaexempel allmännytta ändamålär som

tillgodoser sociala, konstnärliga och andra kultu-
miljövårdande,rella intressen, vetenskapliga,

undervisande, religiösa ändamål.eller nationella
Organisationer har tillvarataatt politiska,som
ekonomiska eller yrkesmässiga intressen anses
däremot inte allmännyttiga.som

stiftelse har fåEn för det andra rätt avdragatt
för vad den har till framtidaavsatt utdelning för
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allmännyttigaangivnaflera konkretellerett
årets tillutdelningarändamål. förUtöver avdrag

fåsåledesändamål stiftelsekanallmännyttiga en
ändamålsådana skalltillavsättningföravdrag som

frånfår allagörasframtiden. Avdragetifullföljas
frånsåledes inkomstäveninkomster,slags av

avsättnings-vidskallStiftelsennäringsverksamhet.
allmännyttigtkonkretvilketupplysatillfället om

ändamål Avsättningen skallavsättningen varaavser.
ändamålet inom femangivna senastför detutnyttjad

såutgång.avsättningsårets inte harår Omefter
efterbeskattas. Detbeloppetskall det avsattaskett

läggspå beloppetdetsättet avsattaattdetsker
avsättningsårets tillägg femmedinkomst etttill om

ocksåår skeskalldärefter. Detför vartprocent
använtsbeloppetefterbeskattning det avsattaom

ändamål än detallmännyttigttill annatett ur-
uppgivna.sprungligen

Statsskattedirektoratetfall kansärskildaI
tillåta använda det avsattaförfristen attatt

stiftelse harallmännyttigförlängs. Enbeloppet som
ändamål nämndaförutomkankulturellatillvarataatt

tillstånd skattemi-avsättning, efterföravdrag av
förfå avsättning gjorts attföravdragnistern, som
närmareintekulturelltframtidasäkra ett men

tillståndetändamål. skall denkonkretiserat I anges
år beloppetdetvilken avsattainomhögsttid 15 --

ändamålet.kulturella Denanvänt för detskall vara
på förtillämplig bl.a.blibestämmelsen kan museer

konst.inköpderas av
fårätttredje avdragför attdetstiftelse harEn

sådan gåttutdelning änstadgeenligför somannan
ändamål, är skatt-allmännyttigttill mottagarenom

Även avdragdettai Danmark.för inkomstenskyldig
från tillwfår blirinkomster. Regelnallagöras

på utdelningarfamiljestiftelseslämplig t.ex. en
är mottagarenvillkoret attfamiljen. endatill Det

behöverUtdelningenförskattskyldig beloppet.är
kanbeskattas mottagarenfaktiskt kommainte att

på olikagrundtaxeringenvidunderskotthat.ex. av
avdrag.

till avdragrättfjärdeförstiftelse har detEn
fonderingkonsolideringtillavsättningför av

deprocenthögst 25stiftelseförmögenheten med av
tillinkomståret utdelningarnaföretagnaunder

ändamål. äravdraget attmedsyfteallmännyttigt Ett
skattefrimöjlighetstiftelserna att genom enenge
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fondering förhindra kapitaletatt urholkas genom
inflationen. Avdragets främsta ärsyfte dock enligt
förarbetena de allmännyttigaatt stiftelserna ettge
incitament delaatt sinut avkastning. Grundenav
för beräkning avdraget är de utdelningar tillav

ändamålallmännyttigt stiftelsen har gjort undersom
inkomståret. Andra utdelningar inte rätt tillger

fårkonsolideringsavdrag. frånAvdraget göras alla
inkomster.

Prioriteringsregeln

stiftelseEn kan ha skattefria intäkter i form av
frånaktieutdelning bolagett i formsamt deav

intäkter motsvaras grundavdraget. s.k.Densom av
prioriteringsregeln medför stiftelseatt inte kanen
få de särskilda avdragen förrän de skattefria
intäkterna helt har utnyttjats för utdelning,
avsättning till utdelning och konsolidering. De
skattefria intäkterna skall utdelas till stadgeenli-

ändamål eller användas för konsolidering innanga en
stiftelse sådanahar rätt fråntill avdrag sina
skattepliktiga ocksåinkomster. kanMan uttrycka det
så prioriteringsregelnatt medför särskildadeatt
avdragen reduceras med beloppett motsvarande de
skattefria intäkterna.

Beskattning2.2 föreningar m.fl.av
enligt selskabsskatteloven

framgåttharSom är inte alla stiftelser utanovan
endast de omfattas de civilrättsliga fond-som av
lagarna skattskyldiga enligt fondsbeskatningsloven.
Till dem är undantagna hör bl.a. stiftelsersom

årbildade före på1985 och med förmögenheten
mindre än 50 000 danska kronor efter lagänd-samt

årringarna 1991 ett antal inte näringsdrivande
stiftelser med bruttoförmögenhet understigandeen
250 000 danska kronor.

fåtalärDet endast föreningarett beskattassom
enligt fondsbeskatningsloven. Utanför faller bl.a.
alla de föreningar vi kallar allmännyttigasom
ideella föreningar.

stiftelserDe och föreningar inte omfattassom av
fondslagarna och därför inte beskattas enligt
fondsbeskatningsloven beskattas ställeti normalt
enligt regler i selskabsskatteloven. finnsDet dock
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statligasådana medhuvudsakligenstiftelser,
ibåde reglernautanförfallerintressen, som

selskabsskatteloven.ochfondsbeskatningsloven
från inkomst-befriadeblir heltSådana stiftelser

skatt.
enligtbeskattasföreningar,ochstiftelser somDe

förendastskattskyldigaärselskabsskatteloven,
ochfastighets-näringsverksamhetinkomst av

såledesärinkomsterandraAllarörelseinkomst.
skattefria.Fråndenskattepliktiganäringsinkomsten

få föravdragföreningenellerstiftelsenkan
ändamål församtallmännyttigttillutdelning

intesådan utdelning. Omframtidatillavsättning
allmännyttigaför detanväntsbeloppetdet avsatta

med ettskeefterbeskattningändamålet, skall
ellerstiftelsenfallFör detprocent.25tillägg om

skatte-harnäringsinkomsten annanutöverföreningen
föravsättningenochutdelningenskallfri inkomst,

innanfrån inkomstendenavräknasförstutdelning
inkomstenskattepliktigafrånfår denskeavdrag

be-stiftelserförprioriteringsregeln somjfr
stiftelsefondsbeskatningsloven. Enenligtskattas

intereglerdessaföljdtillförening aveller som
intebehöverinkomst avgenågon skattepliktighar

självdeklaration.

Norge3

i NorgebeskattasföreningarideellaochStiftelser
ärsubjektdeTill somregler.enligt gemensamma

ochinkomst-förskattskyldighetfrånundantagna
stiftelsermildehör bl.a.förmögenhetsskatt

innret-selskaperochskatteloven ogi.26 S
formål k.26 Stillharikkeninger, ervervsom

stiftel-praktiken attinnebär iDettaskatteloven.
allmännyttigthar ettföreningarideellaoch somser

frånundantagnaäridrottsföreningarändamål t.ex.
föreningsådan ellerstiftelsebeskattning. Om en

virksomhetøkonomisknäringsverksamhet -bedriver
fastfrån uthyrninginkomster avävenhördettill

för denskattskyldigprincipidockär denegendom -
inkomsten.

harikkesubjekt ervervavgörandet ettVid omav
hänsynmedhelhetsbedömningformål görstill en

subjektettomständigheter. Omantaltill etttaget
huvud-vidviktändamål läggaskallflerahar man

iomfattarskattefrihetändamålet. Bestämmelsen om

l2 15-0773
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första hand subjekt med ändamål.ideelltett haAtt
ändamålideelltett kan innebära bl.a. till-att man

godoser allmännyttiga intressen forskning,t.ex.som
fritidsintressen t.ex. och idrott,sport humani-som
tära, kulturella, religiösa, sociala eller veten-
skapliga intressen yrkesgrupperssamt allmänna in-
tressen t.ex. Den norske lageforening. subjektEtt

formålha tillerverv huvudändamålanses dessom
är tillvarataatt medlemmarnas privata ekonomiska
intressen inköps-t.ex. eller försäljningsföre-
ningar för näringsidkare eller yrkesgruppers

påintressen direktett sätt. Om subjektsett
verksamhet gåvor,finansieras med insamlingar eller
ideellt oavlönat arbete pådetta tyda detattanses
inte har formål.tillerverv Finansieras verksam-
heten däremot med tjänster betalningmot dettaanses

påtyda vinstsyfte.ett den ekonomiskaOm verksam-
heten bedrivs ledett i förverkligandetsom av
subjektets ändamålideella skall detta dock inte i
sig medföra subjektetatt blir skattskyldigt.
Bedriver subjektett verksamhet påslag ochav samma

sätt vanliga näringsidkaresamma som dettaanses
förtala att det har vinstsyfte.

Bedömningen ändamålsubjektsett görs i förstaav
hand med ledning dess stadgar eller liknande.av Om
verksamheten bedrivs i strid stadgarnamot är det
dock den faktiska verksamheten läggs till grundsom
för bedömningen subjektet frånskall undantasav om
skattskyldighet. När det särskilt gäller stiftelser
kan nämnas stipendiefonderatt inte haanses

formålerverv till såledesoch behandlas som
allmännyttiga frånutdelningarna fonden baraom
består stipendier och liknandeav bidrag intesom

någonhar anknytning till donators yrkesmässiga
eller privata ekonomiska intressen stiftel-samt om

gåmedel inte kan tillbakasens till donatorn.
skattebefriadOm institution,en stiftel-t.ex. en

eller ideell förening,se driver näringsverksam-en
ärhet den i princip skattskyldig för inkomst av

verksamheten föroch förmögenhet placerad i den.
frånInkomst verksamhet mindre omfattningav -

verksamhet omsättning inkomståretundervars inte
överstiger 70 000 kr är dock efter lagändringen-
år 1991 frånundantagen beskattning.

Frågan vad skall skattepliktigsom anses som
näringsverksamhet har skapat problem vid tillämp-
ningen. denI utsträckning stiftelse elleren en
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ettnäringsverksamhetbedriverförening somideell
ändamålet, ärideellaförverkligandet detiled av
skattepliktigintepraxissådan enligtverksamheten

gäller t.ex.föreningen. Dettaellerstiftelsenför
ochmatchertävlingar,idrottsföreningsför en

startavgifter samtBiljettintäkter,liknande.
sådanafrånsponsorintäkter arrangemangochreklam-

ärvadGränsen motskattepliktiga. somär inte
överskrides teore-näringsverksamhetskattepliktig

verksamheteniinslagetekonomiskanär dettiskt
dockpraxis harideella.än det Iviktigareblir

blivitfrån idrottsarrangemangöverskottinte
betydandeförekommithardetävenbeskattat om

in-liknandeochkioskintäktersponsorsintäkter,
biljettintäkterna.utövertäkter

ävenräknasnäringsinkomstskattepliktigTill
såvida inteegendom,från fastuthyrninginkomst av

denfullföljandetiledettsker avuthyrningen som
ändamål. delarOminstitutionens avskattebefriade

ändamålet be-fullföljaför attanvändsegendomen
övrig del.från uthyrningintäkten avskattas

förhellerintebeskattasinstitutionskattefriEn
aktivite-ekonomiskatillfälligaenstakainkomst av

föreningarandraochSådana för idrotts-ter.
basarer,aktiviteterinkomstbringande somtypiska
förinte attbedrivsliknandeochloppmarknader

frånändamålet. Intäkternaideellafullfölja det
indratill syfte attbarasådana haraktiviteter

ända-fullföljamöjligt attgöra detför attmedel
ideelldärför intemålet. omfattarprincip enI

sådana Tillfälligt-intäkter.skattefrihetförenings
intedockharloppmarknaderochdrivna basarervis

sådana verk-praxis.enligtskatteplikt Ommedfört
äröverskottregelmässigt ochbedrivssamheter ger

skattepliktiga. Iprincipiintäkternadäremot
överskottinträffat attemellertiddetpraxis har

baratraditionelltsådanafrån verksamheter som
beskat-harinteorganisationerideellabedrivs av

kioskdrift,näringsdrift, t.ex.vanligMer somtats.
falldefall. Ii del enbeskattatsdockhar en
träningtillanslutning t.ex.iöppenärkiosk bara

beskattad.blivitinteföreningenhartävlingaroch
placeradvaritöppettid ochlängrehaftkioskenOm

allmän-förtillgängligvaritpå sådant densätt att
För-beskattat.blivitöverskottetdockharheten

harliknandeochidrottsutrustningsäljning av
tillförsäljningpå sätt. Enbehandlats samma
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större omfattning däremot beskattats. Onuen stiftel-
eller förening harse regelbundna uppdragsintäkter

från t.ex. legoarbeten eller flyttningsuppdrag kan
det bli aktuellt beskattaatt överskottet dennaav
verksamhet.

frånUndantaget skatteplikt för näringsinkomst av
mindre omfattning verksamhet omsättning intevars-
överstiger 70 000 kr infördes för att skulle- man

ifrånkomma de beskrivna tillämpningsproblemen med
fråninkomster loppmarknader och liknande verksam-

heter i varje fall för mindre betydande inkomster.
Den praxis beskrivits harsom dock alltjämtovan
betydelse för avgöraatt intäkternaom verk-av en
samhet i princip är skattepliktiga eller inte.

stiftelseEn eller förening har skattepliktigasom
frånintäkter näringsverksamhet fåren göra avdrag

för de kostnader har samband med intäkterna.som För
det fall överskottet påberor att medlemmar i en
förening har arbetat ideellt har det ansetts att
föreningen fåbör kunna avdrag för värdet med-av
lemmarnas arbetsinsats.

Finland4

FinlandI finns det civilrättslig lagstiftning om
både stiftelser och ideella föreningar. För att
bilda stiftelse tillståndkrävsen justitieminis-av

Tillståndteriet. får inte beviljas stiftelsensom
ändamål är bedrivaatt affärsverksamhet. ärDet dock
tillåtet för stiftelse sådanbedrivaatten affärs-
verksamhet omedelbart främjarsom stiftelsens
ändamål vidarese sammanfattning i justitidedepar-
tementets promemoria 1987:14][DsJu Stiftelser. För

bildaatt ideell föreningen fordras däremot i
flertalet någotfall inte tillstånd.

Finsk skatterätt innehåller inga regler skatte-om
förmåner för enbart stiftelser och ideella före-
ningar. Det finns däremot regler helt ellersom
delvis befriar s.k. allmännyttiga frånsamfund
inkomst- och förmögenhetsskatt. Med stöd dessaav
regler har inte bara stiftelser och ideella före-
ningar ävenutan aktiebolag i del fall befriatsen
från skattskyldighet.

De grundläggande reglerna skattebefrielse förom
allmännyttiga samfund finns i lagen påskattom
inkomst och förmögenhet IFL. Enligt dessa är ett
allmännyttigt samfund skattskyldigt endast för



Bilaga 43571995:63SOU

ärkommunalbeskattningenvidrörelse.inkomst av
inkomstförävenskattskyldigtdock avsamfundet

föranvändsfastighetdelellerfastighet somav
ändamål.allmännyttigtallmänt elleränannat

ochförsamlingarbl.a.isamfund IFLMed avses
andelslag,aktiebolag,religionssamfund,andra
ekonomiskaochideellaplaceringsfonder,sparbanker,

andrainrättningar samtochstiftelserföreningar,
juridiskajämförbara personer.

då detallmännyttigt enligt IFLärsamfundEtt
ifördelallmänföromedelbartochenbartverkar

samhällelig be-sedlig ellerandlig,materiell,
gällerenbartinteverksamhetmärkelse, dessom

intedetochpersonkategorier genombegränsade om
idelaktigaärdemberedersin verksamhet som

förmån ellerdividendi formekonomisksamfundet av
sådan lön eller gott-i formellervinstandel av

samfund typenskäligt.änstörreärgörelse avsom
före-ekonomiskaochplaceringsfondersparbanker,

intekaraktärpå ekonomiskasingrundningar kan av
redansamfund.allmännyttigt somuppnå status av

ettaktiebolag attdocknämnts kan anse somvara
ideellastiftelser,liksomsamfundallmännyttigt

medoffentligrättsliga ellervissaföreningar och
RödaFinlands Korssamfund, t.ex.jämförbaradem som

studentkårerna.avdelningar samtoch dess
allmännyttigauttryckligen att somI IFL anges

lant-lantbrukscentraler,bl.a.samfund kan anses
arbetarföre-lantmannagillen,ochbrukssällskap

ocharbetsmarknadsorganisationer, ungdoms-ningar,
härmedfrämjarvilkaföreningaridrottsföreningar,

fritidsverksamhet baserarochjämförbar hobby- som
partiregistretpå imedborgararbete,frivilligtsig

paral-lokal-,medlems-,deraspartierinförda samt
andraävenunderstödsföreningar liksomellerlell-

påverka statensäregentliga syfte attsamfund vars
ellerverksamhetsocialbedrivaellerangelägenheter

konst.vetenskap ellerunderstödja
allmän-är samfundnämntsredan somansessom som

rörelse. IFLIförskattskyldiga inkomstnyttiga av
inkomster,slagsvissasärskilt att somdockanges

ansettshaskattskyldiga skulle somför andra
sådaninte skallrörelse,inkomst somansesav

därförochsamfundallmännyttigtförinkomst ett
från gällerbeskattning. Detskall undantas

erhållit attsamfundet harinkomst1 genomsom
idrottstävlingar, dans-lotterier, basarer,anordna
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och andra nöjestillställningar eller varuinsamling
och motsvarande verksamhet,annan eller genom serve-
rings-, försäljnings- och verksamhet i sambandannan
med nämnda tillställningar,

inkomst2 har förvärvats genonlmedlemstidningarsom
och andra publikationer direkt betjänarsom sam-
fundets verksamhet,
3 inkomst har förvärvats insamlingsom genom av
medel skett i form försäljningsom adresser,av av
märken, kort, vimplar eller liknande,annat
4 inkomst har förvärvats försäljningsom genom av
produkter har tillverkats inom sjukhus,som an-
stalter för psykiskt efterblivna, straffanstalter,

ålderdomshem,arbetsinrättningar, invalidvårdanstal-
ellerter vårdanstalterandra liknande vårdstäl-och

vård-,len i sysselsättningsterapi- eller under-
visningssyfte eller tjänster har till-genom som
handahållits i detta syfte, och

inkomst5 har förvärvats anordnandesom genom av
bingospel.

Från Högsta förvaltningsdomstolens praxis kan
nämnas att stiftelse aktiebolagetten hadesom
grundat för främjaatt personalens studie- och
hobbyverksamhet och stiftelse hade tillen som
ändamål främjaatt forskning inom pälsdjursupp-
födningens område ansetts allmännyttiga samfund.som

gällerDetsamma förening ändamålhade tillen som
främjaatt begravning kremering eftersom dengenom

kremationsverksamhet föreningen bedrev inte skedde
under konkurrens och föreningen inte eftersträvade
vinst ansågsverksamheten,genom den inte utgöra
rörelse och förening järnhandlareen be-av som
vakade medlemmarnas intressen och främ-gemensamma
jande Ävensunda affärsprinciper.av aktiebolagett

ändamålhade tillsom främjaatt delägarsamfundens
utbildningsverksamhet innehaatt skolhusettgenom
och ett stadsägt aktiebolag bedrev teaterverk-som
samhet har ansetts allmännyttiga samfundsom tea-
terverksamheten ansågs inte utgöra rörelse. En
bostadsstiftelse, mejeriförbundett och föreningen

anordnade motortävlingarsom har däremot inte
ansetts allmännyttiga samfund.som Detsamma gäller
ett aktiebolag hade bildats för främjasom att
turistnäringen.

som komplettering till deen generella reglerna i
gällerIFL enligt lagen skattelättnader för vissaom

allmännyttiga samfund att allmännyttigtett samfund
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verksamhet,betydelsefullsamhälleligtbedriversom
ettenligt IFL,inkomstskattepliktig genomoch har

förklaradfå inkomstäven dennakanbeslutsärskilt
kommunal-ochvidskattefri stats-delvisellerhelt

lagdennaenligtSkattelättnadbeskattningen.
särskiltenligt ettfinansministerietbeviljas av

högst femfördocktid,vissförochförfarande
skatteår sänder.i

endastkanlagennämndaenligt denSkattelättnader
allmännyttigtsamfundbeviljas ett somansessom

bedriversamfundetkrävsDärjämte attenligt IFL.
vilketverksamhet,betydelsefull ansessamhälleligt

ändamål är attegentligasamfundetsfallet omvara
påverka angelägenheterparti statensregistreratsom

verksamhetellersocial sombedrivaeller annanatt
förut-underbehov,viktigasamhälleligttjänar

ellerriksomfattandeärverksamhetensättning att
ärochformerstadgadevunnitharomfattande,annars

skatte-vidare attgällerbestående. Enligt lagen
då befogadkandenendastbeviljaskan anseslättnad

medförverksamhetpå samfundetsfördeldentankemed
frågan skatte-prövningVidsamhället. omför av

mån samfundetsockså vilkenibeaktasskalllättnad
allmän-viktigföranvändstillgångar inkomsteroch

huruvidabeaktasskallVidareverksamhet.nyttig
bedrivensamfundetvissgällerskattelättnad avsom

förfång ringainte ärinnebäraffärsverksamhet, som
verksam-motsvarandebedrivernäringsidkareför som

het.
samfundallmännyttigaD00luppgift harEnligt ca

skattelätt-lagenenligtskattefrihetbeviljats om
skattefrihetsamfund.allmännyttigavissaförnader

uppfylltsamfundbeviljats dei regelhar som
på verksam-kravenangivnaoch deivillkoren IFL

förskattelättnaderi lagenomfattninghetens om
förekommitdockharallmännyttiga samfund. Detvissa

vägrats ettharenligt lagenskattelättnadatt
dettillhänvisningsamfund medallmännyttigt men

förorsakas.kundenäringsidkareövriga

Tyskland5

Översikt5.1

ochstiftelse-ungefärtillämpasTysklandI samma
rela-finnsSverige.i Detföreningsbegrepp ensom

lagstiftningcivilrättsligtivt omfattande om
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stiftelser, medan motsvarande till delstor saknas
för de ideella föreningarnas del. nybildadEn
stiftelse eller ideell förening skall anmälas till
bl.a. skattemyndigheterna.

rättskapabelEn stiftelse eller ideell förening är
i princip skattskyldig för inkomst och förmögenhet
enligt de regler gäller för andra juridiskasom

Skattskyldighetenpersoner. i första handavser
bolagsskatt Körperschaftsteuer även delmen en
andra skatter förmögenhetsskattt.ex.som Vermögen-
steuer, rörelseskatt Gewerbesteuer och fastig-
hetsskatt Grundsteuer. Stiftelser och ideella
föreningar på visst sätt fullföljersom ett allmän-
nyttigt, välgörande eller ändamålkyrkligt är
emellertid helt eller delvis frånundantagna denna
skattskyldighet. Denna skattebefrielse gäller även
för vissa andra juridiska personer.

Stiftelser ideellaoch föreningar beskattas i
Tyskland enligt i princip regler. Vissagemensamma

fårregler någotemellertid olika betydelse beroende
på påde tillämpas stiftelserom eller ideella
föreningar samtidigt det finns särregler försom en
del ideella föreningar idrottsföreningar. detI
följande beskrivs först hur stiftelser beskattas och
därefter hur beskattningsreglerna för ideella före-
ningar dåoch i första hand särreglerna för-
idrottsföreningarna är utformade.-

Beskattning5.2 stiftelserav

Utgångspunkten för beskattningen stiftelser ärav
rättskapabelatt stiftelse ien princip är skatt-

skyldig för all sin inkomst enligt de regler som
gäller för aktiebolag och andra juridiska personer.

stiftelseEn uppfyller vissa krav ärsom dock helt
eller delvis frånbefriad denna skattskyldighet.

kan nämnasDet att det för oinskränkt beskattade
stiftelser råderi princip förbudett avdragmot för
stadgeenliga utbetalningar görs för full-attsom
följa stiftelsens ändamål. När det gäller familje-
stiftelser finns det dock liksom i Sverige en
strävan föraatt över beskattningen både inkomstav

förmögenhet frånoch stiftelsen till destinatärerna.
erhållaFör att skattebefrielse måste stiftelseen

främja allmännyttigtett gemeinnützig, välgörande
mildtätig eller kyrkligt ändamålkirchlich
skattegynnade ändamål; steuerbegünstigte Zwecke.
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påinriktatärdetändamål allmännyttigtär omEtt
intellektuelltellermaterielltobjektivt -att -

främjaspersonkretsdenallmänna. somOmfrämja det
tillavgränsad t.ex.är faststiftelse -av en

vid ettanställdafamilj ellerimedlemmar en
ändamål intestiftelsens sombetraktasföretag -

förordnandetgällerallmännyttigt. Detsamma om
gällernär detföreskrifter, t.ex.innehåller andra

medför atthemort,elleryrkestillhörighet som
begränsad.blirmottagarekretsen av

tillgodoseendesärskilt att avlagtextenI anges
främjaändamål attuppräknade varaantal ansesett
veten-främjandegäller t.ex. avallmänna. Detdet

kultur,ochutbildning, konstforskning,ochskap
hembygdsvård,landskapsvård,ochmiljö-religion,

demokratiska stats-sjukvården detochallmännaden
skicket.

4 välgörandefullfölja ettstiftelseEn anses
på oegennyttigtinriktad attändamål ärdenom

påskallMottagarnafysiskaunderstödja personer.
tillståndsjälsligaellerkroppsligasittgrund av

får inkomstinte hadeochhjälpi behov avvara
nivå.vissöverförmögenheteller en

ändamål denkyrkligtfrämjar ett omstiftelseEn
sammanslut-religiöspå stödjaattinriktad enär

bl.a.omfattarpå grunddennaskattefrihetning.
underhålla ochuppgift atttillharstiftelser som

kyrkli-ochgudstjänstlokalerandrakyrkor,utsmycka
ochprästerutbildningsamlingslokaler, avga

skötsel gravar.av
ändamål gällerpå skattegynnatettkravetFörutom

stiftelsensskattebefrielsen attförvillkorsom
måsteändamål oegennyt-detta varafullföljande av

ochausschliesslichuteslutandeselbstlos,tigt
unmittelbar.omedelbart

stiftelsenspå innebär attoegennyttaKravet
på skapafår attinriktadinteverksamhet vara

bestämdaellersjälvsigförfördelarekonomiska
stif-förmöjligtär dock enDetfysiska personer.

ändåochaffärsverksamhetnormalbedrivatelse att
sekun-ärverksamhetdennafå baraskattebefrielse,

verksam-allmännyttigaförhållande till dendär i
heten.

principidetpå följer attoegennyttakravetAv
årligadetfonderastiftelse attförförbjudetär en

måste principiavkastningenHelaöverskottet.
ändamålet. följdTillskattegynnadeför detanvändas
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särskilda fårbestämmelserav stiftelse docken
fondera årligadel sitt överskotten det ärav om
nödvändigt för denatt skall kunna fullföljasenare

ändamål.sitt fårstiftelseEn dessutom fritt
fondera högst fjärdedel frånöverskottet sinen av
kapitalförvaltning förlorautan att skattebefriel-
sen.

Kravet att stiftelse måsteuteslutandeen full-
ändamålfölja ett innebär fåden föratt att skatte-

fårbefrielse bara främja ellerett flera skattegyn-
ändamål.nade fårDen dock enligt särskilden

bestämmelse använda högst fjärdedel sinaen av
inkomster för understödjaatt stiftaren eller dennes
anhöriga eller för skötsel deras eller förav gravar
att hedra deras minne.

måstestiftelseEn främja sitt skattegynnade
ändamål direkt och fåromedelbart. Främjandet
således inte ske indirekt måstestiftelsenutan
själv ändamålet.främja Enligt särskilda undantags-
bestämmelser är tillåtetdet dock för stiftelseen

främjaatt ändamålskattegynnatett attgenom ge
bidrag till ett subjektannat eller myndighet.en

För stiftelseatt skall uppfylla kravenen för
skattebefrielsemåstedessoegennyttiga,uteslutande
och omedelbara fullföljande det skattegynnadeav
ändamålet både föreskrivet i stiftelseför-vara
ordnandet och uppfyllt i den faktiskt bedrivna
verksamheten. Stiftelseförordnandet måste såvara
bestämt gåravfattat detatt prövaatt detom
uppfyller kraven för skattebefrielse.

stiftelseEn uppfyller fåkraven försom att
skattebefrielse är i frånprincip befriad skattskyl-
dighet för all sin inkomst och förmögenhet. Om en
sådan stiftelse bedriver näringsverksamhet wirt-
schaftliche gårGeschäftsbetrieb inte skattefrihe-

förloradten fårstiftelsen betala skatt imen -
första hand bolagsskatt för inkomsten denav-
verksamheten. frånBefrielsen skattskyldighet

såledesomfattar stiftelses kapitalinkomster,en
till vilket räknas inkomst normal förmögen-av en
hetsförvaltning även frånoch inkomst inte yrkes-en
mässig uthyrning fast egendom.av

frånsom ett undantag undantaget gäller att
inkomst näringsverksamhetav bedrivsen som ettsom
led i fullföljandet stiftelses skattegynnadeav en
ändamål Zweckbetrieb, frånkan undantas beskatt-
ning. För att näringsverksamhet skall kunnaen bli
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strängarelativtpå ställsgrunddennaskattefri
ändamålet baraskattegynnadedetkrävs attkrav. Det

bedriverstiftelsen enförverkligas attkan genom
vidareochslagetaktuelladetnäringsverksamhet av

någon störrefråga iinteinäringsverksamhetenatt
verk-liknandemedi konkurrensbedrivsomfattning

skattebefriadeickeandrautövassamheter avsom
näringsidkare.

antaluppräknas ettbestämmelsersärskildaI
från skattskyldig-befriadeblikanverksamheter som

sjukhushör bl.a.Till dessaZweckbetrieb.het som
ålderdomshem,vårdhem ochvissa krav,uppfyllersom

kultu-handikappade samtförverkstädervandrarhem,
För attoch teatrar.inrättningarrella museersom

Zweckbe-skallinrättningkulturell somansesen
årligadetattsärskilda kravetgäller dettrieb

övergenomsnittisettverksamhetenöverskottet av
får 00012överstiga DM.treårsperiod inteen

får användassådan endastÖverskottet verksamhetav
ändamål.skattegynnatfrämja ettför att

förmånsbehandlad stiftelseskattemässigtOm en
är ettnäringsverksamhetskattepliktigbedriver en

dennaiunderskotteventuellttäckande ettav
tillåten skatte-användning deinteverksamhet aven

inkomsterna.befriade

föreningarideellaBeskattning5.3 av

iföreningarideellaframgått beskattassom ovan
gällerreglerenligtprincipi somTyskland samma

rättskapa-Utgångspunkten är attför stiftelser. en
sinför allskattskyldigärföreningideellbel

aktiebolagförgällerreglerdeenligtinkomst som
föreningenjuridiska Om oegen-andraoch personer.

fullföljer ettomedelbartuteslutande ochnyttigt,
ändamål ärkyrkligtellervälgörandeallmännyttigt,

exempelfrån skattskyldighet. sombefriaddockden
idrottfrämjarföreningar ansesnämnaskan att som

allmännyttiga.
påkravetnämnas attsammanhangetikanDet

fårinteinnebär denförening attföroegennytta en
ekonomiskahakansouumedlemmarnaverksamhetbedriva

fördelar av.
attstiftelserSkatteförmånerna förliksominnebär

näringsverk-sådan inkomstkapitalinkomst och av
frånundantaszweckbetriebsamhet anses somsom

ärföreningideellskattebefriadbeskattning. En
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skattskyldig för inkomst näringsverksamhet.av annan
Idrottslig verksamhet bedriven idrottsföre-av en

ning i normalfallet zweckbetrieb ochanses vara
fråndärmed befriad skatteplikt. Särskilda regler

gäller dock för idrottslig verksamhet, i vilken det
deltar professionella utövare, dvs. verksamhet i
vilken fårdet deltar utövare ersättning försom
användningen fåreller bild ellerav person, namn
ersättning för påsina idrottsliga prestationer

sådansätt.annat Inkomst verksamhet intekanav
frånbefrias skatteplikt. ärDet betydelseutan om

utövaren tillhör den föreningenarrangerande eller
inte liksom ersättningen betalas föreningenom av
eller När det gäller fotbollsarrangemangav annan.
gäller föreningsatt användande licensspelareen av
enligt det Tyska Fotbollsförbundets Bundesliga-
regler medför skattefrihetatt för zweckbe-som

erhållas.trieb inte kan reglerDessa omfattar
fotbollsföreningar tillhör första och andrasom
divisionerna i Bundesliga.

tillåtetärDet dock betala kostnadsersättningatt
Aufwandsentschädigungtilldeidrottsligautövarna
utan skattefrihetenatt för idrottslig verksamheten

går Påzweckbetrieb förlorad. denna grundsom
månatligagodtas föreningatt betalar ut ersätt-en

ningar påtill de enskilda utövarna till 700 DMupp
årsgenomsnitti gårskattefrihetenutan förlorad.

godtas däremotDet inte föreningenatt betalar över-
gångssummor för utövare. är dock möjligtDet för den
förening idrottsutövare lämnar begäraatt ochsom en

ersättningta emot den mottagande föreningen förav
utbildningskostnader och liknande kostnader som

på fråga. Pålagts idrottsutövaren i den grundenner
övergångsbetalningar pågodtas vidareutan tillupp

000 för5 varje idrottsutövareDM utan att en
verksamhets gåregenskap zweckbetrieb förlorad.av
Även övergångsbelopphögre kan godtas kompensa-som
tion för kostnader de visaskan i det enskildaom
fallet.
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ochstiftelserbeskattning avRättsfall om
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Innehåll

stiftelserbeskattning avRättsfall om 366föreningarideella ..och ... .... .. 452Övrigt .............. ..
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Rättsfall beskattning stiftelserom ochav
ideella föreningar

I sammanställningen över rättsfall rörande beskatt-
ningen stiftelser och ideellaav föreningar presen-
teras rättsfallen i kronologisk ordning.

När det gäller rättsfall beskattning stif-om av
telser har Hagstedt i sin avhandling beskattningOm

stiftelser tagitav med rättsfall t.o.m. delen avår 1971. sammanställningen börjar därför med de av
Hagstedt ej nämnda avgörandena från år 1971.

börDet årsnoteras 1942att lagstiftning be-om
skattning stiftelser inkomstårett.o.m.av 1977
gällde även för ideella föreningar. delEn deav
äldre rättsfallen handlar därför taxeringom av
ideella föreningar med tillämpning dessa regler.av

Den nuvarande lagstiftningen beskattningom av
ideella föreningar tillämpades gångenförsta vid

års1979 taxering. Rättsfall särskilt berörsom
ideella föreningar har därför tagits årmed fr.o.m.
1979.

Rättsfallssammanställningen tar endast med de
rättsfall någondär information värde kanav ut-
läsas.

RÅ 1911 ref. 53
Ingeborg och Otto Schenströms donationsfond -verksamhet i skälig omfattning

Inkomst- och förmögenhetstaxering år 1964. Stif-
telsen hade enligt sina ändamålstadgar till att med
sin avkastning tillgodose i främsta inomrummet
Bollnäs församling kyrkoskrivna sjuka och fattiga

åtnjutervilka ej fattigvård,personer, och i övrigtsådana Bollnäs borgerliga och kyrkliga kommuners
behov, ej enligt lag skallsom främjas kommunalaavmedel. stiftelsen hade vid sidan inkomsterav avkapitalförvaltning även inkomst bl.a. jord-av enstyckningsrörelse. RegR fyra ledamöter fem:avLika med KammarR finner RegR stiftelsenatt under
beskattningsåret har drivit jordstyckningsrörelse
och att nettointäkten härav bör påberäknas sätt
KammarR angivit till 10 533 kr.- Stiftelsen har förtaxzåren 1954-1963 såsomtaxerats begränsat skatt-
skyldig enligt 53 1S kommunalskattelagen.emom
vid bedömningen frågan huruvida stiftelsenav skall

ha i skälig omfattninganses använt åavkastningen
stiftelsens tillgångar ändamålför säga i nämndasom
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stif-tillicke tagashänsynskallförfattningsrum
vidattgällerNär detrörelse.inkomsttelsens av tillställningifrågavarande taxering taganu från rörelsein-bortseendemedstiftelsen,huruvida

verksamhetenprivilegierandebedrivit denkomsten,
avkastningenmotsvaratskäligenomfattningi somen utredningenAvbeaktas.omständigheterföljandebör

avsevärt,högstvarieratframgår avkastningenatt
varitbeskattningsåren 1961-1964underdenatt dåpå attberoendestiftelsenenligthög,särskilt

1965stiftelsenattskogsinkomster,influtit stora måstställetinettoavkastningnågon utanfåtticke
stiftelsenattförlust samtbetydandevidkännas en ökatsuccessivtbeskattningsåren 1962-1966under

såändamål attprivilegierandeförutdelningen
periodåren dennafyrasistadeunder avsammanlagt

tillhänsynMedavkastningen.90 %utdelats av -ca
stiftelsenfinner RegRförekommitsålundavad

ifrågavarandeförävenskattskyldig nubegränsat
alltså skattskyldigbeskattningsår. ärStiftelsen

för inkomstendastinkomstskatt avkommunaltill
rörelse ...ochfastighet av

nå 604Fi1971
skälig omfatt-iverksamhetfondBendixsonsIvar -

ning
år Fonden1962.förmögenhetstaxeringochInkomst-

bestämmel-fastställt1960februari nya11denhade
åt docenter. Destipendier nyautdelningför avser räken-fr.o.m.tillämpasbörjadebestämmelserna

åsattoch PNblev TNFondenskapsåret 195960. av årflertalunder ettpå denattgrundtaxering av
omfattning. RegR:skäligverksamhetbedrivitinte av

sådan art,fårändamål somavvaraFondens anses
Utred-kommunalskattelagen.1 ei 53 5 momavses atthandenvidvisserligenmåletiningen ger

bestämmelsernafastställda11.2.60deinnanfonden,
tillämpas,börjatdocentstipendierutdelningför av iverksamhetenavseddamed fondenbedrivit denicke

avkastningenmotskäligen svaratomfattning somen tillgängligamålettillgångar, ifondens menav verksamhetfondensfår visa, attuppgifter anses
tidlängreräkenskapsåret 196061 och enunder

nämnts.sådan omfattning nyssvarit somdärefter av
utslag,ändring KR:sdärför, medundanröjer avRegR

taxeringarna.överklagadede

RÅ Fi 6291911
utbildningundervisning ellerFondAlice Tegners - deändamål främja yngreatttillhadeFonden

medfondenEnärsångutbildning. RegR:skolbarnens måsteverksamhetändamål sinochsitttillhänsyn
ärrättssubjekt,sådana somtillhänförliganses inkomstförfrån skattskyldighet avfrikallade

förmögenhet ...förochkapital
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nå 1971 Fi 1222
Anna och Maria Lagercrantz understöds- och stipen-
diefond familjestiftelse-

Fonden hade ändamåltill att utdela understöd
eller åtstudiebidrag behövande med företrädesrätt
för avkomlingar eller änka änkling efterresp.
avkomling i rätt nedstigande led efter Hahr,R MHahr, T Hahr och erhållandeHahr.A Till nämndaavunderstöd skulle Mia Hahr och Clary Hahr ivara nunämnd ordning i första hand berättigade. Skulle
ingenenligtdessabestämmelserföreträdesberättigad

finnas i livet,person skulle medlem adliga ättenav
Lagercrantz äga företrädesrätt erhållandetill avunderstöd och studiebidrag. Innan fondens avkastning
fick användas för ändamålangivna skulle dock sexnamngivna under sin erhållalivstid årligapersoner

pålivräntor tillsammans 4 000 kr. Under det aktuel-
beskattningsåretla hade fonden haft inkomst avkapital med 8 917 kr. Fonden gjorde i självdeklara-

tionen avdrag för utgivna understöd till Clary Hahr
med 1 000 kr. tillsamt vardera Ida Jentzen och G
Hahr med 500 kr. Därutöver hade fonden utgett
understöd till tre med 4 335personer kr. RegR:
Enär hänsyn måletmed till i förhållandenupplysta

fårfonden sådan familjestiftelseanses som en somi 10 1savses KF statlig inkomstskattmom om samtpåfonden häravgrund är skattskyldig för inkomst avkapital förmögenhetoch ...

nå 1971 Fi 1224
ÖrnäsgårdenStiftelsen hjälpverksamhet bland-behövande

Stiftelsen hade ändamåltill vårdenatt främja avålderstigna,behövande sjuka eller lytta, dock icke
sålundaatt tillgodose medlemmar viss eller vissaavsläkter eller utom riket bosatta utlänningar, attdisponera och förvalta fonder tillgångaroch andra

för anordnande hem, avsedda förav beredande avbilligare hyresbostäder huvudsakligen åt mindre
åldringarbemedlade och invalider pensionärshem,

såsomsamt att ägare innehava och förvalta dylika
ålderstigna,hem, i vilka sjuka eller invalider vid

behov även erhållakunde helinackordering. ansågPN
att stiftelsen visserligen obestridligen hade till
syfte utövaatt hjälpverksamhet bland behövande, menhyresgästernaatt i stiftelsens fastighet emellertid
inte kunde behövande. Enäranses densom kvalifice-
rade sålundaverksamheten inte faktiskt utövats
taxerade stiftelsenPN oinskränkt skattskyldig.som
KR: Med hänsyn målettill vad i upplysts stif-omtelsens verksamhet kan den icke hänföras sådanatill
juridiska enligtpersoner, bestämmelsernasom i ...helt eller delvis frånbefriats skattskyldighet ...

ejRegR: ändring.
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RÅ Fi 14221971
StiftelsenSophiahemmetssjuksköterskorspensionärs-

behövandeblandhjälpverksamhetSolhemmethem - åtföreträdesvisändamål atttillhadeStiftelsen
sittutövadelängreintesophiasystrar,äldre som bistånd vidsamtkostochhusrumberedayrke,

vederbörandemålet hadesjukdom. Itillfällig
pensionärerflertaletanfört atttaxeringsintendent

sådan storlek, attinkomstpå hadeSolhemmet avegen
skattelagarnasibehövandekundeintede somanses

ickeutvisarstiftelsenförstadgarnamening. §3;
utövatill attbegränsadärverksamhetdessatt sådanÄvenbehövande.bland omhjälpverksamhet

omständig-upplystadockgiverutövats,verksamhet
ringaej allenastistiftelsenhanden attvidheter
vilkatillunderstöd personer,utdelatomfattning

meningi denbehövande sombetecknasicke kan som Såvittkommunalskattelagen.1 ei 53 § momavses utgåttickeunderstödetharutvisarutredningen
hänsynMedbehovet.prövningindividuellefter av

skattskyloinskränktfår stiftelsenhärtill anses
på stadgarnasgrundstiftelsenEnär avdig. RegR:

haicke kanomständigheterinnehåll övriga ansesoch
hjälpverksamhetändamål utövaatthuvudsakligttill

oinskränktbedömdbehövande ... sombland
skattskyldig.

RÅ Fi 14231971
hjälpverksam-MinneBörtzellsMathildaStiftelsen -

behövandeblandhet
hjälp-ändamål utövaatttillhadeStiftelsen

kvinnor,förmån behövandeför somtillverksamhet
barnavårdens,sjukvårdens,inomverkatellerverkade

strävan-humanitäradylikafattigvårdens andraeller
tillgodoseendeförfickområden. avStiftelsendens

ellerSophiahemmetändamål med annansamverkasitt
måletverksamhet. Ilikartad upp-medinstitution

aktuellaunder detverksamhetstiftelsenslystes att
medeltillskjutabeståttbeskattningsåret i atthade

pensionärshemsjuksköterskorsSophiahemmetstill
RÅ stiftel-Av1422.Fi ggi1971jämförSolhemmet

beskattningsåretunderkapitalinkomst avsens Solhemmet.tillutbetalatskr20 311harkr23 857
dessattickeutvisarför SolhemmetStadgarna

hjälpverksam-utövatillbegränsad attärverksamhet
sådan verksamhetÄvenbehövande.blandhet om

vidomständigheterupplystadockgiverutövats,
omfattningringaallenasti ejSolhemmethanden att

kanickevilkatillunderstödutdelat personer,
imeningsåsom i denbehövande avsessombetecknas

stif-denkommunalskattelagen. Av av153 e§ mom framgår 24deattförteckningen avingivnatelsen
år 1964,å undervårdades Solhemmetpensionärer, som

inkomstskatttvå kommunaltillhaftalla utom
OOO kr. Av10överstigande upp-inkomstertaxerade

kapitalinkomstpensionärernas avgifterna om
för-betydandemånga haftframgår demäven att av
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mögenhet. Enligt inkomstlängderna sålundahar fyra
pensionärerna haft inkomsterav kapital över-av

stigande 6 000 kr samt ytterligare fyra pensionä-avsådanhaft inkomstrerna varierande mellan lägst
3 028 kr och högst Såvitt4 478 kr. utredningen
utvisar har utgåttunderstödet icke efter individu-
ell prövning behovet. Med hänsyn tillav det anförda
får stiftelsen oinskränkt skattskyldig.anses RegR:

fårUtredningen visa Solhemmetsattanses verksam-
het under beskattningsåret icke huvudsakligen
bestått i hjälpverksamhet Påbland behövande. grund

dåhärav och användningen det belopp, stif-av som
telsen överlämnat till Solhemmet, icke begränsats
till ändamål,visst kan ej heller stiftelsen ansessådanhar bedrivit hjälpverksamhet. Stiftelsen är
därför oinskränkt skattskyldig.

nå 1971 Fi 1426
Johan Nybergs fond kommunal donationsfond-

Fonden hade bildats sjökaptenenatt Johangenom
gåvobrevNyberg i den 3 maj 1866 till Härnösandsav

stad hade överlämnat 40 såsom000 riksdaler förenbeståendeall framtid årligafond, räntanvarav
skulle användas till inköp sjöbodar, magasin ochav
tomter eller strandplatser pål-utförandesamt avningar, fyllningar och kajbyggnad jämtestenav
anläggning frånstrandgataav packhusbrygganen och

så långtnorrut, stranden gårdarbebyggd medvar
eller kom att bebyggas. Staden ägde, efter det att
dessa arbeten fullbordats måni densamt räntemedlen
kunde obehövliga för underhållframtidaanses därav,
använda medlen till reglering gator och tomterav
samt andra försköningar staden. Enärgg; de förav
fonden ändamålsbestämmelsernameddelade innefattar
sådana.begränsningar i stadens dispositionsrätt över
de donerade medlen bestämmelsernaatt skattefri-omhet för kommun icke kan åtillämpliga fondenanses

någonsamt omständighet i övrigt icke påförekommit,
grund skattefrihet skullevarav kunna medgivas
fonden ... ochKR RegR: ej ändring.

nå 1972 Fi 559
Föreningen.A:s delägarfond-särskilt skattesubjekt

Föreningen jaktvårdsområdeA hade antagit stadgar
och tillsatt styrelse. Föreningen ändamålhade till

viltvårdbefrämjaatt och jaktkultur jaktvårds-inom
området föreningen oinskränkt skattskyldig enligtdåvarande regler. Jaktstämma årligenfastställde de
avgifter, utgåskulle vid inlösensom jakträtts-av
bevis. Jaktstämma ägde även besluta särskildaom
avgifter för villebråd.fällt Influtna medel skulle
användas jaktvårdsområdetsför verksamhet, dock
skulle del vissa avgifter efterav jaktstämmas
beslut avsättas till fond, benämnd delägarfonden.en
Från denna fond utdelades efter jaktstämmas beslut
medel till delägarna i proportion till deras areal-
innehav områdetinom vid tidpunkten för fördel-
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jaktvårdsområdetsförtideninteFörlängdesningen.
tillgångar,behållna omföreningenbestånd, skulle

överlämnasannorlunda,beslutadeintejaktstämma
tillanvändaslänsjaktvårdsföreningen atttill

attfinner,ändamål. Ndnjaktvårdande gg; ...särskiltettkanicke somdelägarfonden anses
sökandeföre-delutgörskattesubjekt utan aven

slutligen, attfinnerNdnförmögenhetningens ... skatterläggaskyldig attärjämlskdeföreningen ... Ndn, attförklararPå häravgrundförmögenhet.för
såväl delägarfon-förskattskyldigärskdeföreningen

RegR:densammaäravkastningenförmögenhetdens som
ändring.ej

RÅ Fi 5781972
hjälpverksam-fondNykterhetsrörelsensStiftelsen -

utbildningellerbehövandeundervisningblandhet åtstödändamål atttill gehadeStiftelsen
medGöteborgiungdomblandupplysningsverksamhet
attverkningar,nikotinetsochalkoholensomnejd om mål atttillhadeforskningåt medicinsk somstödge påverkningarnikotinetsochalkoholensutreda
ochbehövandetillbidragattmänniskokroppen, ge någonvilkaomnejd,med avGöteborgihemlösa

på sätt,annathjälperforderligfickinteanledning
omnejdfrån medGöteborgåt ungdomstipendieratt ge behandladekurser,längrei somdeltagandeför

motionsfrämjandeåtstödalkoholfrågan, att ge
nykterhetsrörelseninomanordnadesverksamhet, som från samtligamedlemmarförmöjlighetmedGöteborgi

inköpförbidrag avattsamtdelta gesällskap att
nykterhetsrörelsenlokaler,förinventarier som

stiftelsenslämnadeggverksamhet.sinföranvände
skattskyldighet utanfrånbefrielseyrkande om attvisats,ickedetmotiveringen attmedbifall

föranleddesådan verksamhet sombedrevstiftelsen
skattskyldig-inskränkningfrån eller avbefrielse

ändring.ejoch RegR:KRheten.

RÅ 856Fi1972
vetenskapligHembygdsföreningOvanåkers u.p.a. -

kulturminnesvårdforskning
och bevaraändamål samlaatttillhadeFöreningen

och atttrakteninomkulturtidersäldreminnen av möten. Iföreningenstillhandahålla förlokal
ikurseranordnabl.a. attingickverksamheten

ochkonstutställningarfrämjaatthembygdskunskap,
s.k.denårliga t.ex.fester,vissaanordnaatt

hembygds-tillhörigaföreningendenPersmässan. I
0004omkringmedgården inrättats etthade museum
ochsamlingarföremål. Föreningenskatalogiserade
be-ha storansettsföreningenenligthadearkiv

före-folklivsforskning. Inomsvenskförtydelse
på under-attarbetebetydandenerlades ettningen

Vidarehälsingebyggnader.äldrehålla bevaraoch
upplagdbrettförmaterialpågick insamling enav till-funnitSåsom KRRegR:hembygdsskildring.
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godoser föreningen i sin verksamhet icke medlemmar-
ekonomiska intressen fårnas utan huvudsakligen

kulturminnesvårdverka föranses och därmed för
främjande vetenskaplig forskning. omständig-av Den
heten föreningenatt registrerats ekonomisksom
förening enl äldre bestämmelser medför icke att

ändåföreningen skall främja medlemmarnasanses
ekonomiska intressen. föreningen bedömd sominskränkt skattskyldig enligt regler motsvarande
nuvarande 67 S SIL.mom

nå 1912 Pi 1060
medicaActa scandinavicas understödsfond särskilt-skattesubjekt

Föreningen för utgivande medicaActa scandina-av
vica enligt sina stadgarvar ett vetenskapligt
samfund, hade till uppgift stödjaattsom den
invärtes medicinska forskningen, och i dettautgav
syfte tidskriften medicaActa scandinavica. Under-
stödsfonden hade enligt sina stadgar till syfte att
understödja föreningens verksamhet be-attgenom
strida de kostnader inte täcktes inkomsterna.som av

måletRegR: utredningen framgårAv i att grosshand-
lare Axel Johansson årtestamente 1926 för-genom
ordnat visstatt ett belopp skulle överlämnas till
dåvarande Föreningen för fortsatt utgivande Actaav
chirurgica och Acta scandinavica användasatt
enligt beslut föreningens någrastyrelseav samt att
särskilda föreskrifter ej lämnades i testamentet
beträffande medlens användning eller förvaltning. Imålet är vidare upplyst att ovannämnda förening
förvaltade de testamenterade medlen under benäm-
ningen Grosshandlare Axel Johanssons donationsfond
med särskilda föreningens styrelseav antagna
stadgar. Föreningen uppdelades tvåsedermera i
föreningar, den måletär den ivarav aktuellaena
föreningen. Dennas styrelse antog stadgar för
understödsfonden bildats donationsfondensom ochav
vissa andra föreningen tillhöriga medel. Med hänsyn

sålundatill vad och i övrigt blivit utrett om
understödsfonden kan denna icke anses vara ensärskild stiftelse. är därförDen icke skattskyldig

ifrågavför inkomst och förmögenhet. fonden
bedömd inte särskilt skattssubjekt.vara

RÅ 1973 ref. 44
WibomsTor fond undervisning eller utbildning-

Inkomst- och förmögenhetstaxering 1969. Enligt de
för fonden gällande stadgarna skulle avkastningen avdess medel sedan viss del lagts till kapitalet- -användas till bidrag till tjänstemän hos Stockholms
Fastighetsägareförening och dess dotterföretag
ävensom andra inom eller föreningenpersoner utom
för forskning och studier utbildningsamt inom
fastighetsjuridiska, fastighetstekniska och fastig-
hetsekonomiska områden,m.fl. sammanhängde medsom
drift och förvaltning hyresfastigheter.av RegR:
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verksam-denomfattningenoch avBeträffande arten
framgår hand-fonden avbedrivits genomhet som Lämnadeföljande.målet annatblandilingarna be-Understudieresor.förutnyttjatsharbidrag

000 kronor3medbidragutgickskattningsåret 1968
verkställandevicefastighetsägareföreningenstill studierföranvänts avhadeBidragetdirektör. ländervissaihyresrätteninomutvecklingstendenser

sammanlagthadeåren 1963-1966Underi Västeuropa.
bidragenuppgivits attharDetbidrag.fyrautgivits

ägnatkvalificerade sompersoner,vältilllämnats fastighets-fastighetsjuridiska,pååt studiersig hadeStipendiernaområden.fleramedtekniska
Enföreningen.utanför -äventilldelats personer

betecknasickekanangiven arthärbidragsgivning av ellerundervisningberedandeförunderstöd avsom 1 eS3i s mommening avsesi den somutbildning då hellerejPå ochhäravgrundkommunalskattelagen.
begränsadyrkandettillbifall omförgrundannan fast-föreligga,visatsfondenförskattskyldighet

kammarrättensslutdetregeringsrättenställer oinskränktbedömdfondeninnehåller. somutslag
skattskyldig.

RÅ 393Fi1973
skattesubjektsärskiltFolkbadsfonden - till-1930november21denKM:tbeslut avGenom folkbadförföreningenSvenskadåvarandedelades Folkbads-fond,tilllotterimedel enkr000100 av 1963juli1denföreningnämndaSedanfonden.

simningensförRiksföreningenmedsammanslagits
KM:tsfondenhade genomSimfrämjandet,främjande

Simfrämjandettillöverförts1964juni29denbeslut kapital-såväl avkastning somdisponerarätt attmed FolkbadsfondenEnärändamål. §3;fondensförmedel ...rättssubjektsjälvständigtutgörafår ettanses särskilttaxerad ettfonden somändring.ejRegR:
skattesubjekt.skattskyldigtoinskränkt

RÅ Fi 3961973
under-SMHF:sManufakturistföreningenStiftelsen

omfattningavdragskäligiverksamhetstödsfond -
förvaltningskostnaderför ändamåltillstadgarsinaenligthadestiftelsen

medlemmarför somexistensbekymrenunderlättaatt arbetslöshet,sjukdom,tidslängrepå grund av urstånd-delstörretillellerheltålderdom etc. hadeStiftelsensjälva.sigförsörjaattsatts i formkapitalinkomstunderintäkter avredovisat
medgavkr PN752med 2utdelningarochräntorav 137medförvaltningskostnaderföravdragstiftelsen
dekla-imotbruttointäktenmotsvarande 5 %kr av arvode.ochomkostnaderförkr425yrkaderationen

kr550med 1understödbetalat uthadeStiftelsen
inteharStiftelsenavkastningen. §3;59 %ca av skäligenomfattning somiverksamhetbedrivit en tillgångar.å stiftelsensavkastningenmotsvarar
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stiftelsen är därför, ändamål,sittoavsett hänför-
lig under 53 S l f kommunalskattelagen. Påmom
grund härav är stiftelsen skattskyldig för allinkomst och förmögenhet. Stiftelsen har ej visat sigberättigad till avdrag för utgifter i månvidare än
PN medgivit. RegR: ej ändring.

RÅ 1973 Fi 503-505
Arla Coldinu Ordens donationsfonder särskilda-skattesubjekt

De tre avgörandena Ordens inkomst-avser ochförmögenhetstaxeringar åren 1963, 1965 1966.resp.Förhållandena varierar mellan åren.de tre Här
refereras endast avgörandet i notisen Fi 505,
avseende beskattningsåret 1966. Arla Coldinu Ordenförvaltade ett antal donationsfonder, benämnda
välgörenhetsfonder. Orden hade även årunder 1965bildat stiftelse, benämnden Arla Coldinu Ordens
Understödsstiftelse. Enligt understödsstiftelsens
stadgar fick den upplösas efter beslut ArlaavColdinu rådandeOrdens Direktorium, varvid stiftel-

tillhöriga medelsen skulle tillfalla Arla Coldinu
Orden för att användas i enlighet med stiftelsensändamål. Denna föreskrift i stiftelsens stadgarårändrades på så1967 sätt dessatt medel vid
upplösning skulle tillfalla Kungsholms församling i
Stockholm. Orden måletyrkade i inteatt taxeras förvälgörenhetsfondernas inkomsteroch förmögenhet samtfåatt avdrag för ränta betalad till understödsstif-
telsen. Såvittgg; handlingarna utvisar har till
beskattning hos orden upptagits avkastningen ochavbehållna förmögenheten hos Overste Adolf Johnssons
minnesfond. finnerKR nämndaatt fond är stiftel-ensådan beskaffenhetse av i 53 lsom savses 1 stmomkommunalskattelagen.Vide sådant förhållande bör
orden inte beskattas för fondens ränteinkomst ...och förmögenhet Orden har icke visat övrigaatt...välgörenhetsfonder sådanägt grad självständighetavdeatt kan utgöra särskildaanses skattesubjekt. Medhänsyn innehållettill i stiftelsens stadgar i denlydelse gällde före densom ändring företagitssom1967 finner KR innebördenoavsett nämnda- avstadgeändring att orden vid förevarande- taxeringrätteligen vägrats avdrag för ränta till stiftelsen
ävensom för skulden till denna. RegR: ej ändring.

varken välgörenhetsfonderna med nämnda undantag-eller understödsstiftelsen ansågs- särskildasomskattesubjekt.

RÅ 1913 Fi 577
Jönköpings läns blindförening föreningens över--påskott tidningsverksamhet rörelse

Föreningen hade blivit beskattad för överskott på
tidningen Julglimten. §3; Oavsett vad föreningen
anfört därom, vinstenatt ifrågavarandeav verksam-het bör betraktas gåvobidrag tillsom föreningen,
enär försäljningen tidningen endast ärav formen av
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välgörandeföreningenstillmedelinsamling av kommunalskat-jämlikt 27får 5ändamål, verksamheten
förvärvskällan.rörelse.tillhänförligtelagen anses från skatt-frikalladickeförtyärFöreningen ... tidningsverksamheten.inkomstförskyldighet av

ändring.ejRegR:

RÅ 861Fi1973
u-landshjälpPingsmissionensSvenska -Stiftelsen

behövandeblandhjälpverksamhet ändamåltillstadgarsinaenligthadeStiftelsen
pingstför-svenskadetillkomplementettatt vara

Sverigeänländer genomi andramissionsamlingarnas
hän-socialtisjälvhjälptillhjälpbibringaatt

startandebistånd till avsåsom ekonomisktseende,
behjälp-småindustrier o.d., samt varayrkesskolor,

attbiståndsprojekt ävensomplaneringvidlig av
stående eljestellerdärmedsambandiutöva annan huvud-StiftelsensRegn:verksamhet.förenlig beskattningsåretunderändamål deenlkansakliga

isådant avsesej somstadgarna varagällande anses
På häravgrundkommunalskattelagen.1 e53 S mom på grund kan anseshellerdå ejstiftelsen annanoch ifrågavarandeförfrån skattskyldighetbefriad

förmögenhet ...ochinkomst

RÅ 33-341974 A
skäligiverksamhetfondCarlssonsZelma Augusta -

omfattning
1964-1965.förmögenhetstaxeringochInkomst-

ochkyrkorådet EskilstunaiförvaltadesFonden av kyrkorådets beprövandeändamål efteratttillhade
ochbarnlösasjukliga,årligen äldre,till ensamma,

intedockvilkamedelklassen,makarbehövande av
fattigvård 200utlämnabehovikunde avvaraanses år haft1963underhadeFondenvarjetillkr par. ändamåletförochkr4054medkapitalinkomst

kapital-år fondenhade1964Under500 kr.1utdelat
skattbetalathadeden656 kr, -med 4inkomst

385med 1års taxering1963avseendeslutlig skatt -
Fi 34RegR:ändamålet kr.8002utdelatförochkr
Fi 33imotiveringenårs taxering,1965avseende

framgår, attutredningförebragtlikartad Av
deteftersåvälår föreåtskilliga somunderfonden

sådan verksam-beskattningsåret utövatickeifrågav
kommunalskattelageni 53 1 eS momhet, avsessom iinkomstskatt,statlig enf KF1 stoch 7 s om

avkastningenmot avsvaratskäligenomfattning som ändamåletförtillgångar. deattOavsettfondens
beskattningsår tilldettaundermedlendisponibla

medgivit attickeskatteinbetalningvissföljd av änomfattningfå störreavsevärtkunnatverksamheten
förhållandefår angivetvidfallet,varitvad som fulliåvilat fondenhaskattskyldighet anses

år.sagdaförutsträckning även
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RÅ 1914 35-35A
NilssonsOscar Gravfond verksamhet i skälig-omfattning

Inkomst-och förmögenhetstaxering 1965-1966. Oscar
Nilsson hade i testamente förordnat 10 000att kr
skulle överlämnas kyrkorådettill i församling.Foss
Medlen skulle utgöra särskild ändamålfond meden
att avkastningen, sedan viss gravvårdkostnad för

årligenerlagts, skulle användas bidrag tillsom
fattiga påbarns beklädnad kyrkorådetsätt ägde
bestämma. Fondens avkastning fick inte användas för

ändamål,sitt behållningenförrän attgenom av-kastningen lades till kapitalet uppgick till 12 000
kr. Den testator föreskrivna kapitalbehållningenav
uppnåddes utgångenvid år 1964.av

det förstaI avgörandet 35, årsA avseende 1965
taxering anförde Enärgg; fonden ännu icke be-
drivit verksamhet, oaktat den enl vad handlingarna
utmärker beskattningsåretunder kunnat utdela
bidrag, sådant förhållandesamt fonden vid oavsett

ändamåldess är skattskyldig för inkomst kapitalav
och för förmögenhet lämnade... RegR besvären utan
bifall.

detI andra avgörandet 36, årsA avseende 1966
taxering anförde RegR: måletutredningenAv i
framgår följande. Fonden har årunder följden avbefunnit sig under uppbyggnad och har först vid
utgången år uppnått1964 denav testator före-av
skrivna storleken 12 000 måletkr. Fonden har i
givit uttryck för sin avsikt inledaatt verksamhet
för tillgodoseende ändamål, såfondensav snart
avkastning sålundaden färdigbildade fondenav finns

tillgatt omständighetenDen att fondens verksam-. igånghet på sådantkommit sätt, att utbetalningar
fondändamålför skett först beskattningsåretunder

1966, utgör förhållandenunder angivna icke grund
icke frånatt redan beskattningsåretoch med 1965

betrakta fonden stiftelse med begränsadsom en
Påskattskyldighet. anförda skäl skall fonden vid

års1966 taxering icke taxeras för inkomst av...kapital eller för förmögenhet.

RÅ 1974 37A
Varbergs Sparbanks stiftelse ungdomsvårdför -verksamhet i skälig omfattning

Inkomst-och förmögenhetstaxering 1966. Stiftelsen
ändamålhade till lämnaatt anslag till ungdoms-

vårdande såsomverksamhet, anordnande ungdoms-avgårdar och understödj ande fritidssysselsättningarav
i form studieverksamhet, läsningav god littera-av

utövningtur, och avlyssning musik, utövningav avfolkdanser, handaslöjder, idrott och scouting och
dyliktannat friluftsliv med ideell anknytning.

StiftelsenRegR: har till huvudsakligt ändamål att
vårdfrämja och uppfostran barn och lämnaattav

understöd för beredande undervisning ochav ut-
bildning. måletidenAv förebragta utredningen
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från till-dessstiftelsenframgår emellertid att
tillframuppbyggnadsperiodunder1961komst en

hållit utdelningavsiktligenåtminstone av1969
få ökadeframgentföravkastning attfondens nere

stiftelsensförbidragstörrelämnaattmöjligheter
får stiftelsen,förhållandensådanaUndersyften.

beskattningsår 1965enstakaunder ettdenoaktat
helafondensnäramotsvarandebidrag noglämnat

såvitt iärår, ha,icke nuavkastning ansessamma
sådan omfattning attfråga, verksamhetbedrivit av

skattebefrielseåtnjutandeikommakanstiftelsen av
...kommunalskattelagen1 st e153enl § mom

skattskyldig.oinskränktbedömdstiftelsen som

RÅ 391974 A
förvaltnings-föravdragFamiljefondenLundinska -

kostnader.
ändamål beredaatttillhandförstaihadeFonden

LundinsEfr.o.nLfamiljemedlemmar,behövandegamla,
ålderdomlugnekonomisktsorgfri ochbarnbarn, en eljesttillbidraglämnabehovvidäven attmen barnenselleruppehällefamiljemedlemmarsbehövande

självdeklara-siniredovisadeFondenuppfostran.
ochräntorkapitalår inkomst1964förtion avsom

yrkadeoch990 kr13sammanlagtmedutdelningar
kr.230med 4förvaltningskostnaderföravdrag

och PN430 kr. TN373tillFörmögenheten upptogs
endastmedförvaltningskostnaderföravdragmedgav

ickeföranledermålet förekommitiVad700 kr. §3;
förvalt-avdragsgillafondensantagande atttill

än PNuppgått belopphögretillningskostnader
ändring.ejmedgivit. RegR:

RÅ 431974 A
skattesub-särskiltstiftelseKarl JanssonsAugust -

jekt
på grund etttillkommit avhade avstiftelsen

hustruoch hansAugustKarl Janssonteologie doktorn
1923april22denElisabeth JanssonCharlotta

medenlighethade iStiftelsentestamente.upprättat
tillstadgarsinaochi testamentetföreskrifterna

till-sinaanvändaändamål förvalta ochäga,att
verksam-metodistkyrkansgångar befrämjandetill av

110emellertidvarvidÖrebro Karlstad, avochihet
kapita-tillläggasskulleårliga avkastningenden

beskattningshän-får iStiftelsenlet. RegR: anses
ärochrättssubjektsjälvständigtutgöra ettseende

vissaisamhörighetpå sinsåledes grundicke av åtnjutaberättigad attmetodistkyrkanmedavseenden
och tros-för kyrkorgällerskattelättnad,den som sådant,ändamålstiftelsensärEj hellersamfund.

begräns-åtnjutapå ägergrunddennastiftelsenatt
särskilt,bedömdskattskyldigheten. somning av

skattesubjekt.skattskyldigtoinskränkt
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RÅ 1974 aoA
Malmö teknologförbund d.y. förenings försäljning-

tidning rörelseav
Förbundet sammanslutning elevernavar viden av

Högre tekniska läroverket i Malmö och hade till
ändamål tillvarataatt och skydda sina medlemmars

påintressen olika angivna sätt. För tillvarataatt
olika intressen, inte direkt föll inom försom ramen
förbundets arbete, eller för underlättaatt styrel-

arbete fick upprättas sektioner.sens deEn av
sektioner hade upprättats Pangsektionen,som var som
hade till huvuduppgift redigera,att trycka och utge
läroverkets elevtidning i anordnan-Pang samband med
det kortege. behållningPangsektionensav en skulle
oavkortat inlevereras till förbundet. Förbundet
hävdade att Pangsektionens verksamhet inte utgjorde
någon förvärvskälla. föreningsverksamhetDet ivar
egentlig påmening, baserad frånmedlemsavgifter
elevkårens medlemmar. Försäljningen elevt idningenav
Pang tillfälligt slag och därför intevar av att

pårörelse. Priset tidningenanse överstegsom
värdet densamma, varför köpare tidningenav en av
förvärvade den för stödjaatt föreningsverksamheten.
Ersättningen för såledestidningen attvar anse somgåva till förbundet. måletgg; handlingarnaen Av i
hade framkommit frågadet ejatt enstakavar om en
affärsförsäljning återkommandeutan organiseraden
försäljningsverksamhet, erhållasyfte attvars var
vinst. Nettointäkten tidningen beräknades tillav
10 960 9 678 20 638+ kr. ochKR ejRegR:
ändring fråga.i denna

RÅ 1974 181A
StiftelsenIbbakshandlarnasriksförbundsunderstöds-
och semesterfond hjälpverksamhet bland behövande-

Stiftelsen hade enligt sina ändamålstadgar till
lämnaatt understöd till medlemmar Tobakshand-av

larnas riksförbund, förhjälpaatt dem till semester-
vistelse i ömmande biståsamt att fall anhöriga till
avliden medlem. målet fårRegR: Utredningen i

vid handen stiftelsenattanses i enlighetge med
ändamålsitt huvudsakligen utövar hjälpverksamhet

bland behövande och dennaatt verksamhet bedrivits
i omfattning skäligenen avkastningenmotsom svarar

tillgångar.stiftelsens såledesav Stiftelsen är
inte ifrågavarandeskattskyldig för inkomst och
förmögenhet.

nå 1914 979A
Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU -royaltyintäkter rörelse

år fåttRFSU hade under 1968 257 000 kr i royalty
från det förbundet helt ägda dotterbolagetav
Riksförbundets för sexuell upplysning försäljnings-
organisation AB. RegR: bedriver,RFSU enligt vad
förbundet målet,upplyst i ideell verksamheten avinformativ och opinionsbildande beståendenatur,
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ochbroschyrerspridningochutgivandeibl ava hållan-kurser,anordnandematerial,trycktannat av
För-forskning.bedrivandekliniker samtde avav

Riksförbundetsdotterföretag,helägtharbundet ett
försäljningsorganisation AB,upplysningför sexuell

ochpreventivmedelförsäljningbedrivervilket av
beskattnings-sonrunderochprodukterliknandeandra

åtskilligaomsättningåret haftha1968 avensynes råderbolagetochförbundetMellanmillioner kronor.
båda juridiskanära samarbete. De personernas

harbestående medlemmar,elvavarderastyrelser, av
Ävensammansättning.påså när sammapersonensom

ochFörbundetföreligger.lokalgemenskapviss
ömsesidig nyttauppenbarligendrager avbolaget

framgårSåvitt utredningenverksamhet.varandras av
från k:nStockholmsförbundetexempelvisuppbär

000 kr,115medklinikverksamhetför sinbidrag
sig medantillgodogjortförbundetbeloppvilket

medbolagetbelastarverksamhetför dennautgifterna
Å sidanandra681 kr.181underskottuppgivetett av

försäljningsverksamhet attbolagetsfrämjas av
rekommenderarupplysningsverksamheti sinförbundet

vidarekansaluför. Bolagetbolagetde somvaror
igood-will attförbundetssigtillgodogöra genom

ochxnärke.bruka.RFSU:sförsäljningsarbetesitt namn
också härut-förmodaanledning attUtredningen ger

mellanförekommernyttigheterutbyteöver ett av
på så vis förbundetsattblbolagetförbundet och a

verksamhetsom-bolagetsinomutfört arbetepersonal
för-uppgifter inområde anställdabolagetsoch

ekonomis-detResultatetverksamhetsfält.bundets av
underförhållandet och bolagetförbundetmellanka

från uppburitbolagetförbundetblivit att1968 har
utgöra royaltyuppgivitsvilket belopp000 kr,257

såsomberäknad 5från %förbundettillbolaget av
bolagetspreventivmedelsförsäljning.Någonutdelning

tidmotsvarandeförpå i bolagetaktiersina synes
upplysninglyft. Sedaninte haförbundetdäremot om

taxeringsrevisionvidframkommitroyaltyinkomsten
till attförklaringdettaharförbundet,hos som

såsom skatteplik-royaltyninte deklareratförbundet
utgjordebeloppetförst angivit atttig inkomst

försäljnings-ifick sinbolagetförgottgörelse att
inkomst-dennaanvända attRFSU:sverksamhet namn,
verksam-ideellautgifter i denmotsvaradespost av

varitutgiftervilkabelopp,tillheten samma
upprätthål-kunnaförbundet skulleförbehövliga att
bolagetsådan renommé för attRFSU,namnet varla
för densam-förbundettillroyaltyvilligt att utge

royaltyn etthävdatförbundet attharSenare avma. frångottgörelseutgjortkr185 606belopp om
slagolikatjänsterdirektaför sombolaget av

ickeförbundetbolagetgjortförbundet sommen
verksam-Uppdelningendebiterat bolaget.formellt av

på så vis deattbolagetochförbundetmellanheten
på deochförbundetankommituppgifternaideella

måstepå haantagasbolagetvilatrörelsedrivande
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åsyftat blatt, hållaskattemässiga hänsyn,a av
bådadessa sidor åtskilda.verksamhetenav Det

oaktat har förbundet och bolaget inbördes utbytt
förmånertjänster och någotför vilket bokförings-

mässigt saldo ej framkommit. vid angivna för-nuhållanden får förbundets taxeringar bestämmas med
utgångspunkt från det belopp 257 000 kr, vilketom
förbundet frånuppburit bolaget och för för-som
bundet utgör skattepliktig intäkt rörelsen ...av
RÅ 1975 ref. 74
Claes Wilanders testamentsfond kommunal donations--fond

stiftelsen skulle enligt sina stadgar förvaltas avbeståendestyrelse ordförandenen i Trarydsav
köpings kommunfullmäktige med kommunfullmäktiges
vice ordförande suppleant, kyrkoherden i Trarydssom
församlingnned dennes ställföreträdare suppleantsom

den församt Traryds köping utsedde nämndeman i
Sunnerbo häradsrätt bosatt i för-Trarydssom var
samling. Styrelsen skulle inom sig ordförande,utse
kassaförvaltare och sekreterare. styrelsens räken-
skaper skulle kalenderårföras för årligenoch

tvågranskas revisorer, jämte suppleantav varav en
för honom skulle väljas kommunfullmäktige iav
Traryds köping jämtesamt suppleant för honomen
skulle väljas kyrkofullmäktige i Traryds för-av
samling. Vissa föreskrifter förupptogs fall av
kommande indelningsändring. Styrelsen skulle för-

tillgångarvalta stiftelsens och fick därvid även
sälja dess fasta egendom, i vilket fall försälj-
ningssumman påskulle placeras i stadgarna närmare
angivet betryggande sätt. årligastiftelsensAv
avkastning skulle tiondel tillföras stiftelsensen

återstodenkapital; Av skulle hälften ställas till
kyrkorådsTraryds församlings förfogande för kyrkans

påförskönande kyrkorådetsätt fann lämpligt och
hälften till Traryds köpings kommunalnämnds för-
fogande för ändamålett angeläget kommunalt enligt
kommunalnämndens ansågprövning. §3 fondenatt varfrånbefriad skattskyldighet jämlikt grunderna för
53 1S 1 kommunalskattelagen,st cmom 7 1 dS st
förordningen statlig inkomstskatt 6om 1samt § momförordningen statlig inkomstskatt. Stif-om RegR:
telsen utgör formellt självständig juridisken

Enligt stadgarna skallperson. emellertid avkast-
ningen tillgångarstiftelsens årligen,av sedan viss
del tillförts kapitalet, fördelas lika mellan den
kyrkliga och den borgerliga kommunen efteratt den
kommunala styrelsens fria bedömning användas, i den
kyrkliga kommunen för kyrkans förskönande ioch den
borgerliga kommunen för angeläget ändamål.kommunalt

ändamålMed hänsyn till sålundade stiftelsen har
tillgodose,att de kommunala myndigheternas dis-

positionsrätt över avkastningen vadsamt stadgarna
innehåller frågai förvaltning fåroch revisionom
skattebefrielse enligt åberopadede kammarrättenav
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före-författningsrumvissaför ansesgrunderna
ligga.

RÅ 407-4091975 Aa
ochvård barnoch fostranWaerlandsfonden av-

omfattningskälig1ungdomverksamhet
1964-förmögenhetinkomst ochförEftertaxering
1968-förmögenhetstaxeringochinkomst-1967 samt

ändamål sundareskapatill atthadeFonden1969.
på kommandetankesärskilt med genera-livsvillkor

ungdomochbibringa barn enatttioner genom
medlivsföringhälsouppbyggandenaturenligare

faktorer.såväl psykiskafysiskabetoning somav vårdändamål ochfrämjaför dettaskulleStiftelsen
waerlandsprin-efterungdomochbarnfostran av

ochtaliupplysningsverksamhetochciperna genom
övrigtiverksamhetstödjandeskrift och genom

utgörmål. Fonden407AaRegR:främja detta
ändamåltill attharsina stadgarenlstiftelse som

principer.vissavård efteroch fostranfrämja barns
verksam-stiftelsensblandomständigheten attDen

uppnåendeingår föräven attstadgarnaenlhetsmedel
ickeförhindrarupplysningdrivasyftenfondensav måsteändamålhuvudsakliga varaansesfondensatt

ungdom. Envård ochbarnfostranochfrämjaatt av
fortlöpandeskallfondenförförutsättning att anses
också sinihuvudändamål fondenär attangivetha

åtgärder tillgodoserkonkretaverksamhet genom
målet handenvid attändamålet. iUtredningen ger

vårdungdomstillbidraglämnat1963underfonden
förutsättningsådan attomfattning attioch fostran

år för inkomst1964förfonden aveftertaxera
föreligger.inte Be-förmögenhetförkapital och

från fondenutdelningskattningsåren har1964-1967
förså omfattning ellerringaiantingen skett

fondensbegränsning iändamålsådana ingenatt
tidnämndaavseendetaxeringarnavidskattskyldighet
ochplaneratFrån fonden1968 harmedochinträtt.

bestående iverksamhetstöttaktivtsedermera
ungdomsgård idriftochiordningställande av en

lämnatsverksamhettill dennabidragGöteborg. Att
påinriktadärungdomsverksamhetenvillkor attunder

vissaenligtlivsföringvegetariskfrämjaatt en
karaktärstödet dessej betaga avprinciper kan

vård och fostran.ungdomsochför barnsverksamhet
ickeverksamhet,dess fortsattabeaktandeUnder av

1969,understödetomfattandekvantitativtminst det
åter uppfyllthafår 1968underredanfonden antagas

främjaändamål huvudsakligenstadgeenliga attsitt
ärvård Stiftelsenoch fostran.och ungdomsbarns

till-ochkapitalförskattskyldigejdärför ...förvärvsverksamhet ...fällig
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RÅ 1975 413Aa
Stiftelsen Nykterhetsrörelsens fond hjälpverksam--het bland behövandeundervisning eller utbildning

ändamålStiftelsens framgår beskrivningenav avRÅnotisen Såvitt1972 Fi 578. gg; utredningen
visar kan den stiftelsen bedrivna verksamhetenav

sådanticke ändamålfrämja jämlanses 53 15som mom
kommunalskattelagene eller 7 f förordningenS om

statlig inkomstskatt föranleder inskränkning avfråneller befrielse skattskyldighet. ochKR RegR:
ej ändring.

nå 1976 ref. 75
Sven och Dagmar saléns stiftelse tillämpning av-fåmansföretagsreglerna skall aktier ägdaanses avfysisk förmedling stiftelseperson genom av

ansökanI förhandsbesked önskade Salénrederier-om
på fråganAktiebolag aktiernana i bolagetsvar om

vid tillämpning bestämmelserna i 35 3sav mom
sjätte nionde styckena, 46 1resp. s tredje-mom
femte styckena och 54 förstaS stycket a resp.
femte stycket kommunalskattelagen skulle tillanses
huvudsaklig pådel ägda eller därmed jämförligtvara
sätt innehavda direkt eller förmedlinggenom- av
juridisk fåtalett fysiskaperson av Det- personer.
upplystes att betydande del aktierna innehadesen av

förutom bl.a. bröderna och ChristerSven Salénav-
Sven och salénsDagmar stiftelse.av Stiftelsen-

fristående s.k. from stiftelse.var en Dess styrelse
bestod tvåfem utsågsdelsav personer, som av
familjen Salén, dels tre familjenutom Salén som
representerade allmänna och kvalificerade organisa-
tioner och institutioner, i sin verksamhetsom

ändamålfrämjade stiftelsen.samma fannsDet ettsom
särskilt tillsynsorgan för beståendestiftelsen av
tre utsedda Sverigespersoner Redareförening,av
StockholmsHandelskammareochSkandinaviskaEnskilda
Banken en vardera. måletRegR: Av handlingarna 1
inhämtas, brödernaatt sven och Christer Salén
direkt eller indirekt Rederiaktiebolagetgenom
Salénia utgången årvid 1974 ägare tillav var
sammanlagt dåvarande353 527 aktieri Salénrederier-

Aktiebolag, motsvarande 47,1na procent aktieka-av
pitalet, samt bolagetsatt verkställande direktör

ÖdnerSture ägare till 54 000 aktier,var motsvaran-
de 7,2 procent. ochSven salénsDagmar stiftelse
ägde 234 000 aktier, utgörande 31,2 procent avÅterståendeaktiekapitalet. 108 473 aktier, motsva-
rande 14,5 aktiekapitalet,procent ägdes i mindreav

cirkaposter 3 500 fysiska huvudsakli-av personer,
anställda i koncernen. Brödernagen Salén samt-Ödner alltsåSture ägare till sammanlagt 407var 527

aktier i bolaget, motsvarande 54,3 procent avaktiekapitalet. Beträffande och salénsSven Dagmar-
stiftelse måletutvisar i företedda handlingar bl aårföljande. Enligt 1968 antagna stadgar har stif-
telsen till syfte främjaatt vissa allmännyttiga
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ärstiftelsenmåletändamål. upplysts, attharI
i 53 1sådan §stiftelse,tillhänförlig avsessom

förvaltasStiftelsenkommunalskattelagen. avemom ifrågaÄndring stadgarna omstyrelse.särskild aven för-självständigaändamål dessellerstiftelsens
Kunglfår ej ske utanstadgarnaenligtvaltning

Maj:tsnedgivande.Stiftelsekapitaletuppgickenligt
kr.år 000040till 13för 1974balansräkningen -

stiftelsenmålet upplystsförekommit ochi omVad
ejaktiernaägdastiftelsendehandenvid att avger

förmed-Salénbrödernainnehavda genomkan avanses frågan huruvidabedömningVidstiftelsen.ling avav ägshuvudsaklig deltillklagandebolagetiaktierna
fåtaleller ettfysiskinnehaseller personenav

demedräknasdärför endastskallfysiska personer
ägerdirektSalénChristerochSvenaktieposter, som

Salé-Rederiaktiebolagetindirektägereller genom
motsvarandeÖdners aktieinnehav,nia, Sturesamt
aktieposteraktiekapitalet. Dessa54,3 procent av

aktiekapitalet.huvudsaklig delutgör icke av -en
klagandebola-iaktiernaPå kananfördadetgrund av

ellerägdahuvudsaklig deltillickeget varaanses
ellerdirektinnehavdapå sättjämförligtdärmed -

fysiskjuridiskförmedling enavpersonav -genom
fåtal fysiska personer.eller ettperson

RÅ 146ref.1976
riketsstärkaMilitärläkareföreningenSvenska

försvar
uppgifttillstadgarsinaenligtFöreningen hade

läkareförsammanslutninglitterärbildaatt en
försvarsväsendet,anställda vidvaritär ellervilka

sjukvårdensochhälso-militäradenbefordraatt
sina medlemmarblandändamålsenliga utveckling, att

till-anda attupprätthålla värdig samtochgoden
in-ekonomiskafackliga ochmedlemmarnasvarata

för den senastedock attupplystesdettressen
läkarförbundSverigessedermerasvaradeuppgiften
omfattningenochBeträffande artenoch RegR:SACO.

framgårbedriverföreningen avverksamhetdenav
uppgiftmålet Föreningensföljande.ihandlingarna

ochårligen medlemmarsinasamlaväsentligenär att
militärmedicinskpersonal tillmilitärinbjuden en

tillgodoräknas delta-vetenskaplig konferens. Denna
fortbild-tjänsteläkareochförbands- somgande

förfordrasförfattningsenligtvilkenningskurs,
Meddelandeerhållande förordnande.fortsatt omav

tillförsorgmilitär myndighetssändeskursen genom
Enligtfl.förbandscheferochmilitärbefälhavare m

föreningenmening haruttaladeöverbefälhavarens
medändamål samverkanunderatthuvudsakligttill

försvar.riketsstärkamyndighetertotalförsvarets
ochårligen medsamverkani annanFöreningen utger

hälso-militäriTidskriftstatsbidragstödmed av
omrnilitärmedicinskinnehållervård, artiklarvilken

fårföreningentillhänsyn attMedforskning. - ändamål samverkanihuvudsakligt atttillhaanses
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med militär eller myndighet stärka riketsannan
försvar är föreningen jämlikt 53 1 kommu-S mom e
nalskattelagen, f lagen7 statlig inkomstskattS om
och 6 1 b lagen statlig förmögenhetsskatts mom om

frånbefriad skattskyldighet för inkomst kapitalav
och för förmögenhet.

RÅ 1913 253-255ha
Viktor Rubenssons Stipendiefonder undervisning-
eller utbildning

ändamålFonden hade enligt sina stadgar till att
genomresestipendierberedaförsäkringsagentereller
försäkringstjänstemän tillfälle i utlandetatt

påstudera märkligare företeelser försäkringsväsen-
område.dets fann bl.a.§3 fondens medelatt ut-

delades för utbildning inom försäkringsbranschen.
första ärRegR: Domens tre stycken likalydande med

RÅmål,domen i det har refererats 1979 1:1,som som
därunder, därefter fortsätter regeringsrätten:se

Med beaktande anfördadet instämmandeoch med iav
kammarrättens bedömningj.vad fullföljandetavser av

målet ändamålden i aktuella fondens förfarandetoch
vid urval stipendiater liksom vid kontrollenav av

ändamålstipendierna använtsatt för uppgivet finner
regeringsrätten i likhet med kammarrätten fonden

sådan frånstiftelse är fritagen skatt-vara en som
skyldighet för inkomst kapital för förmögen-ochav
het.

RÅ 1973 255-257An
Stiftelsen Paul Borgholms fond undervisning eller-
utbildning

ändamålFonden hade enligt sina tillstadgar att
lämna svenska försäkringstjänstemän understödyngre

ii form stipendier för beredande utbildning,av av
exempelvis praktiska och teoretiska studier igenom iutlandet, främja vetenskapligsamt att forskning

försäkringsområdet.inom fann bl.a. fondens§3 att
medel förutdelades utbildning inom försäkrings-
branschen. domen är enligt notistextenRegR: av

innehåll måleti 253.Aasamma som

nå 1978 258aa
Stiftelsen Edvin Adolphsons Studiefond under--
visning utbildningeller

framgårstiftelsensRegR: Av stadgar bl följan-a
ändamålde. Stiftelsen har till utdela stipen-att

dier, resebidrag liknande föroch regissörer,
skådespelareforskare, pedagoger, och andra villsom

bedriva högre studier inom svensk film,teater,
radio television.och stiftelsen förvaltas av en
styrelse utses Svenska teaterförbundet.som av

avgörStyrelsen när stipendier skall utdelas och
stipendiat.utser förvaltningStyrelsens granskas

måletoch revideras förbundet. är upplystI attav
bestårstiftelsens styrelse förrepresentanterav

Svenska teaterförbundet, Sveriges radio, Svenska
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in-fluniversitetStockholmsfilminstitutet, m
imedelutdeladeärstitutioner. Vidare upplyst att

föranvänts att utom-flertalet fall mottagarnaav
däriarbetsmiljö,olikalands studera teatrars

organisa-arbetssätt ochregi,inbegripet stilarter,
åren 1970-1973stiftelsen undertion, samt att

fördeladestipendier,i16 500 krutdelat sammanlagt
fårpå hänsynmedStiftelsenolikasju mottagare. -

innehåll upplystsoch vadtill stadgarnas omsom
använtsutdelade medelhurverksamhet ochdess om

sådan huvudsakligtstiftelse medutgöraanses
ändamål undervisning ellerunderstöd förlämnaatt

i kommu-stadgas 53 1utbildning es momvarom
statlig inkomst-f lagennalskattelagen och 7 S om

RÅ På härav ochFi grundjfr 1967 136.skatt not
då ej föranlederi övrigt annatomständigheterna

från skattskyldig-är stiftelsen frikalladbedömande
för förmögenhet.kapitalför inkomst ochhet av

RÅ 259-2611978 Aa
under-StipendiefondJournalisternasKvinnligaDe -

utbildningvisning eller
ändamåltillenligt sina stadgar atthadeFonden

journalisterkvinnligastipendier beredagenom
utbildaistudieresor utlandettillfälle att genom

sittutredningar rörandeföretagatillsig eller
förutdeladesfondens medelfann bl.a.yrke. att§3

journalistyrket.inom treutbildning RegR: Domens
mål,imed domen detär likalydandeförsta stycken

RÅ därunder,1979 1:1,refereratshar sesomsom
därefterfortsätterregeringsrätten:Medbeaktande

kammarrättensinstämmande ianförda och meddetav
måletfullföljandet idenbedömning i vad avavser

ändamål förfarandet vid urvalochfondensaktuella
stipen-kontrollenliksom vid attstipendiater avav

ändamål finneruppgivetanvänts fördierna rege-
kammarrätten fondenringsrätten i likhet med vara en

frånsådan skattskyldighetfritagenärstiftelse som
förmögenhet.kapital förför inkomst ochav

nå 262-2631978 na
undervisning ellerStridsbergs MinneGustaf -

utbildning
sin avkast-enligt sina stadgarskulleFonden av

årsåvitt eller fleramöjligt varje utdelaning ett
Publicist-till medlemmarstipendier medlem av

önskadei utlandetstudieresorklubben genomsom
förföreta yrketför sitt ellerutbilda sig yrke

Målet notis-enligti övrigtviktiga utredningar.
målet 259.beskaffenhet Aatexten somav samma

RÅ 264-2651978 As
stipendiefondTidningsRadios GrännaSveriges och -

utbildningundervisning eller
sin avkast-enligt sina stadgarskulleFonden av

årligen istipendier. Endast medlemmarning utdela
kretsföreningarPublicistklubben och dess var

l3 15-0773
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berättigade söka stipendierna.att stipendiat skulle
journalist, verksam i dagspress, fackpress,vara

veckopress, radio eller television, önskadesom
något någonstudera ämne eller företaga utredning,

Måletvidgade yrkeskunskaper. i övrigtsom gav
enligt notistexten i huvudsak beskaffenhetav samma

målet 259.Aasom

nå 1978 266Aa
LindensteinsC E F Stipendiefond undervisning-

eller utbildning
Fonden skulle enligt sina stadgar sin avkast-av

ning utdela stipendier till medlem Publicist-
klubben för studier, ägnade vidgaatt hans yrkeskun-

Måletskaper. i övrigt enligt notistexten i huvud-
måletsak beskaffenhet 259.Aaav samma som

RÅ 1978 267-268As
Svenska Försäkringsföreningens fond vetenskaplig-
forskning

årFonden hade under 1972 anslagit 0005 kr till
tryckning Nordisk Försäkringstidskriftav samt

påutdelat belöning 1 000 kr. Handlingarna§3;en
måleti vid handen fondensatt verksamhet harger

nära anknytning till försäkringsbranschen som
näringsverksamhet. utdelningarDe gjortssom synes
i ej ringa omfattning belöningar för gjordaavse
insatser inom denna bransch. Fondens bidrag till
tryckning Nordisk Försäkringstidskrift intekanav

understöd till vetenskaplig forskning.anses vara
såledesär sådanFonden inte att stiftelseanse som

vilken är begränsat skattskyldig enligt 53 1§ mom
kommunalskattelagen.e ej ändring.RegR:

RÅ 1979 1:1
LindgrensOscar Stipendiefond undervisning eller-

utbildning
ändamålStiftelsen hade till främjaatt den

dramatiska konsten i sverige. Enligt stiftelsens
stadgar skulle avkastningen dess medel sedanav en-
viss del tilllagts kapitalet användas till bidrag-
till studieresor eller fortsatt utbildning i in-
eller begåvadeutlandet och tilldelas svenska män

års ålder,och kvinnor under 45 vilka varit an-
årställda minst fem vid Kungl. Dramatiska Teatern

såsom skådespelare såson1eller utövare av annan
konstnärlig verksamhet. stipendierDe utdelatssom

samrådhade efter med chefen för Dramatiska teatern
använts för studieresor till i London ochscenerna
Paris. StiftelserRegR: har till huvudsakligtsom
ändamål lämna understödatt för beredande under-av
visning eller utbildning är endast i begränsad
omfattningskattskyldigatillkommunalinkomstskatt,
statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt
53 första1S stycket kommunalskattelagen,emom

första7 § stycket tidigare fg lagen om- -statlig inkomstskatt och 6 1 första§ stycket bmom
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lagtextenIförmögenhetsskatt.statliglagen om -
ellerundervisningvad slagsangivitsickehar

åtsålunda överlämnatsharutbildning Detavses.som
prövafalletsärskildai deträttstillämpningen att

skattskyldig-begränsning iförförutsättningarnaom målantalstortför handen. Ettheten kan varaanses
ocksåfråga avgjortsprövats hardär avdenna

tillkomstbestämmelsernasefterregeringsrätten
påatti sakens naturemellertidligger1942. Det

ochförhållandena skiftandeområde är starktdetta
svårt avgörandendessaärdärför attdetatt av

beträffande denågra slutsatsergenerelladraga mera
föruppfylldabörhänseendenolikaikrav varasom

tolkningVidskattskyldigheten.begränsning enaven
också denunderbeaktas attbörrättsfallenav

för-gällt kanbestämmelsernaavsevärda tid som
ivaduppfattningeniskettskjutningar ha somom

beredandeförformergodtagbaraärsammanhangdetta
kanAllmänt settutbildning.ellerundervisningav

meningeni den attrestriktivrättspraxis sägas vara
krävtsskattskyldigheten attbegränsningfördet av

angående vad under-lämnatspreciseringnärmareen
detoch attutbildningen avsettellervisningen

använtsstipendierutgivnakontrolleras attkunnat
på undervis-ändamål. Något attkravför uppgivet

institutionellaiskettutbildningenningen eller
praxis.iuppställts Iinte hadäremottordeformer

skattskyldighetenbegränsningdärfalldel aven
vid denfästsvikt haavgörandevägrats synes såhaftverksamhetstiftelsensomständigheten att

vissellerföretagvissttillanknytningnära
syftetallmännyttigaellerideelladetbransch att

måli dettaNär deti bakgrunden.kommit somnu- ochutgångspunkt lagbestämmelserigäller medatt
iinskränkningartillrättenavgränsarättspraxis

enligt detsynpunkter,bör deskattskyldigheten som
bedöm-väsentliga vidvarithaanförda synesnyss

andramedbetydergälla.fortfarande Dettaningen,
begreppetavgränsaär möjligtinte attord detatt
kriterierhjälputbildning medundervisning eller av

är detDäremotstudieformer.ellerämnesurvalsom
närpå konkretiseringgradenfastamöjligt att ta av

innehåll samtomfattning ochstudiernasgällerdet
sistnämndaunderstöd. Ilämnandevidförfarandet av

kravetgrundläggandebakgrund detavseende mot av- är detpå inriktningallmännyttigochideell av-
huvud-utbildningen kommaviktstörsta att avses

undervisning ochsjälv ellerbidragstagarensakligen
någotsåledes ejochtilliutbildning nyttastort

ingår givetvisnämnda kravvinstintresse.enskilt I
inte skallockså understödetförutsättning attsom

för arbets-belöninglönutgöra ellerkunna anses
utfö-skolaförväntasutförts ellerprestation som

hänsynoch medanfördabeaktande detMed avras. -
fondensaktuelladentill upplystsvad omsom

fondenändamål regeringsrättenfinnerverksamhetoch
skattskyldig ...begränsatvara
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ut 1979 1:75
iIOGT-NTO:s Sandviken vårdUngdomsstiftelse och-fostran barnav

Stiftelsen hade bildats 1973 bl.a..medelav somingått i den till lokalföreningen 200 Vän-Logen
skapsbandet IOGT-NTO knutna Makarna Forsellsav
fond. Stiftelsen hade enligt sina stadgar till
ändamål främjaatt barns vårdoch ungdoms och
fostran Ändamåleteller utbildning. skulle i första
hand tillgodoses understödjande dengenom av ung-
domsverksamhet, bedrevs inom nykterhetsorgani-som
sationerna i Sandviken. Därjämte kunde enligt
stadgarna lämnas stipendier till studerande ungdom,
bidrag till kurser för ledarutbildning eller till

kursgårdarungdomslokaler, och dylikt. 200Logen
Vänskapsbandet IOGT-NTO förening därav var en

år.medlemmarna över 25 Inom IOGT-NTO organisa-var
tionen i Sandviken fanns även avdelningen av
Ungdomens Nykterhetsförbund ochUNF avdelningen

IOGT-NTO:s Juniorförbund.av Verksamheten inom
ungdomsförbunden bedrevs enligt stiftelsenvad-

förenings- ochuppgav gruppverksamhetsom och-
riktade sig även till inte föreningsansluten ungdom.
Ungdomsförbunden hade även haft kontakter med
skolorna högstadiet. Stiftelsen hade anslagit
medel för ungdomsförbundens årverksamhet. Under
1973 hade stiftelsen utdelat l 500 kr till UNF-
avdelningen för dess tonåringar.verksamhet bland
Resten de disponibla medlen 5 710 krav hade- -fonderats för användasatt till ungdomsverksamhet
1974. Under 1974 delade stiftelsen disponiblaav
5 710 kr ut l 500 kr till juniorföreningen för
verksamhet årbland barn till 12 inom Sandvikensupp
tätort, 2 000 kr till förUNF verksamhet bland

från årungdom 12 och äldre 1 900samt kr till
Sandvikens krets IOGT-NTOungdomsförbund förav
ungdomsverksamhet inom Sandvikens årkommun. Under
1975 delade stiftelsen disponibla 8 000 krav ut- -3 000 kr till sistnämnda kretsverksamhet och till
juniorföreningen och UNF vardera 2 000 kr att

påanvändas sätt nämnts. RegR: stiftelsen harovan
stadgeenligt främjaatt vårdbarns och ungdoms och
fostran eller utbildning. framgårutredningenAv att
bidrag under 1973 och 1974 i huvudsak utbetalats för

brukasatt för barns fostran till alkohol- ochen
drogfri livsform. Det saknas anledning antaga att

frånmottagarna bidragen stiftelsen använtav dessa
i Dåannat syfte. sålundastiftelsen uppfyller de-
i 53 S 1 första stycket kommunalskattelagenmom e
uppställda kraven för frånfrihet beskattning avinkomst kapital stiftelsen... bedömdav sominskränkt skattskyldig.

RÅ 1979 98na
S-Orden ändamålallmännyttigt-

S-Orden hemställde förhandsbesked bl.a. dessom omskattskyldighet enligt 53 kommunalskattelagenS i
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års gällandetaxering1979fr.o.m.lagrummets
oinskränktvaridittillsS-Orden hadelydelse.
BrödrafondochStiftelsedessskattskyldig medan

särskildaskattesubjektendastvaritskattskyldiga
rörelse. RegR:ochfastighetför inkomst annanav

framgår uppfyllerinteS-ordenutredningen attAv
anvisningarnanågot i punkt 9a-dunderde avav

förvillkorenangivnakommunalskattelagentill 53 S
erhålla skattskyldigheten. S-ibegränsningatt

skattskyldig.oinskränktanseddOrden som

nå 991979 Aa
rörelseföreningsideellskattebefriadFörbundet S -

anknytninghävdnaturlig
huruvidaförhandsbeskedhemställdeFörbundet avom

betraktasskullestudieresoranordnadeförbundet som
tillochverksamhetideellaförbundetsiledett

Nämndenförbundet.för gg;skattefriaföljd därav
såvitt utvisarhandlingarnaförbundetfinner att

i 53 lsådan förening §ideellutgör momavsessom
Nämndenkommunalskattelagen.första stycket e

upplyststill vadhänsynemellertid, medfinner som
karaktär, attomfattning ochreseverksamhetensom

sådan naturlighainte kandäravinkomsten anses
allmännyttiga verksamhetförbundetsanknytning till

tillanvisningarnastycket4 andrai punktangessom
reseverksam-heller kanEjkommunalskattelagen.54 §

sådan tredje stycketi sammaheten avsomanses
hävdverksamhetangivenanvisningspunkt som av

för ideelltfinansieringskällautnyttjats som
in-nämndenPå förklarar atthäravgrundarbete.

härrörainte kanreseverksamhetenkomsten ansesav
förstasådan enligtfrån 54 §rörelseinkomst somav

medför frikallelsekommunalskattelagenistycket
ändring.från ejskattskyldighet. RegR:

RÅ 1601979 na
på öppenhetkravetSällskapet S - huruvidaförhandsbeskedhemställdeSällskapet om

Enligtkapital.för inkomstskattskyldigtdet avvar
sällskapetinträde ikundesällskapets stadgar

delsvisserlagtvinnas dels avexamen,envar somav
visstillaktivt anslutenmanlig som varperson,

sällskapet.förintressevisatochnäringsgren
iledamotgörasinträde skulletillAnmälan av

Frågan för denmedlemskapskriftlig form. somom
sällskapetinomavgjordesangivnainte avlagt examen

tillharNämnden finner att Somröstning. gg;genom
ändamålfrämjahuvudsakligt syfte att angessom... 53till §anvisningarnaförsta stycket9i punkt a

vidare attfinnerNämndenkommunalskattelagen.
angående iinträdei stadgarnaföreskrifterna

förstaibestämmelsernastridersällskapet inte mot
På för-häravgrundanvisningspunkten.stycket c

fallför attdetsällskapetnämndenklarar att -
och dockså stycket bi förstaförutsättningarna

angående verksamhetenanvisningspunktennämndaden
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53 1hänförligt under suppfyllda skallär anses- alltsåochkommunalskattelagenförsta stycket emom
kapital.för inkomstskattskyldigtinte avvara

ändring.ejRegR:

RÅ 2261919 na
skattesubjektsärskiltTestamentslott -på avkast-tilldelatsgrund testamentehadeM av

förmögenhetlivstidsinningen under som varav en
förhandsbeskedansökanvärdepapper.i Iplacerad om

testamentslottenhuruvidabeskedhemställdes om
iskattesubjektsärskiltbehandlas ettkunde som

hänsynMedfamiljestiftelse. gg;likhet med en
åtnjuterlivstidsinunderfrämst till att M av-

frågaiförmögenheteni helhetkastningen dess av
särskiltutgöra ettintetestamentslottenkan anses
realisa-huruvidaOavsettskattesubjekt. R gR:

ingårtillgångar,försäljningvidtionsvinst somav
iavkastningtillhänförligärtestamentslotten,i

fråga till vilkenejmening ellertestamentets en-
finnerställningeregeringsrätten har att ta -

anfördariksskatteverketregeringsrätten de avp
ej är etttestamentslotten attskälen somatt anse

skattesubjekt.särskilt

RÅ 2211979 Aa
allmännyttigtbranschsammanslutningFöreningen S -

ändamål
kundeförhandsbesked denanhöllFöreningen omom

skattskyl-begränsningförkravenuppfylla avanses
hadeFöreningenföreningar.ideellafördighet

mellanår överenskommelseefterstiftats 1967 en
hadebransch.viss Deniarbetsmarknadsparterna en

ocharbetsmiljöverksamhetförtillkommit att genom
såföretagshälsovård hälso-säkra ochtillmedverka

arbetsförhållanden för allamöjligt somsomsamma
på Föreningen hadearbetsplatserna.verksammavar

leddesVerksamhetenlandet.över helaverksamhet
från 27från och bedrevsStockholmihuvudkontoret

för-mobila enheter20-taloch ettenheterfasta
år 60på 1977regioner. Under12delade var ca

90-företagsläkare och ettskyddsingenjörer, 30ca
Verksam-föreningen.isjuksköterskor verksammatal

frånersättningförutomfinansieradesheten genom-
företagenattförsäkringenallmännaden genom- årligen fastställdesstorlekvilkasavgifter,erlade

förbundsparter.överläggningar mellanvid resp.
desstill vadhänsynmedföreningenEnärRegR:

ändamål ej kanochmedlemskapföreskriverstadgar om
sådan förening,ideellhänförlig till somanses

kommunalskatte-stycketförstai 1 e53 S momanges
oinskränktanseddföreningenlagen ... som

regeringsråd tillanfördeskattskyldig. Ett
ställningstagandesin mening hansattutveckling av

medlemsorganisationerpå föreningensgrundats att
måste haarbetsgivarnaför ansesföreträdaresom

verksamhet.föreningensiintresseekonomisktett
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RÅ 1980 1:15
skäligiverksamhetstiftelseHambergsConrad -

omfattning
Stiftelsen1975.förmögenhetstaxeringochInkomst-

ändamål användasina till attenligthade stadgar
del lagtsvisssedansina medelavkastningen av - sådanabistå anställdatilltill kapitalet att- tillhöriga Väster-pensionärer inom deeller ABASEA

ås- filialerna,inhemskaLudvikaverken deoch samt
sjukdomföljdunderstöd tilli behov avavsom var

mån årliga avkastningenolycksfall. den deneller I
ändamål ävenskulle dennämndai bruk förinte togs

stipen-användas tillbeprövandeenligt styrelsens
åt filia-verk ochinom sagdaanställd ungdomdium

initiativ eller andraideer ochgodaler, genomsom
tillbidragiteffektivtprestationervärdefulla

önskadeutveckling ochfrämjandet bolagets somav
fyrayrke.vidareutbilda sig inom RegR:resp.

regeringsråd Conradverksamhetfem Den somav
sådant huvud-haftbedrivit harstiftelseHambergs

ändamål stiftelsenskrävs för attsakligt som
begränsas enligt 53 1§skattskyldighet skall kunna

Förkommunalskattelagen.första stycket emom -
enligt nämnda lagrumskattskyldighetbegränsad

verk-beträffandevillkorvissavidare attfordras
8Enligt punktomfattning är uppfyllda.samhetens

kommunal-till 53i anvisningarna Sstyckettredje
skattskyldighetbegränsadnämligenkanskattelagen

fråga, tidlängreunderstiftelseniinte komma om
väntas komma attinte kanbedrivit ellerinte

skäligenomfattningibedriva verksamhet somen
tillgångar.stiftelsensavkastningenmot avsvarar -

målet beloppstiftelsen delat utupplystär attI
avkastningenföljande antal procentmotsvarar avsom

tillgångar,på nämligenstiftelsens
661975 %1971 78 %

1976 69 %1972 78 %
1181977 %1973 75 %

1978 181561974 %%
sålunda understiftelseninnebärupplystsVad att

åren iverksamhetbedrivit19731972 och har1971,
får skäligenomfattning motsvara av-ansesen som

tillgångar. Under de trestiftelsenskastningen av
åren verksamheten1976 harföljande 19751974, och

ävenomfattning,tillräckligvaritdäremot inte av
år.från år tillökande tendensvisatden enom

närmast följandeunder dehar fortsatttendensDenna
årligatvå då iåren tagitsavkastningenän denmer

fåranspråk. stiftel-tidsperiodöver längreSett en
på verk-ställsuppfyllt det kravha somsen anses

skattskyldig-begränsadföromfattning attsamhetens
åtnjutas.het skall
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RÅ 1980 12aaa
allmännyttigtgammaldansföreningFöreningen S -

ändamål
vilkaförhandsbeskedhemställdeFöreningen omom

Föreningentillämpliga för den.skatteregler som var
föreningopolitisksig ideell, heltuppgav vara en

ändamål föroch medlemmar-främja gammaldansmed att
skildafestligheterochdansaftnaranordna avna

tillgångmån tillfördela bidragislag och att av
glädje förströelsesprida ochorganisationer samt

utvecklingsstör-pensionärer, handikappade ochbland
entré-10 kr ochMedlemsavgiftenida kommun.K var
bidragdanstillställningar 20 kr.avgiften vid De

prenumerationfördelade utgjorde 1föreningen av
ålderdomshem föri 6 000 krtidningar till K perca

år, pensionärer, handikappade ochförsommarfest2
år, 3för 000 krutvecklingsstörda 15 perca

årför 10 000 krhöstfest för pergrupp casamma
bestående utlottningteaterbiljetter, 4bl. a.av

förinköptsterapiarbetenbland medlemmarna somav
år utlottning bland med-och000 kr 5S perca

inköpts för 000 kr5blommorlemmarna ca persomav
ocksåår. ansökan beskedanhöll iFöreningen om
göra fördeklarationen avdragägde ihuruvida den

påverkadesavdragsrättenutgifter ochdessa avom
ansökan beviljades medlemskapefteratt mottagarna

regeringsråd Enligt punkti föreningen. treRegR:
kommunalskattelagenanvisningarna till 539 Sav

hänförlig under 53 lföreningideell Sskall anses
föreningen harlagen blförsta stycket e a ommom

ändamålfrämjahuvudsakligttill syfte att angessom
allmännyttigaeller andrai sistnämnda lagrum

ändamål såsom sociala,välgörande,religiösa,
politiska, därmedidrottsliga ellerkonstnärliga,

ändamål i sinföreningenjämförliga kulturella samt
så uteslutandeelleruteslutandeverksamhet gott som

ändamålet. motiven till lagrummettillgodoser I
197677:45 26.följande sku Be-bluttalas sa

ändamål svävandettigt harallmänngreppet en
gällandeledningmedinnebörd, f tolkas avrsom

område.gåvobeskattningenspå Dettapraxis ocharv-
från allmäninnebära verksamhettorde att som

denvärd stödja kan omfattasärsynpunkt att av
Fråganmnändamålet kanskattebefrielsen.föreslagna

bedömasallmännyttigt ej inte enbarteller kananses
innehåll. generellhänsyn till stadgarnasmed En mer

föreningensbakgrundbedömning erfordras mot av
föreningensinriktning.karaktärallmänna och Av

ändamålframgår ärföreningens attstadgar att
anordnaför medlemmarnabefrämja gammeldans och

tillgångmån ekonomiskoch fester.dansaftnar I av
förströel-vidare sprida glädje ochföreningenskall

utvecklings-pensionärer, handikappade ochblandse
årmålet föreningen underärstörda. upplyst attI-

39 danstill-anordnade2 920 medlemmar och1977 hade
Härutöver anordnades 17ställningar med modern dans.

omväxlande modern dans ochdanstillställningar med
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gammaldans. sammanlagda antalet besökande var ca
26 000. Föreningen har vidare uppgivit att genom-
snitt 500 deltog i danstillställningarnapersoner
för modern dans och entréavgiftenatt 20 kr.var
Medlemsavgiften 10 kr. Endast medlemmar hadevar
tillträde till danstillställningarna. Avräkenskaps-

år framgårutdrag för 1977 föreningensatt brut-
tointäkter uppgick till 205 487 kr, 173 073 krvarav
utgjordes entréavgifter, 29 200 medlemsav-av av
gifter och 3 214 kr ränteinkomster. omkostnadernaav
belöpte sig avsågtill 220 068 kr, 9 774 krvarav
gåvor, 18 856 kr fester och 17 569 kr skatter. Av
återstoden påbelöpte huvuddelen kostnader för
orkestrar 63 444 kr, danstillställningarm m
46 720 kr, reklam 14 026 kr, lokalkostnader
14 531 kr och ATP-avgifter 15 363 kr. Dessa
kostnader torde samtliga huvudsakligen ha deavsett
tidigare angivna danstillställningarna. Av ut--framgårredningen ändamålföreningensatt och
verksamhet till ärdel allmännyttig natur. Enen av
helhetsbedömning emellertid vid handen denattger
helt övervägande delen verksamheten anord-av avser
nandet tillställningar för nöjesdans sedvanligav av
karaktär. Föreningen uppfyller därför inte ikraven
punkt 9 anvisningarna till S3 kommunalskatte-Sav
lagen föreningen ansedd oinskränkt skattskyldig

ocksåRegeringsrätten besvarar nekande före-... frågorningens avdragsrätt för bidrag dylom o som
vid punkterna i1-4 riksskatteverkets för-anges

handsbeskedsprotokoll. förmånFör lämnad som an-
givits vid punkt föreligger däremot5 avdragsrätt.
Slutligen förklarar regeringsrätten det saknaratt
betydelse för avdragsrätten bidragmottagareom av

förmåneller beviljats medlemskap i föreningen.
Två regeringsråd ansåg föreningen huvudsakligenatt
hade ändamålallmännyttigtett och den därföratt

skattebefriad enligt punkt 9 anvisningarnavar av
till 53 frånkommunalskattelagen.S Intäkterna
anordnandet ansågsdansaftnar hänförliga tillav
verksamhet hade naturlig till före-anknytningsom
ningens ändamålallmännyttiga därmed ävenoch de
skattefria såför föreningen länge den verksam-
heten fårmed anordnande dansaftnar inteav ensådan framståromfattning, denatt föreningenssom

ändamål.huvudsakliga

RÅ 1930 129As
hyresgästförening ändamålEn allmännyttigt-

Föreningen hyresgästförening hemställdeen- om-förhandsbesked huruvida den skattebefriad enligtvar
reglerna för ideella föreningar. Sökandeföre-gg;
ningens ändamålhuvudsakliga får attanses vara
tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen bl a
vid förhandlingar ochöverenskommelsermed hyresvär-
dar och deras organisationer. Föreningen därförkan
inte sådanutgöra sammanslutning enligtanses en som
53 1S kommunalskattelagene och punkt 9mom av
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anvisningarna till ärparagraf skattskyldigsamma
endast för inkomst fastighet och rörelse.av
föreningen ansedd oinskränkt skattskyldig.som
RegR: ej ändring.

RÅ 1931 1:28
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux -hjälpverksamhet bland behövande

Stiftelsen hade enligt sina stadgar till uppgift
tillgångarmedatt frånoch med tillskottegna dem,

åtnjuter dess ekonomiska stöd,som bereda bostad,
vård åtoch kost äldre, bildade är ipersoner, som
behov därav. Verksamheten utövades stiftel-genom av

inrättade pensionärshem,sen det aktuella beskatt-
ningsåret 1976 Fredhällshemmet och Nockebyhem. Som
generellt villkor på någotför intagning pensio-av
närshemmen gällde den sökandeatt skulle vidvara
god hälsa år.mellansamt 65 och 75 Enligt upp-
gifter, taxeringsintendenten inhämtat,som fanns i
inkomstlängden för Nockebyhen|upptaget 198 personer.

dessaAv redovisade 78 inkomst kapitalpersoner av
med än 2 000 kr, 19 redovisademer inkomstvarav av
kapital med belopp varierande mellan 10 000 och
31 137 kr. deAv inte redovisatpersoner, som
inkomst kapital med än 2 000 kr,av redovisademer
endast 75 inkomst tjänstpersoner med lägreav
belopp än 25 000 kr. EnligtRegR: 53 1S emomkommunalskattelagen är bland stiftelser,annat somhar till sitt ändamålhuvudsakliga att utöva...hjälpverksamhet bland behövande, skyldiga att
erlägga skatt endast för inkomst fastighet ochav avrörelse. Enligt punkt 8 anvisningarna till nämndaav

frågalagrum skall skattskyldighet för stiftelseom
bedömas med hänsyn ändamåltill det tillgodosessom
i den bedrivna verksamheten. förarbetenaAv till

framgårlagrummet begränsadatt skattskyldighet
skall föreligga påstiftelsenanses verkarom
områden inom vilka frånpositiva insatser det
allmännas ofrånkomligasida måni den de inteanses
tack enskildas initiativ befinnes överflödiga.vare

beskattningsår,Under det måleti ärvarom...fråga, tvådrev stiftelsen anläggningar, Fredhälls-
hemmet och Nockebyhem. anläggningarnaI fanns
tillhopa 364 lägenheter. dessa lägenheterAv 72varsådan åldringsvård,reserverade för för vilken
stiftelsen erhöll bidrag kommunen. Till Fred-av
hällshemmet hörde vidare vård-sjukhemett med 23
platser. För 12 dessa platser erhöll stiftelsenav
bidrag landstinget. åldrings-angivnaDenav och-sjukvårdsverksamheten har inte utgjort stiftelsens
huvudsakli verksamhet. Atta pensionären somintagits ett hemmen har rätt därp attav stanna
till sin död och därför kan komma överförasatt till
åldrings- sjukvårdsenhet,eller kan inte anses
innebära det ändamålatt huvudsakliga till-som
godoses i den bedrivna sådantverksamheten är att
den kan medföra begränsad skattskyldighet enligt
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Fråga53 1 kommunalskattelagen.§ e uppkommermom -då påpensionärsverksamheten grund kanom annan
åtinnebära hjälp behövande. behövandeMedanses

måste såvitt ifråga förståsär är inu person som
behov hjälp.ekonomisk För behövande iattav vara
denna mening inte krävaskan vederbörande lideratt
nöd trängandeeller är i hjälbehovannars av men,fårdet dock förutsättas är förem förden latt som
verksamheten är mindre bemedlad före-och detatt
ligger angeläget hjälpbehov.ett Innebörden härav
får förhållandebedömas i till de trygghets- och
standardkrav vid olika tidpunkter är gällande isom

påsamhället. är därför avgörandeDet betydelseav
påvilka grunder pensionär beviljas intagningen

stiftelsens pensionärshem. stiftelsen har om-påför intagningproceduren pensionärshemdess
anfört: Efter ansökan ordnas sammanträffandeett
mellan företrädare för stiftelsen sökande.och den
syftet är i första hand söka fastställa denatt om
sökande efter inflyttning skall komma trivasatten
hos stiftelsen. Vid sammanträffandet underrättas den

påsökande ekonomiska villkorende för vistandetom
utgår frånstiftelsens Stiftelsenhem. vederbö-att

åtminstonerande pensionär vid inflyttningen skall
ståndi erlägga stiftelsenatt generelltvara av
avgifter, i förekommandeuttagna fall hjälpmed av

från årbostadsbidrag det allmänna. För 1976 ut-
månadsavgifternagjorde för1 160 kr Fredhällshemmet

och för1 350 kr Nockebyhem. vad stiftelsenAv-sålunda framgåruppgivit verksamheten inteatt ens
i första hand inriktar sig till kanpersoner som

Någonekonomiskt behövande. övre gräns föranses
sökandens ekonomi inte uppställts.ha iAvsynes
målet lämnade lägenhetsinnehavarnasuppgifter om

också framgåtaxeringar betydandeatt delsynes en
sådana kapitaltillgångardessa har inkomster ochav

inte behövande iatt de kan meningdenanses som som
i 53 1 kommunalskattelagen. Ej heller5 eavses mom

fåttkan den omständigheten vissa pensionäreratt
frånbidrag stiftelsen till täckande avgifternaav

erhållitoch andraatt bostadsbidragkommunala
tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen av
verksamhetens huvudsakliga inriktning. Vid dessa-förhållanden finner regeringsrätten denatt av
stiftelsen bedrivna verksamheten inte kan anses

ändamålethuvudsakligen tillgodosettha utövaatt
hjälpverksamhet bland behövande. ärStiftelsen
därför inte berättigad till begränsning skatt-av
skyldigheten enligt 53 1 kommunalskatte-S emom

Såsomlagen. taxeringsnämnden funnit kan den av-
stiftelsen bedrivna verksamheten utgörainte anses
rörelse i kommunalskattelagens mening. förAvdrag
underskott i verksamheten därförkan ej medges.
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ni 1:121982
vård ochUngdomsfondBollklubbsStiftelsen X -

barnuppfostran av
ideellFotbollsföreningen Bollklubb,X som var en

avsåg bildaidrottsrörelsen,förening inom att en
Bollklubbs Ungdoms-stiftelse skulle kallas Xsom
stiftelse medskullefond. Fonden egenenvara

skulletill fondenMedelstyrelse och stadgar.
från såvälgåvor med-bidragochinsamlas genom

förhandsbeskedansökanallmänheten.lemmar I omsom
huruvida stiftelsenanhöll föreningen besked varom

stiftel-skattskyldig.begränsat Regatt :anse som
tillskola haUngdomsfondBollklubbsX avsessen

ändamål vård barnfrämja och uppfostranatt genomav
imedlemmarstimulera ochpremiera, uppmuntraatt

år.junioråldern, 18olika ungdomslagklubbens t o m
enskil-premier tillmedel skall utdelasFondens som

tillhörandetill ungdomslagellerda medlemmar
sportsliga insatser,belöning förklubben som

Stiftelsen harkamratskap.ledarskap och gott
sålunda idrottsverksamhet. Verksam-understödjaatt

inteär regelslag attdettahet anse somsomav
vårdsådan uppfostran barnför ochverksamhet somav

första stycketenligtär skattefri 53 1 eS mom
i1942:134 48. Vadjfrkommunalskattelagen sprop

målet bedömningföranleder inteförekommer annan
såvitt verksam-tilltänkta stiftelsensgäller den
het.

RÅ 1933 1:63
Villaägare-SverigesFöreningSkattebetalarnas I,

RiksorganisationPensionärernas PROförbund II,
PudelklubbenSvenskalän och IVUppsala III -

ändamålallmännyttigt

FöreningSkattebetalarnasI -
sinaenligt stadgarFöreningen samman-envar

desverige, obundenskattebetalare islutning avav
uppgifttillhade attpolitiska partierna 1.s Den

ingående förvalt-och kommunernasstudera statens
allmänna ekonomiskaföljauppmärksamt denning, att

hushållning medför godpolitiken verka attsamt
offentliga för-denallmänna medel iakttages, att

skattereffektiviseras,förenklas och attvaltningen
ändamålsenligpålagor utformningandraoch ges en

så ekonomiskaicke hämma detdeavvägasoch att
framåtskridandet, tillmöjligheternaattsamt

pålagor uppmärksammasoch andrasänkning skatterav
vidareFöreningen skulletillvara 1.och Stas

råd ochlämnasina medlemmarna upp-organgenom
frågor ekonomi, irörande enskildesdenlysning i

områden föreningensinomandraskatteärenden och
påFöreningen hadeverksamhetsfält att ett1.S

för allmänhetenpopulärsätt i formobjektivt och
undersökningar,föreningensframlägga resultaten av

till vederbö-framställningarerforderligagöraatt
lämpligai övrigt medmyndigheterrande samt att
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ändamål Varje välfrej-fullfölja sittmedel 2.s
aktiebolag förening ellerdad enskild annanperson,

inträdaanmälanjuridisk ägde rätt efterattperson
ansåg sigFöreningen ha etti föreningen 3.s

ändamål, partipolitisktnämligenallmännyttigt
opinionsbildning.ekonomisk information ochobunden

innehållet i punkt 9redogörelse förefterKR_ aven
för-kommunalskattelagen,anvisningarna till 53 s

88-till lagstiftningen DsFi 1975:15arbetena s.-
197677-197677:135 SkU89, och75 77 samts.prop.

föreningens stad-28 och l-3:45 27 och ss avs. - målet framgår före-handlingarna i attAvgar:
opinionsbildandei sin verksam-ningen ledettsom-

tioFörnufttidskriften medhet suntutger nummer-
årligaår, för skatte-faktasamlingen Faktadenper
deklarationshandledningen Dinabetalare och pengar -

framgår ärVidareDina medlemmarnaavdrag. att
skatteprocessgaranti i formtillförsäkrade k avs

skattemyndigheternasvidjuristhjälp besvärande av
frågor före-Taxeringsintendenten har motm m. -

påståenden målet invänt i följan-i huvudsakningens
sådant framgårändamål detFöreningensde. av-

är intebedrivna verksamhetendenochstadgarna av-
sådan begränsadföranledadet kanbeskaffenhet att

Föreningens serviceverksamhetskattskyldighet . såej obetydlig omfatt-ärmedlemmarnagentemot av
såsom Kammarrättenringa.ning den kanatt anses --

ej gjorttaxeringsintendentenantecknar attsom
bedrivit sin verksamhetgällande föreningen ickeatt

ändamålangivnaöverenstämmelse i stadgarnai med -
angår föreningensförstfinner följande. vad-

opi-närmare beskrivnaihuvudsakliga, stadgarna
rätten vidfinnernionsbildande verksamhet en

karaktärallmänna ochbedömning dessgenerell av
såuteslutande ellerinriktning verksamhetenatt

allmännyttigatillgodoseruteslutandegott som
ändamål. taxerings-beträffar denhärefterVad av-

serviceverk-uppfattningenintendenten uttalade ang
föreningenmedlemmarnasamheten hargentemot upp-

i linje medvälgivit i huvudsak dels liggerdenatt
ändamål, delsallmännaföreningens huvudsakligaoch

skatteprocessgarantiärendenbehandladeantaletatt -
taxeringsmålåt intebiträde medlemmar idvs -
år och delsöverstigit 000 stycken under 1980 att1

uppgår 150 000.föreningens medlemsantal till ca -
sålunda ärenden ochföreningen uppgivit antalVad om

lämnatshar taxeringsintendenten utanmedlemmar av
Såvitt förenämndagäller föreningenserinran. -

kammarrätten dennaserviceverksamhet finner att -
får linjeligga iäven ickeden fogutan ansesom

ändamålhuvudsakligaföreningens allmännamed och -
fullföljandeväl sägas innebäraknappast kan ett av

ändamål skattefri-i för sig motiverarochett som
måstemå förhålla emellertidän sigdärmedhet. Hur

uppgivitobestrittföreningenbakgrund vadmot av- ifrågavarande förmåner rim-till medlemmarnanu-
i före-utgöra ringa inslagligen endast ettanses
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ningens verksamhet. Serviceverksamheten bör därför
påverka fråganicke bedömningen begränsning iav om

föreningens skyldighet skatt för inkomstatt utge
och förmögenhet. Föreningen är vid angivna och-

förhållandenövriga enligt 53 1 kommunal-§ emom
skattelagen och f7 lagen statlig inkomstskatt§ om
endast begränsat skattskyldig. ej ändring.RegR:

Sveriges VillaägareförbundII -
Förbundet enligt sina stadgar partipoli-var en

tiskt neutral sammanslutning ägare, innehavareav av
tvåfamiljshus,företrädareeller för och fri-en-

sådantidshus eller därtomt bostad uppföraskan
Förbundet1. hade tillS syfte följa utveck-att
pålingen bostads- och byggnadsmarknaden inom landet

därvid företrädasamt att och bevaka medlemmarnas
påintressen 2. Förbundet skulle5 riksplanet

verka samlande och enhetlig rörelse för attsom en
småhusfrämja boende i och fritidshus 2.§ -Förbundet hävdade det bordeatt betraktas som en

folkrörelse ändamål,allmännyttigtett socialt
påarbetade myndigheteratt gentemot och andrasom

myndigheter samtliga villaägarensta intressen
tillvara. Förbundet remissinstans och ingick ivar
flera statliga utredningar. Förbundet före-var
trädare för villaägarna konsumenter i olikasom
reklamationsnämnder. Förbundet tillvaratog med-

på sålemmarnas direkta ekonomiska intressen endast
rådgivning,sätt förbundet lämnade vissatt dem men

hänvisade därefter tillmedlemmarna olika specialis-
för vilkas tjänster självater de hade betala.att

ändamål fårFörbundetsR gR: huvudsakliga anses
tillvarataatt medlemmarnas ekonomiska in-vara

Förbundettressen. kan därför inte utgöraanses en
sådan sammanslutning enligt 53 l§ esom mom
kommunalskattelagen och punkt anvisningarna9 av
till paragraf är skattskyldig förendastsamma
inkomst fastighet och rörelse.av

Pensionärernas RiksorganisationIII UppsalaPRO-
län

Enligt 2 stadgarna för gällde pensionä-§ PRO att
organiserades i pensionärsföreningar,rerna som

sammanslöts i distrikt, och anslutning tillatt
riksorganisationen skedde endast distrikt.genom
Enligt förstadgarna länUppsala hade distrikts-PRO

ändamålorganisationen till sammansluta allaatt
till Riksorganisationen anslutna pensionärsföre-

område,ningar inom sitt utgöra förbindelsenatt
mellan distriktets föreningar och Riksorganisatio-

agitationen,ledaatt medverka tillatt attnen,
förhållandenpensionärernas ekonomiska förbättras

drivasamt att verksamhet, främjar pensionä-en som
kultur- fritidsintressenoch i formrernas av

studier, hobby övrigaoch aktiviteter. Distriktsor-
ansågganisationen sig ha socialt och kultu-ett

ändamålallmännyttigtrellt vilket sig uttrycktog
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främjaochfritidsverksamhetbedrivai bl.a. att
finnerKammarrättenintressen.pensionärernas §3;

sådan ideelldistriktsorganisationen äratt en
syfte utanhuvudsakligt atttillförening harsom -

ekonomiskaföreningens medlemmarstillbegränsning
ändamålsådana allmännyttigafrämjaintressen som-

kommunal-till 53anvisningarna Si punkt 9 avanges framgåfår atthandlingarnaskattelagen. Av anses
såockså sin verksamhet gottiföreningen som

ändamål.sådana angivnaVidtillgodoseruteslutande
förskattskyldigförhållanden inteföreningenär

ändring.ejkapital.inkomst RegR:av

PudelklubbensvenskaIV - tillanslutenhade klubbenEnligt sina stadgar -ändamål inom helatill attKennelklubbenSvenska -
ochmellanpudelpudel,främja avelnlandet storav
börpudlarhursprida kunskapdvärgpudel, att om

vårdas utvecklingenförverkaoch fostras, samt av
skulleKlubbenpudlar.praktiskt brukochdressyr av

intresseväckaförverkliga sina syften att agenom
råd ianvisningarlämna ochför rationell avel och

avelsfrågor utställ-anordnabrörande pudlar,
upplysningsverksamhetlämpligningar, c genom

spridaföredrag etc.publikationer, kurser,
användning, dderasochkännedom pudlar omom

påutredningarverkställaochyttrandenavgiva
Svenskakennelfullmäktige, ellerbegäran avav

närellercentralstyrelse,Kennelklubbens annan
ansåg sig haKlubben ettföreligger.anledning

ändamål. efterallmännyttigt ggkulturellt en
innehållet anvisningar-9i punktredogörelse för av

Taxeringsinten-kommunalskattelagen:till 53 Sna
målet gällande Pudel-gjort attdenten har i endast

sådant allmännyttigtklubben inte kan ha ettanses
ändamål till 53anvisningarna punkt 9i asom anges

Pudelklubben undersamt attkommunalskattelagenS
beskattningsåret bedrivit verksamhethainte kan en

tillgångar-avkastningenskäligen mot avsvararsom
å anfört den harsin sida attPudelklubben harna. - ändamålsådant utgifternaallmännyttigt och attett

år överstiger 80alltidperiod femunder aven
följde redo-härinkomsterna.procent enav - ...innehållet i dettalagförarbetena,för igörelse

Pudelklubbens197677:45 27-29fall SkU Avs. -... ändamålframgår främjatill attden harstadgar att
börpudlarhursprida kunskappudlar,avel att omav

vårdas utvecklingenföroch fostras verkasamt av
hand-praktiskt pudlar.dressyr och bruk Avav -

framgår underPudelklubbenlingarna i övrigt att
klubbträffarhundutställningar,bl1978 anordnata

PRA-undersök-koch dressyrkurser, arrangerat s
Svenska Kennelklubbenningar, deltagit i en av

vår-avelsråd ochhaftanordnad förkurs samt
då hållits Vidarehundar.höstträffar föredrag om

tidskriftenhar Pudelklubben fyragett ut avnummer
generellvidKammarrätten finnerPudel-Nytt. en-
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bedömning Pudelklubbens allmänna karaktär ochav
sådaninriktning ärdenatt ideell föreningen som

sådanahar till huvudsakligt syfte främjaatt
ändamålallmännyttiga i punkt 9 asom anges av

anvisningarna till 53 kommunalskattelagen.5 Vad-angårhärefter fullföljdsrekvisitet finner kammar-
påståenderätten Pudelklubbensatt mot inte är visat

Pudelklubbenatt inte använder minst 80 procent av
ändamåletavkastningen för det ideella räknat som

år.genomsnitt över periodett fem Pudelklub-en av
fårben därför bedriva verksamhetanses en som

tillgångarna.skäligen avkastningenmotsvarar av -förhållandenPudelklubben är vid angivna enligt 53
1 kommunalskattelagenS e och f lagen7 Smom om

statlig inkomstskatt inte skattskyldig för inkomst
kapital. ej ändring.RegR:av

nå 1933 1:aa
Emtungakamraterna skattebefriad ideell förenings-
rörelse festplatsverksamhet, hävd

Föreningen hade idrottsligt allmännyttigtett
ändamål. hade inkomst rörelse i formDen av av
festplatsverksamhet. Föreningen hade bekosta ochatt
underhålla nio lag, tennisbana, fotbollsplaner,tre

parkområde, motionsspårparkeringsplats, och fyra
omklädningsrum. Föreningen den endaattuppgav
inkomstmöjlighet förfanns för finans-den attsom
iera verksamheten festplatsen och allaattvar
inkomster påkommit föreningen till del nedlagtssom
ungdomsverksamhet. Taxeringsintendenten hävdade i
målet såföreningens festplatsverksamhetatt var
omfattande denna kommitatt dominera överatt
föreningens ideella verksamhet föreningenoch att
därför inte kunde huvudsakligen ha allmän-ettanses

ändamål. framgårnyttigt kammarrättensRegR: Som av
ärdom föreningen hänförlig under 53 1S emom

fråga:kommunalskattelagen. anförde i dennaKR
Såvitt framgår fårhandlingarna föreningenav anses
ha haft till huvudsakligt främjasyfte idrotts-att

ändamålliga sinoch i verksamhet uteslutande eller
så uteslutande tillgodosettgott ända-dettasom
mål. frågaregeringsrätten är föreningen ärI om-

från påfri skattskyldighet den grund fest-att
sådanplatsverksamheten kan verksamhetanses vara

enligt punkt anvisningarna4 till 54 §som av
kommunalskattelagen hävd utnyttjats för attav
finansiera framgår,ideellt arbete. utredningenAv-
utöver vad antecknats i länsrättens dom, detattsom
på tvåfestplatsen finns dansbana, underen scener

kiosker,tak, tombola och toaletter, offentligaatt
gångerfestarrangemang äger 4-6 under denrum

åretdelen och skötsdessa frivil-attvarmare av av
liga, obetalda krafter inom föreningen. Fest--
platsverksamhet torde sedan utgöragammalt vanligen
finansieringskällaföridrottsföreningar.Medhänsyn
härtill förhållandevistillsamt den begränsade
omfattningen verksamheten tilloch det ideellaav
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sådanfår utgöraverksamheten dennainslaget i anses
tillanvisningarnai punkt 4verksamhet avsessom

därförärFöreningenkommunalskattelagen.54 S
från inkomst ochförskattskyldighetfrikallad

verksamhet.nämndahänför sig tillförmögenhet som

RÅ 1:221984
stif-Wildlife FundförStiftelsen WorldSvenska -

rörelseroyaltyintäkter inkomsttelses av
ändamåltillenligt sina stadgarhadeStiftelsen

fondeninternationellaavtal med denefteratt,
finansielltSchweiz,Wildlife Fund iWorld genom

undersökningar,för vetenskapligastöd verka upp-
inrättandeundervisning, naturreser-ochlysning av

växtarter,djur- ochbefrämjande hotadesamtvat, av
vårda rationelltochi bevara,allt syfte att

naturtillgång-förnyelsebarautnyttja och denaturen
Stiftelsen skulledjurliv.växt- ochderasmedarna

stiftarnamedelmed debedriva sin verksamhet som
ytterligaremed debildande ochtillskjutit vid dess

erhållas insamlingar, bidragmedel kunde genomsom
gåvor. år insam-stiftelsenbedrev1979och Under

forskning ochtillbidrai syftelingsverksamhet att
område.på naturvårdens insamlingupplysning Denna

varigenomföretag,avtal medskedde bl.a. genom
erhålla beloppangivetmindrestiftelsen skulle ett

försåldaföretagenvissaför varje exemplar avav
köparna informerasskulleEnligt avtalenprodukter.

stiftelsen.tillfalla Iskullebeloppetattom
frånintäkt dennaräkenskaper hadestiftelsens som

947 586 kr,beloppupptagitsverksamhet ett om
stiftelsenostridigt attbenämnt royalty. Det var

stycket kommunalskatte-förstaenligt e53 15 mom.
fastig-för inkomstskattskyldiglagen endast avvar

regeringsråd, skilj-rörelse.och trehet RegR: en
framgårmålet stiftel-ihandlingarna attaktig Av

beskattningsåret in-led i sinettunder somsen
företag.avtal med 15hadesamlingsverksamhet

avsåg Enligtomkring produkter.25 olikaAvtalen
försälj-Vidgälla följande.blskulleavtalen a

varje exemplarförskulleningen produkternaav
tillfallamindre skullevisst beloppettuttagas som

på skulleproduktenbidrag. Prisetstiftelsen som
marknadsfö-vidbidraget.bestämmas oberoende av

påslag detalj-ieftersträvasringen skulle att
utgå varjeTillförskulle bidraget.intehandeln

informationskulleprodukterna fogasexemplar somav
tillbidragprisetutöver ettuttogsattangav

stiftelsensbidragets storlek samtstiftelsen,
påerhållitstiftelsenbeloppadress. De som-

i denroyaltyintesätt ärangivet att somanse
kommu-tredje stycketi 28 1mening S momsom avses

på grundinte helleroch kannalskattelagen annan
därförutgörrörelse.intäkt Beloppenavanses som

intäkt stiftelsen.skattepliktig förinte
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RÅ 1934 1:53
ålderstignaSelma Stiftelse för behövandeJ:s -

särskilt skattesubjektverksamhet i skälig omfatt-
ning

förmögenhetstaxering EnligtInkomst- och 1977. ett
Selma upprättatden 15 december 1949J testamenteav

utgått behållna kvarlå-skulle vissasedan legat den
tenskapen i första användas för utbetalninghand av
månatliga belopp till Selma medhjälpare SigneJ:s L,

såfödd 1896, och till längeSelma desyster J,en
frånfälle återstodlevde. Efter deras skulle vad som

tillgångarboets tillfalla testamentetav en genom
bildad stiftelse, benämnd Selma stiftelse förJ:s

ålderstigna. ändamålbehövande Stiftelsens skulle
vård ålderstignafrämja behövande sjukaattvara av

sådanai främstaeller lytta, arbetatrummet som
disk antingenbakom butiksbiträde ellersom som

innehavare affär. boutredningensedanav egen
behållningslutförts skulle boets överlämnas till

Östergötlands Banki.Norrköping, förvaltaskullesom
månatligakapitalet verkställaoch de utbetalningar-

När betalningsmottagaren avlidit skulle kvarva-na.
kyrkorådetkapital överlämnasrande till i Hedvigs

församling i Norrköping självt ellersom genom
delegerade utgöra förskulle styrelse stiftelsen.

målet frågaSelma avlidithade 1969. uppkomJ I om
dödsboet efter Selma eller stiftelsen skulleJ

behållningen. beskattningsåretförtaxeras Under
till Signehade utbetalats 400 i periodiskt8 krL

understöd. Selma avled den april13 1969RegR: J
efterlämna legal arvinge än allmännautan att annan

behåll-arvsfonden. Enligt bouppteckningen uppgick
ningen till 331 634 kr, vartill kom pensionsstif-en

behållna tillgångartelse med 34 465 förkrom
åtberedande pension Signe PensionenL.av som
månadenutgick imed 700 kr enligtskulle ett

kvarlåtenskapentilläggstestamente utbetalas av
sedan pensionsstiftelsens förbrukatsmedel för sitt
ändamål. godkändes allmännaTestamentet av arvs-
fonden. ärdenna bakgrund uppenbart,Mot det att-

behållningavkastningen boets skulle komma attav
förslå åtframtidatill utbetalningar pensionav
signe dödsboförvaltningenoch skedde huvud-L att
sakligen för Selma stiftelse för behövandeJ:s
ålderstignasåsomuniverselltestamentstagare.Sedan

vunnit därförtestamentet laga kraft stiftelsenvar
ende dödsbodelägare, oaktat stiftelsenatt anse som

inte trädaskulle i förränverksamhet Signe L
avlidit. Enligt 53 3 kommunalskattelagen5 mom-

taxeringsåretdödsboets inkomstskulle det aktuella
hänföras1977 till dödsbodelägaren. stiftelsen är

inskränkt skattskyldig enligt 53 1S e sammamom
pålag. Emellertid det förordnande igrundvar av

framtida händelsertestamentet beroende närav
stiftelsen börjaskulle bedriva förverksamhet sitt
ändamål årstiftelsenoch hade ännu sju efter

någon Pådödsfallet inte upptagit verksamhet. grund
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tillanvisningarnaenligtstiftelsen 8härav är p av
statliglagen1 boch 6sistnämnda Slagrum ommom

ochinkomstför allskattskyldigförmögenhetsskatt
105 S taxe-tillämpningMedförmögenhet.för av...ringslagenöverflyttarregeringsrättentaxeringenpå

stiftelsen. ...

RÅ 1934 30An
undervisningStudentserviceStockholmsStiftelsen -

utbildningeller
Studentkår bildathadeUniversitetsStockholms

behovstuderandessäkerställa deförstiftelsen att
påverkan utbild-möjlighet tillservice och avav

tillsina stadgarenligthadeStiftelsenningen.
därmedändamål vadstudierna ochfrämja samman-att

Speci-universitetet.vidstuderandeför dehänger
förut-främjaförverka attstiftelsenskulleellt

studentkårens studerandefackligaförsättningarna
studie-främja denförverka attävensomverksamhet

inomserviceutbudvidgatmiljön och ettsociala
överförasskullestiftelsenTillhögskolesektorn.

studentkårenstudentservicemedverksamhetden som
studiemedelsrådgivning,bestående ibl.a.lämnat

lån tillrådgivning, daghemsverksamhet,juridisk
studentrestau-drivandetstudenter,behövande enav

ägandeAkademibokhandeln,idelägarskapet avrang,
kårhuset medsamarbetesamtochhyresfastigheten

tillgodosestudentkårer förStockholm attiövriga
psykiater,läkare,bostäder,behovstudenternas av

hänsyng§förhandsbesked: Medpräst.ochkurator
iinnehållet detstadgar ochi ingivnatill som

avseddastiftelsenskommit framövrigt har om
huvud-tillinte hastiftelsenkanverksamhet anses

beredandeändamål understöd förlämnasakligt att av
förklararNämndenutbildning.undervisning eller

tillhänförligärintestiftelsendärför enatt
förstasådan 1 st e53enl §stiftelse momsom

skattskyldig.begränsatärkommunalskattelagen
ändring.ejRegR:

RÅ 1:21935
före-ideellskattebefriadIdrottsklubbWargöns -

hävdpappersinsamling,rörelsenings
idrottsförening. DenallmännyttigKlubben var en

returpappersin-erbjudits avtalkommunenhade omav
skeskulleInsamlingenersättning.visssamling mot

varjegenomförasskulleformer.i organiserade Den
i settmånad stortutförasskullearbetetoch av

förhandsbeskedansökanungdomar.oavlönade I om
denattskattekonsekvensernaklubbenville veta av

ellerkommunenskriftligt avtal medingick aven
förentreprenör attanvisadkommunen svaraom

Enligtinom kommunen. gg;insamling returpapperav
kommunalskattela-till 54anvisningarna §4punkt av

53 1underhänföra §ärförening attär somgen en
från förskattskyldighetfrikalladlagemom samma

utnyttjatshävdfrån verksamhetinkomst avsomen
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finansieringskälla för ideellt arbete. isom Den
ansökningen angivna pappersinsamlingen, Wargönssom
Idrottsklubb fårdriva,attavser attanses vara

sådanhänföra till verksamhet ien som avses an-
visningspunkten. Nämnden förklarar därför att
Wargöns frånIdrottsklubb är frikallad skatt-...skyldighet för inkomsterna pappersinsamling.av

ändrade påförhandsbeskedetRegR sättdet detatt
skulle gälla under förutsättning själva insam-att
landet sköttes frivilliga obetaldaav papper av
krafter inom föreningen.

RÅ 1985 1:27
BåtsällskapKvarnvikens ändamålallmännyttigt-

Eftertaxering för 1979 för inkomst förmögen-och
regeringsrådhet. Båtsäll-RegR: tre Kvarnvikens

skap har enligt l i sällskapetsS stadgar till
ändamål främja sjösporten,att verka för gott
sjömanskap i övrigtsamt tillvarataga medlemmarnas
intressen. i stadgarnaDet angivna syftet innefattar
således sådant ändamålidrottsligtett i och försom
sig kan inordnas ändamålbland de allmännyttiga
vilka i punkt första9 stycket anvisningar-anges av

till Frågan53 båtsäll-kommunalskattelagen.Sna om
skapet är att allmännyttigt i den däranse som

fåravsedda bemärkelsen emellertid bedömas mot
bakgrunden sällskapets allmänna karaktär ochav

Båtsällskapetinriktning. anför till ledning för-
bedömningen hos underinstanserna i huvudsak följan-

Båtsällskapetde. båtklubbär traditionell deten av
slag sedan gammalt funnits i Stockholm ochsom
särskilt i Mälaren, där sällskapet har sin hamn.
Båtsällskapets måsteverksamhet värde-ettses som
fullt komplement påtill det allmännas insatser

område. målsättningfriluftslivets ärEn med-att
lemmarna båtintresseskall kunna såha sitt till en
rimlig kostnad möjligt. innebärDetta attsom

påmedlemmarna fårsin fritid själva sköta driften
markområdeklubben. Sällskapet hyr ochav hamn-

pontoner Stockholms kommun. Varje skötermedlemav
båt,själv måstesin naturligtvis medlemmarnamen

åtaga sig vissa funktionärsuppgifter för bevakaatt
rådaordningatt skall och utbildningsarbetetatt

skall sålundafungera. Sällskapet driver ingen
rörelse och äger ingen fastighet. Sällskapets
tillgångar är medlemskollektivets kostnadsandelar

underhålltill klubbområdehyror, och enkelav
månadministration. tillgångarnadenI inte ome-

delbart förbrukats efter det de influtit,att
påplaceras de bank och viss ränteavkastning.ger -in iven verksamhetsåretAv resultaträkning för 1978

års-,framg medlemmarnasatt hamn-, vakt- ochr
uppgåttvarvsavgifter till 198 000 kr, medanca

kostnader för administration, hamn, vakt och varv
utgjort sammanlagt 204 000 kr. Kostnaderna förca
klubbhus, klubbmästeri, tävlingsverksamhet och 25-
årsjubileum uppgick under period tillsamma ca
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enligtBåtsällskapets kapitaleget400 kr.14 var
utgångårs 729 kr. Hos15vid 1978balansräkning -

vidhåller itaxeringsintendentenregeringsrätten
båtsäll-uppfattningsin attbesvärenöveryttrande

9i punktbestämmelsernatillhänsynmedskapet av
ärkommunalskattelagentill 53anvisningarna S
äranför vidare. Detskattskyldig.obegränsat Han

båtarsinaförutgiftermedlemmarnasuppenbart att
frånförhyrningbegränsasavsevärd gradi genom

uppläggnings-ochbrygg-kommunen gemensammaav
hjälpmedsällskapetattplatser avsamt genom

två hamnassis-hamnkapten,personal blanställd a
och arbets-varvschefbiträdandevarvschef,tenter,

sjösätter medlemmar-ochförvararläggerchef upp,
för dessabåtar, medlemmarnajämfört med omnas

eller Avprivata hamnaranlitaskullearbeten varv.
framgår önskvärdallmedvidareresultaträkningen

utgörvarvsverksamhetenochhamn-tydlighet, enatt
Båt-verksamhet.sällskapetsdominerande del av -

inte harsällskapethäremotinvänder attsällskapet
följande.ytterligarepersonal ochanställd uppger

ärMånga i klubben. Detuppdragolikamedlemmar har
flsålunda hamnkaptenfinnsriktigt detatt men
deanställda ochinteär dockfunktionärer. Dessa

något deför arbeteerhåller detarvodeinte som
finns andrafunktionärerUtöver dessautför. som,

ungdomsverksamhet,också förobetalda, svarar
underhåll ochbryggorvakttjänst,jollesegling, av

också anställdfelaktigtär attDetbyggnader m m.
sjösätter med-ochförvararläggerpersonal UPP.

lemmarnasbåtar.Funktionärernaorganiserararbetet
sjösättning ochmedi arbetedeltarvarje medlemmen

båtarna. förvararMedlemmarnauppdragning av påbåtar, samtliga arbetenutfördvssjälva sina
bedöm-följandegörbåtar. Regeringsrättensina - denvid sidanBåtsällskapet bedriverning. av

ochungdomsarbeteformiideella verksamheten av
verksamhetbetydandeäventävlingsarrangemang aven

ochhamn-benämnsekonomisk vadnatur somgenom fårvarmedverksamhetvarvsverksamhet. Denna -
sjösättningförstås förvaring ochuppdragning, av

bestå däribåtar huvudsakligenmedlemmarnas synes-
arbets-organiserarmedlemmarnassällskapetatt egna

förkostnaderbestriderinsatser samt gemensamma
Förutomslag.olikaavgifterarbetena avgenom

och jolle-klubbhusuppläggningsplatser,ochbrygg-
såvitt sällskapetutvisar,handlingarnahus synes,

några medlemmarnastillanläggningarställainte
båtarnas ejharSällskapetskötsel.förförfogande

uppgifter. Ettföranställd personal dessaheller
varvsverk-ochsällskapets hamn-syfte meduttalat

långtså medlemmarnasminskamöjligtärsamhet att
måste ibåtinnehav. liggaförkostnader Detta anses

kostnaderdestorlekensakens Enbartnatur. somav
vilkapå resultaträkningredovisats sällskapets - båtar,får ochmedlemmarantaleti belysningses av

motorbåtar, 45och280 segel-440 medlemmar,ca ca
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segeljollar och 50-talett andra jollar har enligt-regeringsrättens någonmening inte avgörande be-
tådelse för bedömningen sällskapets inriktning.av

tsällskapetsideellaverksamhetliksomsällskapetsB
insatser i form samordning medlemmarnas arbeteav av
med uppdragning båtarna fåroch sjösättning av anses

ingåi sin helhet led iett fullföljandetsom av
sällskapets syfte främjaatt sjösport. Med denna-båtsällskapetbedömning skall begränsat skatt-vara
skyldigt enligt 53 1 förstaS stycket kommu-emom
nalskattelagen och första7 § stycket f lagen om

Tvåstatlig inkomstskatt. regeringsråd skilj-var
ansågaktiga båtsällskapetoch att obegränsatvar

skattskyldigt.

nå 1985 1:36
Gävleborgs Bridgeförbund ändamålallmännyttigt-

Förbundet, underavdelning Sverigessom var en av
Bridgeförbund, hade enligt sina stadgar till uppgift

biståatt klubbar rådoch enskilda medlemmar med
bridgefrågor,och vägledning i ledaatt och arrange-

tävlingar distriktsmästerskap; dockra om att
distriktsstyrelsen åtkan uppdraga viss förening att
anordna dylik tävling, ordna uttagningaratt till
svenska mästerskap frånenligt direktiv Sveriges
Bridgeförbund, tävlingarsamt andra distrikt,mot
samt att samarbeta med granndistrikt vid anordnande

tävlingar tillhörande distrikten,av samt att om
överenskommelse nås, fråganej kan hänskjuta till
Riksförbundet. Taxeringsintendenten hävdade att
förbundet oinskränkt skattskyldigt bl.a. medvar
hänvisning till vanligaatt sällskapsföreningar
normalt inte räknas ändamål.ha allmännyttigtett

Med hänsyn§3; till vad upplysta föreningenssom om
ändamål och den verksamhet bedrives blom som a-ungdomsverksamhet för vilken landstingsbidrag har
utgått finner kammarrätten föreningenatt är-
begränsat skattskyldig jämlikt 53 1 förstas mom
stycket kommunalskattelagen.e Föreningen är
sålunda inte skattskyldig för inkomst kapital ochav
förmögenhet. FörbundetRegR: är enligt sina
stadgar ideell förening tillhar huvudsakligten som

sådantsyfte främjaatt ändamålallmännyttigt som
i punkt 9 anvisningarna till 53anges kommunal-§av

skattelagen. framgårhandlingarnaAv ej änannat att
förbundet såi sin verksamhet gott uteslutandesom
tillgodoser ändamål.detta förbundet ansett som
begränsat skattskyldigt.

RÅ 1985 96aa
Bodens Hantverkares och Industriidkares Byggnads-
förening ändamålallmännyttigtu.p.a. -

Föreningen hemställde förhandsbesked huruvidaom
den skattskyldig för viss realisationsvinst.var en
Föreningen hade ändamålenligt sina stadgar till att

förvärvande åtfast egendom sinagenom medlemmarav
tillhandahållamoderatmot hyra lämpliga samlings-
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avsåg uppföra ettFöreningen attlokaler.andraoch
vissadärför avyttraskulleochi Bodenhantverkshus

HantverkaresBodensfinnerNämnden attaktier. gg;
ärinte attByggnadsföreningIndustriidkares upaoch

isådan förening,ideell avsesmedjämställa somen
jämfördkommunalskattelagenförsta st e53 1§ mom

tillanvisningarnaförsta sammapunkt 9 stmed av
för allskattskyldigdärförärFöreningenparagraf.

påsåledes vinstförävenochinkomstförvärvad
aktieförsäljningen. RegR:tilltänktadengrund av

ej ändring.

nå 1471985 Aa
huvudsakligenDansgilleFolkligaKatrineholms -

ändamålallmännyttigttillgodosett
tillår hadedenoch1975bildatshadeFöreningen

äldrekunskaperändamål spridaförsöka omatt
Undervärlden.från delarskildafolkliga danser av

åttaomfattatåret verksamhetenhadeaktuelladet
från 01.00.till20.00kl.dansdanskvällar med

timmeunderbörjade med attTillställningarna enman
från allt deframföriundervisning danserbedrev

åtÖvrig gammaldansägnadestidländerna.nordiska
ytterliga-förmeddansmodernmedomväxlande pauser

före-iMedlemsavgiftengillesdanser.inslag avre år entréavgiftenmedantill 20 kruppgickningen per
kr.till 20-25uppgickdanstillställningarnavid

till dans-tillträdeÄven hafthadeicke medlemmar
före-ägnasSåsom antecknatsaftnarna. RegR: ... såvitt fram-vilkadanstillställningarningens -

verksamhetendamålet föreningensutgörkommit i -
dans.och modernåt gammal dansfolkdans, annan

meningvanligiutansällskapsdansInslagen av sådan omfattninghärvidärinriktningkulturell av
gällerkravdetuppfyllerinteföreningen somatt

anvisningarnabstycketförstapunkt 9enligt av
förmånsbehandlingförkommunalskattelagentill 53 s

siniföreningennämligen attskattehänseende,i
så gottuteslutande ellerskall somverksamhet

iändamål, enligt atillgodoseuteslutande som
allmännyttigt.betecknaär attstycke somsamma

skattskyldig.oinskränktanseddföreningen som

RÅ ref. 701986
fondsocialaAktiebolagsKorsnäs-MarmaStiftelsen -

förordningenenligtskattebefrielseomfattningen av
inkomstförtaxeringvidrätt att1951:148 om

stiftelsezm.m.vissaavgifter tillföravdragnjuta
socialförföretagsstiftelseStiftelsen envar

1951-förordningenangivnaoch denverksamhet. Den
in-avtalpå olikatillkommit grundhade:148 av

å ochsidanårgångna mellan1950 statenunder ena
skogsindustrin iinombranschföreningarantalett

nämndaiå Enligt l ssidan.andradenSverige
vidfått rätt attskattskyldigförordning har
föravdraggörarörelsenettointäktberäkning avav

ingångna mellansärskilda avtalenligtbelopp, som
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vissa statliga och vissa föreningar inomorgan
skogs- och cellulosaindustrin, under beskattnings-
året tillgodoförts bl.a. särskilda föreningarnaav
bildade stiftelser. 2 förordningI s harsamma
föreskrivits skyldighet erläggaatt skatt föratt
inkomst och förmögenhet inte föreligger för ide 1 S

såvitt angårnämnda stiftelserna i paragrafsamma
avsedda medel eller avkastning därav. stiftelsen

sådan stiftelse omfattades bestämmel-var en som av
måleti i1-2 förordningen 1951:148.ss Iserna var

fråga skattefriheten enligt förordningenom om-
frånävenfattade inkomst stiftelsen tillhörigen
regeringsråd,fastighet. skiljaktigRega: tre en

stiftelsen Korsnäs-Marma Aktiebolags sociala fond
vid påförtshar kommunal taxering 1979 i Heby kommun

schablonintäkt med 81 kr och garantibelopp med 161
förkr den stiftelsen den 1 december för-1978av

värvade fastigheten säljadel l:l och 2:2. Avav -framgårhandlingarna ej än stiftelsen ärannat att
sådan företagsstiftelse för social verksamheten som

i 2 förordningenS 1951:148 rätt vidattavses om
taxering för inkomst njuta avdrag för avgifter till
vissa stiftelser och fastigheten förvärvatsattm m
för medel tillgodoförts stiftelsen i enlighetsom
med vad sägs i förordningen eller för avkast-som

sådananingen medel. Regeringsrätten finner attav -
måstebestämmelserna såi förordningen tolkas att

stiftelsen inte är skyldig erlägga kommunalatt
Påinkomstskatt för fastigheten. grund detav-

anförda undanröjer regeringsrätten den stif-...åsattatelsen taxeringen ...

ni 1986 ref. 34

Aåta-01ofsgårdsläktföreningenallmännyttigt ända--
1m
Föreningen hade enligt sina tillstadgar uppgift

sammanhållningverka föratt inom släkten samt att
låta föra släktregister utföraoch forskningar i
släktens historia Varje ättling,1 ättlingsS.
adoptiv- eller fosterbarn och deras ättlingar
inbegripna, till Olof Andersson Bärtaoch Bengts-

Olofsgården sådanidotter iArta Fristad, ättlings
utomståendemake eller maka, änkling änkaeller samt

målsättning,ville verka för föreningens kundesom
medlem föreningen 2 Föreningen hadeS.vara av

mellan 500 och 600 medlemmar. släktregisterDess
omfattade än 7 000 Föreningens forsk-mer personer.
ningsresultat hade ställts till emigrantinstitutets
och hembygdsförbundsett förfogande. RegR: En
förutsättning för ideell föreningatt skall blien
inskränkt skattskyldig enligt 53 första1S mom
stycket kommunalskattelagen är enligte punkt 9
första stycket anvisningarna till lagrummeta att
föreningen har till huvudsakligt syfte att utan-
begränsning till viss familj, vissa familjers,
föreningens medlemmars eller andra bestämda perso-

ändamålekonomiska intressen främjaners som anges-
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såsomändamålallmännyttigaeller andrai lagrummet
konst-politiska,sociala,välgörande,religiösa,
kultu-jämförligadärmedidrottsliga ellernärliga,

bestämmelsernaändamål. tillförarbetenarella Av
197677:45SkU197677:135,1975:15,DsFi prop

huvud-tillfrågan harföreningframgår vadatt en innehål-på grundvalbedömasskallsyfte avsakligt
kammarrättensåtergivitsSåsom istadgar.let i dess
hänseende atti dettaskatteutskottetuttaladedom

tillhänsynmedfrågan enbartbedömaskundeinte
erfordradesinnehåll. Enligt utskottet enstadgarnas

föreningensbakgrundbedömning motgenerell avmer
Enligt Arta-inriktning.karaktär ochallmänna -

föreningensärOlofsgårdsläktföreningens stadgar
sammanhållning släkteninomförverkauppgift att

forsk-utföraochlåta släktregisterföraattsamt
omständigheten atthistoria. Densläktensiningar

sådanfåttefterhandverksamhetföreningens en
intevärdeärdeninriktning attomfattning och av

också allmänförmedlemmar utanföreningensförbara
medförforskningbygdehistoriskochemigrations-

in-stadgarnavadmotföreningen kaninte att -
syfte atthuvudsakligtnehåller tillhaanses- ändamål isådant allmännyttigt angesfrämja som
till 53 Sanvisningarnastycket aförsta9punkt

intedärförärFöreningenkommunalskattelagen.
isådan föreningideell angestillhänförlig som

kommunalskattelagen.stycketförsta e153 s mom
skattskyldig.oinskränktanseddföreningen som

RÅ 129-1321986 not.
Halland-Älvsborg 131-132 LO-notiLO-distriktet

ändamålBorås allmännnyttigtisektionen -Halland-Älvsborgi samman-Lo-distriktet envar
Älvsborgssödralän ochHallandsinomslutning av

förstadgarna L0-ILO-sektioner. ggilän verksamma
LO-distriktetföljande:blintagitsdistriktet har a

uppgiftlandsorganisationenspå grundvalskall av
lokaladensamordnamålsättning bedriva ochoch

aktionsverksamhetenopinions- ochinformations-,
dengenomförandeochplaneringi avmedverkasamt

För attskolningsverksamheten.fackligalokala
ibldistriktetskalluppgifter afullfölja dessa

genomföraochsamrådnned planeralandsorganisationen
fackföreningsrörelsensverksamhet,den gagnarsom

lönerörelserfår ideltainteDistriktetintressen.
något olika ut-stridsåtgärder slag. Aveller av

lagstift-ändradedentillförarbetenitalanden
föreningarideellabeskattningenrörandeningen av

ochbranschföreningarframgår fackföreningar,att
främjahuvudsakligt syfte attmedföreningarandra

hittillsliksomintressenekonomiskamedlemmarnas -
LO-distriktetskattskyldiga.oinskränktskall vara- rättinte attstadgarsinaenligtvisserligenäger

stridsåt ärder.ochlöneförhandlingaridelta
ändamål dockfhuvudsakligaLandsorganisationens r

ekonomiskamedlemmarnastillvarataattvaraanses
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intressen gentemot arbetsgivare och deras organisa-
tioner. påLO-distriktet, grund sina stadgarsom av
har huvudsyfte landsorganisationen, kansamma som
därför inte sådanutgöra förening enlanses en som
53 1S kommunalskattelagene och punkt 9mom av
anvisningarna till ärparagraf skattskyldigsamma

förendast inkomst fastighet rörelse.ochav
distriktet oinskränktansett skattskyldigt.som

ändring.ejRegR:

RÅ 1986 133not.
Filadelfiaförsamlingen i Karlstad skattebefriad-ideell förenings fastighet till övervägandehuvud-
saklig del använd i den ideella verksamheten

Församlingen ägde fastigheten Jägaren 1 i Karl-
påstads kommun. Byggnaden fastigheten inrymde bl.a.

våningsplan våningsytamed 2sex 890 kvm ochen av
byggnadsvolym 11 000 kbm. Byggnaden användesen av

dels för ändamålförsamlingens bl.a. till kyrka
och dels till uthyrning lägenheter. för deHyranav
uthyrda lägenheterna hade efter förhandlingar
fastställts till våningsytan237 000 kr. Av dis-
ponerade församlingen 1 158 kvm 42 och% av
byggnadsvolymen 6 060 kbm Därutöver55 %. ägde
församlingen fastigheten Gunnarskär 1:177 i Hammarö

måletkommun. ärQ3; I ostridigt församlingenatt
sådanär förening eller stiftelse enligten 53som

1S kommunalskattelagene anvisningarnaochmom
därtill är skattskyldig endast för inkomst av
fastighet rörelse.och Enl 54 i lagS ochsamma
punkt i4 anvisningarna sådani dess lydelse ärnya
förening fråndock frikallad skattskyldighet för
inkomst fastighet, tillhör församlingen ochav som

påanvänts sätt i 3 kap 4 fastig-som §som anges
hetstaxeringslagen sådan1979:1151 församt
inkomst fastighet och rörelse, till huvud-av som

frånsaklig del härrör verksamhet, har naturligsom
anknytning till föreningens ändamål.allmännyttiga

åberopadedenAv bestämmelsen i fastighetstaxerings-
framgårlagen sådanfastighet,att ägssom av

församling, frånskall undantas skatteplikt, denom
till övervägande del används i församlingens ideella

frågorverksamhet. återstår måletDe i ärsom
således Jägaren 1 till övervägande del använts iom
församlingens verksamhet 3 kap 4 fastighetstaxe-§
ringslagen eller inkomsten till huvudsaklig delom

frånhärrör verksamhet har naturlig anknytningsom
till föreningens ändamål.allmännyttiga sista ledet
i anvisningspunkt 4, första stycket. förstVad
beträffar den ekonomiska verksamheten finns ej

ifrågasättaanledning att församlingens uppgifter om
ifrågavarandehyresintäkterna. De fastigheterna...Jägaren 1 och Gunnarskär är1:177 ochvar en

Sådanataxerad fastighet. fastigheter kan,som annan
även ärde enskilda taxeringsenheter, enligtom
anvisningarna till 18 kommunalskattelagen§ bilda en

förvärvskälla under förutsättning blgemensam atta,
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drift.står förvaltning ochunderde gemensam
driftenförvaltningen ochdärjämteEmellertid skall

taxeringsen-på sådant enskildadesätt attske
framstår enhet.ekonomisk Inaturligheterna som en

på ärJägaren 1byggnadenvisatär det attsakdenna
på Gunnarskär 1:177.än byggnadenavsevärt större

våningsplanocksåinnehåller i fleralägenheterDen
på in-Gunnarskär 1:177uthyrning. Byggnadenför

lokalerdelnehåller övervägandetill heltdäremot
bådaändamål. deDriftenförsamlingensför av

så ideolikartad attblir därigenomfastigheterna
framstår naturlig ekono-inteavseendedetta som en

skälej finns attdetEftersommisk enhet. ... Gunnarskär 1:177ochJägaren 1betrakta ensom
frågan fastighetenhurskallförvärvskälla om

beskattningsåret bedömasanvänts underJägaren
förhållandena för dennatillhänsynmedenbart

vid handenlagstiftningendelfastighet. dennaI ger
skalldelövervägandeuttrycketmed meravsesatt

förledning denberäkning medhälften.än En av
handenändamål härvid viddisponeradeolika ytan ger

använts för annatdelövervägandetillbyggnadenatt
församlingsändamål beräkning med ut-medanän en

frångångspunkt det motsattabyggnadsvolymen ger
praxis i andraallmänt vedertagenEnligtresultatet.

våningsytan beräkningsgrund.användssammanhang som
frångå sammanhangNågon i dettadennaanledning att

skattefrågan är emel-förAvgörandeej visats.har
ochideellfördelningen mellanlertid inte bara

huvud-verksamhetensävenverksamhet utanannan
måste fästastilltrodelinriktning. dennasakliga I

påstående uppförtsbyggnadentill församlingens att
behovförsamlingenstillgodoseförprimärt att av

sin verksamhet. Dettaförövriga lokalerkyrko- och
förhållandet, andelenattdetinte skymmakan dock

så fastig-är attbyggnaden storihyreslägenheter
omständig-framstår hyresfastighet. Denheten som en

för-hindratstadsplanebestämmelsernaheten att
förfrån byggnad enbartuppförasamlingen att en

ändamål Medbedömning.ej ändra dennasitt kan
framkommit kansammanlagttill vadhänsyn som

över-tillfastighetenfinnalänsrätten inte att
verksamhetförsamlingensanvänds förvägande del

huvudsakligtillfastigheteninkomsteneller att av
från naturligharverksamhet,härrördel an-som

ändamål.allmännyttigaförsamlingensknytning till
från för-undantashärigenom inteFastigheten kan

och RegR treskattskyldighet.samlingens KR
regeringsrådTvåregeringsråd: ej ändring. var

ansåg fastig-bedömningskiljaktiga. attDe aven
våningsytanpå hänsyn tillintegrundad togheten

jäm-Vidanvändning kyrka.specielladess ensom
på hänsynoch medbyggnadsvolymenförelse grundad

övervägandetillbyggnadskostnadernatilltagen att
byggnadendelhänfört sig till dendel somav

fann de attkyrklig verksamhet,användes till
försam-ianvändesövervägande deltillbyggnaden
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lingens ideella verksamhet därmedoch skatte-var
fri.

nå 1937 ref. 67
Huskvarna hembygdsförening skattebefriad ideell-
förenings rörelse serverings- kioskrörelse,och
naturlig anknytninghävd

Föreningen hade enligt sina stadgar bl.a. till
syfte verka föratt att och kulturminnennatur- av
värde inom Huskvarna stad och dess omgivningar

årbevarades. Föreningen bedrev sedan 1951 serve-
rings- kioskrörelseoch i kulturhistoriska lokaler.

Enligt stadgarna för§3; Huskvarna hembygdsförening
föreningenhar till syfte verka föratt att natur-

och kulturminnen värde inom Huskvarna stad ochav
dess omgivningar bevaras, nyanläggningar ochatt

såvälomdaningar utföres med hänsyn till landskapet
och bygden närmast omgivande och förutva-natursom
rande anläggningar, kunskapen kärle-samt att ochom
ken till hembygden tillväxer. För uppfyllaatt-ändamåldessa bedriver föreningen museiverksam-bl a
het och arkeologisk och kulturhistorisk forskning.
Vidarearrangerasföredragsserierochstudieverksam-
het. För finansieraatt verksamheten driver före-
ningen i kulturhistoriska byggnader serverings-egna
rörelsen frånVinstenKroatorpet. denna verksamhet
går enligt föreningen oavkortat till den ideella
verksamheten. sagda innebärDet föreningen utgöratt

ideell förening är hänförlig under 53 1en Ssom mom
sådankommunalskattelagen.e förening är enligtEn

54 första fråns stycket i lag frikalladsamma
skattskyldighet för inkomst fastighet ochav av
rörelse i den omfattning i punkt 4som anges av
anvisningarna till sistnämnda stadgande. nämndaAv

framgåranvisningspunkts första stycke föreningatt
angivet slag ej är skattskyldig för inkomstav av

rörelse fråntill huvudsaklig härrördel verk-som
samhet har naturlig anknytning till föreningenssom

ändamålallmännyttiga och inkomst verksamhetav som
hävd utnyttjats finansieringskälla förav som

ideellt arbete. anvisningspunktensI andra och
tredje stycken utvecklas närmare vad skallsom
förstås med uttrycken naturlig anknytning till
föreningens ändamålallmännyttiga och verksamhet

hävd utnyttjats finansieringskälla försom av som
ideellt arbete. anförs blDet Inkomst verk-a. av
samhet inte har samband med det ideellaannatsom
arbetet än denatt skall finansiera detta, skall

sakna naturlig anknytning till föreningsanses en
ändamål.allmännyttiga Vidare anförs tillatt

verksamhet hävd utnyttjas för finansieraattsom av
ideellt arbete räknas bingo och andra lotterier,
fester,basarer,försäljnings-ochinsamlingskampan-
jer och viss biografrörelse. handlingarnaAv-framgår serverings-att och kioskrörelsen under
beskattningsåret haft omsättning 905 983 kr.en av
Verksamheten har bedrivits anställd personal ochav
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Verksamhetensig till allmänheten.i riktathuvudsak
således och harkommersiellvarit naturhar rentav

föri gängsebedrivits formerdessutom serve-en
kioskrörelsen harserverings-ringsrörelse. och

sambandframkommit inte haftenligt annatvad som
än inkomsternaideellaföreningens arbetemed att

från Verksamhetenfinansierat arbete.dettadensamma
alltså ideellai deninte direkt ledutgör ett

naturligdärföroch den saknarverksamheten an-
ändamål.allmännyttigaföreningensknytning till

sådan verksamhethänförlig tillär denhellerInte
föreningar iutnyttjas ideellahävd avsom av

arbete.finansieringskälla för ideelltallmänhet som
skattskyldig för inkomstendärförFöreningen är av

ändring.ejkioskröre1sen.serverings- och RegR:

RÅ 1987 ref. 153
skattebefriadGöta-FriidrottIdrottsföreningen -
campingplats,bevakningideell förenings rörelse av

anknytninghävdhuvudsaklig delnaturlig
olika slag.rörelseintäkterFöreningen hade av
för nattbe-föreningens medlemmar svaratBl.a. hade

För detutanför Karlstad.campingplatsvakning av en
hadeden000 krerhöll föreningen 55uppdraget men

ochlotterierfester, reklamäven intäkter bingo,av
på 000 kr. Avsammanlagt 175 RegR:golfbana ca

anvisningarna till 54 §förstapunkt 4 stycket av
framgårl928:370, attkommunalskattelagen KL en

hänförlig 1under 53ideell är §förening, momsom
från skattskyl-frikalladförsta ärstycket e KL,

sådan till huvud-rörelsedighet för inkomst somav
från naturligharverksamhethärrörsaklig del som

ändamål.allmännyttigaföreningensanknytning till
verksamhetäven inkomstgällerVad sagts somavnu

förfinansieringskällautnyttjatshävd somav
målet Idrotts-är upplyst attideellt arbete. I-

anbud i konkur-efter ochföreningen Göta-Friidrott
erhållit uppdragetföretag attmed andra svararens

campingplats.Skutbergets Motför bevakningen av
underinstansernabakgrund kan,bl denna soma

bevakningenföreningen bedrivnafunnit, den av
föreningenstillnaturlig anknytninghavarken anses

ändamål verksamhettillallmännyttiga hänföraseller
förfinansieringskällautnyttjatshävd somsom av

därförutgöröverskottVerksamhetensideellt arbete.
sådan föreningenrörelsei princip inkomst somav

återgivnaför. Enligt deskall beskattas nyss- frågan före-:emellertidi skallreglerna KL enom
skattefri ellernings rörelseinkomst skall vara

på huvudsaklig-avgörasskattepliktig grundval av en
dennahetsbedömning. Regeringsrätten finner att

sådantharbedömning skall verksamheteravse som
18inre vid tillämpning s KLsammanhang deatt aven

sådaningår i förvärvskälla.och Om enen samma
bådeförvärvskälla skattefria och skatte-innefattar

förvärvskällanpliktiga rörelseinkomster, skall
sinidärför antingen i sin helhet ellerbeskattas
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frånhelhet undantas beskattning 197677-se prop
För:135 85 f. skattefrihet krävs förvärvs-atts

källans inkomster till huvudsaklig del, dvs till
åtminstone från70-80 härrör den skattefriaprocent,

Ärdelen. den skattefria delen mindre skall all
rörelseinkomst beskattas. Enligt den Idrotts-av-

årföreningen Göta-Friidrott för 1979 beskattnings-
året upprättade resultaträkningen uppgick före-
ningens sammanlagda intäkter till omkring 447 000

avsågkr. intäkterna omkringAv 203 000 kr anslag
från bl Karlstads kommun och 14 000 kr medlemsav-a
gifter. Intäkter lotterierfester,bingo, reklamav
och golfbana redovisades med sammanlagt omkring
175 000 kr och bevakningsintäkter med 000 kr.55 -
Föreningens verksamhet avseende bingo, lotterier-

får sådanfester, reklam och golfbana utgöraanses
inkomst rörelse för vilken föreningen i principav

frånär frikallad skattskyldighet. hänsynMed bl a
såvältill denna verksamhetatt bevaknings-som

verksamheten i väsentligtallt ombesörjtshasynes
på fårföreningens medlemmar ideell basis verk-av

ingåsamheterna i och förvärvskälla.anses en samma
sådant förhållande dåvid och handlingarna utvisar
förvärvskällans inkomstatt till huvudsaklig del

frånhärrör den skattefria verksamheten skall
frånföreningen frikallas förskattskyldighet all

rörelseinkomst.

nå 1937 ref. 154
Nybrostrands Tennisklubb skattebefriad ideell-
förenings rörelse kioskrörelse, naturlig anknyt-
ning

Tennisklubben bedrev i anslutning till tennis-
banorna kioskrörelse. Rörelsen bedrevs enbarten

månadernaunder juni-augusti. visadeDen en om-
påsättning 235 822 kr och nettointäkt 43 345en om

såldeskr. kiosken konfektyrvaror, mejerivaror,I
bröd, charkuterivaror, glass, ölkorv, och läskvarm

tidningar. Försäljningensamt inteskedde enbart
till medlemmar tilloch dem använde tennis-som

ävenbanorna tillutan kringboende sommargäster.och
Rörelsen sköttes inte enbart med frivillig, obetald
arbetskraft. Till anställd hade lönbetalats meden

Avståndet6 780 kr. mellan kioskbyggnaderna och
avståndetklubbhuset 90-100 och till tennis-var m

banorna ytterligare 15 Tennisklubbens in-var m.
uppgåtttäkter utöver rörelsen hade till sammanlagt

15 765 kr, medlemsavgifter 2 385 kr,varav egna
tävlingar och lotterier 3 450 kr, uthyrning banorav

971 räntor7 kr, 1 049 kr och anslag 910 kr. RegR:
Enligt anvisningarna54 5 punkt 4 kommunalskattela-

årsi den vid 1983 taxering gällande lydelsen ärgen
det förutsättning för ideell föreningatten en

frånskall befriad förskatt inkomst rörelsevara av
den kommersiellaatt verksamheten har naturligen

ändamål.anknytning till föreningens allmännyttiga
förutsättning föreligger,Denna verksamheten harom
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och andramedlemmarnakaraktär service till somav
brister,ideelladeltar i det arbetet, ommen

ideelladetsamband medinte harverksamheten annat
finansiera detta. Om,än den skallarbetet att -

låtermålet,såsom idrottsföreningär ifallet en
från försälja ävenkiosköppenför allmänhetenen

tillhandahållssådana vidnormaltänandra somvaror
idrottsan-tillanslutningkioskförsäljning i en

för-handstill attläggning, ligga näradetkan
sådanfår omfattning attallmänhetensäljningen till

går vissförlorad.anknytningen Ennaturligaden
ligga igivetvisvarusortimentet kanbreddning av

inte redanintresse och kanklubbmedlemmarnas eget
göraanledningtillräcklig atti sig enanses vara

i mindreliktig. detskatteverksamheten Att om-
också ochmejeriprodukterllsfattning tillhandah

således servicekaraktärenhakanlivsmedelandra av
ideellai denandra deltarochtill medlemmarna som

sådanaomsättningenverksamheten. Har varorav
omsättningentotaladel denbetydandeutgjort aven

allmän-försäljningen tillvisasdet atteller kan
måste emeller-verksamhetenomfattande,varitheten

framkommitskattepliktig. Vadtid omsomanses -
till-varusortimentdetsammansättningen somav

handahållits kiosk, omsättningenstennisklubbensi
frånnågot avståndpåplaceringkioskensochstorlek

villaområdeintilliggandeinvidtennisbanorna ett
utgjortkioskenför antagandet attvisst stöd enger

fråga. Någraområdet säkraiförminilivsbutikks
påangående fördelningomsättningensslutsatser

mån försäljning sketti vadellerolika varuslag
före-inte dras dendockallmänheten kantill av

dåPå ärhäravgrund och detliggande utredningen.
ägt endast under denförsäljningklarlagt att rum

dååret öppna förvarit speltennisbanornatid av
klubbservicesedvanligkiosken lämnatsvidoch att

speltimmar, harbetalning annatvid bokning och av
naturlig anknyt-harverksamhetenej änvisats att

ansågsändamål. kioskrörelsenning till klubbens
för tennisklubben.skattefri

RÅ 141937 not.
kulturstiftelseOlleKajsa ochsyskonen Nymans -

forskningvetenskaplig
ändamåltillstadgarhade enligt sinaStiftelsen

såväl vetenskap-förgöra tillgängligochbevaraatt
kulturmiljö,allmänhet totalaforskning denlig som

byggnadsbestånd, anlägg-utgjordes yttreavsom
fastigheternainominventarier konstningar, och

kommun.i NackaSicklaön 336:l7Sicklaön 336:59 och
vårda, görabevaradärvid samtStiftelsen skulle

dels ettför allmänhet och forskaretillgänglig
frånbyggnadsbestånd härrördevissa delartillsom

från konstnärs-hemmiljödels1700-talet och en
skulleStiftelsenän sekel.familjer under ettmer

konstsamlingKajsa Ollevidare göra och Nymans
ochgöra Olleallmäntillgänglig Nymanssamt person
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konstnärsskap tillgängligt för alla, i första hand
hans konst även band- bildupp-ochgenom men genom

tagningar honom. Stiftelsen vid sidanskulleav av
hållabevara och tillgänglig föratt forskare den

aktuella miljön även utställningar,anordna vis-
ningar föro.d. främja allmänna konst- ochatt

Såsomkulturintressen. riksskatteverketsRegR:
nämnd för rättsärenden anfört är tillämnadeden

ändamålstiftelsens miljö,bevara byggnadsbe-att
stånd, anläggningar, inventarier och konst föryttre

sådant ändamålforskning medför begränsningett som
stiftelsens skattskyldighet. utställningar ochDeav

fårvisningar stiftelsen anordna medsom avser
hänsyn till vad upplysts i regeringsrättensom anses

ändamål ingåanknytningha till dessa och ettsom
i stiftelsensled främjaverksamhet vetenskapligatt

Påforskning. anfördagrund det uppfyller stif-av
telsen villkoren för begränsad skattskyldighet i 7 §
6 lagen statlig inkomstskatt.mom om

nå 1937 not. 311
Sveriges Aktiesparares Riksförbund allmännyttigt-ändamål

Ansökan förhandsbesked huruvida förbundetom var
frånfrikallat skattskyldighet enligt 7 5S mom.

första stycket lagen statlig inkomstskatt. gg;om
Enligt i är förbundet1 stadgarna oberoendeS en
riksorganisation för aktivtverkar enskiltettsom
aktiesparande. Förbundet skall verka för sitt
ändamål företräda aktiespararelandetsattgenom

föremålaktier är förbolag,gentemot regel-vars
bunden handel och statsmakterna, myndig-gentemot

Förbundetheter och andra. skall vidare enligt
stadgarna främja förbättrad information till denen

frånaktiesparande allmänheten bolagens sida,
påverka samhällsdebatten kring aktiesparandets

så förståelsevillkor föroch betydelse att detta
ökar, informerasparande förbundetsmedlemmarna om

frågorinställning i viktiga och de ekonomiskaom
förhållanden påverkaoch beslut aktiesparan-kansom
det utbilda informera förbundetsoch medlemmarsamt

frågori rörande sparande i aktier liknandeoch
årsredovisningen år framgårvärdepapper. för 1984Av

bl följande beträffande den i förbundet bedrivnaa
utgångenförbundetverksamheten. fanns vidInom av

verksamhetsåret 117 lokalavdelningar. Förbundet ger
Aktiespararnas Serviceaktiebolag tid-utgenom

skriften Aktiespararen, kommer med 12utsom nummer
år. tidskriften lämnas diverse informationIper som

rör aktieägande. Under ägde vidare1984 företags-66
besök i förbundets regi. Förbundetrum avgav samma
år remissyttranden över olika12
den. Under 1984 bereddes förbundets medlemmar vid

tillfällen viss förtursrätt vid teckningsex av
påaktier nyintroducerats Förbundetmarknaden.som

åretbedrev vidareunder omfattande utbildnings-en
framståroch serviceverksamhet. enligt nämn-Det-
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dens mening helt klart förbundet attatt genomsom -
företräda företag ochaktiespararna blgentemot a

också information ochmyndigheter samt attgenom ge
för aktiesparandeservice verkar främja sinaatt-

ekonomiska intressen. Samtidigt finns detmedlemmars
bedömningen förbundets verksam-förstark grund att

för aktie-het är ägnad generellt öka intressetatt
förutsättningarnaförbättrasparandet och generellt

för därmed tillgodoserverksamhetendetta samt att
ändamål meningär allmännyttigt i denett somsom

hänsyni fjärde stycket Med7 5S SIL.avses mom
rätts-till regeringsrättens ställningstagande i

RÅ finner nämnden emellertidfallet 83 1:63 attII
ändamålet,förstnämnda nämligen tillgodosedet att

medlemmarnasekonomiskaintressen,vidtillämpningen
utgöra för-aktuella lagrummet skalldetav anses

Förbundet är därför intebundets huvudsakliga syfte.
ej ändring.begränsat skattskyldigt. RegR:

RÅ 1987 131not.
välgörenhetsdirektoriumSkövdelogernas särskilda -

särskilt skattesubjekt
önskadesansökan förhandsbesked beskedI omom

Skövdelogernas ordenssällskap särskildaett
välgörenhetsdirektorium Direktoriet utgjorde ett
särskilt förskattesubjekt. stadgarnagg; Av

framgår följande. DirektorietDirektoriet harbl a
till uppgift Övertagande de tillefteratt av

välgörenhetsfonderna för-.logerna handhavaknutna
Mntillgångar enligtvaltningen meddeladedessaav

enligt givna föreskrifterfondbestämmelser, att
förvaltningen ställes tillhandhava de medel, somav

från frånEkonomidirektorietdess förfogande eller
välgörenhetsfonder, är eller eventuellt kansan

bådatill därestbliva de logerna,komma knutnaatt
såifrågavarande fondstyrelsen beslutar, utdelaatt

givnaunderstöd i enlighet med fondbestämmelser
åligger till6. Direktoriet ställa sigS Det att

iefterrättelse ochOrdens Allmänna Lagarnoggrann
vederbörlig ordning lämnade 6.föreskrifter S
Direktoriets revisorerräkenskaper skall granskas av

logerna beslutarutses 10.5 Logernasom angav
för Direktorietsansvarsfrihet ledamöter 10. OmS

båda logerna upphör skall ordensmed sin verksamhet
stormästare kvarvarandebesluta användningenom av

i Direktoriet inom angivnamedel för i 6de Sramen
ändamålen Såvitt framgår12. stadgarna ochS av- någothandlingarna övrigt inte ii har Direktoriet
förhållande Ekonomi-till verksamheten i ochlogerna
direktorietsjälvständigtändamål.Nämndenuppfattar
närmast Direktoriet för samarbeteforumettsom

frågor.vissamellan logerna i Med dennagemensamma
uppfattning rättssubjektutgör Direktoriet inte ett
stiftelse därmed inte skattesub-och heller ett
jekt. ej ändring.RegR:
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RÅ 1987 314not.
Idrottsförening skattebefriad ideellBengtsfors -

förenings vakttjänstgöring, naturligrörelse
anknytainghävdhuvudsaklig del

Föreningen bedrivit rörelse i vakt-hade form av
tjänstgöring i Folkets Park. punkt 4R gR: Av

tillförsta stycket anvisningarna 54 kommunal-§av
framgår ideellskattelagen 1928:370, attKL en

förstaförening, är hänförlig under 53 15 momsom
frånär skattskyldighet förstycket frikalladKL,e

sådan inkomst rörelse till huvudsaklig delav som
frånhärrör naturlig anknytningverksamhet harsom

ändamål.till föreningens allmännyttiga vad sagtsnu
hävdgäller även inkomst verksamhetav som av

för ideelltutnyttjats finansieringskällasom
underinstanserna funnit kan denarbete. Som av-

nattbevakningenIdrottsförening bedrivnaBengtsfors
föreningensnaturlig anknytning tillvarken haanses

ändamålallmännyttiga hänföras tilleller verksamhet
finansieringskälla förhävd utnyttjatssom av som

utgörideellt överskott därförarbete. Verksamhetens
sådani princip rörelse föreningeninkomst av som

återgivnaför.skall beskattas Enligt de nyss- frågani emellertid före-reglerna skallKL om en
nings rörelseinkomst skattefriskall ellervara

påavgörasskattepliktig grund val huvud-av en
saklighetsbedömning. Regeringsrätten finner att

bedömningdenna skall verksamheter haravse som
sådant inre vid tillämpningsammanhang deatt en av

ingår förvärvskälla.18 i ochS KL Om enen samma
sådan bådeförvärvskälla skattefriainnefattar och

förvärvskäl-skattepliktiga rörelseinkomster, skall
idärför antingen i sin ellerlan helhet beskattas

frånsin beskattninghelhet undantas se prop
197677:135 För skattefrihet krävs85 f. atts
förvärvskällans huvudsakliginkomster till del, dvs

åtminstone frånhärrörtill 70-80 denprocent,
Ärskattefria skattefria delen mindredelen. den

rörelseinkomstskall all beskattas. verksam-I-århetsberättelsen för föreningens1982 uppgav
styrelse tombola, lotterier kommunala ochatt samt

bidrag största inkomst-statliga varit föreningens
källa. Föreningens avseendeverksamhet tombola och

får sådanutgöra rörelselotterier inkomstanses av
frånför vilken föreningen princip är frikalladi

såvälskattskyldighet. Med hänsyn bl till atta
denna verksamhet bevakningsverksamheten i alltsom
väsentligt föreningensombesörjtshasynes av

på fårmedlemmar ideell basis verksamheten anses
ingå i förvärvskälla. Uppgifternaoch ien samma
styrelsens verksamhetsberättelse för 1982 vidareger
vid förvärvskällans tillhanden inkomst huvud-att

frånsaklig del härrör den skattefria verksamheten.
sådana förhållandenFöreningen skall vid frikallas

från förskattskyldighet rörelseinkomst.all
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RÅ ref. 181988
kultur-förvaltningägandeStiftelse för och av

vetenskapligfastighetervärdefullahistoriskt -
kulturminnesvårdforskning

stiftelsenhemställdeförhandsbeskedansökanI om
skattskyldig.begränsat Enförklaring denatt varom

avsåg grundadetill honomdenattX avperson
gåva jordbruksfastig-överlämna vissastiftelsen som

på inventa-förvarade inrefastigheterdessaheter,
värdekulturhistoriskt samtrier samlingaroch av

på jordbruksrörelsen.bedrivna Ifastighetenden
stiftelsenavsikten medansökningen betonades att

lösförvalta fast ochframtiden skulleidenattvar
fastigheteranknytning till de Xmedegendom som

behållaavsåg skulleStiftelsenstiftelsen.att ge
kulturföremål, kultur-unikaderasfastigheterna med

intaktaparkanläggningarochhistoriska byggnader
forskningkulturhistoriskvetenskapligtill förgagn

Ändamåletkulturminnesvård. stiftelsenmedoch var
konsthistoriskamiljöunikheltbevaraatt aven

såbyggnaderarkitektoniska attunikasamlingar och
framtiden.förstörs i ggiskingras ellerden inte

finns i lagen7bestämmelserna §tillämpligaDe
i 6 1inkomstskatt ochstatlig §1947:576 momom

förmögen-statlig1947:577femte stycket lagen om
stiftel-ärbedömningenförAvgörandehetsskatt. om

ändamål främja veten-huvudsakligttill attharsen framgårej. stadgarnaskaplig forskning eller Av-ändamålet stiftel-medärEnligtföljande. 2bl §a
bibehållasöverlåtna skallegendomendenattsen

på möjliggöradärjämteochfastigheternaintakt
kulturminnesvård be-forskning ochvetenskaplig

kulturellaochhistoriska egenartträffande den som
intakt sedanbevarasfastigheterna kunnatgenom

vissa kompletterandefinns61700-talet. §I
behållnaändamålsbestämmelser. stiftelsensAv-

årsinkomst läggas till10minst procentskall
styrelseStiftelsen skall hakapitalet. 6§ en-

bestående ledamöter suppleant.och Entre avenav
livstid ellerledamöterna underskall hansXvara

någon i hanseller utseshan denutser. X somsom
Vidständig styrelsen.ställe medlemskall vara av

avkomlingaräldsta utseförfall för skall hans treX
plats.släkten överta XhansattXen person av

deskallinträtt i ställe utsehanseller den som
3styrelseledamöterna och suppleanten. §§övriga

jordbruksrörelsenfastigheten,Driftenoch 4 av-
samlingarnakulturhistoriskadeoch skötseln av

ihuvudansvarigskall handhas sompersonenav
styrelsemed-ständigeförsta skall denhand vara

så lämpligt,styrelsen finner utseslemmen eller, om
för egendomensavkomlingar.bland DenX:s som svarar

vård erhålla skäligt 6 ocharvode. § Xskall ett -
i huvudbyggna-äger sin livstid bounderhans hustru

styrelsemedlemmenständigeDärefter skall denden.
och efter denneföreträde i huvudbyggnadenha boatt

någon enligt styrelsensavkomlingarX:sannan av
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beslut. bebor huvudbyggnaden, i de fallDen som
inte ständigedenne är den styrelsemedlemmen, skall

i ersättning betala rligt styrelsenbeloppett som
äger bestämma Stiftelsens tillför-7. stadgarS -

långtgåendesäkrar och hans efterkommandeX ett
inflytande över förvaltningen utnyttjandetoch av
fastigheterna. hänsyn härtill till omstän-Med och
digheterna övrigt äri det enligt nämndens upp-
fattning inte klarlagt stiftelsen tillharatt

ändamålhuvudsakligt främja vetenskaplig forsk-att
ning. oinskränktstiftelsen bedömd skatt-som
skyldig. ej ändring.ggggi

RÅ 1988 ref. 20
Sällskapet Vänner till stiftelsePauvres Honteux -
ellerideellföreningallmännyttigtändamålrörelse

RÅjämför 1931 1:23
Inkomsttaxering Sällskapet enligt sina1979. hade

tillgångartill uppgiftstadgar med och medatt egna
från åtnjutertillskott dem, dess ekonomiskasom

vård åtstöd, bereda bostad, äldre, bildadeoch kost
målet frågaär i därav.behov uppkomIpersoner, som

bl.a. sällskapet stiftelseattom var anse som en
föreningeller ideell därav följandemed konse-en

beträffande skattskyldighet.kvenser dess VadRegR:
måstedärefter gäller sällskapets besvär först

avgöras huruvida sällskapet är att anse som en
stiftelse ideell förening. För sällska-eller som en

åtminstonehar sedan 1870-talet gällt stadgar,pet
enligt vilka sällskapet sammanslutning,utgjort en

benämndursprungligen förening, kvinnor mänochav
begränsning till rätt förantalet, med dockutan

frågorsällskapets diskretionärt prövastyrelse att
såvälledamotskap i sällskapet. Enligt äldreom som

gällande sällskapetstadgar har viss angivennu en
uppgift, vilken liksom stadgarna i övrigt ändraskan

stämmabeslut med sällskapets ledamöter igenom av
viss, i sällskapetsstadgarna angiven ordning. organ
är enligt stämman,stadgarna reviso-styrelsen och

med den kompetensfördelning normaltrerna som
förekommer i ideella föreningar. sällskapets till-
gångar utomståen-tillskjutitshar ledamöter ochav
de. Hinder sällskapets upplösning eller reglermot

tillgångarna sådanför disposition händelseiav
Någonföreligger i eljest.varken stadgarna eller

förmögenhetsbindning kännetecknardet slagav som en
såledesstiftelse är inte för hänsynhanden. Med

föregåendehärtill till ioch vad det upptagits om
sällskapets stadgar organisation finneroch rege-
ringsrätten sällskapet utgör ideell förening.att en

sådanFör förening inskränk-skall medgesatt en-
ning i skattskyldigheten gäller enligt 53 1S emom
kommunalskattelagen och punkt 9 i anvisningarna till
detta lagrum, i den lydelse är i förstaaktuell,som

föreningenhand till främjahar syfteatt att ett
ändamål,eller flera allmännyttiga exempelvis

förmånsbe-sociala. är därvid märkaDet att att-
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föreningarvid beskattning ideellahandlingen av
tillbeträffande stiftelser är begränsadinte som

allmännyttigträttssubjekt kvalificeratmed ks
ändamål andragäller även dem tillgodoserutan som
ändamål enligt uppfattningutbredd somansessom

ändamål socialTill allmännyttigtallmännyttiga. av
sådan beredandeenligt uppfattning räknastordeart

uppnåttvård åtbostad, och kost sompersonerav
ändamål.sådantpensionsåldern. Sällskapet har ett

gällerfrämstomständigheten verksamhetenattDen
förutsättsär nödlidande ochinte sompersoner som

mån tilli bidraga be-betydande med medelegna
förmåner sällskapet bereder demdekostandet av som

allmän-karaktärenverksamhetenkan inte betaga av
kammarrätten finnerlikhetnyttig. medI rege--

uteslutanderingsrätten sällskapets verksamhetatt
så dettillgodosereller uteslutandegott som

ändamålet sällskapets uppfyllerangivna liksom att
på utredningöppenhet.lagens krav Genom som- också ivinnasföreligger kunnatoch somnumera

också full-kammarrätten är det kklarlagt att s
första stycket dföljdsrekvisitet i punkt 9 av

ärkommunalskattelagentill 53anvisningarna s
På anförda finnerdetuppfyllt. grund rege-av-

är ideell föreningsällskapetringsrätten att aven
kommunalskattela-idet 53 1slag eS momsom avses

1947:576första stycket f lagenEnligt 7 Sgen. -
ärär föreningstatlig inkomstskatt somenom

kommunalskattelagenhänförlig under 53 1S emom
från erlägga statligfrikallad skyldighet att

för viss inkomstförinkomstskatt all inkomst utom
såvitt inteframkommitSällskapetrörelse. harav

På härav skallgrund deninkomst rörelse.haft av
åråsatta 1979 till statligsällskapet taxeringen

inkomstskatt undanröjas.

RÅ se1988 ref.
miljö-för tillämpad ochStiftelsen fondThLars C:s

föravdragenergiteknik har bolag rätt till-
forskningtill föröverföring medel stiftelsenav

utvecklingsarbeteoch
viddeklarationenAktiebolag iConsult hadeLars C

förinkomst rörelse avdragberäkning ettyrkatav av
bidrag Enligt punkt300 000 kr till stiftelsen.om

anvisningarna till kommunalskattelagen18 29 §av
fick24 anvisningarna till 23punkt §numera av

avdragvid beräkning inkomst näringsverksamhetav av
sådantsådan forskningske för kostnad för ochbl.a.
få be-utvecklingsarbete har eller kan antassom

näringsverksamhet.tydelse för den skattskyldiges
finns itillämpliga bestämmelserna punktRegR: De

anvisningarna till 29 kommu-18 första stycket §av
bedömningenAvgörande förnalskattelagen KL. av

frågan för bidragavdrag skall medges det somom
lämnat stiftelsenAktiebolag tillConsultLars C

miljö- och energitek-för tillämpadTh fondLars C:s
sådanför forskning ochnik är bidraget är avsettom

15 15-0773
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sådant utvecklingsarbete har eller kan antagassom
få betydelse för bolagets rörelse. Avdrag medges

erhållandeäven sådanför information forsk-av om
sådantning och utvecklingsarbete. handlingarnaAv-framgår följande.bl Consult AktiebolagLars Ca

bedriver teknisk konsultverksamhet marknadsfö-samt
ifrågavarande teknikområdet.ring idéer inom detav

Aktierna i bolaget ägs och hans hustru.Lars Cav
är iLars verksam bolaget, besitterC, speciellasom

kunskaper inom energi- miljöteknik.och Stiftelsen
Th fond förLars tillämpad miljö-C:s och energitek-

nik har enligt 2 i stiftelsenss stadgar till
ändamål på bred stödjaatt bas teknologi, forsk-ny
ning och utveckling inom det energitekniska, emis-

området.sionstekniska miljötekniskaoch kanDetta
ske bl stiftelsenatt utdelar stipendier,a genom
belöningar, bidrag till utrustning och prototypfram-
ställning, utredningsuppdrag och resebidrag ochger
på jämförbart sättannat bedriver stöderoch forsk-
ning och utveckling idéer och projekt inomav ovan

område,nämnda bl institutionenrepresenterata av
för förbränningsmotorteknik vid Chalmers tekniska

Ävenhögskola. företagandra eller verksam-personer
inom det tidigare angivna fältet kan enligtma

fråganämnda iparagraf stadgarna komma i för stöd.
Stiftelsen självkan bedriva forskning och utveck-

området.ling inom det berörda är styrelse-Lars C-
ordförande i stiftelsen förutsättning förEn att-

fåbidrag till forskning skall behandlasm m som
driftkostnad i rörelse är, redan angetts, attsom

fåforskningen har eller kan betydelse förantagas
rörelsen. förarbetena tillI punkt 18 anvis-av
ningarna till 29 blS KL 1970:135,se 33a prop s
uttalade departementschefen bl enligt hansatta man
mening inte borde kräva än den skattskyldi-attmera

hade rimligt intresseett det forsknings-ge av
eller utvecklingsarbete bekostats närings-som genom

frånverksamheten. Därigenom utesluts avdragsrätten
sådankostnader för forskning normalt fallersom

områdethelt utanför för näringsverksamheten. I
RÅpraxis 1959 Fi 1149 har avsättningarnot som

bolag gjort tillett stiftelse jämställdaansettsen
sådanamed kostnader är direkt avdragsgilla hossom

bolaget. i2 stiftelsensAv S stadgar och ivad-
målet framgårövrigt förekommit i stiftelsensatt

ändamål faller inom för bolagets verksamhet.ramen
sådanaomständigheterna är inte det kanatt antas

stiftelsen iatt verkligheten inte kommer att
ändamål.fullfölja förhållandendetta Vid angivnanu

är bolaget berättigat till föravdrag hela det till
stiftelsen utgivna bidraget. Varken den omständig--
heten bolagets ägareatt har inflytandeett istort

ändamålstiftelsen eller stiftelsensatt innefattar
möjlighet utdelaatt stipendier och belöning för
forskning medför bedömning bolagetsannan av av-
dragsrätt.
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RÅ 1988 168not.
omfattningi skäligNils verksamhetAschans fond -

förmögen-för inkomst ochEftertaxering för 1984
årenligt 1918bildatshade etthet. Fonden upp-

gåvobrevetgåvobrev. skulle fondensEnligträttat
avlönatillanvändas bidragavkastning att ensom

inomsjuksköterskaförsamlingssyster alternativt
Balkåkra tillgällde för tiden framkommun. Detta

ändamåldå ändradespermutation1984, fondens genom
bland barn,församlingsverksamhettill att avse

därav,är i behovsjuka ochgamla, andraungdom, som
medtillgodosesskallinte för behovdock som

inkomståren hade1980-1983allmänna Undermedel.
någon föravkastningenanvänt delfonden inte av

ändamål. först efterbörjade skeUtdelningavsett
år 1984.under RegR: Avpermutationsbeslutet

framgår permutationsbe-föredethandlingarna att
någonförekommitintejanuari 1984slutet den 18

årfrån besväreni1931.utdelning sedanfonden Den
åberopade beskatt-skedde efterutdelningen, som

ändamålsbestämmelserningsårets utgång sedan nya
vidfondenintegälla, föranlederkommit attatt

års begränsningberättigad tillär1984 taxering av
förmögenhet.för inkomst ochskattskyldigheten

nå 1933 not. 555
allmännyt-RationaliseringsföreningVästmanlands -

ändamålföreningens kompendie- ochrörelsetigt
anknytningnaturligkursverksamhet,

rationali-20-tal lokalaFöreningen detvar en av
Sverige. före-ifinnsseringsföreningar Dessasom

individuella med-000ningar sammanlagt 5hade ca
ii sin medlemmarFöreningarna turlemmar. var

VerksamhetenRationaliseringsförbund.Sveriges
föredrag,kurser,huvudsaklig delutgjordes till av

förstimulera intressetförstudiebesök attetc.
rationaliseringsfrågor mellanoch skapa kontakt

Målsättningen attföreningarnas medlemmar. var
påutbildningsönskemål kraventillgodose de nsom

likasåställde, kraveninom näringslivetteknik
arbetsmiljöer.bättresamarbetsformer ochnya

ideellt,Föreningen hävdade dess syfteatt var
intresseområde.pånämligen sprida kunskap sittatt

kommunal-förstaEnligt 53 1 stycket e§3; S mom
års1981i vidskattelagen lagrummets lydelse

skattskyldigataxering är däri angivna rättssubjekt
rörel-för inkomst fastighet ochendast avav annan

anvisningarna tillförstapunkt 9 stycketIse. av
förutsättningarna53 lag a-dunders samma anges

sådantför ideella förening skallatt en anses som
måleträttssubjekt. iLänsskattemyndigheten har

innebärhävdat inteföreningens verksamhetatt
övrigt kanberedande undervisning ieller ansesav

nämndaallmännyttig i deni den mening som avses
för siganvisningspunkten. Länsrätten ochhar

allmännyttig.funnit föreningen äratt att anse som
ärföreningenDomstolen har detta ansett atttrots
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skattskyldig begränsning, föreningeneftersomutan
sådanajämställaskan branschföreningarmed vars

verkliga ärsyfte främja medlemmarnas ekonomiskaatt
utgångspunktintressen. för bedöma den iEn att-

målet frågantvistiga är föreningens stadgar.
Föreningens definierassyfte i i inledandedessa en

på följande sätt:paragraf Västmanlands Rationali-
seringsförening är ideell sammanslutningen av
rationaliseringstekniker. Föreningen tillhar
uppgift föredrag, diskussioner,kurser,att genom
studiebesök och andra aktiviteter stimulera in-

för och spridatresset kunnandet i rationalise-
ringsfrågor, bidraga till skapandetsamt att av
kontakter föreningensmellan Enligtmedlemmar. -
2 i stadgarna kan varje aktivt intresseS medperson

rationaliseringsfrågorför beviljas inträde i
föreningen. sin besvärsinlaga länsrättentillI har

målföreningen uppgivit ärdess tillgodoseatt att
utbildningsönskemål påde kraven teknik inomsom ny

likaså pånäringslivet ställer, kraven nya sam-
arbetsformer bättreoch arbetsmiljöer. Föreningen
strävar, enligt inlaga, till lägstaefter attsamma
möjliga kostnader erbjuda företagen och deras

såanställda kvalificerad utbildning möjligt.en som
någonFöreningen upplyser den inte har helstatt som

anknytning till vissa företag eller branscher och
att verksamheten bedrivs vinstsyfte. Eventuelltutan

frånöverskott kursverksamheten kompendieut-och
givningen används till stipendier, föredrag och

någondiskussionsaftnar, där deltagarna inte
ifrågasatts.avgift. föreningenVad anfört intehar

Enligt propositionen 197677:135 skall75s-
förmånsbehandling frågaskattemässig ikomma redan

ändamålföreningens uppfyller vidsträcktadetom mer
allmännyttighetsbegrepp finns i 38 lagenSsom

gåvoskatt.1941:416 arvsskatt och dennaIom
paragraf bl stiftelser med huvudsakligtattanges a
ändamål främja landets näringsliv äratt befriade
från gåvoskatt. måste såsomdenna bakgrundMot -
länsrätten funnit föreningen uppfyllaanses-

Fråganallmännyttighetsrekvisitet. blir därefter om
ändå förmånsbehandlingföreningen skall vägras

därför tillgodoserdenatt medlemmarnas ekonomiska
intressen. Länsrätten härvidhar funnit före-att

sådananingen kan jämställas med branschföreningar
skatteutskottet böra falla utanföransettsom

förmånskretsen 197677:45SkU Kammarrätten28.s
härvid föreningennoterar inte är tillatt knuten

någon bransch och medlem äratt varje medperson
rationaliseringsfrågor.aktivt intresse för Klart

såledesär föreningensatt medlemmar inte utgörs av
gåtttillhörande viss bransch, vilkapersoner en

i syfte tillatt ta ekonomis-samman vara gemensamma
intressen.ka är visserligen möjligtDet enskil-att

da medlemmar delta i föreningensatt kursergenom
påblir attraktiva arbetsmarknaden. ärDettamer

indirektdock effekt föreningen fullföljeratten av
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sådansitt indirekt bör enligtsyfte. effektEn
föreningenkammarrättens mening inte förta dess

bemärkelsekaraktär ideell förening i aktuellav nu
jfr proposition Föreningen uppfyller77.samma s -
därför i anvisningspunktende under den angivnaa

dåförutsättningarna. härtill ochangivna Med hänsyn
såvitt även anvisnings-utredas de övriga ikunnat

begränsadangivna förutsättningarna förpunkten
föreningen inteskattskyldighet är uppfyllda är

måletinkomst harskattskyldig för kapital. Iav -
föreningen redovi-inte hävdats än denattannat av

tillrörelsen kompendie- kursverksamhetsade och
anknytning tillhuvudsaklig naturlig detdel har en

ändamålet. därförallmännyttiga Föreningen skall
ärinte för rörelse ochinkomst dennabeskattas av

inte förmögenhet. ejheller skattskyldig för ggggi
ändring.

RÅ 1988 596-598not.
ideellskattebefriadMelleruds Idrottsförening -

förenings naturligrörelse biografrörelse, an-
knytninghävdhuvudsaklig del

två förFöreningen sektioner, fotboll ochhade en
Föreningen ihandboll för friidrott. drevoch en

för finansiera denhyrd lokal biograf atten en
Biografföreställningarnaidrottsliga verksamheten.

besöktes föreningslös icke idrottsintresseradochav
första stycketungdom. punkt 4RegR: Av av an-

visningarna kommunalskattelagen 1928:370till 54 s
framgår förening, är hänförligideellatt somen
under första stycket kommunalskattela-53 1 eS mom

sådanfrån skattskyldighet förär frikalladgen,
härrörinkomst till huvudsaklig delrörelse somav

från naturlig tillanknytningharverksamhet som
ändamål.föreningens allmännyttiga Vad sagtsnu

hävdgäller även verksamhetinkomst som avav
finansieringskälla ideelltförutnyttjats som

funnitunderinstanserna denarbete. kanSom av-
biografrörelsenIdrottsföreningMelleruds bedrivna

naturlig till föreningensvarken ha anknytninganses
ändamålallmännyttiga hänföras till verksamheteller

förhävd utnyttjats finansieringskällasom av som
därförideellt överskott utgörVerksamhetensarbete.

sådani föreningenprincip inkomst rörelse somav
återgivnaför.skall Enligtbeskattas de nyss-

emellertidi skallreglerna kommunalskattelagen
frågan förenings skallrörelseinkomst varaom en

på grundvalskattepliktig avgörasskattefri eller av
Regeringsrätten ihuvudsaklighetsbedömning. haren

RÅmål funnitnyligen 153avgjort 1987 ref attett
bedömning hardenna skall verksamheter somavse

sådant tillämpninginre sammanhang de vidatt aven
ingår för-18 kommunalskattelagen i ochS sammaen

sådanvärvskälla. innefattarförvärvskällaom en
bådeskattefriaochskattepliktigarörelseinkomster,

förvärvskällan sin helhetskall därför antingen i
frånbeskattas beskatt-eller i sin helhet undantas
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förvärvskällanskrävsning. För skattefrihet att
åtminstoneinkomster huvudsaklig del, dvs tilltill

Ärfrånhärrör den skattefria delen.70-80 procent,
rörelseinkomstmindre skall allskattefria delenden

Idrottsförenings räkenska-AvMe11erudsbeskattas. - uppgåttår framgår intäkterna tillför 1982 attper
avsågintäkternaomkring miljon kr.sammanlagt 1 Av

biografen, S2 000 kr reklam,omkring 000 kr150
tävlingar och84 000 kr samtarrangemangegna

lotterier. Föreningensbingo och andra650 000 kr -
tävlingarreklam, ochverksamhet avseende arrange-

får utgöralotterierbingo och andrasamt ansesmang
sådan rörelse för vilken föreningen iinkomst av

från skattskyldighet.princip är frikallad Utred-
måletningen i vidare vid handen dessaattger

ingårbiografen i ochochverksamheter sammaen
sådant förhållande dåVid hand-förvärvskälla. och

förvärvskällans inkomst tilllingarna utvisar att
frånhuvudsaklig härrör skattefria verksam-del den

från skattskyldig-föreningen frikallasskallheten
rörelseinkomst.för allhet

nå 1988 599not.
skattebefriadAllmänna IdrottsklubbOskarshamns -

rörelse sommarservering och dans,ideell förenings
anknytninghävdhuvudsaklignaturlig del

fåför bidrag till finan-Föreningen bedrev att
rörelse isieringen den idrottsliga verksamhetenav

påsommarservering ioch dans Badholmenform av
månaderserveringen bedrevs underOskarshamn. treca

årligen, serveringenjuni-augusti 12.00-22.00.kl.
smörgå-tillhandahållande läsk,omfattade kaffe,av

småbröd. årVerksamheten hade underoch senaresar
föreståndarebedrivits anställdmed samt etten

antalanställdaskolungdomarsomserveringspersonal.
danskvällar föreningen anordnade 16-20Under de

säsong anställda personalenkvällar slutade denper
kvinnoklubbdärefter föreningenskl. 19.00 och tog

fannsöver serveringsdelen. Förutom den personal som
oavlönatideellti serveringen nedlades omfattande

på hålla lokaliteteroch dessarbete Badholmenatt
dansverksamhetenordning. kringi Allt arbete

på hadeideellt. Badholmenbedrevs helt Lokalerna
Föreningen hadeäven använts föreningslokal.som

påomsättning kr. Oskars-totalt 1 249 000 53;en
sådan är hänför-ideell föreningärhamns AIK en som

lig kommunalskattelagenunder 53 1 AvS emom ...framgår bedriveridrottsklubbenutredningen att
pådanstillställningarsommarservering och anordnar

ö utanför Oskarshamn. Verksamheten harBadholmen, en
sommarmånadernapågått år juni till1953sedan under

lägger ned omfattandeaugusti. Klubbens medlemmar
serveringenioavlönat arbete dessa verksamheter.

föreståndareanställd ochbedrivits medhar etten
souuserveringspersonal.anställda skolungdomarantal

danskvällarna säsongvid till harde 16 20 per
för serveringsarbetet. Klubbenklubbmedlemmar svarat
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ocksåhar avlönat vakter vid tillfällen.dessa Dans-
ifrågavarandeoch serveringsverksamheten be-har

skattningsår påhaft omsättning 792 571 kr.en
Verksamheten har riktat sig allmänheten och harmot
drivits gängsei former syfteoch haft tillhar att

Någonfinansiera det ideella naturligarbetet. an-
knytning till idrottsligaden dvs tillverksamheten,

ändamålklubbens allmännyttiga inte.föreligger -
Inkomst serveringsverksamhet är till sin inteartav
sådan den kan hävd utnyttjatshaatt anses av som
finansieringskälla för ideellt arbete. Inkomst av

sådandanstillställningar kan dock traditio-vara en
finansieringskälla.nell och serveringsverk-Dans-

samheten vid Badholmen bör dock behandlas enhetligt
fråni skattehänseende. Avgörande för inkomstenom

förvärvskällan skall skattefri börvara vara en
bedömning förvärvskällans huvudsakliga inrikt-av

fått sådanning. Tillsammantaget har verksamheten
sådanaomfattning och tagit former den skallatt

jämställas med normal sommarservering med danskväl-
åtnjutaslar. skattefrihet skall därför inte för

verksamheten. föreningen bedrivnaRegR: Den av
verksamheten med sommarservering danstillställ-och

på fårningar iBadholmen Oskarshamn utgöraanses en
särskild förvärvskälla i inkomstslaget rörelse. Som
kammarrätten funnit föreligger inte förutsättningar

frånföreningenbefria föratt skattskyldighet
fråga.inkomsten i

RÅ 1988 600-602not.
Skutskärs Sportklubb skattebefriad ideell före--
nings rörelse campingverksamhet, naturlig anknyt-
ninghävdhuvudsaklig del

sådanFöreningen ostridigt ideell föreningvar en
enligt 53 kommunalskattelagen1§ endastesom mom

är skattskyldig för inkomst fastighet ochav av
rörelse. Föreningen rörelsehade bedrivit i form av

campingplats camping.Rullsands Föreningenen -
hävdade campingplatsverksamhetenatt hade direkt

påanknytning till ideelladen verksamheten den
föreningensgrunden att medlemmar i utsträck-stor

påning ideell bas arbetat campingenmed och att
deras arbetsinsats medfört lämnatverksamhetenatt
överskott, gåttvilket i sin helhet till ishockey-
verksamheten omfattande senior-, pojk-junior- och
lag. Rullsands camping trestjärnig camping-var en
plats med bl.a. 400 tält- och husvagnsplatser, 10
campingstugor och minigolf. bedrevsVerksamheten
årligen tidenunder 30 maj 2 och hadeseptember-
öppet dygnet föreningens kassaberättelserunt. Av
framgick verksamheten för löneratt haft kostnader
med 51 857 kr. saknades närmare utredning iDet om
vilken utsträckning oavlönat ideellt före-arbete
kommit. 600 funnitunderinstansernaRegR: not Som
utgör den föreningen bedrivna campingverksamhetenav
rörelse i kommunalskattelagens mening och kan varken

naturligha anknytning till föreningensanses
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ändamålallmännyttiga hänföraseller till verksamhet
hävd finansieringskälla förutnyttjatssom av som

dåPåideellt arbete. häravgrund och huvud-en
saklighetsbedömning i enlighet med kommunalskattela-

bestämmelser anvisningarna tillunkt 4gens av
54 och praxis ref inte leder till1987 153S

frånresultat, utgör överskottet camping-annat
verksamheten skattepliktig inkomst rörelse förav
föreningen.

nå 1988 not. 603
ideellNattavaaraby Sportklubb skattebefriad-

förenings rörelse skogsavverkning, naturlig an-
knytninghävdhuvudsaklig del

bedrivit rörelseKlubben hade i form skogsav-av
år gåvaverkning. slutet 1978 hade klubben iI av

från Domänverket bidrag till fritids- ochsom en ny
fått påidrottslokal 150 kubikmeter virke tillrot

överlåtelsehandlingen frånvärde i Domän-ett som
tillverket 500 kr. Under det7 aktuellaangavs

beskattningsåret 1979 hade klubben i anledning av
såltgåvan och skog föravverkat 37 500 kr exkl.

gångDärvid hade klubben under avverkningensmoms.
påockså förvärvat mindre del skog Domän-roten av

till prisverket 3 984 kr exkl.ett RegR:av moms.
underinstanserna funnit utgör föreningendenSom av

bedrivnaskogsavverkningenrörelsei.kommuna1skatte-
meninglagens och kan varken ha naturliganses

ändamålanknytning till föreningens allmännyttiga
hänföras till hävdeller verksamhet utnytt-som av

Påfinansieringskälla förjats ideellt arbete.som
dåhärav och huvudsaklighetsbedömning igrund en

enlighet bestämmelsermed kommunalskattelagens
RÅanvisningarna praxis4 till 54 ochpunkt Sav

inte till utgör1987 ref 153 leder resultat,annat
frånöverskottet skogsavverkningen skattepliktig

inkomst rörelse för föreningen.av

RÅ 1939 ref. so
påStockholms-Gillet öppenhetkravet-

För i den ideella föreningenmedlematt antas som
Stockholms-Gillet gällde enligt 3stadgarna S att

ålderTill Gillebroder till myndigkan antagas
kommen, välfrejdad är född i Stockholmman, som

föddeller i där mantals-Stockholm boende ochav
skrivna föräldrar, tillfäl1iga.vistelseunder dessas

Rådet,äger när särskilda skälstaden. Dockutom
därtill föranleda, även Gilletsmedge förannan
verksamhet intresserad bli Förmedlem.attperson

få träda i föreningen krävdeinatt stadgarna
anmälan Gillebroderdessutom 4 skeddeattS genom

på tillhandahållenGillets Skrivare blankett,en av
tvåanmälan understöddes Gillebröderandraatt av

råd godkände anmälan.Gillets eller avslogsamt att
Föreningens verksamhet innefattade uthyrningbl.a.

påanvändes vid julmarknadende bodar Stor-av som
Överskotteti kommersiellastockholm. dentorget av
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Stockholms-Gilletstillöverfördesverksamheten
iverksamhetunderstödjandebedrevstiftelse, som

tillbidragstipendier ochutdelningform avav ochel-byggnadsändamål kulturelltallmännaolika av
Stockholms-Gilletvärde. RegR:historisktler

måltillGilletharstadgarnaEnligt1914.bildades
stockholmarensinföddedenbevarahöja ochatt

kultu-stadensförverkastad,för sin attintresse
sällskaplig samvaroutveckling attsamtrella genom

hågkomster.minnen ochstockholmskauppliva -
ibegränsningarhänseendenolikai fleraGillet har

sålundaärFöreningenfråga medlemsantagningen.om också denattkrävsprincipmän.för Iöppenendast
Medlemsantag-Stockholm.iföddskallsökande vara

förfarande,särskiltenligt ettvidareningen sker
medlemskaptillanmälaninnefattar attblsom a Gille-bröderandraunderstödjas tvenneskall av måletråd. iharGilletGilletsprövasoch av -

bestämmelserstadgarnas omföljandeuppgett om
enskiltvarjeigörsprövningmedlemskap. Den som

denkontroll attendastpraktikeni avfall enavser
omständig-är dennaStockholm. Detiföddsökande är

denanmälergillebröderdeintygas somhet avsom ocksåattdessutommedgerstadgarnamedlemmen.nye får antasStockholmifödd somärinteden som
särskilt stortvisat ettvederbörandemedlem, om

huvud-män ärtillBegränsningenför saken.intresse
fleraharGilletbetingad.historisktsakligen

kvinnor.för Avföreningengånger öppnaövervägt att
lämpligsvårigheten finnaattblskäl enolika a- medlemstalökatvidföreningsmöten ettförlokal -

stånd.kommit till Deinteemellertid avhar detta -
be-inteharuppgifternasålunda lämnadeGillet

målet uppkommerfrån sida. Iallmännasdetstritts -
gällandedefrågan medGilletbörjantill om -en

medlemsantagningfrågaibegränsningarna om -
iuppställspå öppenhetkravuppfyller de som

kommunalskatte-till 53 Sanvisningarna9punkten av någonvägrarinteföreningenkrävsDärvid attlagen.
ärskälsåvida särskildaintemedleminträde som

omfattningenellertillhänsyn arten avdärtill med
ellersyfteföreningensellerverksamhetföreningens

skalldetbedömningenVid ansesorsak. av omannan - isådana skälsärskilda an-föreligga avsessom
medbegränsningarnaberördaför de9visningspunkten

får viktsärskildpå medlemsantagningavseende
tillärGilletomständigheter.följandevidläggas

förhembygdsföreninginriktninghuvudsakligasin en
förhållandevisärFöreningenstad.Stockholms av

behållit känne-dragoch hargammalt somursprung
Bestämmelsernafrån tillkomst.dessdentecknade -

antagningvidförfarandet avstadgari Gillets om
denleduppenbarligen ettutgörmedlemmarnya

Gilletgillenahistoriskaanknytning till de som
måletiGillettill dehänsyneftersträvar. Med av

tillämpningbestämmelsernaslämnade uppgifterna om
innebärintefår realiteteniförfarandetantas att
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något hinder för i Stockholm född blien attman
antagen medlem. tillämpadeDet antagningsför-som
farandet sådanti förhållandesig kan vid inte ansesnågonutgöra enligt bestämmelserna i anvisnings-

otillåtenpunkten 9 begränsning föreningensav
öppenhet. GilletDen vid medlemsantagningav-
normalt tillämpade begränsningen till personer som
är födda i Stockholm kan motiveras föreningensav
karaktär. fårbegränsningDenna därför anses vara

sådanaföranledd särskilda skäl iav som avses
bestämmelserna i anvisningspunkten 9. utgörDen
därför inte heller hinder för skattefrihet. -Begränsningen till enbart män kan emellertid inte

sådantbedömas ha naturligt samband med föreningens
målsättning och verksamhet, fårbestämmelsernasom

förutsätta för skattefrihet. Föreningenanses är
därför kammarrätten funnit obegränsatsom- -skattskyldig.

nå 1939 ref. 124
Svenska Bandyförbundet skattebefriad ideell-förenings rörelse försäljning konstmappar,av
naturlig anknytninghävdhuvudsaklig del

Förbundet hade i syfte årsfinansieraatt 1979
världsmästerskap sålti bandy konstmappar. Fem
svenska konstnärer hade efter kontakt med förbundet
skapat sin litografi. framställdesDessa ivar 450
exemplar och mångasammanställdes i lika konst-

såltsMapparna hade tillmappar. pris varierandeett
mellan 2 300 kr och 2 700 kr Försälj-styck.per
ningen pågickkonstmapparna år.underav För-tre
säljningen hade till största delen skett till
förbundets anslutna distriktsförbund och medlems-
föreningar förvidareförsäljning. Konstmapparna hade

mångai fall använts lotterivinster före-som av
ningarna. Förbundet sålthade även konstmappar till

och sammanslutningar önskadepersoner stödjasom
dess ideella verksamhet. Försäljningen konst-av

hade skett till överpris.mapparna konstmappEn hade
enligt förbundet realistiskt påett marknadspris

1 500 kr. Förbundet hävdade försäljningenca att av
konstmappar hade varit enstaka verksamhet fören att
finansiera tillfälligt,ett speciellt arrangemang
och därför inte utgjorde rörelse. RegR: punktAv 4
första stycket anvisningarna till 54 kommunal-av S

framgårskattelagen ideellatt förening, ären som
hänförlig under 53 1 förstaS stycket kommu-emom
nalskattelagen, frånär frikallad skattskyldighet

sådanför inkomst rörelse till huvudsakligav som
fråndel härrör verksamhet har naturligsom an-

knytning till föreningens ändamål.allmännyttiga Vad
gällersagts även inkomstnu verksamhetav som av

hävd utnyttjats finansieringskälla för ideelltsom
arbete. Till hävdvunnen verksamhet räknas enligt
anvisningspunkten bl försäljningskampanjer.a som-underinstanserna funnit utgör den förbundetav
bedrivna försäljningen konstmappar rörelse iav
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intekanFörsäljningenmening.kommunalskattelagens
föreningenstillanknytningnaturlighaanses

ändamål. hellerintekanallmännyttiga Den anses
tillellerförsäljningskampanjhänförlig till annan

finansierings-hävd utnyttjatsverksamhet somsom av
överskottVerksamhetensarbete.för ideelltkälla

sådan rörelseinkomstprincipidärförutgör somav
Enligt deför.beskattasskallföreningen nyss-

skallkommunalskattelagenåtergivna ireglerna
ärrörelseinkomstfrågan föreningsemellertid enom

på valgrundavgörasskattepliktigskattefri eller
RÅ ref1987jfrhuvudsaklighetsbedömningav en

verksamheterskallbedömning som153. Denna avse
tillämpningvidsådant desammanhanginre atthar en

ingår ochikommunalskattelagen samma18 en§av
sådan innefattarförvärvskällaförvärvskälla. Om en

rörelseinkomster,skattepliktigabåde skattefria.och
sin helhetiantingendärförförvärvskällanskall

från beskatt-undantashelheti sinellerbeskattas
förvärvskällanskrävs attskattefrihetning. För

åtminstonetillhuvudsaklig del, dvstillinkomster
Ärfrån skattefria delen.denhärrör70-80 procent,

rörelseinkomstallskallmindreskattefria delenden
påståtts förbundetmålet attinteharbeskattas. I- frånänrörelseinkomsterskattepliktigahaft andra

gällerNär detkonstmapparna.försäljningen av
förbundet underharövriga inkomster enförbundets

blavseenderäkenskapernaisärskild rubrik a
förutomupptagit inkomsterförsäljningsverksamhet -

märkenolikaförsäljningblkonstmappen avaavav - får utgörainkomsterreklam. Dessa ansessamt av
iförbundetvilkasådana förrörelseinkomster

från Förbundetskattskyldighet.är frikallatprincip
försäljningenobestritt attuppgett mapparnahar av

Vadkrafter.ideellahjälpmed somhar skett av
inteframkommit kansålunda övrigtioch anses

har haft ettverksamhetdennaän attutvisa annat
nämnda verksamhetensådant övrigadenmedsamband
förvärvskälla. Upp-fråga ochvaritatt sammaom en

handen attvidvidarei räkenskapernagifterna ger
härrörthuvudsaklig delinkomst tillförvärvskällans

skallFörbundetfrån verksamheten.skattefriaden
från skattskyldig-förhållandesådant frikallasvid

rörelseinkomst.för allhet

RÅ ref. 351990
förvaltnings-förVolvoresultat avdragStiftelsen -

kostnader
s.k.Stiftelsen1984.Inkomsttaxering envar

stadgarsinaenligthadevinstandelsstiftelse. Den
värdepap-ändamål ellermedelförvalta detill att

omfattasocheller företagVolvo somABper som av såsom destiftelsenöverlämnas tillstiftelsenav
Tillresultat.iandel Volvostillkommandeanställda

värdepapperrespektiveöverlämnade medelstiftelsen
beteckningmedsärskild fondförvaltasskall som en

räkenskapsår vinstan-framgår vilkettilldetvarav
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delen hänför påsig. sådanMed avseende varje
särskild fond skall stiftelsen ha den destinatärs-
krets i för fonden gällande bestämmelse.som anges
Stiftelsen hade i enlighet överenskommelsemed som
träffats mellan VolvoAB och dess fackklubbar
tillförts årsviss andel 1982 resultat förav
Volvokoncernen. Bokslutet i stiftelsen den 31per
december således1983 upptog det till stiftelsen
överlämnade frånkapitalet Volvo.AB Stiftelsen var
ostridigt oinskränkt skattskyldig för all inkomst
enligt bestämmelserna i bl.a. 53 kommunalskatte-S
lagen. deklarationenI redovisade stiftelsen kapi-
talinkomster med 1 232 606 kr. Stiftelsen yrkade
avdrag för förvaltningskostnader under inkomst av
kapital med sammanlagt l 200 723 kr, kostnadervarav
för företagsanalyser med l 100 förkr, arvode till
Skandinaviska Enskilda Banken med 281 439 kr, för en
informationsbroschyr distributionsamt andelsbe-av
sked med sammanlagt 820 O44 kr, för ADB-kostnader
med 27 568 kr, för sättning brevpapper med 4 981av
kr, för revisionsarvode med 5005 kr föroch serve-
ring med 90 kr. medgav stiftelsenTN avdrag för
förvaltningskostnader med 282 539 kr 1 100 +
281 439. Innebördengg; begreppet förvalt-av
ningskostnad framgår inte författningstextav menlånghar föremålunder tid varit för precisering i
praxis Utgångspunktenoch doktrin. härvid har varit

avdragsrättatt skall föreligga för de kostnader som
varit nödvändiga för intäkternas förvärvande medan
andra kostnader vilka i och för sig kunnat ha-
anknytning till förmögenhetsförvaltningen normalt-inte skall föranleda avdragsrätt. särskiltEtt
problem i dessa sammanhang har varit bestämmaatt
avdragsgilla kostnader för förmögenhetsförvaltning
vid beräkning inkomst kapital när skattskyl-av av
dighet förelegat endast för vissa inkomstslag och de
faktiskaförvaltningskostnadernaintekunnatstyrkas

såvittänannat del förmögenheten.avser Ien av
dessa fall har rättspraxis fastställt att avdrags-
gilla förvaltningskostnader kan beräknas enligt

Ävenvissa schabloner. i dessa fall har dock rikt-
punkten påvarit detatt detta sätt beräknade
avdraget skall ligga såde faktiska kostnaderna nära

möjligt, eftersom huvudregeln ärsom att avdraget
skall motsvara dessa kostnader visas.de Iom -målet är fråga någraemellertid svårigheterinte om

visa deatt faktiska kostnaderna, eftersom samtliga
årethavda kostnader under tillförlitligen visats

såvälvad deras storlek fördelningavser mellansom
ändamål. Fråganolika måleti är i stället huruvida

stiftelsen kan medges föravdrag olika kostnader,
i föroch sig föranletts fullgörandetsom dessav avändamål och inte varit direkt hänförliga till

förvärvandet den skattepliktiga bruttointäkten,av
ofrånkomligaväl varit för stiftelsensmen syfte och

den för detta nödvändiga kapitalförvaltningen.
Länsrätten gör härvid den bedömningen klaratt en
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åtskillnad måste å sidan,mellan, degöras ena
fullgöra sittstiftelsen förkostnader haft att

ändamål å sidan,enligt och, destadgarna andra
nödvändiga förvärvandeför dekostnader varit avsom

avdragsrätt vidskattepliktiga intäkterna, och att
förinkomsttaxering föreligger endaststiftelsens

förhållandet fråga ärsistnämnda kostnader. attDet
administrationvinstandelsstiftelse ochom en vars

rörelse-anknytning tillhar närakostnader etten
inte till bedömning.drivande bolag, kan leda annan

för förvaltningskostnader iavdrag TN. §3som
för förvaltningskostnaderstiftelsen avdragmedgav

pådeklarationen, bl.a. den grund detenligt att
ansågs skattehänseendesakliga skäl ifinnas att se

på änvinstandelsstiftelses verksamhetannorlunda en
på sådan ordinär stiftelse driver. Regn:enen som

första kommunalskattelagenEnligt 20 stycketS
begränsningar följer andraskall med de som av-

frånberäkningen inkomsten särskildvidstycket av-
beskattnings-förvärvskälla alla omkostnader under

bibehållandeåret förvärvandeför intäkternas och
från förvärvskällabruttointäkten. inomavräknas I

fårkapital enligt 39 kommunalskat-inkomstslaget S
från bruttointäkten göras för för-telagen avdrag

Frågan målet gälleri i vilkenvaltningskostnad. -
mån förvaltningskostnadernavisadestiftelsende av

för förvärvandeär omkostnader ochatt somanse
bibehållande kapitalintäkter ochstiftelsensav
således Regeringsrätten finner denavdragsgilla.

vinstandelsstiftelse i vissaomständigheten att en
från stiftelser inteskiljer sig andraavseenden
bedömningen rätten tillinnebära vidatt man av

frångåbör denför förvaltningskostnaderavdrag
gälla beträffandepraxis generellt ansettssom

stiftelser. Regeringsrättenideella föreningar och
stiftelsenlänsrättens bedömningdelar Volvore-av

målettill för i aktuellarätt avdrag desultats
ändringförvaltningskostnaderna. Med kammar-av...fastställer regeringsrätten stiftelsensrättens dom

taxeringar i enlighet länsrättens dom.med

nå 1990 ref. 53
ideellFöreningen Skyddsvärnet skattebefriad-

förenings fastighet förvärvskällans omfattning
skattskyldigFöreningen ostridigt begränsatvar en

huvudsakli-ideell förening. verksamhet bestodDess
i näraolika former behandlingsverksamhetgen avav

kriminalvården socialtjänstensamarbete med och samt
på kriminalpoli-i övrigt verksamhet inriktad detav

området seminarie-tiska bl.a. olika formergenom av
fastigheter bl.a.Föreningen ägdeverksamhet. flera

fastighetfastigheten Kurland 14 i Stockholm. Denna
många år använts i ideella verksam-hade under den

utbildningslokaler.heten kontors- och Detsom
året tillaktuella fastighetenhade hyrts utom-ut

stående således föreningensinte använts ioch
föreningensideella verksamhet. Kurland 14 och
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övriga fastigheter förvaltades bud-ochgemensamt
getarbetet skedde Samtliga fastighetergemensamt.
hade bokföring och utgjorde enligt före-gemensam
ningen ekonomiskt naturlig isett enhet dessen

Fråga måletverksamhet. iuppkont föreningensom
ingåfastigheter skulle i förvärvskälla,anses en

fåvilket skulle till följd inkomstenatt Kurlandav
blev14 skattefri, eller Kurland 14 skulle bildaom

förvärvskälla med följd inkomstenatten egen av
fastigheten skattepliktig för föreningen. RegR:
Föreningen Skyddsvärnet i ägerStockholm tre
fastigheter används i ideelladen verksamhetensom

fastighet, Kurland isamt 14 Stockholm, hyrsen som
utomstående.till ägerut föreningen iDessutom en

påverksamheten använd förläggningsbyggnad en av
föreningen arrenderadunark. Alla föreningens fastig-
heter har ekonomi; föreningen har blgemensam a
låtit upprätta reparationsfond fören gemensam
fastigheterna. förvaltasDessa Skyddsvärnetsav

stårkansli och under löpandedess övervakning. -sådanFöreningen förening enligt de vidvar en som
ifrågavarande

i 53 1 kommunalskattelagenS ocheserna mom
anvisningarna därtill skattskyldig förendastvar
inkomst fastighet rörelse.och Enligt 54 i§av

lag och punkt 4 anvisningarna i desssamma av
ifrågavarande års sådanlydelse vid taxeringar var

frånförening dock frikallad skattskyldighet för
inkomst fastighet tillhörde föreningen ochav som

påanvänts sätt i 3 kap 4 fastig-§som som anges
hetstaxeringslagen dvs till övervägande del i ideell

sådanverksamhet, för inkomst fastighetsamt av som
fråntill huvudsaklig härrördedel verksamhet, som

hade naturlig anknytning till föreningens allmännyt-
ändamål.tiga Regeringsrätten gör följande be--

framgår föregåendedömning. det användesSom av-
ändamålfastigheten Kurland 14 för helt änett annat

Påföreningens övriga fastigheter. häravgrund
finner regeringsrätten fastighetenatt Kurland 14

ingåinte kan i förvärvskälla övrigaanses samma som
fastigheter även alla fastigheterna förvaltatsom

på sätt närmaregemensamt i kammarrättens dom.anges
På grund det anförda och hänsyn tillmed attav
fastigheten Kurland övrigt14 i inte uppfyller
förutsättningarna frånför frikallas skattskyl-att

ansågsdighet inkomsten... fastighetenav
skattepliktig för föreningen.

nå 1990 158not.
sockens besparingsfondMattmars kommunal dona--

tionsfond
Eftertaxering för inkomst förmögenhetoch 1981-

1984 taxering för inkomstsamt och förmögenhet 1985.
Fonden hade bildats vidattgenom en person namn
Anders i den 16Mattsson oktober 1926 dagtecknaden

dåvarandeskrivelse till kommun överlämnatMattmars
25 000 kr. villkor för donationen gälldesom bl.a.
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ochförvaltasskulle kommunen attbeloppetatt av
desstill kapitalet tillsräntorna läggas attskulle

varefter denmiljonuppgick till kronorfonden en
årliga användasförsta handavkastningen skulle i

sjukvård åt inommindre bemedladetill personer
användas till kommunensöverskottetochsocknen

de aktuellahade underallmänna utgifter. Fonden
Någonåren kapitalinkomst.inkomst i formhaft av

utgången år 1984inte skett. Vidutdelning hade av
behållna till 829förmögenhet 910uppgick fondens

ändamål och dentill fondenshänsynkr. Med§3;
tillagtsöver avkastningendispositionsrätt som

jämliktkammarrätten fondenfinnerkommunen att -
ifrågavarande gällandetaxeringarför vidgrunderna

kommunalskattelagen 753 1 samt Slydelse S mom cav
och 6statlig inkomstskattförsta Sstycket lagen om

skallstatlig förmögenhetsskatt1 lagen ommom -
från för inkomstskattskyldighetbefriad avanses

ändring.ejförmögenhetsskatt.kapital och ggggi

RÅ 1990 436not.
SvenstorpsgåvanStiftelseAnders Johanssons -

skäligi omfatt-donationsfondverksamhetkommunal
ning

Stiftelsen hadeför inkomst 1981-1985.Taxering
ändamåldonationshandlingen tillenligt föreskrift i

ålderstignavård i Eftrabehövandefrämjaatt av
Slöinge stations-iSlöingeoch socknar attgenom

ålderstignaåt ifrågavarande iinrätta hemsamhälle
däruppförd byggnad, de skolasärskildstiftelsenav

möjliga ersättning.lägstabostadberedas mot
styrelse, utseddStiftelsen förvaltades en egenav

tvåägde fastig-Stiftelsenvederbörande kommun.av
Slöinge. Bostadslägen-ihyreslägenheterheter med

till äldre människor iheterna däri hyrdes ut
påän öppnalägreSlöinge hyreskostnader detill

motsvaradelämnade hyresrabattenmarknaden. Den
åren ungefäraktuellaenligt under deLR en

års-hälften totalatredjedel till stiftelsensav
värdetvinst inklusive hyresrabatten. gg;av

för-stiftelseurkunden stiftelsensEnligt skall
skall haStiftelsenvaltning handhas styrelse.av en

ålderstig-vårdändamål främja behövandetill att av
särskildinrätta hem i stiftelsenattna genom av

bostaddär beredasuppförd byggnad, de skall mot
Dispositionsrätten överlägsta möjliga ersättning.

således styrelsenavkastning tillkommerstiftelsens
ledamöteroaktatoch inte kommunen, styrelsensatt

ägerkommunfullmäktige. stiftelsenär utsedda av
åtnjutadärför inte skattefrihet stadgasden varom

Kammarrätteni 53 1 kommunalskattelagen.S mom c -
länsrättens stiftelsen underdelar bedömning att

längre tid inte väntasbedrivit inte kan kommaeller
bedriva skäligeni omfattningatt verksamhet somen

tillgångar.påavkastningen stiftelsensmotsvarar
Stiftelsen begränsatdärförkan inte varaanses
skattskyldig kommunalskattela-enligt 53 1S mom e
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någonfinns inte heller förDet grundgen. annan
begränsning skattskyldigheten. ej ändring.RegR:av

RÅ 1990 437not.
sjukhus frisängsfond verksamhet i skäligSvegs -

omfattning
Eftertaxering för inkomst och förmögenhet 1981-

1984 taxering för inkomst förmögenhetsamt och 1985.
Fonden förvaltades Jämtlands läns landsting. Denav
ansågs och inte kommunalLR KR attav vara anse som

ändamålsbestämmelserdonationsfond eftersom fondens
begränsade landstingets dispositionsrätt över av-

påkastningen fondkapitalet. RegR: Genom ett
generellt permutationsbeslut kammarkollegiet 1973av

bestämmelsernahar rörande användningen kav s
frisängsfonder ändrats. berörtsfonderDe som av
beslutet har varit de förvaltats myndighetsom av
tillhörande landsting eller kommuner ochstat,
vilkas vederbörande angivnadonator uteslutandeav
ändamål vård påvarit ersättning förberedaatt
allmän enskiltsal, eller halvenskilt Svegsrum.
sjukhus frisängsfond, förvaltats Jämtlandssom av
läns landsting, hört tillhar de fonder berörtssom

fårbeslutet. Enligt beslutet fondens avkastningav
vissaunder förutsättningar användas även bidragsom

på fåtttill patienter sjukdomengrund sinsom av
ekonomiska ställning försämrad till täckandeoch av

eftervård,kostnader för förkostnader ortopediska
hjälpmedel, personliga hjälpmedelandra församt
konvalescentvård och rekreationsresor. Avkastningen
får ändamåldock inte användas för skall be-som
stridas allmänna medel eller till bestridandeav av

frånutgifter i den del täcksde medel allmänav
försäkringskassa. verksamhet fonden enligtDen som-

sådantdessa bestämmelser har bedriva haratt
ändamålhuvudsakligt krävs för fondensattsom

skattskyldighet skall kunna begränsas enligt 53 1§
kommunalskattelagen. För begränsade attmom - frågaskattskyldighet skall komma i enligt nämnda

lagrum krävs vidare vissa villkor beträffandeatt
verksamhetens omfattning är uppfyllda. Enligt punkt

tredje8 anvisningarnastycket till 53 kanSav
således frågabegränsad skattskyldighet inte komma i

stiftelse eller fond längreunder tid inteom en
bedrivit eller inte väntaskan komma bedrivaatt
verksamhet i omfattning skäligen moten som svarar
avkastningen stiftelsens till-eller fondensav
gångar. Fonden har anfört den under verksam-att-
hetsåren 1980-1988 delat 92ut procent nettoav-av
kastningen enligt följande uppställning:
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Inkomstår Nettoavkastninq Utdelning
266 3351980 30 7

42 3611981 -
39 3301982 -
48 9431983 -

1984 46855 -
1985 72 270 -
1986 76 135 25 220

363 260 3941987 41
874 70 5381988 -10
262 363 4871980-1988 395

målet framgåri fondenshandlingarna attAv av-
uppgåttbeskattningsårenkastning 1980-1985under

årtill delat288 638 kr och fonden under dessaatt
fårår bakgrundendast kr, 1980. denna7 335ut Mot

måletförhållandena idet under deutrett attanses
sådanabeskattningsåren varitaktuella 1980-1984 att

tredjeföreskrifterna i 8fonden enligt punkt
anvisningarna till 53 kommunalskattelagenstycket §

skattskyldig för inkomstvarit oinskränkt och
förmögenhet. omständigheten underfondenattDen
åren utdelningar inte tillgjort leder1986-1988
någon bedömning.annan

nÅ 1991 ref. 36
Luleå skattefrihet för inkomst uthyrdi1Ormen av-

specialbyggnad skolbyggnad
ägde fastighetenTaxering för inkomst 1984. A

Luleå fastig-i Fastigheten vid1 kommun.Ormen var
specialbyggnad enligt 2hetstaxeringen indelad som

fastighetstaxeringslagen. Fastigheten hadekap. 2 §
Luleå för tjänst-varit tillhelt uthyrd kommun att

göra därigenom inkomsthade haftskolbyggnad. Asom
uppgåttostridigt till 887fastigheten 255av som

inkomsttaxeras förinte skullekr. hävdade hanattA
hyresintäkternaavseendefastigheten.RegR:Fastig-

Luleå fastighetstaxeringhar vidheten i1Ormen
ärindelats skolbyggnadspecialbyggnad ochsom

från skatteplikt enligt 3 kapdärigenom undantagen
ärförsta fastighetstaxeringslagen.2 stycket A§ -

från för inkomstfrikallad skattskyldighet av
från sådanmån härrörfastigheten i den inkomsten

användning gör enligt 2 kap 2byggnad §attsom
special-fastighetstaxeringslagen skall indelas som

kommunalskattelagenbyggnad första stycket54 d§
års Enligti taxering.dess vid 1984lydelse

indelassistnämnda lagrunxi fastighetstaxeringslagen
sådan används förspecialbyggnad byggnadsom som

undervisning vid skolor.bl kommunala Azsa -
Luleåinkomst fastigheten utgörs hyra somavav

fastigheten förför nyttjandekommun erlagt av
Frågan måletskoländamål. inkomsti är dennaom

från sådan medförhärröra användningskall somanses
frånvid fastighetstaxeringen, dvsskattefrihet
hän-undervisning angivetvid kommunal skola. I- årsledning hämtas i lagmotiven. 1976seende kan

fastighetstaxeringskommitté bakgrundanförde mot-

16 15-0773
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utsträckningsitt slopa kravetförslag iatt storav
frånpå för fastighet frikallasviss ägare skallatt

fastighetstaxeringen följan-skatteplikt vid bl a-Även bör föranledade. ägarkravets slopande en
näm-omprövning inkomstskattereglerna. kanDetav

äger fastig-ligen inte rimligt denattanses som en
på användning skattefri,grund sin blirhet, som av

frånpå blir frikallad skattskyl-enbart den grunden
för fastighetsinkomsten. Skattefriheten bördighet -

frånkommitténenligt endast gälla inkomst en av
ägarensjälv allmännyttigbedriven verksamhet. denI

börär bedriverdet denna verksamhetm n annan som
alltså fastighetsinkomsten för ägarenhela vara

sådan situation är ägarensskattepliktig. I en
användning kommersiellt anledningbetonad och saknas

någondå ytterligare skattefavör utöverdenneatt ge
garantiskatteeffekten 1980:8 208. Departe-Ds B s

kommitténsanslöt sig till förslagmentschefen prop
framgår198081:61 det anförda29. Av atts -

inkomst fastighet, används förägarens av en som
frånhärröraundervisning vid skola, dennaanses

ägarenverksamhet endast själv bedrivit verksam-om
självinte bedrivit skolverksam-heten. Eftersom A

i är inte enligt förstaheten 1 han 54Ormen S
frånfrikalladd kommunalskattelagenstycket

skattskyldighet för inkomsten fastigheten.av

nå 1991 ref. 71
White Arkitekter Aktiebolag Coordinator Aktiebo-och

rätt göra för avsätt-lag har bolagen avdragatt-
ningar till nybildad forskningsstiftelseen

bådaWhite Coordinator arkitektrörelse.och bedrev
samgåendeiled planerat mellan bolagenett ettsom

avsåg bilda forskningsstiftelsede medatt en ny
ändamål främja vetenskaplig forskning inomatt
områden för arkitektverksamhet. Stif-betydelseav

ändamålfrämja bidragtelsen sitt tillskulle genom
områdenolika forskningsprojekt inom skilda av

för arkitektverksamheten, exempelvisbetydelse genom
bidrag till universitet högskoloroch och genom

forskningsprojekt,för finansieringanslag av
tryckning forskningsrapporter Stiftelsensav m.m.
angelägenheter skulle förvaltas styrelse, varsav en

ledamöter aktieägarnaflesta iskulle utses av
White. Stiftelsen delskulle placera betydandeen av
sina medel i stamaktier i White. White Coordina-och

avsåg engångsavsättningargöra till dentor att
nybildade forskningsstiftelsen beloppmed motsvaran-

årsvinst årde respektive bolags för 1990, samman-
lagt hemställde förhandsbe-30-45 mkr. Bolagenca om

huruvida ägde rätt till försked de avdrag de
planerade avsättningarna till forskningsstiftelsen.

förklarade White Coordinator inteoch hadeRN att
rätt till avdrag för avsättningarnade planerade

tvåtill stiftelsen. Coordinator och White ärRegR:
löntagarägda företag. principöverenskommelseI en

gåhar bolagen Coordinatoravtalat attom samman.
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Whitehelägt iskall bli dotterbolag tillett en
Coordina-därkoncernbildning bolag, Whitenyttett

bolagetmoderbolag White.blir tilltor Det nya
Coordinatorägas främst anställda ikommer att av

samgåendet Coordi-White. ioch ett momentsom avser
tillWhite göra avsättningarochnator att en

ändamål främjaforskningsstiftelse med veten-att
angående samhällspla-skaplig forskning arkitektur,

sålundaärnering syfte stiftelsenmedEttm m. -
forskningen tillavsättningarna skall kommaatt

rättsnämndensyfte är fram-godo. annatEtt som-vidmakthållahåller löntagarägandedetatt som-
rått avsättningarna tilltidigare i bolagen och att

hålla påprisetstiftelsen skall bidra till att nere
samgåendetvid bolagen. likhetaktierna mellan I-

rättsnämnden regeringsrättenmed verksam-attanser
stiftelsen i enlighetheten i den planerade kommer -

första anvisningarna till18 stycketmed punkt av
få sådankommunalskattelagen kunna29 atts en-

båda föriför de bolagen avdrag ochbetydelse att
Vid bedömningensig avdrag skallkan medges. av om- ocksåemellertid betydelse deärmedges av om

tillverkligen kommer forskningenmedlenavsatta
såvälsägsi avkast-godo. 4 stadgarna attI S-

stiftelsens kapital kapitaletningen som somav
forskningsändamål.sådant användas för Stad-skall

så inte hindrarär emellertid utformade deattgarna
hållsmedlen inneutbetalningen de avsattaatt av

på framtid. handlingarnaobestämdeller skjuts Aven
framgår förvärvavidare stiftelsen skallatt samt-

övriga aktieägareliga stamaktier i White medan
Vilka utfästelseräga preferensaktier. ellerskall

påför utdelning olikagäller deriktlinjer som
redovisats.Påinte grundaktieslagen har dock av

då bildaomständigheter syftet meddessa och att
vidmakthållaockså löntagarägandetstiftelsen är att

hållas för visst stiftel-i intebolagen kan det att
ändamål.fullfölja sitt skallBolagenkommer attsen

fördärför tillerkännasinte rätt avdragtill
avsättningar till stiftelsen.

RÅ 241991 not.
StiftelseSkattenytts FörlagsTORSkattenytt:s

förAktiebolag har bolaget rätt till forsk-avdrag-
ningsbidrag till stiftelsen

TORSkattenytt:s samtliga aktier iStiftelse ägde
Förlags bolagetsSkattenytts Aktiebolag. Syftet med

tidskriftverksamhet bl.a. periodiskatt utgevar
skatteområdet.litteratur inom fannsoch Detannan

anledning verksamhet skullebolagetsatt tro att
komma visst överskott, delettatt varav enge

hemställdeskulle avsättas till stiftelsen. Bolaget
avdragsrättförhandsbesked huruvida bolaget hadeom

vid för bidrag kommataxeringen de det skullesom
till regerings-överlämna stiftelsen.att RegR: tre

råd Bestämmelser rätt för bidragtill avdragom
till finns iforskning utvecklingsarbete punktoch
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18 första stycket anvisningarna till 29 kommu-sav
nalskattelagen. fråganAvgörande för bedömningen av

avdragsrätt föreligger är bidraget är avsettom om
sådan sådantför forskning och utvecklingsarbete som

fåhar eller kan förbetydelseantas den skattskyl-
diges rörelse. Avdrag medges även för kostnad för
erhållande sådaninformation forskning ochav om
sådant framgårutvecklingsarbete. handlingarnaAv-
bl följande. Stiftelsen äger samtliga aktier ia
bolaget. Syftet med bolagets verksamhet är att utge
periodisk tidskrift och litteratur inomannan
skatteområdet. Från och med 1988 bolaget utger
tidskriften Skattenytt. finns anledningDet att tro

bolagetsatt verksamhet 1988 kommer visstatt ettge
överskott och del dettaatt bli avsatten av avses
till stiftelsen. Enligt i2 stiftelsensS stadgar

ändamålhar stiftelsen till främjaatt vetenskaplig
forskning inom skatterätten och de angränsande
rättsområden, på vilka skatterätten bygger. Stiftel-

områden.kan även lämna understöd inom dessasen
Enligt 3 i stadgarnaS verkar stiftelsen för sitt
ändamål i första hand utdelaatt stipendiergenom
till enskilda eller forskningsgrupper förpersoner
planering och genomförande forsknings- ochav

ämnesområde.utvecklingsprojekt inom angivet Stif-
ändamåltelsen kan även förverka sitt ut-genom

givande vetenskapligtett pris till forskare inomav
områdena.ide 2 angivnaS Vidare skall stiftelsen

ändamålverka för sitt utgivaatt fack-genom egen
tidskrift och andra publikationer eller genom annan
medverkan vid tryckning vetenskapliga publikatio-av

Majoriteten påstiftelsens styrelse ochner. av -
sikt hela styrelsen skall företrädareutses förav-
universiteten i Uppsala, Stockholm, Göteborg och
Lund. förutsättning för bidragEn till forsk-att-

fåning skall behandlas driftkostnad im rn som
rörelse är, redan forskningenangetts, harattsom

fåeller kan betydelseantagas för rörelsen. för-I
tillarbetena punkt 18 anvisningarna till 29 §av

kommunalskattelagen 1970:135, 33prop uttalades
departementschefen bl enligtatt hans meninga man
inte borde kräva än den skattskyldige hadeattmera

rimligt intresseett det forsknings- eller ut-av
vecklingsarbete bekostats näringsverksam-som genom

frånheten. Därigenom utesluts avdragsrätten kost-
sådannader för forskning normalt faller heltsom

områdetutanför för näringsverksamheten. praxisI
RÅ RÅ1959 Fi 1149 och 1988 ref se avsätt-har
ningar bolag gjort tillett stiftelse ansettssom en

sådanajämställda med kostnader är direktsom
avdragsgilla hos bolaget. i2 stiftelsensAv §-framgår ändamålstadgar stiftelsensatt faller inom

för bolagets verksamhet. omständigheterna ärramen
sådanainte det kanatt stiftelsenantas inteatt

ändamål.kommer fullföljaatt detta särskilt det
förhållandet majoritetenatt stiftelsens styrelseav
skall företrädareutses för angivna universitetav
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får utgöra förgaranti medlen kommerattanses en
den avsedda forskningen tillgodo. i punkt 18De av
anvisningarna till angivna29 kommunalskattelagens
förutsättningarna för rätt förtill forsk-avdrag
ningsbidrag till stiftelsen är därför uppfyllda. -målet också fråganuppkommer betydelsenI attavom
stiftelsen äger samtliga aktier därmedi bolaget och

påavgörande inflytande vinst-har hur bolagetsett
disponeras.medel skall Vid besvarandet dennaav

fråga framhållasmå medlen enligtdeatt avsatta
förutsättningarna överföras till stiftelsen iskall
dess institution för främjandeegenskap av av
forskning aktieägare.och inte i dess egenskap av
Härav följer inte är hänföra tillmedlenatt att

På sålundautdelning. anförtsgrund vad harav-
förklarar regeringsrätten, ändring detmed av
överklagade förhandsbeskedet, äger rättbolagetatt
till för forskningsbidrag iavdrag till stiftelsen

Tvåenlighet angivnamed förutsättningar. rege-
ringsråd skiljaktiga inteoch fann bolagetattvar

sådanthade rätt till avdrag.

nå 1991 25not.
HemgårdenStiftelsen i skäligverksamhet omfatt--

ning
Eftertaxering för förmögenhetinkomst och 1980-

1984. Stiftelsen förvaltades Lunds kommunstyrel-av
tiden följandehade under den aktuella haftDense.
ändamålet:avkastning utdelningar föroch

Inkomstår UtdelningAvkastning
1979 0368 kr kr
1980 0 kr17 221 kr
1981 0 kr53 700 kr
1982 0271 kr55 kr
1983 O kr53 877 kr

på såStiftelsen sätthade tillkommit Lunds stadatt
år gåva på1918 erhöll ifastighet villkor atten
den understaden skulle Stiftelsenav namn av
Hemgården användas till beredande billiga bostä-av

åt årder i stad tillbakaLunds sedan minst 5
mantalsskrivna, svenska arbetsklas-medborgare av

åberopadeårpermutationsansökansen. I 1977
stiftelsen fastigheten renoveringatt i behovvar av

stiftelsen saknade ekonomiska attsom resurser-
bekosta inteoch längre användas förkunde bo--
stadsändamål. år fickpermutationsbeslut 1978Genom

tillståndstiftelsen sälja fastigheten ochatt att
använda medlens avkastning till hyresbidrag till
sådana i donationsurkunden, iavsettspersoner som

månden deras inte täckteshyra bostadsbidrag.av
årLunds kommun ansökte permutation1983 medom ny

svårighetermotiveringen förelegat definieraatt att
begreppet medborgare arbetsklassen samt attav

utgåttbostadstillägg eller socialbidrag till dem
fråga. årkunde komma i Genonnpermutationsbeslutsom

1984 fick stiftelsen rätt för kapitalet köpaatt
bostadsrättslägenheter för användning till främjan-
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ändamålet.det det i donationsurkunden angivnaav
Destinatärskretsen ändrades till behövande.dock

verksamhetsårenUnder 1979-1984 fonderades hela
Åravkastningen. köpte1985 stiftelsen köpte 13

bostadsrättslägenheter, varvid i helastort sett
ändamålkapitalet förbrukades. RegR: Det som

HemgårdenStiftelsen tillgodose ärhar haft att
sådant kan berättiga stiftelsen till begränsadsom
skattskyldighet enligt första53 1 stycket5 emom
kommunalskattelagen i bestämmelsenden lydelse av

årsgällde vid taxeringar. Begränsad1980-1984som
skattskyldighet enligt nämnda enligtlagrum kan dock

anvisningarna till nämnda intepunkt 8 paragrafav
fråga, stiftelsen tidkomma i under längre inteom

bedrivit inte väntas bedrivaeller kan komma att
skäligenverksamhet i omfattning moten som svarar

på tillgångar. måletavkastningen ärstiftelsens I-
ostridigt dels stiftelsen inte verkställtharatt
någon beskattningsårenutdelning under 1979-1984,
dels stiftelsens förmögenhetinkomster och underatt

målet beskattningsårenide aktuella 1979-1983
uppgått till angivnade länsskattemyndighetenav

svårigheterbeloppen. vissa hakanOavsett om-
fårförelegat dela avkastningen stiftelsenatt ut

beskattningsårenför obegränsatde aktuella anses
årskattskyldig. omständigheten stiftelsenDen att

sina för därefter1985 omplacerat medel uppfyllaatt
ändamål någonsitt angivna föranleder inte annan

beskattningsårenbedömning beträffande 1979-1983.

RÅ 1992 ref. sa
Högs Sportklubb skattebefriad ideell förenings-
rörelse danstillställningar, hävd

Högs sportklubb ostridigt skattebefriadenvar
ideell förening. Föreningen hade under sommarhalv-
åren 1983, 1985 och 1986 bedrivit logdansverksamhet.

årFöreningen hade bedrivit denna verksamhet sedan
åren1956. Under angivna hadeoch devart ett av

Påklubben anordnat danstillställningar. grund25ca
frånoavlönade arbetsinsatser medlemmarnas sidaav

tillställningarnahade givit varierande överskott.
Logdansverksamhetens intäkter-och kostnader förhade

ifrågavarande årende omfattat mellan 60 och 90tre
intäkterklubbens totala och kostnader.procent av

frånFöreningen använt överskottethar logdansverk-
i sin idrottsligasamheten verksamhet. EnligtRegR:

första54 i kommunalskattelagen i lydelsestycketS
årsvid förening,1984 taxering är ideell ärsom

hänförlig frikalladunder 53 lag,1s e sammamom
från sådanskattskyldighet för inkomst fastighetav

rörelse enligt anvisningarna tilleller punkt 4som
frånförstnämnda härrörlagrum till huvudsaklig del

verksamhet, anknytningantingen naturligharsom
ändamålföreningenstill allmännyttiga hävdeller av

utnyttjats finansieringskälla för ideelltsom
årsarbete. Vid 1986 och taxeringar gällde1987

enligt i7 lagen statlig inkomstskattS 5 mom. om
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såvälbestämmelser.sak lagtextAv somsamma - framgårförarbeten 197677:135 83 f.prop. s.
förmånsbehandlade inkomsterna kanklart deatt vara

två frånskilda härröra verksamhet,slag. kanDeav
före-naturlig anknytning tillendera harsom en

ändamålningens allmännyttiga traditionellteller
finansieringskälla för ideelltanvänds arbete.som

Även ändamålsanknytningen saknasden naturligaom
enlighet skattskyldig-bortfaller i med det sagda

härrörinkomsternaheten, det kan konstateras attom
från förhävd utnyttjasverksamhet, attsom av

Sådanafinansiera omständigheterideellt arbete. -
avgörande vid fastställande denkan avsom vara

i vissa situationernaturliga anknytningen, t.ex.
omfattning ekonomiska utfall,verksamhetens och

således principiellt be-saknar i sistnämnt fall
traditionellRör sig typisktydelse. det om en

uppställsfinansieringskälla för ideellt arbete, -
från fråga aktiviteteräven början varitdet omom

påi i för sig inga kravliten skala och att-
begränsad endastverksamheten skall och ge envara

läggainte kanblygsam avkastning. ettAtt man
däri,betraktelsesätt visar sigstatiskt attt.ex.

bingospel aktiviteter efter hand harliknandeoch
fått för finansieringenallt större betydelse av

därförideellt verksamhetenarbete, utan att anses
traditionell inkomst-förlorat sin karaktärha av

sådanakälla. tagit sigEndast verksamhetenom
längre till sinavvikande inteformer, den artatt

utgör hävdvunnen kanfinansieringskälla tYP:en av
fråga skattefriheten. Högsdet bli bortfallom av -

sådan förening härutgör ideellSportklubb somen
danstillställningar utgörAnordnandetavses. enav

finansieringskälla för idrottsföre-traditionell
ningars klubben arrangerade,ideella arbete. Den av
i tämligen omfattande logdansverksam-och för sig

frånpå sådant sätt danstill-heten skiljer sig inte
utnyttjats för finan-ställningar, hävd attsom av

däravsiera överskottetdylikt ideellt arbete, att
på sätt.skattemässigt Klubbenbör behandlas annat

från för inkomstär skattskyldighetdärför frikallad
ifrågavarande logdansverksamheten.denav

nå 1992 ref. 77
undervisningStiftelse ellerKarl Frithiofsons -

utbildning
enligt sinaStiftelseFrithiofsons hadeKarl

ändamål vinstsyfte ochtill utanstadgar att utan
främjabegränsning vissa ochtill grupperpersoner

ungdoms-utveckling ochstark och sund barn-en av
stipendierlän,idrotten främsti Skaraborgs genom

ungdomsledare.till utvecklingutbildning och av
Frågan stiftelseförskattskyldighetenRegR: om

bedömastredjeskall enligt 6 stycket7 SILS mom.
ändamål i dentillgodosesmed hänsyn till det som

StiftelseKarl Frithiofsonsbedrivna verksamheten. -
tillbildades enligt1987 och har sina stadgar
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ändamål utvecklingfrämja och sundstarkatt aven
län, främsti Skaraborgsungdomsidrottenochbarn-

utvecklingtill utbildning ochstipendier avgenom
målet uppgivit,iStiftelsen harungdomsledare. -

prövningansökningar ochefterdenatt noggrann
förtjäntaochkvalificeradebidrag tillutbetalar

exempelvis studieresor, kurserförungdomsledare
detStipendiaten skall efterannaneller

enkelutnyttjats lämna rapport.stipendietatt en -
såvittstiftelsen utdelar harstipendierDe som -

varit avseddahuvudsakligenutvisarhandlingarna -
tillhänsyn hurutbildning. Medanvänts förför och

fårsålundaändamål fullföljts denstiftelsens anses
skattskyldighet enligtbegränsadföruppfylla kraven

angivna lagrum.ovan

RÅ 1992 asnot.
UtvecklingsrådForsknings- ochVärmlandsStiftelsen

forskningvetenskaplig- 1983-1986.förmögenhetstaxeringochInkomst-
år 1982,sin verksamhetstartadeStiftelsen, som

ändamål understödja forsk-främja ochtillhade att
bedömsutvecklingsarbetenings- och avvarasom

närings-sysselsättnings- ochpositivvärde för en
Stiftelsen hade hosVärmland.livsutveckling i

införas bland debegärt den skulleregeringen att
i s.k. katalo-skattskyldiga subjekten denbegränsat

framställningendeni 47 SILSnu menmom.gen
åsattesåtgärd. taxeringarStiftelsenmedförde ingen

lägre instanser.skattskyldigoinskränkt avsom
främjarverksamheti sinstiftelseEnRegR: som

ändamål tillanvisningspunkten 8enligtflera anses
års 6taxeringar och 7vid 1983-1985 s53 KLS

års kriteri-taxering, uppfyllavid 1986SILmom.
verksamhetenskattskyldighetför begränsad omerna

ändamål krävstillgodosehuvudsakligen att somavser
skattskyldigheten.för begränsningen Detta ansesav

i ringai endastverksamhetenfallet om-vara om
ändamål Enligt 3fattning främjas art. sannanav -

Utvecklings-Forsknings- ochVärmlandsi Stiftelsen
ändamålråds främjastiftelsen tillhar attstadgar
utvecklingsarbeteforskning ochunderstödjaoch

positivvärde förbedömsFoU envara avsom
näringslivsutveckling i Värm-sysselsättnings- och

för:tillmedverkaStiftelsen skall attland. svara
forsknings- ochinformationSpridning1 omav

genomförandeInitieringutvecklingsarbete, och2 av
Genomförandeutvecklingsprojekt, 3forsknings- och

iharutredningar. stiftelsenkvalificeradeav -
målet forskningsprojektför antalredogjort ett som

började 1982.verksamhetengenomfört sedanden
uppgivits till sammanlagtför dessa harKostnaderna

stiftelsensmiljoner kronor eller 918,7 procent av
tid, miljoner9,6 kronor.omslutning under Desamma

hög-bedrivits i samarbete medprojekt harflesta
forskningsinstitutioner. forsknings-skolor De-

såvittär, utredningenstiftelsenprojekt angettsom
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sådan utformning verksam-ochutvisar, attartav
får forsk-vetenskaplighänförlig tillheten anses

tillövriga verksamhet har storning. Stiftelsens
ingåändamål sägastill och kandel anknytning detta

främjaverksamheti stiftelsens attledettsom
får hänsynStiftelsen medforskning.vetenskaplig

ändamålhuvudsakligttillhärtill ha attanses
därförär be-vetenskaplig forskning ochfrämja

enligt angivna lagrum.skattskyldiggränsat ovan

nå 361993 ref.
tillskatteplikti NorrköpingParkFolketsAB -

fastighetsskatt
Stadsäganägde fastigheten 6226. delBolaget En av

fastighets-enligt lagakraftvunnenfastigheten var
enhetentaxering indelad hyseshusenhet om-som -

på samlings-belägen ochfastigheten dans-,fattade
skattepliktigtaxeradrestauranglokal och som- pååsatt taxeringsvärde mkr.3,8fastighet och ett

påfördpå statligblivithäravhade grundBolaget
i överklagandeyrkade attfastighetsskatt. Bolaget

utgå fastig-inte eftersomfastighetsskatt skulle
fastighet. vidskattefrihänföras tillheten borde
framkommitnämligenföretagen utredning hade det att

på tillhörande klartdanslokalen med utrymmenytan
på varförkommersiellaöversteg lokalerna,deytan

special-indelasrätteligen bordebyggnaden som
fastigheten skulle undantasinnebärandebyggnad, att

från första stycket lagenskatteplikt. 1RegR: I S
föreskrivsstatlig fastighetsskatt1984:1052 om

sådana vidfastigheter ärskattepliktigaatt som
fastighetstaxeringenbetecknassombl.a.hyreshusen-

från skattepliktföreskrivs undantashet. Vidare att
året taxeringsåret varitinteförefastighet som

enligt fastighetstaxeringslagenskattepliktig
gäller bestämmelsernaEnligt1979:1152. 4 S om

också beträffande fastighet.fastighet del Denav -
årsifrågavarande vid 1981fastighetsdelen taxerades

hyreshusenhet ochfastighetstaxeringallmänna som
pååsattes vilkettaxeringsvärde 3 800 000 kr,ett

beskattningsåret.gälldealltjämt för aktuelladet
Såvitt framgår fastighetsdelenbordeutredningenav

undantagitsvid fastighetstaxeringen rätteligen ha
från förstaskatteplikt enligt 2 stycket3 kap. S

såsom specialbyggnad.fastighetstaxeringslagen -
Frågan målet vid bedömningeni gäller av ommanom

fastighetsskattär skattepliktig tillfastigheten -
såsom funnit är bunden hurunderinstanserna av-

fastighetstaxe-vidfastigheten faktiskt taxerats
friståenderingen göra be-eller skall enom man

från förstaskatteplikt idömning. 1Undantaget §
nämntsfastighetsskattstycket lagen avser somom

taxeringsåretåret varitintefastighet föresom
fastighetstaxeringslagen.enligtskattepliktig

Föreskriften överenstämmelse ordalydelsenbör i med
förstås så för till-avgörande undantagetsdetatt
lämpning skatteplikt föreligger enligtär huruvida
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såledeslagen eller ej och inte hur fastigheten
faktiskt framhållitstidigaretaxerats. som har- -enligt ifrågavarandevad utredningen utvisar den-åretfastighetsdelen taxeringsåretföre inte varit
skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen. Det
innebär fastighetsdelenatt inte heller är skatte-
pliktig påfördatill fastighetsskatt. bolagetDet
underlaget för fastighetsskatt skall därför undan-
rojas.

RÅ 1993 ref. 100
Idrottsföreningen X-skattebefria .ideell förenings
rörelse reklam, hävdvunnen, bedriven genom
bolag

skattebefriadX ideell idrottsförening.var en
Föreningens intäkter bestod bl.a. bidrag, in-av

övergångsersättningarträdesavgifter, och reklamar-
voden. Föreningen hade för avsikt i fortsätt-att
ningen bedriva reklamverksamheten, hittillssom
varit skattefri för föreningen, inom för ettramen
handelsbolag. Föreningen och styrelseledamot ien
föreningen eller reklamkonsult skulleen vara
bolagsmän. Föreningen skulle handelsbolagetge
ensamrätt i reklam-att och marknadsföringssamman-
hang utnyttja den goodwill förenad medsom var
föreningens Föreningen tillförsäkrad denamn. var
vinster uppkom i handelsbolaget. ansökanIsom om-förhandsbesked begärde föreningen besked in-om
komsterna reklamverksamheten skattefria förav var

frågaföreningen verksamheten i bedrevsom av
handelsbolaget. Enligt förutsattsgg; vad isom
ärendet är sådanreklamverksamheten att anse som en
hävdvunnen verksamhet inkomsternaatt intedenav

såskall beskattas länge verksamheten bedrivs direkt
i jfrA 7 5 tredjeS stycket meningenandramom.

Frågan någoni ärendetSIL. är förändring iom
detta avseende sker när verksamheten i stället
bedrivs i handelsbolaget särskildOrden för-...värvsverksamhet avseende lades till i samband med
skattereformen. Tillägget föranleddes ideellaattav
föreningar liksom aktiebolagt.ex. fr.o.m. 1992- -års taxering har endast förvärvskälla jfr 2 1§en

femte stycket förarbetenaSIL. Avmom. prop.
1989902110 framgårDel 1 579 och 707 atts.
tillägget syftade till skapa förutsättningaratt för

behållaatt det rättsläge gällde tidigare. Isom
princip särskildskall förvärvsverksamhet avseende
rörelse beteckna det i det tidigare skattesys-som

utgjorde förvärvskällatemet i inkomstslageten
rörelse. detta följerAv iden handelsbolagetatt

såvittbedrivna verksamheten skall denavser-prövning skall ske enligt 7 första5§som mom.
stycket frånbehandlasSIL för sig skildoch-
föreningens inkomster årsjfr den vid 1991egna
taxering ännu gällande lydelsen 18 sista§av
stycket Reglerna iKL. 7 5 ideellaS SILmom. ger-
föreningar vissmed kvalificerad verksamhet särskil-
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förmåner anledningsaknasvid beskattningen. Detda
förmånsbehandlingen varitän attannatatt anta

bedrivsförgälla enbart verksamhetavsedd att som
såväl detFörsjälv. detta talarföreningenav

utformningenlagstiftningenmedallmänna syftet som
ifrågavarande dennaireglerna Motstort.deav

ärinteuppfattningär nämndens att Abakgrund
från handelsbolagsin-förskattskyldighetfrikallat

fastställ-ochuppfattningdeladekomsten. RNsRegR
förhandsbesked.de dess

RÅ ref. 921994
skattebefrielse förVattenverksförbundSkaraborgs -

enligtkommunalförbund 37 SIL§ mom.
kommunalför-Vattenverksförbund ettSkaraborgs var

offentlig-beskrivningenligtdvs.bund, ett egen
interkommunalt samarbete.förrättsligt subjekt

kommunalför-äranförtkammarrätten ettRegR: Som
förjuridiskoffentligrättsligbund personen

igäller deBland annatmellan kommuner.samarbete
kommunallagen1991:900föreskrivnabegränsningarna

redovisadeMed denför verksamhet.kommunal nu-
får kommunalförbund oaktat attbakgrunden ett -

beskattningsrätt och oaktatförbundet inte har egen
ingår i medlemskretsinte dessfysiskaatt personer

sådant från skattskyldighetutgöra ettanses-
i 3 lagenrättssubjekt 7frikallat § mom.som avses

inkomstskatt.statlig1947:576 om

RÅ 1994 ref. 103
Latini BodenFöreningen hus AB NorraFolkets I,

fastighet till över-fastighetstaxering; harII - ändamålkulturelltanvänts förvägande del

i BodenFöreningen Folkets HusI -
ägde fastigheteni BodenFöreningen Folkets hus

åsattshyreshusenhet ochOxeln 1, taxerats somsom
på Föreningen19 425 000 kr.taxeringsvärdeett

åsättasfastigheten inte skulle taxe-yrkade att
då bestodtill delringsvärde den övervägande av

ändamål biograf,för allmäntsamlingslokaler som
fastighetenbibliotek, bowlinghall och dylikt. I

läkarcentral,lokaler för butiker,fanns dessutom
folktandvården, Enligthotellverksamhet.kontor och

tillföreningen uppgick fastighetens totala.utrymmen
skattepliktig deltill icke14 027 kvm, varav

tilldärvid dehänfördes Föreningen286 kvm. hade7
Rondohänfört konferenslokalernaskattefria ytorna

på kvm.705Forumsalarna med sammanlagtoch ytaen
målet ibestämmas indelningen bygg-skallBgggi I

års fastighetstaxeringvid allmänna1981nadstyper
fråga i Boden.fastigheten Folketsi Oxeln 1, Husom

över-gör gällande tillFöreningen byggnadenatt
ändamålvägande del används ochför kulturellt

därför bör kulturbyggnad ochindelas varasom
skattefri. byggnadenRiksskatteverket attanser

vissanvänds tillhotell och samtrestaurangsom
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uthyrning bör indelasoch hyreshus ochm.m. som vara
skattepliktig. Följande bestämmelser i fastig--
hetstaxeringslagen 1979:1152, tillämp-medFTL,
ningsföreskrifter är särskilt intresse. Byggnadav

är inrättad till kontor, butik, hotell, restau-som
liknande indelasoch hyreshus. Byggnadrang som som

ändamål såsomanvänds för kulturellt bio-teater,
liknandegraf, och indelas kulturbyggnadmuseum som

2 kap. 2 Byggnadstypen skall bestämmasS FTL. med
ändamålhänsyn till det byggnad till övervägandesom

del är inrättad för och sättdet byggnad tillsom
påövervägande del används första2 kap. 3 S

Förhållandena taxeringsårets ingångstycket. vid
skall ligga till grund för bedömningen 1 kap. 6 S.

är indeladByggnad är i principhyreshussom som
skattepliktig specialbyggnad ärmedan skattefri 3
kap. 1 och 2 Enligt Riksskatteverkets till-SS.

frågalämpningsföreskrifter gäller följande i om
kulturbyggnader. skattefriheten ävenskall gälla om
de byggnader vari lokalerna inryms ägs enskilda.av

de fall biograflokal utgörI delt.ex. en en av
får fråganbyggnad byggnaden i dess helhet skallom

frånundantas skatteplikt avgöras ledningmed av
huvudsaklighetsprincipen. betraktasSom nmseum-

hållesändamållokal för detta regelmässigtsom
tillgänglig för allmänheten och inte utnyttjassom

bostad eller uthyres för kursverksamhet ochsom
liknande. Används byggnad delvis för är denmuseum
skattefri den till övervägande används fördelom
sådant ändamål. närmare innebörden be-Den av-

kulturbyggnadgreppet belyses knapphändigt iendast
lagmotiven. Fastighetstaxeringskommittén SOU
1979:32 i sitt förslaguttalar till fastighetstaxe-
ringslag 246 fastigheter används förs. att som

ändamålallmännyttiga liksom gällandeenligt regler
frånbör undantas skatteplikt. Vidare uttalar

kommittén följande.278 ff. Enligt 1s. 5 s mom.
första stycket ärd kommuns ellerKL statens, annan

kulturvårdmenighets förbyggnad skattefri. Vidare
är enligt ipunkt h stycke oavsettsamma museer

kulturvårdägare skattefria. förByggnad medtogs-
årbland de skattefria objekten redan 1920. Museer

årblev skattefria 1928 användningKulturell av...således frågaärbyggnader iredan gynnadnu om
garantibeskattningen. När gällerdet det kulturella
utbudet ligger idet kommunernas intresse detatt
blir rikligt och varierat. intresseKommunernas och
inseende över den kulturella verksamheten inom

visarkommunen sig ibl.a. de kommunala kulturnämn-
derna. kommitténsEnligt mening är det, med de-utgångspunkter kommittén redovisat tidigare,harsom

ändamålnaturligt förbyggnader kulturellaatt
frånundantas skatteplikt. denDetta motsvarar

inställning statsmakterna förhar uttryckgettsom
i 197677:l35, antagits riksdagenharprop. som av
och innebärbl.a. föreningar är befriadeattsom
från frånbetala inkomstskattatt ävenoch att
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på byggnadergarantibelopp. Deskattbetala som-
begreppetin underfallaförsta handhär i avses

för teaterbyggnaderär,kulturbyggnad utom museer,
antallitet teater-finns endastbio. ettoch Det

finnsStockholm ettägs staten. Ibyggnader avsom
fåtal ellermed statensärskilda teaterhuslitet

landet hariägare. uteteatrarDe somsomannan -
regionteatrar.ochär stadsteatrarensemblerfasta

sådanaförteaterhussärskildaomkring 30finnsDet
teaterhussärskildafinns 20Härutöverteatrar. ca

är kommuner-på Vanligenensembler.fastautanorter
tilldelägareägare ellerindirektellerdirektna

iövrigt spelas teaterbyggnader.nämnda Inu
andraförävenanvändslokalerochbyggnader som

störstaändamål. är dehus-föreningarnaFolkets
antallitetlokalhållarna. mycketEndast ett- Närbyggnaderiär inrymda separatabiografer ... tordebiografbyggnaderochgällerdet teater-

införsskattefrihetringa,skattebortfallet omvara
enskilda.sådana ägsäven deför byggnader, avom

från gällerägareärPrincipen bortseatt somvemom
Påfråga grundidessutom redan avmuseer.omnu -

byggnaderförordasanförts attharvad somsom
ändamål såsom biografbyggna-kulturellaföranvänds

liknandeochmuseibyggnaderteaterbyggnader,der,
197980:40från skattep1ikt. Iundantas s.prop.-

kommitténstillbudgetministernanslöt sigf75
i dessapropositionengodtogRiksdagenförslag.

görRegeringsrätten197980:17.delar SkU -
redovisningenlämnadebedömning.följande Den nu-

byggnaderkretsvid denhanden varatt somavger
lagstiftning hadeäldreenligtskattebefriad en

såvitt äromfattadeavgränsning.snäv Denmycket nu
fråga ellerkommunensi endast statens, annan

kulturvårdför samtbyggnadermenighets museer
teaterbyggnaderochägare. Statensoavsett opera-

området.friainom detansågs fallapraxisenligt
skattefriapåtagligNågon denutvidgning avmera

fastig-åsyftats införandetvidinteharkretsen av
sig ihänfördeSkillnadenhetstaxeringslagen.

på kommunaltellerstatligtkravettillhuvudsak att
änbyggnaderandrasläpptes förägarskapoffentligt

avsågs fallahandförstabyggnader iDe sommuseer.
kulturbyggnad utomin under begreppet museer,var,

kommerbio. lagtextenför och Ibyggnader teater
byggnadbegreppetuttrycktill attdetta somgenom

ändamål exemplifieras medför kulturelltanvänds
sådanliknande. Enellerbiograf,teater, museum

områdetskattefriaomfattning detbegränsad av
tillämpnings-också i Riksskatteverketsframkommer

ibyggnadstyperiindelningenVidföreskrifter. - lokalernamålet sålunda olikabestämmas hur deskall
dettaanvänts. Ifaktiskt harfolkethusbyggnadeni

får byggnads-totaladenklarlagt attavseende anses
påjämntpå ganskasigfördelar14 000 kvmytan ca

Avgörandeanvändning.skattefriskattepliktig och
konferenslokalernaanvändningenärför resultatet av
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påRondo och Forum-salarna sammanlagt 705 kvm. -Beträffande dessa lokaler föreningenhar lämnat
måletsskiftande uppgifter under handläggning. I

kammarrätten lokalenatt Rondo till heltuppgavs
övervägande del nyttjats för danser i mindre säll-
skap, middagar och liknande och den just denatt av
anledningen är placerad intill i fastighetenett
befintligt konditori för servering tillsom svarar
s.k. slutna sällskap. Föreningen vidare attuppgav
lokalen även i utsträckning utnyttjatsstor för

sånggrupper,mindre ochteater- musikcafé och
liknandeverksamhet.BeträffandeForumsalarnauppgav

såföreningen de placeratsatt serveringatt m.m.
fråndirekt kan utföras hotellet Bodensia. Lokalerna

har dessutom specialutrustats för olika fritids-
verksamheter. helt övervägandeDen tiden ut-av

sådananyttjandet upptas verksamheter slutnasamtav
sällskap för subskriberade danser och hobbyverksam-
heter. RegeringsrättenI har föreningen ändrat-
sina uppgifter övervägande användningenDen av...lokalerna sägs möten och konferenser förvara
ideella organisationer. Föreningen har i Regerings-
rätten även redovisat användningen lokalernaav

åren årligenunder 1982-1987 innefattande bl.a. 12-
23 utställningar och 200-250 möten i Rondo ochca ca
300-350 möten i När det gällerForum. bedömaatt-
användningen Rondo och Forumsalarna finnerav
Regeringsrätten utredningenatt inte medger säkra

fråga ingångenslutsatser i detta hänseende i om av
år 1981. dominerande användningenDen ha varitsynes
uthyrning till olika föreningar sällskapoch för
sammankomster användningDenna kan intem.m. anses
likvärdig med vad i 2 kap. 2 dvs.S FTLsom anges -
användning biograf,teater, liknandeochsom museum

snävamed den avgränsning vidavsetts lag-som-
sålundastiftningen. Regeringsrätten finner att

användningen sådanRondo och Forumsalarna inte ärav
föranleder indelning kulturbyggnad. somsom som

följer härav är inte heller byggnaden helhetsom
på sådanttill övervägande del använd sätt denatt

måletskall indelas kulturbyggnad. skallIsom -också prövas frånbyggnaden skall undantasom
påskatteplikt ingångenden grunden viddenatt avår 1981 till övervägande del använts i föreningens

sådanverksamhet 3 kap. 4 första styckets 1.som
RegeringsrättenFTL. finner bakgrundmot vadav som

tidigare anförts utredningen inte visaratt att
sådan Påanvändning förelegat. grund detav-
anförda finner Regeringsrätten lika med underin-
stanserna fastighetenatt Oxeln rätteligen1 upp-
tagits skattepliktig.som

LatinII AB Norra-
Latin ägdeAB Norra fastigheten Barnhuskällaren 2,

med anledning ombyggnadsarbeten taxeratssom av som
åsattshyreshusenhet påoch taxeringsvärdeett 26

mkr. Bolaget yrkade fastighetenatt inte skulle
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Bolagetkulturbyggnad.åsättas taxeringsvärde som
bolagsordningenEnligtkommunalt bolag. varettvar

ändamål vinstsyfteutanatthuvudsakligabola ets
kulturelladelsanordnandeförlokaleruppl ta av

förmötesverksam-delskonserter,t.ex.arrangemang,
fördärutöverföreningslivet, delsför lokalahet

frågamålet ärIkonferenser. RegR:anordnande av påLatinskolbyggnaden Norratidigareden -om -
bolaget,ägs2,Barnhuskällarenfastigheten avsom

fastighetstaxe-2kap.tillämpning 2 Sskall med av
kulturbygg-specialbyggnadindelasringslagen som

därför enligt 3ochhyreshusförställetinad som
från skatteplikt.undantagenlag2kap. S varasamma

föregående i dennabestämmelser seFöljande- ... tillämpningsföreskrif-referatlikalydandedel ... sålundaskallindelningeni.byggnadstypervidter. - byggnadeni Norraolika lokalernadebestämmas hur
förhållan-tillskallHänsynanvänts. taslatin har

måletiutredningenjanuari 1989. Avden ldena - år 1989börjanframgår sedanbyggnadenatt av
ändamål, ivilkaväsentligenför i treutnyttjades

medhyreskontraktetbolagsordning ochbolagetsbl a.. beskrivsLatin ABNorraconference CenterCity - såsomKulturellaföljande: 1enligt arrangemang
för attinsatserandraochutställningarkonserter,

Mötesverksamhet2stockholm,ikulturlivetfrämja
Anordnande3föreningslivet ochför lokala avdet

denfinner attRegeringsrätteno.dyl.konferenser - får huvudsakiantagasverksamhetenangivnaunder 1
ändamål kunnaskullesådant kulturelltutgöra som

däremotvadkulturbyggnad.indelningföranleda som
kanverksamheternaangivnaoch 32gäller underde

sådana kulturellamedjämställdade inte anses
medliknandeochändamål biograf,teater, museumsom

enligt vad sagtsomfattningbegränsade ovanden som
vidinteUtredningenåsyftats bestämmelsen.med ger

byggnadenanvändningenövervägandedenhanden avatt
konser-medverksamhetenangivnaunder 1denavsett
ställetiUtredningenutställningar gerter, m.m.

konferenserochmötenuppfattningen attstöd för
tillhänsynMeddominerande.varit3ochenligt 2 -

finnerkammarrättenmedi likhetochanfördadet
tillbyggnadenvisatRegeringsrätten inte att

sådantpå sätt denattanväntsdelövervägande
kanfastighetstaxeringslagen2kap.enligt 2 S

kulturbyggnad.specialbyggnadindelas som
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övrigt

Under denna rubrik redovisas ett inte överklagat
förhandsbesked rör beskattning stiftelse.som av en

RSVFB 1985:21Dt
Förhandsbesked rörande tillämpning ändamåls- ochav
fullföljanderekvisiten för stiftelse i samband med
livränteutbetalningar enligt testamentsföreskrift.

stiftelseEn hade tillkommit medel testa-genom
menterade syskonen ochA Vid sidanav B. vissaavändamålkvalificerade hade stiftelsen enligt testa-
mentet utbetalaatt viss del avkastningen tillav
vissa släktingar till och åter-A underB deras
stående livstid. ansökanI förhandsbesked uppkomomfråga ändamåls-hur de s.k. och fullföljanderekvi-
siten enligt 7 6S fjärde och femte styckenamom.
lagen statlig inkomstskatt skulleom tillämpas i
sambandxned dessa livränteutbetalningar. gg; Enligt
1 i förslagetS till stadgar för stiftelsennya S
skall stiftelsens ändamål att dela medelutvara
till med anknytning tillpersoner Odd Fellow Logen

nämligenK, till vissa behövande och tillpersoner
vissa för utbildningsändamålpersoner och studier.
Vidare ändamåletskall omfatta utbetalning medelav
till Logen användasatt för studieverksamhet eller
för bästa.Logens 10I stadgeförslagetS före-
skrivs stiftelsenatt skall beakta förordnandena i

ochA:s Bzs testamenten viss årligaatt del denav
avkastningen skall utbetalas till vissa släktingar

återståendeunder deras livstid. Testamentsför-
ordnandena innebär att tredjedel den avkast-en avåterstårning sedan 10 har lagtssom % till kapita-
let skall utbetalas till släktingarna. Utbetal-
ningarna såledeskommer att omfatta 30 stiftel-% av

avkastning före fondering.sens Nämnda utbetal--ningar ändamålinte kvalificeraravser försom
skattebefrielse. Vid den bedömning skall görassom
enligt fjärde stycket i det aktuella fårlagrummet

såledesutbetalningarna inte räknas till den del av
verksamheten sådanafrämjar ändamål.som utbe-Om
talningarna i stället betraktades främjandeettsomändamål skulleav art, följdenav bliannan att

påstiftelsen grund utbetalningarnas omfattningav-
uppnåinte kunde såskattebefrielse länge utbe--

pågår.talningarna Nämnden emellertid attanser
utbetalningarna över huvud intetaget skall be-
traktas led iett stiftelsens verksamhet.som Vid enbedömning enligt fjärde såledesstycket skall helt

frånbortses utbetalningarna jfr SOU 1939:47 62,s
1942:134 28 och Hagstedt,prop beskattningOms avstiftelser, 296 ff. konsekvensIs med detta-
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utbetalningarnaattnämndenfinnerbetraktelsesätt
görsprövningdenvid sombeaktasskallhellerinte

Hagstedtjfr a.a.lagrummetistycketfemteenligt iverksamhetbedrivitstiftelsenFrågan311. oms avkastningenmotskäligen svararomfattning somen hänsynmedsåledes avgörastillgångar skallpå dess avkastningendeldenanvänder avstiftelsentill hur föreskrivnatestamentenaiåterstår deeftersom
utbetalningarna.
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Inledning1

framgårskälAv avsnitt 7.3.3 harsom kommitténav
utarbetat modell för avdragsmetod fören be-en
skattningen stiftelser. Eftersom det inteav är
fråga änannat modell låsahar vi inte behövtom en
förslaget i frågoralla detaljer. delEn har lämnats
öppna någraoch i fall har alternativa lösningar
anvisats.

Principiell2 skattskyldighet för
inkomstall

utgårAvdragsmetoden från allaatt stiftelser i
princip är skattskyldiga till statlig inkomstskatt
för all sin inkomst. sådanaEndast ekonomiska
tillskott, enligt generella bestämmelser isom t.ex.
19 inteS utgörKL skattepliktig inkomst, blir
skattefria. innebär gåvaDet förvärvatt ellergenom
testamente påverkainte kommer att stiftelsesen
inkomsttaxering.

få3 skatteförmånerförKrav att

fåFör skatteförmåner måsteatt stiftelseen upp-
fylla vissa grundläggande krav. I ett avdragssystem
finns det anledning krävaatt stiftelsenatt har
till syfte främjaatt ett kvalificerat allmännyttigt
ändamål, detta äratt stiftelsens huvudsakliga syfte

fårsamt att mottagarkretsen inte påinskränktvara
visst sätt. krav överensstämmerDessa i princip med

påde krav ställs stiftelse försom den skallatten
frånbefrias skattskyldighet i skattefrihets-ett

system kapitelse 15. skattefrihetssystemetI
tillkommer dessutom fullföljdskrav,ett dvs. ett

påkrav stiftelsenatt skall använda skälig delen
sin avkastning för det ändamåletkvalificeradeav

avsnittse 15.3.
grundläggandeDe kraven innebär i korthet följan-

de. kvalificerade ändamålsom vetenskapliganses
vårdforskning, och uppfostran barn, undervisningav

eller utbildning, hjälpverksamhet bland behövande
sjukvård.och det ändamåletAtt kvalificerade skall

stiftelsens huvudsakligavara innebär stif-att en
telse kan främja även ändamål ändå fåett annat och
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okvali-skatteförmåner. tillgodose ettattUtrymmet
ändamål begränsat, det motsvararär dockficerat

ändamål användaolikafördetprocenthögst 10-15 av
fårbidragförMottagarkretsenbeloppet.sammanlagda

familjervissafamilj,visstillinskränktinte vara
bestämdaeller personer.

Inkomstindelning4

skall8kapiteligörsövervägandendeEnligt som
egentligbedriverförhållandet stiftelseattdet en

ärstiftelsenmedföra attintenäringsverksamhet
skatteförmåner.frånutesluten

principiavdragsmetodenframgått innebärSom ovan
påskatteförmåner sättetfår detstiftelseatt en

inkomstenskattepliktigafår denreduceradenatt
bl.a.avdrag,exklusivastiftelsernaförvissagenom

kvalifice-för detdelats utharför vadavdrag som
nedan. Iavsnittändamålet 5därom irade mer
kapitel 9igörsövervägandendemedenlighet som

får särskildadegörastiftelseinnebär det att en
realisations-ochfrån avkastninglöpandeavdragen

tilltillgångar hörintepå sådanavinster som
från intäkternäringsverksamhet samt avegentlig

stiftelsenoch attnäringsverksamhetkvalificerad
påundgå in-dessasåledes på skattsättet kandet

närings-egentligintäkterövrigaFörkomster. av
inteverksamheterintäkterdvs. somverksamhet, av

skattbetalastiftelsen attharär kvalificerade,
skattesat-gällandejuridiskaförmed den personer

sen.
såledesstiftelseavdragsmetod kommerMed enen

tvåhanäringsverksamhetinkomstslagetinomatt
sådandelsinkomst,skattepliktig somolika slag av

särskil-med deförmånsbehandlas reducerasdvs.kan
innebärinkomst. Dettaoch delsavdragenda annan

måste förberäknasbåda inkomstslagen vardeatt av
så detmycket attsigskiljerBehandlingensig.

in-förmånsbehandlad stiftelsesmotiverar att en
avseendetvå förvärvskällor,in idelas enkomster

förförmånsbehandlas ochkan eninkomsterde som
övriga inkomster.

särskilda avdragSkatteförmåner5 genom

attredan sagtsinnebär enAvdragsmetoden som
frånskatteförmåner denfår attstiftelse genom
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fårvissa inkomster göra sådantavdrag även för som
inte är omkostnad i förvärvskälla. Från nettoinkom-
sten den förvärvskällaav omfattar löpandesom
avkastning och realisationsvinster på tillgångar som
inte hör till egentlig näringsverksamhet samt
intäkter kvalificerad näringsverksamhetav bör en
stiftelse sonluppfyller kraven skatteförmånerför få
göra avdrag för kvalificerad utdelning, reservering
för framtida kvalificerad utdelning och värdesäk-
ring.

förstaDet och viktigaste dessa särskildaav
avdrag är avdraget för vad stiftelsen under be-
skattningsåret delat förut att uppfylla sitt

ändamål.kvalificerade fårStiftelsen med andra ord
göra avdrag för lämnade bidrag och andra utgifter

stiftelsen haft försom fullföljaatt iett stif-
telseförordnandet angivet ändamål.kvalificerat

Avdragsmetoden förutsätter fråganatt reglerarman
rätt beskattningsår förom utdelningsavdraget. Ett

sätt lösaatt detta kunde föreskrivaattvara att
avdragsrätt inträder när stiftelsen har fattat ett
mot tredje bindande beslutman utdelning,om en
t.ex. när styrelsen eller annat beslutatorgan om
användning stiftelsens överskottav och offent-
liggjort detta. Visar det sig att ut-senare en
delning för vilken fåttstiftelsen avdrag inte
betalas börut det finnas regler gör det möjligtsom

återföraatt det avdragna beloppet till beskattning
intäkt förmånsbehandladei densom förvärvskällan.

För utjämnaatt utdelningarna åröver flera bör en
stiftelse uppfyller kraven försom skattemässig
förmånsbehandling rätt göraatt avdrag förges
reservering för framtida utdelning för det kvalifi-

ändamålet.cerade möjlighetEn är enligtatt dansk
förebild föreskriva att avdrag medges för reserve-
ring till konkret angiven utdelningen skallsom
verkställas någotunder förslagsvis de närmasteav

årentre beskattningsåret.efter bör därutöverDet
finnas regler för det fall detatt reserverade
beloppet påanvänds sätt.annat tänkbarEn lösning
är föreskrivaatt detatt avdragna beloppet jämte

påtilläggett återföras20 procent skall till
beskattning intäkt, tillåtnadet vidsom denom

utgångreserveringstidens visar sig detatt avsatta
beloppet inte utnyttjats alls eller delats förut

ändamålannat än det för vilket det avsatts.
Stiftelserna har i inflationsekonomi behoven ett
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förfonderingårlig skattefrigöra vissatt enav
skallpå stiftelsekapitaletrealvärdetinteatt

behovetdetkanskattefrihetssystemurholkas. I ett
fullföljdskravet. Omförinomtillgodoses ramen

fåravdragsmetodenligtbeskattasstiftelserna en
på stiftelsekapita-realvärdetsäkraattbehovet av

föravdragsärskiltetttillgodoseslet genom
för atttalarskälsakligaStarkavärdesäkring.

utformningrealbordevärdesäkringsavdraget enges
dessochinflationentillså hänsyn kan tasatt

Avdragsmetodensplaceringsformer.olikavideffekter
ställs storadetemellertid attmedförkonstruktion

Avdragetsavdragsberäkningen.på videxakthetkrav
storlekenförfår betydelsedirektju avstorlek

pågrundasskallavdraget eninkomst.taxerad Om
på neutra-kravenoch motberäkningsmetodreal svara
detaljeratrelativtfordras ettexakthetochlitet

konstruktionerolikaprövat menVi harregelsystem.
skullekomplicerade. Detalltför sanno-funnit dem

ambitionsnivån ochsänkanödvändigt attblilikt
kundemodellFöljandeschabloner.olikamedarbeta

för attTvå medgesavdragdå separataövervägas.
delsnämligenvärdesäkring,behovettillgodose av

på ochutdelningarlämnadebaserasavdragett som
slagsvilketoavsettstiftelserallatillkommer

värdesäk-generelladethaftdekapitalinkomst
värdesäkringsavdragextradels ettringsavdraget,

realisationsvinster.haftharstiftelserför de som
stif-innebärabestämt attnärmarekundeLösningen

skatteförmå-fåför attkravenuppfyllertelser som
medvärdesäkringsavdragfår generelltgöra ettner

beskattningsårets utdel-exempelvis 40 procent av
ändamålet. stiftel-Dekvalificeradeförningar det

fådessutomskullerealisationsvinsthaftser som
förslagsvismedvärdesäkringsavdraggöra extraett

beskattningsårets sammanlagda rea-50 procent av
tillalternativteknisktlisationsvinst ettsom

hälftensig atttänkakan avordningdenna man
skattefri.gjordesrealisationsvinsten

tillutdelningförAvdrag6
ändamålokvalificerat

frånfå sinavdragstiftelserätt kangällandeI en
äntillutdelning annatförinkomstskattepliktiga

ändamålet reglernaenligtkvalificerade omdet
Även iunderstöd. ettperiodiskt av-föravdrag
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dragssystem förmånsbehandladbör stiftelseen kunna
få avdrag för utdelning än den kvalificeradeannan

det utbetalade beloppetom enligt allmänna regler är
avdragsgillt periodiskt understöd.som Eftersom ensådan stiftelse i avdragssystemet tvåkan ha olika
slag skattepliktig inkomst behövsav det regler som
styr avdraget till den eller andra förvärvskäl-ena
lan. lösningEn är föreskrivaatt att avdraget för
okvalificerad periodisk utdelning i första hand

frånskall ske inkomsten den förvärvskällaav som
inte förmånsbehandlaskan särskilda avdrag.genom
Endast när stiftelsen sådaninte har inkomst skulle

fåavdraget frångöras inkomsten förmånsbe-denav
handlade förvärvskällan.

7 Avdrag för underskott

stiftelseEn uppfyller kraven försom skattemässig
förmånsbehandling bör fåi princip utnyttja de
generella reglerna förlustutjämningom balan-genom
sering underskott i förvärvskällaav enligt reglerna
i lagen 1993:1539 avdrag för underskottom av
näringsverksamhet. innebärDet att ett underskott

någonuppkommer i tvåstiftelsenssom förvärvs-av
fårkällor frånräknas inkomsten iav för-samma

värvskälla det närmast följande beskattningsåret om
ej följerannat bestämmelserna i nämndaav lag.

På grund de särskilda avdragensav speciella
karaktär kunde det finnas anledning övervägaatt

frånundantag de generella reglerna förlustutjäm-om
ning. Tänkbart är deatt särskilda avdragen för
framtida utdelning och värdesäkring intesom-

någonmotsvaras reell utgift förav stiftelsen -fåinte bör räknas med i det underskott förssom
framåt i avräkning mot beskattningsårssenare
inkomst förmånsbehandladedenav förvärvskällan.
Endast underskott uppkommit till följdsom av
omkostnadsavdrag och det särskilda avdraget för
lämnad utdelning skulle fådärmed framåtföras i
avräkning årskommandemot inkomster.

8 Grundavdrag

Om stiftelse uppfylleren kraven skatteförmånerför
frånbör den den sammanräknade inkomsten bådadeav

förvärvskällorna förmånsbehandladeden och den-
icke-förmånsbehandlade få göra grundavdrag med-
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grundavdragetbörEventuellt000 kr.10förslagsvis
gjortstiftelsenvarmedbeloppmed detreduceras

återstår inkomstenavdrag. Detsärskilda avsom
juridiskafördenmedbeskattasgrundavdragetefter

på 28skattesatsengällandegenerelltpersoner
procent.

skattemässigföruppfyller kravenstiftelserFör som
beskrivasavdragsmetodenförmånsbehandling kan

Övriga be-stiftelserfig. 1.enligtschematiskt
juridiskaandraochaktiebolag personerskattas som

i in-förvärvskällaiinkomstersinaför alla en
näringsverksamhet.komstslaget
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Fig. 1
lnkomstbeskattning stiftelser enligt avdragsmetodav en

skattefri del skattepliktig del
inkomsterna inkomsternaav av

Förmånsbehandlad Ovillkorligen
skattepliktig inkomst skattepliktig inkomst
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påreavinster till- näringsverksamhet somgångar inte hör inte är kvalificeradsom

till egentlig närings- efternetto omkost-
verksamhet intäk- nadsavdragsamt

kvalificeradter av
näringsverksamhet

efter omkost-netto
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Särskilda.. avdrag
för
1 kvalificerad utdel-
ning
2 framtida kv. utdel-
ning

hälftenEv. 3 värdesäkringav
reavinsterna

avdrag.. Ev. för Avdrag för.. utdelningp.u.
stiftelsenom inte till okvalificerat ända-

har inkomst mål enl. reglernaegent-av om
lig näringsverksh. periodiskt understöd

Förlustutjämning Förlustutjämning
framåt för under- framåt för under-
skott uppkannit skott enligtsom gene-

omkostnads- rella reglergenom
avdrag och avdrag
för kvalificerad
utdelning särskilda
avdrag enligt 2

fåroch 3 inteovan
medräknas

Den sammanräknade inkomsten av
förvärvskällorna utgör taxerad
förvärvsinkomst enligt 5 § SIL

Grundavdrag.. med 10 000 kr
reducerat med de särskildaev.
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